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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verslag van de 122ste jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden
op den 20sten Juni 1889.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
M.
Bij dezen heb ik de eer, U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche
Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die
gehouden zal worden op Donderdag, 20 Juni, des voormiddags te elf uren, in het
gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op de Steenschuur alhier.
Na de opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. J.G.R. Acquoy, zullen
de volgende punten behandeld worden:
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I.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
II.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
III.
Overlegging van de Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.
IV.
Mededeeling van het Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
V.
Mededeeling van den uitslag der stemming over de te benoemen binnenlandsche en
buitenlandsche Leden.
Het besluit, omtrent deze stemming in de Algemeene Vergadering van
1881 genomen en in 1882 gewijzigd, luidt aldus:
Ieder gewoon Lid is gerechtigd, zijne stem uit te brengen. Zij, die van dit
recht gebruik willen maken, zorgen dat het hun nevens de candidatenlijst
toegezonden stembiljet, duidelijk ingevuld en met hun naam onderteekend,
uiterlijk 24 uren vóór den aanvang der Vergadering is ingekomen bij den
Secretaris. Eene in de voorafgaande maandvergadering te benoemen
Commissie van Leidsche Leden maakt den uitslag der stemming den avond
te voren op, en deelt dien aan de Vergadering mede.
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VI.
Mededeeling omtrent het gebruik van de beschikbare renten van het Fonds.
VII.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering, om achter Art. 28 der Wet eene alinea
te voegen van dezen inhoud: ‘De Secretaris geniet voor zijne werkzaamheden eene
jaarwedde van ten hoogste ƒ 400’; en voorts in Art. 74, alinea 3 (maximum der
bezoldiging van den Bibliothecaris), ƒ 500 te veranderen in ƒ 200.
VIII.
Vaststelling der Jaarwedde van den nieuw te benoemen Secretaris- Bibliothecaris.
IX.
Het kiezen van een Lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Dr. M. de Vries. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. W. Pleyte en E.A.H. Seipgens.
X.
Het benoemen van een Secretaris, tevens Bibliothecaris, in de plaats van den heer
Dr. A. Kluyver, 1 Maart j.l. op zijn verzoek eervol ontslagen. Het door de
Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
W.P. Wolters en Dr. J.W. Muller.
Namens het Bestuur,
W.P. Wolters,
Waarnemend Secretaris.
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De presentielijst wordt geteekend door de Bestuursleden: Dr. J.G.R. Acquoy,
Voorzitter; Dr. M. de Vries; Dr. J. ten Brink; Dr. C.P. Tiele; Mr. S.J. Fockema
Andreae; D. Hartevelt, Penningmeester; W.P. Wolters, Waarnemend Secretaris.
Voorts door de leden Dr. W.N. du Rieu; Dr. R. Fruin; Dr. S.G. de Vries; Dr.
M.F.A.G. Campbell; J. Tideman; B.G. de Vries van Heyst; J. Craandijk; Dr. H.G.
Hagen; Dr. C.J. van Ketwich; Dr. H.C. Rogge; Dr. W. Scheffer; Jhr. Mr. J.C.M. van
Riemsdijk; Dr. E. van Rijckevorsel; Mr. Ch. M. Dozy; Mr. N. de Roever; F. Smit
Kleine; Dr. W. Pleyte; A.N.J. Fabius; Martin Kalff; Justus van Maurik Jzn.; Emile
Seipgens; Dr. W.C. van Manen; Dr. G. van Gorkom; H.J. Schimmel; H. Th. Boelen;
Mr. H.D. Levyssohn Norman; D.F. Scheurleer; Dr. C. Leemans; Jhr. Mr. J.K.W.
Quarles van Ufford; Dr. W.A. Terwogt; W.C. Capel; P.A.M. Boele van Hensbroek;
Dr. W.P.C. Knuttel; Dr. J. Dyserinck; Louis D. Petit; R.W.P. de Vries; P.M. Netscher;
Dr. A. Beets; Dr. A. Kluyver; Dr. A.F. van Aken; T. Tal; Jhr. Mr. Th. H.F. van
Riemsdijk; Mr. A. Telting; Dr. P.L. Muller; Dr. S. Cramer; J.H. Hingman; Dr. F.
Pijper; P.J. Frederiks; Dr. S. Baart de la Faille; Johan Winkler; P. Bruyn; Armand
Sassen; Dr. J.W. Muller; Jos. Habets; James de Fremery; Mr. J. Heemskerk Az.; Dr.
M. Th. Houtsma; Dr. M.J. de Goeje; Dr. P. de Jong; Mr. C. Bake; J.J. van Kerkwijk;
Dr. P.J. Cosijn; H.M. Werner; A.A. Vorsterman van Oyen; Mr. D. van Eck; A. van
Eck; J.H. Meijer; Mr. W. Wintgens; J.G. Frederiks: D.F. van Heyst; C.A.L. van
Troostenburg de Bruyn; Dr. J.J. Prins; Dr. W.H.D. Suringar; Mr. W. van der Kaay;
S.C. van Doesburgh; A.P.M. van Oordt; Martinus Nijhoff; A.W. Sijthoff; F.S. van
de Pavord Smits; Dr. G.J. Dozy; Dr. A.G.J. Holwerda; Dr. D. de Loos; H.F. Chappuis.
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De Voorzitter opent te kwart over elven de Vergadering met eene toespraak, waarin
hij, na eenige merkwaardige feiten uit de geschiedenis der Maatschappij vermeld te
hebben, meer opzettelijk handelt over: D e C h r i s t e l i j k e Ty p o l o g i e i n
b e e l d , i n w o o r d e n i n h a n d e l i n g (zie B i j l a g e I).
De Heer Dr. M.F.A.G. Campbell richt, nadat de Voorzitter door de Vergadering
luide is toegejuicht, tot hem het verzoek om zijne rede voor de ‘Handelingen en
Mededeelingen’ af te staan. De Heer Acquoy verklaart, dat hij gaarne aan dat
verlangen zal voldoen.
De Waarnemende Secretaris-Bibiothecaris leest daarna de verslagen voor, welke
volgens Art. 28 en 81 van de Wet door hem in de Algemeene Vergadering moeten
uitgebracht worden (zie B i j l a g e n II en III).
De Voorzitter brengt hem voor beide den dank der Vergadering.
Vervolgens is naar Art. 30 het woord aan den Heer Dr. D. de Loos, die met den Heer
Dr. J.W. Muller de Commissie tot het nazien der rekening van den Penningmeester
heeft uitgemaakt. Aan het financieel beheer van den Heer D. Hartevelt wordt hulde
gebracht; alles is in orde bevonden.
Daarna legt de Penningmeester zelf, volgens Art. 45, zijne rekening en
verantwoordig over (zie B i j l a g e IV).
De Vergadering betuigt bij monde van den Voorzitter haren dank voor het
uitmuntend door hem gevoerde beheer.
Aan de orde komt het verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde,
dat door haren Secretaris, den Heer Mr. Ch. M. Dozy, wordt voorgelezen (zie
B i j l a g e V).
Ook aan hem wordt de dank der Vergadering gebracht.
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De Rapporteur van de Commissie tot Stemopneming, de Heer Dr. A. Beets, deelt
aan de Vergadering de uitkomst der stemming mede. Met den Rapporteur waren
door de Maandelijksche Vergadering van Mei tot leden der genoemde Commissie
gekozen de Heeren Mr. H.B. Greven, Mr. W. van der Vlugt, Dr. M. Th. Houtsma en
S.C. van Doesburgh, benevens de Waarnemende Secretaris. Het blijkt, dat er zijn
uitgebracht 244 stemmen, van welke ééne volgens de Wet van onwaarde moest
verklaard worden. De Rapporteur deelt de namen der Heeren mede, die de meeste
stemmen verkregen hebben, 20 om tot binnenlandsche, 3 om tot buitenlandsche leden
te worden voorgedragen. Volgens Art. 5 der Wet worden die Heeren door de
Vergadering tot leden der Maatschappij benoemd.
Hunne namen luiden als volgt:

Binnenlandsche Leden.
Dr. D.C. Nijhoff, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te 's-Gravenhage.
Dr. Th. Swart Abrahamsz, Officier van Gezondheid bij de Nederlandsche Zeemacht.
Daniël de Lange, Muziekdirecteur te Amsterdam.
A.L.W. Seyffardt, Majoor bij den Generalen Staf, Lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. J. Roëll, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage.
M.E. van der Meulen, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Bolsward.
Mr. R. Melvil, Baron van Lijnden, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
te Utrecht.
Dr. J. van der Vliet, Conrector aan het Gymnasium te Haarlem.
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Dr. T. Cannegieter, Kerkelijk Hoogleeraar te Utrecht.
C.G. Chavannes, Predikant bij de Waalsche Gemeente te Leiden.
P. du Rieu Jr., Conservator van het Stedelijk Museum te Leiden.
Mr. A. van Wessem, Lid van de Rechtbank te Tiel.
Dr. F. van Eeden, Geneesheer te Bussum.
Dr. K. Kuiper, Leeraar aan het Gymnasium te Haarlem.
H.E. Beunke, Letterkundige te Breda.
Mr. S. Muller Hz., Lid van den Gemeenteraad te Rotterdam.
Dr. F. Buitenrust Hettema, Leeraar aan het Gymnasium te Zwolle.
Dr. S.D. van Veen, Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Groningen.
V. Loosjes, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Beemster.
J.P.J.W. Korndörffer, Bibliothecaris aan de Koninklijke Militaire Academie te
Breda.

Buitenlandsche Leden.
Friedrich von Bodenstedt, te Wiesbaden.
P. de Wit, te Parijs.
Wilhelm Bäumker, te Niederkrüchten bij Aken.
De Voorzitter dankt de Commissie van Stemopneming in het algemeen en haren
Rapporteur in het bijzonder voor de genomene moeite.
De Vergadering wordt hierop voor eenigen tijd geschorst.
Na de pauze deelt de Voorzitter vooreerst mede, dat de beschikbare rente van het
Fonds der Maatschappij, in-
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gevolge vroeger genomen besluit (Hand. Jaarl. Verg. 1885, bl. 105), ook nog het
volgend jaar bestemd blijft voor de uitgave van het Woordenboek van den Heer K.
Stallaert.
De Voorzitter stelt thans het voorstel der Maandelijksche Vergadering tot wijziging
van Art. 28 en 74 der Wet aangaande de bezoldiging van den Secretaris en den
Bibliothecaris aan de orde. Hij doet opmerken, dat de werkzaamheden van den
Secretaris in den loop der jaren aanzienlijk vermeerderd, en die van den Bibliothecaris
sinds 1876 belangrijk verminderd zijn, zoodat de Maandelijksche Vergadering billijk
geacht heeft, aan den eerste, die tot dusverre onbezoldigd was, eene jaarwedde toe
te kennen van ten hoogste ƒ 400, en daarentegen het honorarium van den laatste, dat
tot ƒ 500 toe mocht bedragen, te brengen op ten hoogste ƒ 200.
Het voorstel wordt zonder bespreking eenparig aangenomen.
De Voorzitter, daartoe door de Maandelijksche Vergadering gemachtigd, stelt hierop
voor, aan den titularis, die voor de vereenigde betrekkingen zal worden benoemd,
eene jaarlijksche bezoldiging toe te kennen van ƒ 400 als Secretaris, en van ƒ 100
als Bibliothecaris.
Ook dit voorstel wordt op dezelfde wijze als het voorafgaande door de Vergadering
aangenomen.
De Vergadering gaat nu over tot de keuze van een lid van het Bestuur in plaats van
den Heer Dr. M. de Vries, die in October e.k. moet aftreden. Uit het tweetal, door
de Maandelijksche Vergadering aan de Jaarlijksche voorgedragen, bestaande uit de
Heeren Dr. W. Pleyte en E.A.M. Seipgens, wordt met overgroote meerderheid van
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stemmen benoemd de Heer Dr. W. Pleyte. Genoemde Heer, ter vergadering
tegenwoordig, verklaart zich die keuze te laten welgevallen.
De Voorzitter richt daarop het woord tot den Heer Dr. M. de Vries, om hem in
warme bewoordingen dank te zeggen voor de buitengewoon vele en gewichtige
diensten, gedurende meer dan veertig jaren aan de Maatschappij bewezen. Al de
leden rijzen van hunne zitplaatsen op en brengen aldus eene waardige en hartelijke
hulde aan den aftredenden Bestuurder, terwijl door den Voorzitter aan den Heer de
Vries voor zijn verderen levensloop aller beste wenschen worden toegebracht.
Overgaande tot de benoeming van een Secretaris-Bibliothecaris wordt door de
Jaarlijksche Vergadering uit het tweetal, door de Maandelijksche voorgedragen,
namelijk de Heeren W.P. Wolters en Dr. J.W. Muller, weder met overgroote
meerderheid van stemmen benoemd de Heer W.P. Wolters. Deze verklaart, met
dankbetuiging voor de besluiten der Vergadering en met een beroep op de
welwillendheid van al de leden der Maatschappij, bijzonder van de leden van het
Bestuur, de dubbele betrekking aan te nemen.
De Voorzitter, na den Heer Wolters te hebben gelukgewenscht, zegt uit naam der
Vergadering den Heer Dr. A. Kluyver, die als Secretaris-Bibliothecaris met Maart
j.l. eervol is ontslagen, hartelijk dank voor de diensten, door hem aan de Maatschappij
bewezen. De Vergadering betuigt door luide toejuiching hare instemming hiermede.
Bij de persoonlijke rondvraag van den Voorzitter biedt de Heer Dr. J. ten Brink uit
de nalatenschap van wijlen zijn grootvader, den Groningschen Hoogleeraar Dr. J.
ten
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Brink, eenige brieven en familiepapieren ten geschenke aan. Evenzoo de Heer A.A.
Vorsterman van Oyen een exemplaar van zijn werk; ‘Het vorstenhuis van Waldeck
en Pyrmont’. De vergadering spreekt luide hare dankbaarheid voor die geschenken
uit.
Nadat de Heer Dr. W. Pleyte de leden heeft uitgenoodigd, om vóór den
gemeenschappelijken maaltijd een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum van
Oudheden en aan het Stedelijk Museum in de Lakenhal, vraagt de Heer A.N.J. Fabius,
of in onze Koloniën niet meer personen, dan zijn voorgedragen, het Lidmaatschap
der Maatschappij waardig zijn. Na eenige samenspreking doet de Voorzitter opmerken,
dat volgens het overheerschend gevoelen der Vergadering de benoeming van leden
in onze Koloniën zal afhangen, eensdeels van de voordracht dier personen op de
Candidatenlijst, anderdeels van de vereeniging van vele stemmen op hunne namen.
Hij beveelt de zaak bij de aanwezigen krachtig aan.
De Heer Mr. W. Wintgens vraagt thans het woord, om aan de Vergadering mede te
deelen, dat van het overleden lid der Maatschappij Mr. S. Rau nog in handschrift
eene vertaling van de Metamorphosen van Ovidius bestaat, en vraagt of wellicht
onder de aanwezigen een uitgever is, die het voor de drukpers wenscht te verkrijgen.
Tevens deelt hij een paar Nederlandsche woorden mede, door hem gedurende zijn
verblijf in Petersburg van Russen gehoord, zooals: ‘brandwacht’, ‘raam’,
‘pierewaaien’. De Heer Dr. A. Kluyver, door den Voorzitter daartoe uitgenoodigd,
zegt dat inderdaad het Russisch en het Nederlandsch eenige woorden aan elkander
ontleend hebben, waarop ook in het Woordenboek der Nederiandsche Taal acht zal
geslagen worden.
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De Heer Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford brengt hulde aan den Voorzitter voor
zijne redevoering en spreekt den wensch uit, dat het goede voorbeeld bij volgende
Voorzitters navolging vinden zal.
De Heer J.G. Frederiks spreekt een woord van lof voor den Heer L.D. Petit en voor
de firma Brill wegens de voltooiing van het Alphabetisch Register op den Catalogus
van de Bibliotheek der Maatschappij.
De Heer Dr. J. Dyserinck dankt den Voorzitter voor de uitmuntende leiding dezer
Jaarlijksche Vergadering.
Daarop sluit de Voorzitter de Vergadering met dank aan de Leden voor hunne
belangstellende tegenwoordigheid en met de herinnering, dat men zich te vijf uren
aan den gemeenschappelijken maaltijd in ‘Zomerzorg’ vereenigen zal.
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Bijlagen.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Mijne Heeren!
Alles heeft zijne geschiedenis. Dit geldt ook van de toespraken, waarmede de
Voorzitters onzer Maatschappij sinds hare oprichting in 1766 de Jaarlijksche
Vergaderingen hebben geopend. Die geschiedenis hangt natuurlijk samen met de
voorschriften der Wet. Zoolang deze den Voorzitter slechts opdroeg, de vergaderingen
te openen, was hij geheel vrij, dit te doen op zoodanige wijze als hem goeddacht.
Sinds zij in 1847 bepaalde, dat hij de Jaarlijksche Vergadering moest openen ‘met
eene beknopte toespraak, vermeldende den staat der Maatschappij en hare
voornaamste lotgevallen gedurende het afgeloopen jaar’, kon hij zich moeilijk
onthouden van een zeker vooruitloopen op het Verslag van den Secretaris. En toen
zij hem sedert 1872 tot niets anders verplichtte dan tot het openen van de Vergadering
‘met eene toespraak’, liet zij den inhoud daarvan geheel aan zijne eigene keuze over.
Tot zóóver de Wet. Maar nu de gewoonte. Deze bracht van 1767 tot '92 mede, dat
de Voorzitter, ofschoon door niets gebonden, eene kortere of langere openingsrede
hield,
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waarin meestal verslag werd gedaan van de lotgevallen der Maatschappij, en waarin
tevens de afgestorvene Leden meer of minder uitvoerig werden herdacht. Gij zult
vragen, wat er dan voor den Secretaris te doen overbleef. Zeer veel, Mijne Heeren,
zeer veel. Althans in de eerste jaren. Verbeeldt u, men hield destijds twaalf
Maandelijksche Vergaderingen, en al de notulen van al die vergaderingen werden
in de Jaarlijksche Vergadering door hem voorgelezen. Dat was toen de geestelijke
spijze, waarmede men zich voedde. In 1784 werd dit anders. Toen deed de Secretaris,
ten gevolge van een besluit der laatst gehouden Jaarlijksche Vergadering, bij wijze
van een uittreksel uit de notulen, verslag van de gewichtigste handelingen der
Maandelijksche Vergaderingen in het afgeloopen jaar, en dat uittreksel was in den
regel ongeloofelijk kort. Een paar malen (in 1799 en 1803) verklaarde de Secretaris
zelfs, geen stof te hebben voor een verslag.
Maar om tot de toespraken der Voorzitters terug te keeren: van 1793 tot 1822,
onder het dertigjarig voorzitterschap van Jona Willem te Water, werden de
openingsredenen bijna uitsluitend1 gewijd aan het herdenken van de dooden, nu eens
wat korter, dan eens wat langer, soms onmatig lang. Zoo beslaat het levensbericht
van Johan Meerman in de rede van 1816 bijna acht en dertig, en dat van Cornelius
Johannes Kneppelhout in de rede van 1819 ruim vier en vijftig bladzijden druks in
folio. Het voorbeeld van Te Water, om de toespraken bij de opening der Jaarlijksche
Vergaderingen schier geheel tot verzamelingen van biographieën te maken, werd
door Matthijs Siegenbeek, die van 1823 tot '47, d.i. gedurende vijf en twintig jaren,
onafgebroken den voorzittersstoel bekleedde, nog strenger gevolgd, en zoo hebben
wij aan de vijf en vijftig toespraken van deze twee mannen eene
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reeks van meer dan driehonderd levensberichten te danken, waarvan meer dan
tweehonderd door Siegenbeek zijn opgesteld. Had men zich dus op de Jaarlijksche
Vergaderingen vroeger aan notulen te goed gedaan, later deed men het aan
biographieën. Doch ook hierin kwam verandering. Toen Nicolaas Christiaan Kist in
1848 voor de eerste maal als Voorzitter optrad, stelde hij nog wel zelf de
levensberichten der overiedenen op, maar plaatste ze als Bijlagen achter zijne rede,
die thans, overeenkomstig de nieuwe wet van 1847, een verslag werd van den staat
der Maatschappij en hare voornaamste lotgevallen gedurende het afgeloopen jaar,
terwijl de Secretaris den hoofdzakelijken inhoud las van het Verslag harer handelingen
en van dat over de boek- en andere verzamelingen der Maatschappij. In 1849
andermaal Voorzitter zijnde, stelde Kist aan de Vergadering voor, de plaatsing van
de Levensberichten als bijlagen achter de toespraak te bestendigen, met dien verstande
evenwel, dat zij niet meer uitsluitend door den Voorzitter, maar door leden, die de
afgestorvenen meer bijzonder gekend hadden, zouden worden geschreven2. Dit
voorstel vond goedkeuring, en zoo werden de levensberichten voorgoed van de
openingsredenen losgemaakt. Eenige jaren later (1864) ging men eene schrede verder.
Men richtte er een afzonderlijken bundel voor in, en de openingsredenen bleven
volgens de Wet beknopte toespraken, vermeldende den staat der Maatschappij en
hare voornaamste lotgevallen gedurende het afgeloopen jaar. Dit werd dus voortaan
de geestelijke spijze, die de Voorzitter jaarlijks aan de aanwezige leden te genieten
gaf.
Hierin nu is, ondanks de gewijzigde wetsbepaling van 1872, geene wezenlijke
verandering gekomen. Sommige Voorzitters mogen hunne bij de Wet gevorderde
‘toespraak’
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een weinig vrijer hebben ingericht, in hoofdzaak zijn toch allen een overzicht van
den staat en de lotgevallen der Maatschappij blijven geven. Ik zelf, toen ik in 1884
de eer had, evenals thans uwe vergadering te leiden, heb mij aan die gewoonte
gehouden. Nochtans niet zonder zekeren weerzin, want reeds toen was het mijne
overtuiging, dat er eene verandering in het bestaande komen moest.
Immers, men heeft reeds jaren lang, nu eens luider, dan weer minder luid, geklaagd
over het weinig belangrijke van onze Jaarlijksche Vergaderingen. Terwijl die
vergaderingen eene eeuw geleden des voormiddags te negen uren begonnen en des
namiddags te drie uren werden voortgezet, loopen zij thans, het gezellig koffie-uurtje
daaronder gerekend, tusschen halftwaalf en halfdrie af. Zoolang de Maatschappij
zich de uitgave van een ‘algemeen, omschryvend Woordenboek der Nederlandsche
tale’ ten doel stelde, hielden de mededeelingen en beraadslagingen daarover de
belangstelling der aanwezigen ieder jaar opnieuw gaande. Toen zij bijna jaarlijks
prijsvragen uitschreef, gaven de gedachtenwisseling over de onderwerpen, het advies
der beoordeelaars, de beraadslaging over het al of niet bekronen, en de verrassing
bij het openen van de naambriefjes in geval van bekroning kleur en geur aan de
Algemeene Vergaderingen. Ofschoon dit na 1861 niet meer heeft plaats gehad, bleef
er toch nog altijd eene andere belangrijke werkzaamheid voor de aanwezigen over.
Zij alleen toch hadden de benoeming van nieuwe leden in handen. Men moet de
vergaderingen in vroeger jaren hebben bijgewoond, om te weten, hoeveel ijver voor
geliefde candidaten reeds vóór haren aanvang betoond werd, hoeveel arbeid de
Commissie tot Stemopneming gedurende het koffie-uur te volbrengen had, en met
welk eene belangstellende spanning de uitslag uit haren mond werd
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vernomen. Ook dit middel, om de Jaarlijksche Vergaderingen belangwekkend te
maken, bestaat sinds 1882 niet meer. Wij stemmen te huis, en handelen hier de altijd
terugkeerende punten van den Beschrijvingsbrief af: wij hooren eenige korte
verslagen; wij beschikken over de rente van het Fonds; wij doen een paar
benoemingen voor leden van het Bestuur, en gaan uiteen, om ons drie uren later dat deden de Vaderen gedurende de eerste vijftig jaren onzer Maatschappij niet - aan
een gemeenschappelijken maaltijd te vereenigen. Mijne Heeren, niemand kan grooter
voorstander van gemeenschappelijke maaltijden zijn dan uw Voorzitter van dit jaar.
Niets houdt meer dan zulke maaltijden de maatschappijen bijeen en hare leden in
aangename betrekking tot elkander. Maar toch, als het onze Maatschappij zal blijven
welgaan, moet ten slotte niet alles op den maaltijd aankomen.
Zeven jaren geleden heeft dan ook één onzer leden in bedenking gegeven, om, ten
einde de vergaderingen belangrijker te maken, ieder jaar een lid of zelfs een nietlid
uit te noodigen, om over iets, zijn vak betreffende, eene mededeeling te doen3. Niet
zeer vleiend voor de Voorzitters der Maatschappij, en daarenboven onvereenigbaar
met Art. 45 der Wet. Maar toch, ook hieruit bleek, dat de leden, die tot de Jaarlijksche
Vergaderingen opkomen, onbevredigd van hier gaan; dat zij niet bij den maaltijd
alleen kunnen leven; dat zij iets anders wenschen dan hetgeen eene vroegere Wet
heeft voorgeschreven en wat zij weinig eerbiedig plegen te noemen ‘een aangekleed
verslag’.
De beste straf voor de ontevredenen zou zijn, dat zij zelven eens het voorzitterschap
in eene Jaarlijksche Vergadering onzer Maatschappij moesten bekleeden. ‘Mijne
Heeren’, zou ik dan zeggen, ‘toont ons nu eens, hoe
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het wezen moet’. Misschien deden zij niets anders, dan hetgeen hier in hoofdzaak
gedurende veertig jaren is gedaan. Wat mij betreft, niettegenstaande ik het geheel
met hen eens ben, hebben de omstandigheden mijne overtuiging ook ditmaal weder
op eene zware proef gesteld. Het jaar toch, dat achter ons ligt, was vol van
gebeurtenissen, die, al moet ook de Secretaris ze in zijn Verslag beschrijven, door
den Voorzitter niet onvermeld mogen worden gelaten. Of zijn wij alien niet weken
lang in spanning geweest over het leven van onzen geëerbiedigden Koning, den
hoogen Beschermheer onzer Maatschappij? Hebben wij ons niet als van een zwaren
druk ontheven gevoeld bij de heugelijke mare van Zijner Majesteits ongedacht en
onverwacht herstel? Was niet de 12de Mei j.l. voor ons allen een feestdag, bij de
dankbare herdenking van al de zegeningen, die 's Konings onkreukbaar constitutioneel
bestuur gedurende veertig jaren van voorspoed en vrede heeft aangebracht?… En
waar de dood alsnog dit dierbaar leven spaarde, heeft hij ons daar niet velen, zeer
velen ontnomen, die onze Maatschappij versierden, mannen van rang en stand, als
ons ten vorigen jare benoemd Eerelid Jhr. Mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet,
letterkundigen van naam als Zimmerman, Hofdijk, De Bull en Alberdingk Thijm,
geleerden van beteekenis als Vissering, Rauwenhoff, P.A. Tiele, en Jorissen? Is ons
niet te Antwerpen Jan van Beers, en te Rome Dom Pitra ontvallen? Waarlijk de
verzoeking was groot, al deze mannen en nog zoo vele anderen, die evenals zij in
den loop van dit jaar zijn bezweken, eenigszins uitvoerig te behandelen, gelijk zij
dat waardig zouden zijn geweest.… En dan Mr. M. Verbrugge te Middelburg, die
van zijne blijvende belangstelling in onze Maatschappij een hoog gewaardeerd blijk
gaf, door haar duizend gulden, vrij van
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successierecht te legateeren, en anderen, die hare Bibliotheek met boeken of
handschriften hebben verrijkt… Voorts het verblijdend feit, dat de Catalogus onzer
Boekerij, dank zij de noeste vlijt en onbezweken werkkracht van den Heer Petit,
thans voltooid is en alreede aan de inteekenaren werd toegezonden. Doch ik wil niet
langer inbreuk maken op het Verslag van den staat en de lotgevallen onzer
Maatschappij gedurende het afgeloopen jaar, dat straks door onzen Waarnemenden
Secretaris zal worden uitgebracht. Slechts één punt, dat hij uit kieschheid als met
den vingertop zal aanroeren, zij thans door mij uit waardeering meer uitvoerig
behandeld. Ik sprak daar van onzen ‘Waarnemenden’ Secretaris. Dr. Kluyver namelijk,
die in de Jaarlijksche Vergadering van 1886 tot Secretaris was benoemd, heeft,
wegens de belangrijke vermeerdering zijner werkzaamheden voor het ‘Woordenboek
der Nederlandsche taal’, tegen 1 Maart j.l. ontslag uit zijne betrekking gevraagd. De
Maandelijksche Vergadering van Januari heeft het hem op de eervolste wijze onder
hartelijke dankbetuiging voor zijne aan de Maatschappij bewezen diensten
geschonken. Ook hier worde hem onze gezamenlijke hulde gebracht! Het Bestuur
is zoo gelukkig geweest, voor de tijdelijke waarneming van de aldus opengevallen
betrekking den man te vinden, dien het zocht en wiens naam u reeds door den
Beschrijvingsbrief voor deze Vergadering bekend is geworden. De Heer W.P. Wolters
werd in de zooeven vermelde Maandelijksche Vergadering van Januari benoemd,
en aan u zal het thans staan, deze tijdelijke benoeming in eene blijvende voor drie
jaren te veranderen. In uwe keuze blijft gij natuurlijk vrij, maar als Voorzitter breng
ik namens het Bestuur - en immers ook namens u, Mijne Heeren? - aan den Heer
Wolters reeds nu onzen welgemeenden dank voor zijne bereidvaardigheid,
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om de Maatschappij ook op deze wijze te dienen, en voor den onvermoeiden ijver,
waarmede hij haar reeds meer dan drie maanden heeft gediend.
Wat ik tot dusverre gesproken heb, Mijne Heeren, verschilt niet wezenlijk van hetgeen
gij gewoon zijt, hier jaarlijks te hooren. Ik heb getracht, het zeer beknopt te zeggen,
en toch heeft het reeds een aanzienlijk gedeelte van den tijd, die aan een spreker
pleegt toegestaan te worden, in beslag genomen. Doch mag ik dien tijd op ongeveer
een uur stellen, - tot langer luisteren met aandacht is de mensch nu eenmaal niet in
staat, en het zou dus even onverstandig als onwellevend zijn, deze natuurlijke grens
te overschrijden, - zoo wil ik trachten, een onderwerp voor u te bespreken, dat, zoover
ik weet, nog nooit in zijn geheel is behandeld, en over welks deelen ik meen eenig
nieuws te kunnen zeggen; een onderwerp, dat u in den aanvang wellicht vreemd zal
klinken, maar dat u spoedig blijken zal, hier volkomen op zijne plaats te zijn. Onze
Maatschappij toch, ofschoon aan de Nederlandsche Letterkunde haren naam
ontleenende, geeft in Art. 1 harer Wet als haar vierledig doel te kennen: ‘de
bevordering der Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Geschied- en Oudheidkunde’.
Wie meenen mocht, dat men, om tot hare leden te behooren, letterkundige moet zijn,
zou toonen niet te weten wat zij eigenlijk wil, en wie in haar midden over een punt
van Nederlandsche geschied- of oudheidkunde handelt, vervult niet minder haren
wensch, dan wie er een onderwerp van Nederlandsche taal- of letterkunde ter sprake
brengt. Dat nu het mijne overal en altijd zuiver Nederlandsch wezen zal, durf ik niet
beloven maar geschiedkundig, oudheidkundig en letterkundig zal
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het zijn, en wat door mij aan andere landen ontleend wordt, zal slechts tot betere
toelichting van het Nederlandsch gedeelte dienen. Doch geene verdere omwegen. Ik
ga tot u spreken over d e C h r i s t e l i j k e Ty p o l o g i e i n b e e l d , i n w o o r d
en in handeling.
Het eerste, dat ik te doen heb, zal wel zijn, uiteen te zetten wat men onder typologie
verstaat.
Volgens Nieuw-Testamentisch spraakgebruik is eene type een beeld uit het Oude
Testament, waaraan een overeenkomstig beeld in het Nieuwe als tegenbeeld of
antitype beantwoordt. Zoo wordt bijv. in Rom. V : 14 Adam, de eerste mensch, de
type genoemd van den waren Adam, Christus. Evenzoo heet in Hebr. IX : 24 de
hemel, waar Christus is binnengegaan, de antitype van den tempel, waar de
hoogepriester binnenging. Soms worden deze heenwijzingen naar latere zaken ook
voorbeelden, afbeeldingen en schaduwen genoemd. Soms ook komen zij eenvoudig
als vergelijkingen voor. Zoo bijv. in Matth. XII : 40, waar de driedaagsche rust van
Jezus in den schoot der aarde wordt vergeleken met het driedaagsch verblijf van Jona
in den buik van den visch, en Joh. III : 14, waar zijne verhooging aan het kruis wordt
vergeleken met de verhooging van de slang in de woestijn.
Het vroom vernuft der oude Christenen vond er een heilig behagen in, dergelijke
overeenstemmingen tusschen het Oude en het Nieuwe Testament op te sporen, en
het voorafgaande als voorbeduiding van het later gevolgde te beschouwen4. Zulke
onmiskenbare overeenstemmingen konden volgens hen niet toevallig zijn. God had
eeuwen te voren doen afbeelden, wat eenmaal in zooveel hoogeren zin met en door
Christus geschieden zou. Zoo wordt
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bijv. in den brief van Barnabas, die tegen het einde der 1ste eeuw zal zijn geschreven,
de bok, die op den Grooten Verzoendag naar de woestijn werd gezonden, eene type
van den lijdenden Christus genoemd5. Zoo beschouwt Cyprianus in het midden der
3de eeuw Abel, Abraham, Izaäk, Jakob, Jozef, Mozes en David als voorafgaande
beelddragers van Christus6. Zoo acht Ambrosius in het laatst der 4de eeuw Izaäk, die
niet volgens den gewonen gang der natuur was geboren, eene type van den
bovennatuurlijk geborenen Heiland7. Ook in de middeleeuwen ging dit zoo voort.
Thomas van Aquino leerde, dat de gansche staat onder de Wet slechts diende, om
het mysterie van Christus af te beelden8; in de verschillende offers des Ouden
Verbonds, het kalf, het lam, den ram, den bok, zag hij Christus geofferd9. En, om
ook een paar Nederlandsche namen te noemen, Johannes Ruysbroec schrijft in zijn
‘Boec van den gheesteleken tabernacule’: ‘ghi sult weten dat bi den prophete
Moysesse soe was Christus gefigureert’10; en als Johannes Brugman in zijn ‘Sermoen
van drierhande tafelen’ over het manna spreekt, dan voegt hij er bij: ‘Dit was een
figuer van den heiligen Sacrament’11.
Doch reeds genoeg, om aan te duiden wat men onder typologie verstaat. Het spreekt
vanzelf, dat zij tot verschillende typologische tafereelen aanleiding geeft, en deze
kunnen dan natuurlijk op drieërlei wijze voor de oogen worden geplaatst. Men kan
ze afbeelden, beschrijven of ten tooneele voeren. M.a.w., er zijn drie soorten van
typologische tafereelen denkbaar: in b e e l d , in w o o r d en in h a n d e l i n g . Bij elk
dezer drie soorten ga ik achtereenvolgens uwe aandacht bepalen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

29
Vooreerst dan typologische tafereelen in b e e l d .
Toen in de eerste helft der 18de eeuw door Schelhorn de aandacht op de straks
nader te noemen ‘Biblia pauperum’ meer bijzonder werd gevestigd12, meende men
vrij algemeen, dat deze merkwaardige voortbrengselen der Nederlandsche drukkunst
vóór het drukken met beweegbare letters, de oudste voorbeelden van dergelijke
typologische voorstellingen waren. Maar toen in de tweede helft dier eeuw Von
Heineke13 den grondslag legde voor onze tegenwoordige kennis van dit hoogst
belangrijk onderwerp, voegde hij er het bericht bij, dat hij in den kruisgang van de
Domkerk te Bremen een paar overeenkomstige tafereelen in bas-relief had gezien14.
In den eersten boog toch ter zijde van den grooten toren vond hij de aankondiging
van 's Heilands geboorte aan Maria, en daar benevens aan de ééne zijde Eva met de
slang ter verzinnelijking van de paradijs-belofte, en aan den anderen kant Gideon
met het ongerepte wollen vlies, eene zeer geliefde en algemeen gebruikte
Oud-Testamentische type ter aanduiding van de onbevlekte ontvangenis van Jezus
door Maria. Het beeldhouwwerk van den tweeden tot den zevenden boog bestond
niet meer, maar in den achtsten zag Von Heineke den doop van Jezus als hoofdtafereel
tusschen de redding van de kinderen Israëls door middel van het water der Roode
Zee, en de twee verspieders van Kanaän, die een tros druiven aan een draagstok met
zich voeren: wederom de twee gewone typen ter afbeelding van de redding der ziel
door het water des doops, en van de zaligheid, die den gedoopte in het hemelsch
Kanaän wacht. Hiermede was dus bewezen, dat minstens twee der typologische
tafereelen van de ‘Biblia pauperum’ reeds bekend waren, toen de genoemde kruisgang
werd gebouwd, d.i. in de 11de of in de 13de
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eeuw15. Von Heineke ging een stap verder. Afgaande op eene oude inscriptie in een
exemplaar van de ‘Biblia pauperum’ in de Koninklijke Bibliotheek te Hannover16,
was hij geenszins afkeerig van de meening, dat de H. Ansgarius, de Apostel van het
Noorden, die in 865 als bisschop van Bremen stierf, de typologische voorstellingen
in de Domkerk aldaar zou hebben aan de hand gegeven17. Het onjuiste van deze
meening is vooral door Lessing overtuigend aangetoond18, al heeft zij niet lang geleden
opnieuw een paar voorstanders gevonden19. Ik voor mij geloof niet, dat Ansgarius
aan de bedoelde typologische voorstellingen te Bremen eenig deel heeft gehad;
daarentegen weet ik, dat hij zulke voorstellingen kan hebben gekend, wijl zij reeds
tweehonderd jaren vóór hem bekend waren.
Er bestaat namelijk een weinig gelezen, maar belangrijk werkje van Beda, waarin
hij de levens van de abten der beroemde Angelsaksische kloosters Weremouth en
Jarrow beschrijft. In dit werkje komt eene plaats voor, die men in betrekking tot ons
onderwerp nog nooit heeft opgemerkt. Beda verhaalt daar van zekeren abt Benedictus,
die herhaalde malen naar Rome reisde, en die bij zijne terugkomst van zijn vijfden
tocht derwaarts - het zal onder paus Agatho of niet lang na diens regeering, dus
omstreeks het jaar 682 zijn geweest - onder vele andere zaken ook schilderijen
medebracht, waarop de overeenstemming van het Oude en het Nieuwe Testament
(ik gebruik hier de woorden van Beda zelven) zeer vernuftig was voorgesteld, bijv.
Izaäk, het hout dragende, waarop hij zou worden geofferd, en daarnaast als
tegenhanger Christus, eveneens het kruis dragende, waaraan hij lijden zou; desgelijks
de slang in de woestijn, door Mozes opgericht, en daarnevens de Zoon des menschen,
aan het kruis verhoogd20. Ongelukkig noemt Beda slechts deze twee ty-
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pologische tafereelen. Hoe gaarne zouden wij ook de overige kennen! Dat er toch
meerdere waren, blijkt uit het door hem gebruikte woord ‘bijvoorbeeld’. En dat hun
aantal niet gering kan zijn geweest, schijnt te mogen opgemaakt worden uit hetgeen
de schrijver er bijvoegt, dat abt Benedictus ze had medegebracht, om er het klooster
en de kerk mede te versieren. Dat doet men met een paar schilderijen niet.
Waarschijnlijk dus was het eene gansche reeks. Doch hoe dit zij, uit de aangehaalde
plaats blijkt, dat dergelijke typologische voorstellingen reeds omstreeks 682 te Rome
bekend waren en vandaar naar Engeland zijn overgebracht. Voorts hebben wij hier
een voorbeeld van typologisch schilderwerk, terwijl wij daar straks in de Domkerk
te Bremen met typologisch beeldhouwwerk hebben kennis gemaakt.
Dit verwondere ons niet. Er bestaat nauwelijks eene beeldende kunst, die niet is
aangewend ter veraanschouwelijking van typologische beeldenreeksen uit het Oude
en het Nieuwe Verbond21. Om slechts enkele voorbeelden te noemen, - als
muurschilderingen komen zij voor in den kruisgang van het klooster Emaus te Praag,
een bouwwerk uit de 14de eeuw22. Als zolderschilderingen uit de eerste helft der 16de
eeuw vindt men ze in de kerk der Hervormde Gemeente te Naarden23. Als
glasschilderingen bestonden zij van 1491 of 1517 tot 1692 in het beroemde klooster
te Hirschau24. In geëimailleerd koper kan men ze zien op eene altaarversiering te
Klosterneuburg bij Weenen, die het jaartal 1181 draagt25. Zelfs in ivoor-, drijf- en
stikwerk zijn ons typologische tafereelen bewaard gebleven26, en men behoeft er niet
aan te twijfelen, of er bestaat, bij al hetgeen er van dien aard in de laatste vijftig jaren
bekend is geworden, nog heel wat, waarvan men tot nu toe niet weet. Het oog moet
er voor geopend,
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de aandacht er op gevestigd worden, en wat onachtzaam is voorbijgegaan, zal te
zijnen tijde wel worden opgemerkt27.
Intusschen heb ik de meest algemeen bekende en tevens de merkwaardigste
voortbrengselen op dit gebied nog slechts even vermeld. Ik bedoel de ‘Biblia
pauperum’, zoo in handschrift als in druk. Staat mij toe, hierover een weinig
uitvoeriger te spreken. Het onderwerp toch, dat voor een groot deel zoo echt
Nederlandsch is, is juist door Nederlanders zeer schaars behandeld28.
Wie zijn die ‘pauperes’, waarvan de gebruikelijke benaming gewag maakt? Zeer
bekwame mannen hebben er armen in de gewone beteekenis van het woord in gezien29.
Maar dat kan toch zoo niet wezen. Armen schaffen zich zulke perkamenten
handschriften met sierlijke verluchtingen, of zulke verzamelingen van veertig
houtsneeprenten met Latijnschen tekst, gelijk de oudste gedrukte ‘Biblia pauperum’
waren, niet aan. Het woord ‘pauperes’ in titels van boeken had gedurende de
middeleeuwen eene eigenaardige beteekenis. Zoo bezitten onze
Universiteits-bibliotheken te Leiden en te Utrecht handschriften van een later ook
als incunabel gedrukt werk, getiteld ‘Thesaurus pauperum’30, dat korte voorschriften
tegen allerlei ziekten en kwalen bevat. De welbekende Menco verhaalt in zijne
Kroniek van het klooster te Wittewierum, dat zijn voorganger, Abt Emo, met diens
breeder Addo te Oxford vele boeken had afgeschreven, waaronder ook een ‘Liber
pauperum’31. Hij noemt dit boek in éénen adem met allerlei rechtsgeleerde werken,
zoodat er nauwelijks twijfel kan bestaan, of het was eveneens van rechtskundigen
aard32. In de latere middeleeuwen bestond er een ‘Dictionarius pauperum’, die ons
nader omschreven wordt als zeer dienstig voor alle predikanten33, namelijk eene soort
van
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klapper op allerlei stoffen, die bij het preeken te pas konden komen33. Wie blijken
dus thans de ‘pauperes’ op titels van boeken te zijn? Geene onbemiddelden, geene
ongeletterden, maar lieden, die eene korte handleiding voor eene of andere
wetenschappelijke zaak verlangden. De ‘Thesaurus pauperum’ was een vade-mecum
voor geneeskundigen, het ‘Liber pauperum’ voor rechtsgeleerden, de ‘Dictionarius
pauperum’ voor predikanten34.
Wel beschouwd zou al het gezegde over de beteekenis van het woord ‘pauperes’
niet noodig wezen, als de handschriften en houtsneeprenten, die nu eenmaal ‘Biblia
pauperum’ heeten, niet door eene toevallige omstandigheid aan dezen verkeerden
naam waren gekomen. Hij stond op een handschriftelijk exemplaar in de Biblotheek
te Wolfenbuttel35, maar bijgevoegd door eene latere hand. De bibliothecaris Lauterbach
bracht het handschrift onder dien naam in den Catalogus36. Hierdoor werd hij meer
algemeen bekend. Later paste men hem ook op de gedrukte exemplaren toe, en
dientengevolge spreekt men nog altijd van ‘Biblia pauperum’.
Welke was dan de oorspronkelijke naam? Het boek had er geen37. Het kon dien
niet hebben, omdat het geen vaststaanden tekst had. Ieder richtte het in op zijne
eigene wijze, naar eigen inzicht, met zoovele antitypen uit het Nieuwe Testament,
als hem goeddacht, en met zoodanige typen uit het Oude Testament, als hij zich
verkoos. In de meeste gevallen viel de keuze op dezelfde hoofdtafereelen en dezelfde
voorbeduidingen. Dit lag in den aard der zaak en in de kracht der traditie. Maar hoe
men ook handelde, altijd bleef het eene reeks van typologische tafereelen uit het
leven van Jezus en hetgeen geacht werd daar verder bij te behooren. Naar dit eigenlijke
wezen van het boek werd het dan ook, als men dit noodig
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keurde, omschreven. Toen ik weinige jaren geleden het geluk had, in een Utrechtschen
codex38 eene ‘Biblia pauperum’, ofschoon zonder miniatuurteekeningen, te ontdekken,
vond ik er naar gewoonte geen titel boven, maar in de inhoudsopgave (op folio 195verso
van het handschrift) werd dit gedeelte aangeduid met de woorden ‘figurarum veteris
testamenti et noui concordancia’. Evenzoo bestaat er, of bestond er althans in de
vorige eeuw, in de Bibliotheek van S. Benedictus te Cambridge een boek onder den
titel ‘Figurae veteris et novi testamenti per icones’39. Zoo ook verscheen er omstreeks
1503 eene Fransche uitgave van de ‘Biblia pauperum’, die door den drukker genoemd
werd ‘Les Figures du Vieil Testament et du Nouvel’40. De omschrijvende naam, door
Meerman aan deze soort van boeken gegeven, ‘Figurae typicae veteris atque
antitypicae novi Testamenti’41, was dus zoo kwaad niet gekozen. Hij drukte in ieder
geval den waren inhoud van deze soort van handschriften en drukwerken nauwkeurig
uit.
Wat nu de nog bestaande handschriften der ‘Biblia pauperum’ betreft, - ik bedoel
die met afbeeldingen, niet die, welke slechts den tekst zonder afbeeldingen bevatten,
- de kenners tellen er vijf42. Voor de waarheid der zaak en voor de eer van ons land
verblijdt het mij, het bestaan van nog een zesde te kunnen vaststellen. HS. 13 in folio
van het Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage, dat bekend stond
als ‘Historia sacra met 274 miniaturen’, is mij gebleken, niets anders dan eene ‘Biblia
pauperum’, en wel eene zeer fraaie met uitvoerige verluchtingen in het grauw te zijn.
Zeer oud is dit perkamenten handschrift niet. Hooger dan de 15de eeuw klimt het
waarschijnlijk niet op. Daarenboven doet de geheele inrichting er van zóózeer aan
die van de ge-
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drukte ‘Biblia pauperum’ denken, dat ik geneigd ben aan te nemen, dat de kunstenaar,
die het vervaardigde, hoe vrij en zelfstandig in zijne teekening, die inrichting
eenvoudig heeft nagevolgd. Is dit werkelijk zoo, dan zou het handschrift eerst
omstreeks het midden der 15de eeuw kunnen zijn vervaardigd.
Dit over het zesde, tot dusverre nog niet als zoodanig bekende handschrift. En wat
voorts de houtsneedrukken aangaat, deze zijn nog zeer onderscheiden. Sommige
hebben den tekst in het Latijn, andere in het Duitsch, één in het Italiaansch43. Die
met Latijnschen tekst zijn de oudste, en Von Heineke heeft er vijf verschillende
uitgaven in ontdekt44. Vier daarvan worden algemeen toegeschreven aan een
onbekenden Nederlandschen drukker45, die ze moet hebben vervaardigd, toen het
drukken met beweegbare typen nog niet bekend was, d.i. vóór omstreeks het jaar
1450. Want prent en tekst, alles is blijkbaar in een groot blok hout gesneden, en dit
maakt deze voorloopers van de eigenlijk gezegde boekdrukkunst zoo hoogst
merkwaardig. De weinige nog bekende exemplaren hebben dan ook, als zij enkele
malen op verkoopingen voorkwamen, steeds klimmende prijzen opgebracht, en
deskundigen zijn van oordeel, dat, indien er hier of daar nog een onder den hamer
mocht komen, het allicht vijftig of zestig duizend francs opbrengen zou46.
Zal ik nu nog trachten, u te beschrijven hoe zulke handschriftelijke en gedrukte
‘Biblia pauperum’ zijn ingericht? Ik wil het gaarne doen, maar vrees dat het weinig
zal baten; want eensdeels zijn zulke beschrijvingen altijd zeer zwakke hulpmiddelen
voor de verbeelding, en anderdeels ging men bij het groepeeren van de voorstellingen
zóó vrij te werk, dat elk ander exemplaar weer anders is
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ingericht. Zoo is het althans in de mij bekende handschriftelijke ‘Biblia pauperum’.
De gedrukte gelijken veel meer op elkander. Hier staat het hoofdtafereel altijd in het
midden, met eene Oud-Testamentische type links en eene andere rechts, terwijl
zoowel boven als beneden het hoofdtafereel, twee profeten, elk met eene voorspelling,
zijn aangebracht. Men leest dus op iedere prent vier profetieën, en aanschouwt er
ééne antitype uit het Nieuwe Verbond tusschen twee typen uit het Oude, wier
beteekenis er boven beschreven staat met de plaats uit den bijbel er bij. Maar
nogmaals, zaken als deze zijn door beschrijvingen moeilijk te kennen. Liever noodig
ik u uit, straks de kleine tentoonstelling te gaan bezoeken, die ik ter toelichting van
het gesprokene in eene der benedenzalen van dit gebouw heb ingericht47. Wij kunnen
dan thans overgaan tot de typologie in w o o r d . Wegens veel minder rijkdom van
stof zal ik hierbij veel korter stilstaan.
Het eenige mij bekende voorbeeld van typologische tafereelen in woord, vond ik in
handschrift No. 258 onzer Maatschappij. Reeds Moll heeft het voor zijn ‘Johannes
Brugman’ gebruikt en er in het IIde deel van dat werk eene korte beschrijving en eene
kleine proeve van gegeven48. Doch blijkbaar heeft deze groote kenner van het
godsdienstig leven onzer vaderen vóór de Hervorming de overeenkomst van dit
handschrift met de ‘Biblia pauperum’ niet opgemerkt. Had hij dat gedaan, hij zou er
het merkwaardige beter van hebben begrepen en er ongetwijfeld toen of later
uitvoeriger over hebben geschreven. De naam, dien hij er aan gaf, duidt nochtans
aan, dat hij het wezen er van zeer goed heeft ingezien; hij noemde het een ‘typologisch
leven van Jezus’. In het handschrift
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zelf, na den Prologus, heet het ‘een deel vanden leven ons heren jhesu christi
ghenomen wter heiligher ewangelien bewijst mitter figuren des ouden testaments
ende der propheten’. Het bestaat uit vijf en tachtig tafereelen, elk met twee typen uit
het Oude Verbond, gevolgd door twee profetieën, en besloten met een gebed.
Aangezien de ‘Biblia pauperum’ meestal slechts veertig, hoogstens vijftig tafereelen
bevatten, staan er in dit handschrift zeer vele, die aldaar niet voorkomen. Doch voor
zooverre zij er in voorkomen, is het opmerkelijk, welk eene groote overeenstemming
er tusschen deze tweeërlei soort van geschriften bestaat. Bijna overal zijn het dezelfde
typen en dezelfde profetieën. Slechts worden in deze typologische tafereelen in
woord, de typen veel uitvoeriger beschreven, dan dit bij die zelfde tafereelen in beeld
het geval is. En geen wonder: in de ‘Biblia pauperum’ wordt alles aanschouwelijk
gemaakt door eene prent; die prent is de hoofdzaak; de korte tekst dient slechts tot
hare verklaring. In het typologisch leven van Jezus daarentegen heeft men dit
hulpmiddel niet; hier moet alles worden beschreven, en dit geschiedt dan ook, somtijds
vrij breed, aan de hand van de bijbelschrijvers zelven. En wat de profetieën aanbelangt,
men vindt er, gelijk reeds gezegd is, bij elk tafereel slechts twee, maar die twee
komen bijna altijd onder de vier van de ‘Biblia pauperum’ voor. Alleen de gebeden
aan het einde van elk tafereel zijn iets nieuws. Men kan er aan zien, dat alles op de
stichting van den lezer is aangelegd. Het gansche leven des Heeren gaat aan zijne
oogen voorbij. Alle hoofdgebeurtenissen daarvan leert hij kennen in haar verband
met het Oude Testament, waarin zij zoowel door typen zijn voorgebeeld, als door
profetieën voorspeld. En telkens, wanneer hij op deze wijze een gedeelte met aandacht
heeft
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gevolgd, om er de wonderbare leidingen van Gods voorzienigheid uit te leeren kennen,
die eeuwenlang alles deed heenwijzen naar Christus, en in Christus alle typen en
profetieën vervulde, stort hij zijnen geest uit in een korter of langer toepasselijk
gebed.
Leveren alzoo deze typologische tafereelen in woord veel minder voor ons op dan
die in beeld, de typologie in h a n d e l i n g , waarvoor ik ten slotte uwe aandacht nog
vraag, zal ons wederom iets langer bezighouden. Hier gaan wij ons bewegen op het
gebied van het mysteriespel.
En dan treft ons terstond een opmerkelijk verschil. Bij onze beschouwing van de
zoogenaamde ‘Biblia pauperum’ en van het typologisch leven van Jezus zagen wij
zoowel de profetieën als de typen des Ouden Testaments als heenwijzigingen naar
Christus gebezigd, maar in de mysteriespelen schijnen deze twee òf nooit òf zelden
te zijn samengevoegd. Verreweg de meeste hebben geen van beide. Die, welke iets
van dezen aard bezitten, geven in den regel een profeten-voorspel te aanschouwen;
zoover ik weet, bestaat er slechts één, dat typologisch heeten mag; maar een
mysteriespel, dat de beide zaken in zich vereenigt en dat men dus
typologisch-profetisch zou kunnen noemen, is mij niet bekend.
Intusschen acht ik de samenvoeging in enkele mysteriespelen volstrekt niet
onmogelijk, ja veeleer waarschijnlijk. Ik zeg dit met te meer overtuiging, wijl mij
althans één voorbeeld is voorgekomen, dat er heenwijst. Nog jaarlijks wordt er te
Veurne eene kruisprocessie gehouden, die er enkele bestanddeelen van bevat. Deze
omgang is wel is waar geen mysteriespel; hij geschiedt niet met levende personen,
maar slechts met gebeeldhouwde groepen; gelijk
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hij thans is, dagteekent hij niet uit de middeleeuwen, maar uit het jaar 1646; doch
dit alles neemt niet weg, dat hij op middeleeuwsche traditiën berust, en dat hij met
Abraham's offerande, met de slang van Mozes en met acht profeten begint. Hier heeft
men dus zoowel de typologische als de profetische aankondiging van het lijden des
Heeren, dat vervolgens in eene menigte van groepen aan de menigte te aanschouwen
wordt gegeven49.
Doch, zooals ik reeds zeide, verreweg de meeste ons bekende mysteriespelen
hebben niets van dien aard, en die, welke er iets van hebben, bezitten bijna nooit iets
typologisch, maar slechts een profeten-voorspel50. Toch kan het nauwelijks anders,
of er moeten ook typologische spelen hebben bestaan. Het denkbeeld er van lag
zóózeer in den geest van die dagen, dat het hier of daar wel ten uitvoer moet zijn
gebracht. Maar vooral, het beroemde passiespel te Oberammergan pleit er zóó krachtig
voor, dat de zaak schier niet te betwijfelen valt. Dat spel is door en door typologisch.
Zoover wij weten, moge het eerst van het jaar 1633 dagteekenen, het wijst naar veel
vroegere tijden, ja naar de middeleeuwen heen. Hoe toch zouden eenvoudige
dorpsbewoners er toe zijn gekomen, ter afwering van de pest, die in hun midden
woedde, de gelofte te doen, dat zij alle tien jaren het Passiespel zouden spelen, als
er niet vóór dien tijd in de plaats hunner inwoning, evenals in zoovele andere plaatsen
van Beieren51, zulk een spel had bestaan, dat wellicht door lauwe nalatigheid of
kwijnende godsdienstigheid in onbruik was gekomen? En wederom, hoe zouden die
eenvoudige dorpsbewoners, hoe zou zelfs hun geestelijke leidsman er den vorm van
een typologisch spel aan hebben gegeven, als het dien vorm niet reeds vroeger had
gehad? Zoo iets dacht men ten jare 1633 niet meer uit. Hoe dit zij, reeds
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in het volgende jaar hebben de Oberammergauers hun passiespel met de daarbij
behoorende typologische ‘tableaux vivants’ gespeeld52. Tot 1674 hielden zij dit om
de tien jaren vol. Toen besloten zij, het in 1680 te hervatten en dan voortaan om de
tien jaren te vertoonen. Aldus geschiedde; en op het kerkhof van een afgelegen dorp,
niet ver van de zuidelijkste grenzen van Beieren, hadden voorstellingen plaats, die,
althans sinds de groote verbeteringen, in 1811 daarin aangebracht53, van heilige
toewijding en hooge kunst getuigden, zonder dat het gerucht er van veel verder dan
tot den naasten omtrek doordrong54. Eerst na 1850 werd dit anders. De beroemde
tooneelspeler Eduard Devrient, die in dat jaar het dorpje bezocht, toen er, thans voor
de derde maal op eene groote weide, weder eene voorstelling zou gegeven worden,
stond verbaasd over deze voorbeeldelooze ontwikkeling van het dramatisch leven
in een zoo wijden kring. In het volgend jaar 1851 maakte hij zijne reisindrukken
wereldkundig, roemde het passiespel te Oberammergau hoog55, en werd daardoor
oorzaak, dat in 1860, '71 (wegens den Fransch-Duitschen oorlog) en '80 ontelbare
reizigers uit allerlei landen naar Beieren togen, om er het heilig kunstgenot te smaken,
dat hun aldaar werd aangeboden.
Doch waartoe deze algemeen bekende zaken? Wie uwer, die dat spel gezien heeft,
is niet tot den huidigen dag onder den indruk er van gebleven? En wie, die het niet
gezien heeft, werd niet door hen, die het zagen, onder dien indruk gebracht? En wij
ouderen, herinneren wij ons niet allen het meesterlijk artikel van Eelco Verwijs over
het passiespel te Oberammergau in ‘De Gids’ van November 1871?
Maar wat Verwijs met al zijne liefde voor mysteriespelen miste, was de zin voor
typologische tafereelen. Al
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wekten vele daarvan door hunne keurige schikking zijne bewondering op, zij waren
voor hem ‘een noodelooze en hinderlijke stoornis’; sommige er van vond hij zelfs
belachelijk en dwaas56. En wat hij ondanks zijne groote kennis van de letterkunde
der middeleeuwen niet inzag, was de nauwe verwantschap tusschen de
tooneelvoorstellingen te Oberammergau en de prentverbeeldingen in de ‘Biblia
pauperum’. Wij, die het, zoo ik vertrouw, thans wel inzien, zullen er meer
belangstelling voor gevoelen.
De verschillende episoden uit de lijdensgeschiedenis des Heeren vormen den
inhoud van de achtereenvolgende bedrijven in het Oberammergausche drama, en elk
der handelende personen vervult hierin als spreker zijne rol. Doch aan ieder bedrijf
gaan onder het zingen van het koor een of meer zoogenaamde ‘tableaux vivants’ of
‘levende beelden’ vooraf, en elk daarvan is de veraanschouwelijking van eene
Oud-Testamentische type, waaraan de episode, die ten tooneele zal gebracht worden,
als antitype beantwoordt. Als bijv. het tweede bedrijf zal beginnen, gaat het gordijn
op, en onder het zingen van het koor ziet de toeschouwer de vlakte van Dothan voor
zich. Op den voorgrond bevindt zich een steenen put. In de verte komt Jozef aan, en
de broeders wachten hem op, om hem te dooden. Dit is de zwijgende voorafbeelding
van hetgeen onmiddellijk daarna als dramatische handeling volgt: de beraadslaging
van het Sanhedrin tegen Jezus. - Ik sla een paar bedrijven over. Wederom gaat het
gordijn op, en als levend beeld staan voor onze oogen eenige honderden Israëlieten
in de woestijn, mannen, vrouwen, kinderen, met Mozes en Aäron in hun midden,
allen opgetogen van dankbare blijdschap over het manna, dat hun uit den hemel tot
voeding wordt geschonken; een aangrijpend tooneel. Een oogenblik later zien wij
die
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zelfde menigte, maar geheel anders gegroepeerd en thans vol verwondering starende
op een reusachtigen druiventros, door de twee verspieders van Kanaän aan een stok
op de schouders gedragen. Eerst het manna, daarna de druif; gij begrijpt reeds, waartoe
deze zwijgende vertooningen moeten dienen. Zoo aanstonds wordt het drama van
Jezus' lijdensgeschiedenis voortgezet, en gij ziet den Meester met zijne leerlingen
op den laatsten avond zijns levens in de opperzaal te Jeruzalem, het H. Avondmaal
instellende onder de teekenen van brood en wijn. - Wederom laat ik een paar bedrijven
onvermeld. Het levend beeld, dat ons thans te aanschouwen wordt gegeven, is Kaïn
in de nabijheid van twee altaren. Aan den voet van het ééne ligt Abel uitgestrekt, de
broeder, dien hij heeft verslagen, en hij zelf is overgegeven aan bange vertwijfeling
en wilde wanhoop. Wat thans als actie volgen moet, ligt voor de hand: Judas, door
bekeeringloos berouw gefolterd, zal de hand slaan aan zijn eigen leven. - Opnieuw
ga ik een paar gedeelten voorbij. Thans komen er niet minder dan drie ‘tableaux
vivants’ achter elkaar, het een al indrukwekkender dan het ander. Het eerste vertoont
ons den jongen Izaäk met het offerhout op de schouders, den berg Moria bestijgende
en gevolgd door Abraham, die in diepe gedachten is verzonken. Het tweede geeft
ons de koperen slang te aanschouwen, die door Mozes in de woestijn zal worden
opgericht, terwiji honderden Israëlieten hem omringen, waarvan velen worstelen met
den dood, en anderen hoopvol uitzien naar de naderende redding. In het derde zien
wij, hoe door het staren op de slang de kranken zijn genezen, en hoe allen zich
verheugen in dankbaarheid aan God. Dit alles kan natuurlijk slechts voorafschaduwing
zijn van de twee bedrijven, die thans worden afgespeeld: Jezus, zijn kruis dragende,
en Jezus, aan het
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kruis verhoogd tot verlossing der menschen. - Nog één voorbeeld, en ik besluit.
Wederom verheft zich het koorgezang. Wederom gaat het gordijn op. Vóór ons ligt
eene golvende zee en in de verte een schip. Aan den oever der zee staat Jona, die
zooeven verlost is geworden uit den gapenden mond van den grooten visch, in welks
ingewand hij drie dagen en drie nachten heeft doorgebracht. Een oogenblik later
volgt een ander Oud-Testamentisch tafereel, dat eveneens van heerlijke uitredding
gewaagt. Thans is het de Roode Zee, waarop wij staren. Tusschen de golven verzinkt
Farao met zijn heir. En aan den oever staat Mozes in eene houding vol majesteit, met
het volk om zich heen, dat, van vreugde opgetogen, getuige is van hetgeen daar plaats
heeft. Waartoe deze twee voorafgaande zwijgende tooneelen? Het gordijn opent zich,
en als handeling volgt de glansrijke verrijzenis van Jezus uit het graf.
En hiermede stap ik van dit eenig overgebleven typologisch mysteriespel af. Als
gij straks zult willen gebruik maken van de gelegenheid, om de voornaamste bedrijven
van het passiespel te Oberammergau met eenige der levende beelden in lichtdruk te
beschouwen, - de vriendelijkheid van ons medelid Du Rieu heeft mij in staat gesteld,
u dit genot te bereiden, - dan zult gij bij vergelijking met de ‘Biblia pauperum’
bemerken, dat de meeste der typen en antitypen hier, overeenstemmen met de
zwijgende tooneelen en dramatische voorstellingen dáár. En mocht uwe hand ook
in het eveneens tentoongestelde HS. No. 258 onzer Maatschappij bladeren, zoo zal
uw oog weldra getroffen worden door menig verhaal uit 's Heilands leven, dat met
zijne twee bijgevoegde voorbeduidende figuren slechts in schrift vertoont, wat wij
te Oberammergau als drama en in ‘tableau vivant’ hebben gezien. Alles te
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zamen zal u den indruk geven van eene hoogere eenheid, die zich slechts in drie
verschillende vormen heeft geopenbaard, de eenheid der Christelijke Typologie in
b e e l d , in w o o r d en in h a n d e l i n g 57.
U op die hoogere eenheid in deze drieledige verscheidenheid te wijzen, was het doel
van mijne rede. Moge het mij gelukt zijn, u allen te overtuigen van haar bestaan.
Door altijd slechts op één der drie deelen te staren, heeft men haar tot dusverre
voorbijgezien. Ook moet iemand wellicht godgeleerde wezen, of althans met de
godgeleerdheid niet onbekend zijn, om haar zonder aanwijzing van anderen op te
merken. Ik vlei mij, er uwe oogen zóó voor te hebben geopend, dat zij er niet meer
voor kunnen worden gesloten. Mij blijft slechts over, u allen te danken voor uwe
onbezweken aandacht. En met den hartelijken wensch, dat het gesprokene der
wetenschap ten goede moge komen, open ik deze honderd twee en twintigste
Jaarlijksche Vergadering onzer Maatschappij.
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Cornelis Engelbertsz. (1468-1533), welks middenstuk de kruisiging van Christus voorstelt,
terwijl de zijstukken Abraham's offerande en de oprichting van de slang door Mozes te
aanschouwen geven. - Een voorbeeld van eene saamgestelde typologische triptiek (het laatste
avondmaal als hoofdtafereel, met vier typen uit het O. Testament op de twee vleugeldeuren)
leverde weleer in de kerk te Leuven een meesterstuk van Dirc Bouts, thans bij gedeelten te
Leuven, Berlijn en Munchen verspreid. Zie het geheel in plaat gebracht en beschreven door
C.E. Taurel, De Christelijke Kunst in Holland en Vlaanderen, Amst. 1881, dl. I, blz. 114-117.
28 Buiten onze schrijvers over de oudste voortbrengselen der boekdrukkunst (bovenal Holtrop,
Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle, La Haye, 1868) hebben, zoover
ik weet, slechts drie Nederlanders iets over de ‘Biblia pauperum’ in het licht gegeven: [D.
Groebe], Beschrijving van een nieuwlings ontdekt exemplaar van de Biblia pauperum en de
Ars moriendi, Amst. 1839; J.A. Alberdingk Thijm, De harmoniën van het Oude en Nieuwe
Testament in de beeldende kunst (in De Dietsche Warande, dl. VII, [Amst. 1866], blz. 431-445;
dl. VIII, [Amst. 1869], blz. 55-67); bovenal O.A. Spitzen, Biblia pauperum (in Het Gildeboek,
dl. III, [Utr. 1881], blz. 1-44).
29 Zoo bijv. onder de ouderen Von Heineke, l.c., p. 292, note a.
30 Bibliothecae Universitatis Leidensis Codex No. 127 AA; Bibliothecae Universitatis
Rheno-Trajectinae Codex ‘Eccl. 182’ en ‘Eccl. 344a’; Hain, Repertorium Bibliographicum,
No. 15494. De schrijver heette Petrus Hispanus.
31 Feith en Acker Stratingh, Kronijken van Emo en Menko (Werken van het Historisch Genootschap,
Nieuwe Serie, No. 4, Utr. 1866), blz. 150; zie ook blz. 167.
32 Tot die zelfde soort van werken behoorde een geschrift van Adamus, uitgegeven te Parijs in
1493 en ten titel voerende: Summula pauperum, quam nominant plures jurisperitorum versus
Decretales (zie Hain, l.l., No. 82).
33 Zie Hain, l.l., No. 6153.
33 Zie Hain, l.l., No. 6153.
34 Met opzet heb ik het aan Bonaventura toegeschreven werk Biblia pauperum (Sancti Bonaventvrae
opera, Mog. 1609, tom. VII, p. 434-528), dat echter niet van hem afkomstig is (zie Fidelis a
Fanna, Ratio novae collectionis operum omnium.… S. Bonaventurae, Taurini, 1874, p. 36), in
deze rede niet genoemd, wijl de gelijkluidende titel tot begripsverwarring zou hebben kunnen
aanleiding geven. Geen werk bevestigt de stelling echter meer dan dit. Men vindt er in 134
capita even zoovele onderwerpen uit het godsdienstig-zedelijk leven, ten gerieve der predikanten
door eene menigte voorbeelden uit het O. en het N. Testament zeer kort toegelicht, met de
plaatsen uit den bijbel er bij.
35 Thans in de Nationale Bibliotheek te Parijs.
36 Zie Lessing, a.a.O., S. 337.
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37 Dit is reeds naar waarheid gezegd door Petrus Scriverius in zijn Lavre-crans voor Lavrens
Coster, Haarl. 1628, blz. 97.
38 Thans Codex ‘Eccl. 170’ (zie [Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae
Universitatis Rheno-Trajectinae, Traj. ad Rhen. 1887, p. 124).
39 Von Heineke, l.c., p. 322, met verwijzing naar ‘Cat. MStorum Angliae & Hiberniae no. 1375’.
40 Zie Barjeau, Biblia Pauperum reproduced in facsimile, Lond. 1859, p. 13.
41 Meerman, Origines typographicae, Hag. Com. 1765, tom I, p. 224.
42 Namelijk 1. in de Bibliotbeek van het Lyceum te Constanz, dat tusschen 1300 en 1350 schijnt
vervaardigd te wezen (in facsimile uitgegeven en van eene belangrijke inleiding voorzien door
Laib en Schwarz, Zür. 1867); 2. in het Stift S. Florian in het aartshertogdom Oostenrijk, naar
raming behoorende tot den tijd tusschen 1350 en 1400 (in slechts vijftig exemplaren
gereproduceerd door Camesina en Heider, Wien, 1863); 3. in de Nationale Bibliotheek te Parijs
(Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Introduction générale, Par. 1884, p. 100), weleer
behoord hebbende aan de Bibliotheek te Wolfenbuttel (Von Heineke, l.c., p. 329-333) en
toegeschreven aan de 14de eeuw (Dutuit, l.c.); 4. in de Hof- en Staatsbibliotheek te Munchen,

43

44

45
46

47

48
49
50

geschat op de 15de eeuw (Laib en Schwarz, a.a.O., S. 5, alwaar tevens eene proeve van eene
der teekeningen op verkleinde schaal); 5. in 1866 in bezit van den antiquarischen boekhandelaar
T.O. Weigel te Leipzig (Laib en Schwarz, a.a.O., S. 6) en door dezen verkocht voor 2,325 francs
(Dutuit, l.c., p. 100).
Zie over de houtsneedrukken der ‘Biblia pauperum’ met Latijnschen tekst bovenal Von Heineke,
l.c., p, 292-323, en Dutuit, l.c., p. 73-82; over die met Duitschen tekst denzelfden, p. 323-329,
en Dutuit, l.c., p. 92-95; over dien met Italiaanschen tekst Dutuit, l.c., p. 95 suiv. - Uitgaven
door middel van beweegbare typen, zoowel in Duitschland als in Frankrijk, kan men leeren
kennen bij Dutuit, l.c., p. 97-99.
Zie over deze vijf verschillende uitgaven Von Heineke, l.c., p. 305-316. Sotheby in zijne
Principia typographica telt er zeven of acht (zie Dutuit, l.c., p. 85-88). Berjeau daarentegen
ijverde, ofschoon stellig ten onrechte, voor de meening, dat er eigenlijk slechts van ééne sprake
mag zijn (zie zijn boven aangehaald werk, p. 14-17). Later liet hij deze meening varen (zie
Dutuit, l.c., p. 89-91).
‘Un seul fait est définitivement acquis.....: c'est l'origine néerlandaise de cette oeuvre’ (Dutuit,
l.c., p. 72).
‘Aujourd'hui les exemplaires de chaque édition provenant soit de la Hollande, soit de l'Allemagne,
avec inscriptions latines ou allemandes, s'élèveraient facilement au prix de 50 à 60.000 fr.’ (De
Beauchamps et Rouveyre, Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile, 9e Livr., [Par. 1884],
p. 138).
Zie beneden, aant. 57. Mocht iemand vragen, waarom het Speculum humanae salvationis niet
in mijne beschouwingen is opgenomen, dan zij hem geantwoord, dat in dit werk niet de
afbeeldingen de hoofdzaak zijn maar de tekst, en dat die afbeeldingen, ofschoon met zeer vele
voorstellingen in de Biblia pauperum verwant, meer als geschiedkundige parallellen dan als
voorbeduidende typen bedoeld zijn.
Moll, Johannes Brugman, dl. II, blz. 13 v. en 259-262.
Zie over deze processie H. Rommel, De Passiespelen van Oberammergau, Brugge, [1881], dl.
I, blz. 57-70.
De mij bekende mysteriespelen met een profeten-voorspel, waarbij soms ook de Sibylle en
Virgilius dienst doen, zijn: 1. een Latijnsch ‘Mystère de la Nativité du Christ’ uit de 13de eeuw
(uitgegeven door Édélestand du Méril, Origines latines du théatre moderne, Par. 1849, p.
187-213); 2. een Duitsch kerstspel uit de 14de eeuw (uitgegeven door Mone, Schauspiele des
Mittelalters, Karlsruhe, 1846, S. 143-198); 3. een Fransch kerstspel uit de 15de eeuw, getiteld;
‘La nativité de N.S. Jhésucrist’ (uitgegeven door Jubinal, Mystères inédits du quinzième siècle,
Par. 1837, tome II, p. 1-78). - Geen profeten-voorspel, maar een zeer klein profetenspel, dat
m.i. bij de liturgie op het Kerstfeest dienst zal hebben gedaan, is het ‘Mystère des Prophètes du
Christ’ uit de 11de eeuw (uitgegeven door Édélestand du Méril, l.c., p. 179-187; zie aldaar vooral
p. 179, note 7), vroeger verkeerdolijk beschouwd als behoorende bij het mysteriespel van ‘Les
vierges sages et les vierges folles’ en daarmede verbonden uitgegeven door Monmerqué et
Michel, Théatre français au moyen-age, Par. 1839, p. 3-9. - Van geheel anderen aard is een
gedeelte van het Nederduitsche mysteriespel ‘Der Sündenfall’ (uitgegeven door Schönemann,
Der Sündenfall und Marienklage, Hanov. 1855, S. 1-126). In dit gedeelte (S. 87-110) treden
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wel is waar verschillende Profeten en Sibyllen op, doch men mag het geen profeten-tusschenspel
noemen, wijl het in den bouw van het stuk zelf behoort.
51 Door Von Deutinger, Das Passionsspiel in Oberammergau, Münch. 1851, S. 571-574, worden
meer dan vijftig Beiersche steden en dorpen genoemd, waar tot het midden der 18de eeuw
passieof andere mysteriespelen plachten gegeven te worden.
52 Althans in het oudst bekende gedrukte tekstboekje van 1770 (overgedrukt bij v. Deutinger,
a.a.O., S. 599-607) komen deze laatste voor. Ongelukkig heeft Wijl, die achter zijn werkje
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Maitage in Oberammergau, 2te Aufl., Zür. 1880, S. 101-119, een uittreksel uit den oudst
bekenden geschreven tekst van 1662 liet drukken, verzuimd te melden, hoe daarin gehandeld
is met de figuren uit het Oude Testament.
In 1811 werd de tekst geheel omgewerkt door den priester Ottmar Weis, en de muziek in hare
tegenwoordige gedaante gebracht door den schoolonderwijzer Rochus Dedler. Zie
levensberichten van deze twee bekwame mannen bij v. Deutinger, a.a.O., S. 555-570.
Zelfs de uitvoerige artikelen van Guido Görres, onder den titel van ‘Das Theater im Mittelalter
und das Passionsspiel in Oberammergau’ (in de Historisch-politische Blätter, Jahrg. 1840 [Bd.
VI]; ook afgedrukt bij Von Deutinger, a.a.O., S. 392-494), ofschoon niet zonder invloed op den
toeloop in 1850, schijnen niet in staat te zijn geweest, de algemeene aandacht op de zaak te
vestigen.
‘Darum kann man von diesem merkwürdigen Volksschauspiele gar nicht genug reden und
schreiben, damit die Aufmerksamkeit recht allgemein darauf gerichtet und eine möglichst
lebendige und vollständige Anschauung davon verbreitet werde’ (Eduard Devrient, Das
Passieschauspiel in Oberammergau, Leipz. 1851, S. 1).
Zie dit alles in De Gids van 1871, dl. IV, blz. 216, 217 en 235.
De tentoongestelde boeken, handschriften en platen, in groepen afgedeeld, waren de volgende:
I. T y p o l o g i s c h e t a f e r e e l e n op g e ë m a i l l e e r d k o p e r (1181) e n o p
v e n s t e r g l a z e n (1491).
A. Camesina, Das Niello-Antipendium zu Klosterneuburg in Oesterreich, Wien, 1844.
G.E. Lessing, Ehemalige Fenstergemälde im Kloster Hirschau (in zijn werk Zur Geschichte
und Litteratur, Braunschw. 1773, Erster Beytrag, S. 317-344).
II.D e g r o n d l e g g e r v a n o n z e k e n n i s a a n g a a n d e d e ‘B i b l i a p a u p e r u m ’.
Von Heineke, Idée générale d'une collection complette d'estampes, Leips. 1771, p. 292-333.
III. N e d e r l a n d s c h e s c h r i j v e r s o v e r d e ‘B i b l i a p a u p e r u m ’, b u i t e n d e
schrijvers over de boekdrukkunst.
[D. G r o e b e ], Beschrijving van een nieuwlings ontdekt exemplaar van de Biblia pauperum
en de Ars moriendi, Amst. 1839.
J.A. Alberdingk Thijm, De harmoniën van het Oude en Nieuwe Testament in de beeldende
kunst (in De Dietsche Warande, dl. VII, [Amst. 1866], blz. 431-445; dl. VIII, [Amst. 1869],
blz. 55-67).
O.A. Spitzen, Biblia pauperum (in Het Gildeboek, dl. III, [Utr. 1881], blz. 1-44).
IV. F a c s i m i l e 's v a n h a n d s c h r i f t e l i j k e ‘B i b l i a p a u p e r u m ’.
A. Camesina en G. Heider, Die Darstellung der Biblia pauperum in einer Handschrift des XIV.
Jahrhunderts, aufbewahrt im Stifte St. Florian im Erzherzogthume Oesterreich ob der Enns,
Wien, 1863.
Laib en Schwarz, Biblia Pauperum. Nach dem Original in der Lyceumsbibliothek zu Constanz,
Zür. 1867.
V. F a c s i m i l e 's v a n g e d r u k t e ‘B i b l i a p a u p e r u m ’.
J. Ph. Berjeau, Biblia Pauperum reproduced in facsimile, Lond. 1859.
Eugène Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Introduction générale, Par. 1884, planches
XIV-XX.
VI. H e d e n d a a g s c h e p r o e v e e e n e r ‘B i b l i a p a u p e r u m ’.
J. Klein, Album biblique et liturgique, Par. 1883.
VII. Ve r k e e r d e l i j k a l d u s g e n a a m d e ‘B i b l i a p a u p e r u m ’.
A New Biblia Pauperum, containeing. xxxviii. Pictures concerning the Lijf, Parables, Vertues
& seyenges of our Lord & sauyour ihesu Crist, [Lond. 1877].
Tekst van John Wiclif bij houtsneden van 1540, die tot de klasse der bijbelprenten behooren,
niet tot die der typologische voorstellingen.
A smaller Biblia Pauperum, conteynynge Thyrtie and Eyghte Wodecuttes illustratynge The Lyfe,
Parablis, and Miraclis off Oure Blessid Lorde & Savioure Jhesus Crist, Lond. 1884.
Verkleinde uitgave van het bovenstaande.
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VIII. T y p o l o g i s c h l e v e n v a n J e z u s u i t d e 15de e e u w .
Handschrift No. 258 van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Catalogus
der Handschriften, blz. 14).
IX. H e t P a s s i e s p e l t e O b e r a m m e r g a u .
Eduard Devrient, Das Passionsschauspiel in Oberammergau und seine Bedeutung für die neue
Zeit, Leipz. 1851.
Mart. v. Deutinger, Das Passionsspiel in Oberammergau. Berichte und Urtheile über dasselbe
nebst geschichtlichen Notizen über die Passionsspiele in Bayern überhaupt, Münch. 1851.
W. Wijl, Maitage in Oberammergau, 2te Auflage, Zür. 1880.
‘Der älteste Text der Oberammergauer Passion. Auszug aus dem im Besitze des Herrn Guido
Lang befindlichen Manuskripte vom Jahr 1662’ (S. 101-119).
‘Proben aus der Passionsmusik von Rochus Dedler’ (S. 121-134).
H. Rommel, De Passiespelen van Oberammergau, met een Overzicht der Godsdienstige
Tooneelspelen der verledene Eeuwen in België, Brugge, [1881], 2 dln.
Scenen und Tableaux aus dem Passionsspiel in Oberammergau. Nach der Natur photographirt
und herausgegeben von J. Albert, Münch. [1880].
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Bijlage II. Verslag van den Secretaris (waarn.)
M.H!
Een verslag van de lotgevallen onzer Maatschappij, gelijk telken jare in de Algem.
Vergadering door den Secretaris wordt uitgebracht, zal zeker door U belangrijker
gerekend worden, naarmate de mededeelingen meer van elkander verschillen. Zelden,
misschien nog nooit, was een jaar voor de Maatsch. der Nederl. Letterk. zoo rijk aan
lief en ook aan leed, als het laatste; mag ik eenige oogenblikken uw aandacht vragen,
om U daarvan de bewijzen te geven?
Weken lang dreigde het gevaar, dat Z.M. onze geëerbiedigde koning, de
beschermheer der maatschappij, door den dood zou weggenomen worden; onze
maatschappij mocht zich echter gelijk geheel het vaderland verheugen, dat de
feestelijke gedachtenisviering van den 12den Mei kon plaats grijpen en het Bestuur
achtte zich verplicht eenige woorden van hulde en gelukwensching tot Z.M. te richten.
De missive, welke naar het Loo werd gezonden, luidde aldus:
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Aan Zijne Majesteit den Koning.
Sire!
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, vertegenwoordigd door
haar Bestuur, verzoekt uwe Majesteit om de eer, van tot U, haar geëerbiedigden Vorst
en hoogen Beschermheer, op den 12den Mei met de onderdanigste begroeting en de
beste heilwenschen te mogen naderen.
De heugelijke tijding van het herstel uwer Koninklijke Majesteit uit eene gevaarlijke
krankte heeft ook de Leden der Maatschappij ten innigste verblijd, terwijl zij thans
daarenboven met oprechte dankbaarheid de zegeningen uwer veertigjarige regeering
herdenken.
Met den wensch, dat God Almachtig aan uwe Majesteit nog lang, tot heil van het
Vaderland, een gelukkigen ouderdom moge toebeschikken, en dat de rijkste
zegeningen U, met uwe Gemalin, onze geëerbiedigde koningin, en met uwe Dochter,
onze geliefde Prinses der Nederlanden mogen ten deel vallen, noemen wij ons,
Sire!
Van Uwe Majesteit
de getrouwe en gehoorzame Onderdanen.
Namens de Maatschappij der Ned. Letterkunde;
LEIDEN,
11 Mei, 1889.
J.G.R. ACQUOY,
Voorzitter.
W.P. WOLTERS,
Waarn. Secr.
Het bestuur ontving bericht van den heer Adjudant, partic: Secr. des Konings Jhr.
de Ranitz, een gedrukten brief met dankbetuiging, en wij kunnen ons aldus tevreden
stellen met den verschuldigden eerbied aan Z.M. te hebben bewezen.
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Toch ondervonden wij dat de dood noch waardigheid noch talent ontziet; schrikkelijk
maaide de zeisman in onze rijen; één en twintig binnenlandsche leden ontvielen ons,
en drie buitenlandsche. Weinig tijds nadat Jhr. Mr. de Jonge van Ellemeet tot Eerelid
der Maatsch. was benoemd, stierf hij reeds en daarna volgde de eene doodstijding
op de andere; van Mr. S. Vissering en Mr. G. Belinfante, van A.J. de Bull, Joh. C.
Zimmerman, van N.J. van Gorkum, W.J. Hofdijk, van P.N. van Kampen, J. Douwes,
R.A. Soetbroodt Piccardt, C.A. Chais van Buren, L.W.E. Rauwenhoff, J.C. Altorffer,
P.A. Tiele, M. Verbrugge, J.P. van Visvliet, W. Bisschop, J.A. Alberdingk Thijm,
J.J.A. Goeverneur, F.C. Donders, Th. Jorissen; en wij verloren ook Jan van Beers te
Antwerpen, prof. von Lechler te Leipzig en Dom Pitra te Rome.
't Is waar, al de in de laatst gehouden Algem. Verg. nieuw gekozen leden namen
die benoeming aan, op ééne enkele uitzondering na; die één verzekerde echter eenige
maanden later door de toezending van een boekgeschenk en een daarbij gevoegden
brief, dat de redenen, welke hem tot de afwijzing van het Lidmaatschap verplicht
hadden, geheel en al van persoonlijken aard waren geweest, maar wat wij in de
overledenen verloren hebben, het zal U uit de Levensberichten in dit en een volgend
jaar blijken; van de uitstekendsten zijn er ons ontvallen, van hen, aan wier genegenheid
voor onze maatschappij niet viel te twijfelen. Eèn, de Heer Verbrugge heeft bovendien
gezorgd, dat wij ons ook na zijn dood daarvan zouden overtuigd kunnen houden; de
penningmeester zal in zijne rekening melding maken van een legaat van ƒ 1000, door
hem aan onze maatschappij vermaakt. Het vermoeden mag worden uitgesproken,
dat de Heer Verbrugge aldus heeft willen beantwoorden aan de opwek-
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king tot de vermogende leden der maatschappij gericht door den Hoogleeraar de
Vries, toen hij in 1886 in de Algem. Verg. het voorzittersgestoelte innam.
In allen gevalle over dien Heer de Vries mag in dit jaarverslag niet gezwegen
worden; het was ons leed, dat hij noch de Bestuurs- noch de Maandelijksche
vergaderingen zoo getrouw, als hij zelf wel wenschte, kon bijwonen, maar het was
ons lief, dat wij in gewichtige gevallen zijn raad en zijne voorlichting mochten
inroepen en in hem tot heden steeds den ouden vriend en leidsman der maatsch.
terugvonden.
Op de Maandelijksche Verg. gingen de werkzaamheden hun gewonen gang, in
zoover als daar door eenige leden uit hunne studiën op het gebied van Taal- en
Letterkunde, of van Geschied- en Oudheidkunde het een en ander werd ten beste
gegeven; bovendien kwam er iets ongewoons voor, gelijk U blijken zal.
In de Oct. Verg. sprak de Heer Kluyver over het voorvoegsel ge en wel over het
gebruik van dat ge ter uitdrukking van het begrip aoristus. Na hem sprak toen nog
de Heer du Rieu over eenige merkwaardige handschriften.
In November hoorden wij den Heer Cosijn over het Béowulf-epos. Na een overzicht
te hebben gegeven van den inhoud, behandelde hij eenige vraagstukken, waartoe hij
in het gedicht aanleiding had gevonden en bestreed de meening, dat het een werk
van Scandinavischen oorsprong zijn kon.
De Heer ten Brink hield ons in December bezig over de Graalgeschiedenis. Eerst
trachtte hij ons op de hoogte te brengen van den strijd, onder de geleerden over den
oorsprong dier geschiedenis gevoerd, om eindelijk als zijne meening te kennen te
geven, dat de oorsprong van de Graalgeschiedenis niet anders dan in Keltischen
Volksverhalen kan gevonden worden.
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In Januari hoorden wij op Letterkunde, wat wij, althans op die wijze, er nog nooit
hadden gehoord. De Heer Acquoy sprak over Middelnederlandsche geestelijke
liederen. Van den oorsprong en inhoud van eenige dier liederen gaf hij eerst een
historisch en litterarisch overzicht, daarna bepaalde hij bij eenige van de
voortreffelijkste onze aandacht en om ze door ons recht te laten waardeeren ook
vooral wat de zangwijzen betreft, had hij Mej. Gripekoven en den Heer C.M.
Steffelaar uitgenoodigd die liederen te zingen; hij zelf begeleidde dat gezang met
klavierspel en zoo werkten dien avond wetenschap en kunst allergelukkigst te zamen.
Daarna deed de Heer Gallée uit Utrecht, die ook tegenwoordig was, nog eenige
mededeelingen van zijne reis tot opsporing van Middelnederl. handschriften.
Daarop volgde in Februari eene voordracht van den Heer de Goeje over de reis
van St. Brandaen. De spreker behandelde vooral de ‘Peregrinatio S. Brandani Abbatis’
en den strijd der geleerden over dit werk. Hij weerlegde daarbij inzonderheid de
bewering, dat de groote visch in de geschiedenis van Brandaen voorkomende niet
aan een Oostersch verhaal zou kunnen ontleend zijn.
In Maart vestigde de Heer Fockema Andreae onze opmerkzaamheid op ‘Naweën
van Staatsonmacht’ en toonde met eenige historisch-juridische voorbeelden aan, dat
staatsonmacht nog veel erger is, dan staatsalmacht, waarover men zich tegenwoordig
soms bijzonder bezorgd maakt.
De Heer Holwerda sloot eindelijk de rij der sprekers in April met eene voordracht
over Pergamos en de Pergameensche kunst. Deze rede, door platen en platte gronden
opgehelderd liep natuurlijk over een hoofdstuk van klassieke kunst, maar gaf tegelijk
menigen wenk voor de richtige beoefening van Vaderl. Letter- en Oudheidkunde.
Voorts heeft in de Maandel. Vergadering van October
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de heer Acquoy naar algemeene keuze de taak van voorzitter op zich genomen en
de heer Fockema Andrae door de Algem. Verg. ten vorigen jare tot lid van het Bestuur
gekozen, trad als zoodanig op.
Ook hebben al de Leden den uitgegeven bundel Mededeelingen en dien der
Levensberichten ontvangen en wie er belang in stelden, hebben van het Tijdschrift
der Maatschappij kennis kunnen nemen.
Met een enkel woord vermeld ik slechts den gunstigen toestand onzer Boekerij;
ik hoop daarover aanstonds meer te zeggen.
Laat mij nog slechts kortelijk mogen ophelderen waarom een waarn. Secr. dit
verslag uitbrengt. Uit den besch. brief is U reeds gebleken, dat de Heer Kluyver met
1 Maart j.l. ontslag gevraagd en eervol verkregen heeft. Het past ons de redenen te
eerbiedigen, die hem niet langer vergunden als Secr. en Bibl. voor onze Maatschappij
werkzaam te zijn, al ware het alleen, omdat de door hem aan het Woordenboek der
Nederl. Taal volbrachte arbeid hem stempelt tot een waardig opvolger van de mannen,
die bij dat gewichtig werk hem zijn voorgegaan.
Het Bestuur en daarna de Maandelijksche vergadering van Januari vereerden mij
met de uitnoodiging om de taak van Secr. en Bibl. voorloopig op mij te nemen en
ziedaar, M. H! hoe het komt, dat thans ik U voor de mij verleende aandacht mijn
oprechten dank betuigen mag.
W.P. WOLTERS.
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Bijlage III. Verslag van den Bibliothecaris (waarn.)
M.H!
Als het U aangenaam kan zijn van de voortdurende uitbreiding onzer Boekerij en
van het ijverig gebruik, dat van haar gemaakt wordt, te hooren, dan vlei ik mij, dat
ik op uwe welwillende aandacht voor eenige oogenblikken aanspraak mag maken.
Laat mij beginnen met het algemeen bekende: ook het Alphabetisch Register bij
den Catalogus is voltooid; het wordt afgeleverd; is door velen uwer reeds ontvangen,
en het veel omvattend werk door den Heer Petit met zooveel zorg aanvaard en
voortgezet is thans gelukkig ten einde gebracht. Onze Bibliotheek is nu goed
gehuisvest, nauwkeurig beschreven, gemakkelijk bruikbaar en zij wordt steeds
verrijkt.
Er werd waarlijk niet weinig aangekocht en daarbij zeer belangrijke boeken: bijv.
Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung, Bd. 12-23, en Rheinische Antiquarius,
Bd. 14-20, waarmede die werken werden gecompleteerd. Dan verder: F. Miklosich,
Etymologisches Wörterbuch
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der Slav. Sprache; A. Fick, Vergl. Wörterbuch der Indo-Germ. Sprachen; O. Schade,
Altdeutsches Wörterbuch, zoover het is verschenen; K. Brugmann, Grundriss der
vergl. Grammatik der Indo-Germ. Sprachen. Voorts plaatsbeschrijvingen, zooals van
Delftshaven door Kleyn; van 's Gravenhage, door van Stockum en nog wel 14 andere.
De geschiedenis werd niet vergeten: de Abdij van Tongerloo, door F. Waltman
van Spilbeck werd aangekocht en voor de nieuwe Historia Litteraria werd gezorgd
met de gebonden 25 deelen van de Litter. Fantasiën en Kritieken van Cd. Busken
Huët. Ook konden er Handschriften worden aangekocht, zooals de Correspondentie
van Bilderdijk met de Heeren Tydeman, en die tusschen J. Koning en J. Scheltema,
loopende van 1807-1832.
Er werd ook niet weinig aan onze boekerij ten geschenke gegeven. Wie uwer
herinnert zich niet, dat telken jare een onbekende N.N. werd vermeld? Die N.N. was
de Societeit ‘Amicitia’ alhier.
Men heeft mij gemachtigd de anonymiteit op te heffen, bij de vermelding dat ook
weder in het afgeloopen jaar die Vereeniging door het geschenk van talrijke werken
op het gebied der Fraaie Letteren hare belangstelling in onze Maatschappij heeft
getoond.
Evenwel ons medelid James de Fremery spant in dit opzicht de kroon met 90
nummers en zijne nicht, Mevrouw Driessen geb. de Fremery volgde met 54 nummers
zijn voorbeeld. Van den eerst genoemde verkregen wij al de geschriften van Groen
van Prinsterer, ook de uiterst schaars geworden strooibilletten en manifesten aan de
kiezers, voor den geschiedschrijver, die eens het tijdvak van Groen's politiek leven
beschrijven zal, van hooge waarde. Ook verkregen wij alzoo de zes folianten met
schriftelijke aanteekeningen op Noordkerk's Handvesten enz. van Amstel-
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redam; en van de laatstgenoemde o.a. eene verzameling van Noord-Amerikaansche
kinderboeken, naar welke men, in ons land althans, vergeefs elders zal zoeken.
Onze medeleden J.W. Muller en Vorsterman van Oyen zonden handschriften en
boekwerken, en de zonen van wijlen Dr. A. de Jager uit Rotterdam, ons medelid J.
de Jager te Brielle en zijn broeder A. de Jager Jr. uit Rotterdam toonden door eene
merkwaardige gift hunne belangstelling en waardeering, Zij zonden ten geschenke
het exemplaar van Weilands woordenboek, door hun vader gebruikt, met papier
doorschoten, en door dien geleerde met honderde aanteekeningen voorzien; behoef
ik te zeggen M. H! dat zulk eene gift van elf deelen zeker evenzoo door U als door
het Bestuur ten hoogste wordt gewaardeerd en met erkentelijkheid is ontvangen.
Velen gaven ook wat zij zelf geschreven of uitgegeven hadden, zooals de Heeren
Land, Acquoy, Bijvanck, Kruseman, van Doesburgh, Tideman; in het gedrukt verslag
zullen naar gewoonte allen vermeld worden; mag ik wenschen, dat die lijst de leden
der Maatsch. tot naijver zal aansporen? Het worde als eene wet; wie lid is onzer
Maatschappij en een boek schrijft of uitgeeft, dat in onze Boekerij past, die zendt
ook een presentexemplaar.
Wellicht vraagt men, wat met die litterarische schatten gedaan wordt. Eene
bibliotheek kan ook een dood kapitaal zijn. Daar lijkt het echter vooreerst bij ons
nog niet op.
Ik heb eens nagegaan, of er in het verloopen jaar van onze boekerij is gebruik
gemaakt en de slotsom van dat onderzoek mag genoemd worden. Met de handschriften
mede is er zoo ongeveer naar 1800 nummers door verschillende personen gevraagd,
die zij medenamen om te raadplegen of geheel te lezen; en hierbij zijn nog niet eens
gerekend de vele boeken, die dagelijks in de leeszaal der
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Bibliotheek werden ter hand genomen. Met zulk een cijfer kunnen wij tevreden zijn.
Laat mij ook met erkentelijkheid vermelden, dat de beambten, waar het op hun
ijver en hunne welwillendheid aankomt geen onderscheid kennen tusschen onze
Bibliotheek en die der Rijksuniversiteit.
Ten slotte, hoewel korten tijd slechts waarn. Bibliothecaris, toch mag ik dit verslag
niet eindigen, zonder hier nog iets bij te voegen; ik wijs namelijk op de bijzondere
dankbaarheid, welke onze Maatschappij voor het beheer van hare Bibliotheek
verschuldigd is, aan de commissie uit de Leidsche Leden voor de Boekerij, namelijk
aan de Heeren prof. Fruin en aan den Bibliothecaris der Rijks-Universiteit du Rieu.
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De bibliotheek onzer Maatschappij werd vermeerderd door I. Geschenken.
A. Handschriften.
P.A.M. B o e l e v a n H e n s b r o e k .
Fragmenten van een Latijnsch-Nederlandsch Glossarium. Twee bladen perkament
310 × 205 in 2 kolommen van 52 regels, met roode voorletters. Uit het begin van de
15e eeuw. ‘Bituminare Botrus-Brodrium Bustipagus.’
J Gimberg.
W. BILDERDIJK, Gedicht op den dood van de Baronnesse J.K. de Lannoy. Schrift
en naamteekening.
J.W. M u l l e r .
E.A. BORGER, Gedicht aan zijn hond Philax. Afschr. begin 19e eeuw. 1 bl. gr. 4o.
G.J. MULDER, Brief aan C.E. Heynsius. 26 Nov. 1849 (Utr.). N.e.g.
P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER, Brief aan C.E. Heynsius. Gron. 1 Nov. 1847.
N.e.g.
G.E.V. SCHNEEVOOGT, Brief aan C.E. Heynsius (Amst.) 19 Maart 1845. N.e.g.
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A.A. Vo r s t e r m a n v a n O y e n .
Recueil de chansons et de poésies diverses. Commencé à Bord de la Fregate de
S.M. La Meuse. Le 1er Octobre 1815. 134 bl. kl. 8o.

B. Boeken en overdrukken.
J.G.R. A c q u o y .
- Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen. 's Gravenhage 1888.
Archief v. Nederl. Kerkgeschiedenis. Dl III. 's Gravenhage 1888.
J.A. A l b e r d i n g k T h i j m .
Katalogus van de Bibliotheek der Rijks-Akademie v. Beeldende Kunsten.
Amsterdam 1888. 2 Ex.
Volksalmanak voor Nederl. Katholieken 1889. Amsterdam 1888.
F. d e B a s .
- De Luitenant-Generaal Jan van Swieten. 's Gravenhage 1889.
N. B e e t s .
HILDEBRAND, Na vijftig jaar. 2e druk. Haarlem 1888.
K o n . B i b l i o t h e e k te 's Hage.
Verslag aanwinsten 1887. Den Haag 1887.
Gebrs. Binger.
BREEDEROÔ, Werken, XII en XIII. Amsterd. 1888/1889.
Ph. van Blom.
- Beknopte Friesche spraakkunst. Joure 1888.
J.G. B o l m e r .
- ALBERT LINDNER. ‘De Bloedbruiloft.’ Amsterd. 1889.
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A.C. B o n d a m .
Inventaris Oud-Archief Gemeente Oosterhout (1885).
C.C.N. KROM, Inventaris Oud-Archief Gemeente Stiphout (1884).
- Inventaris Oud-Archief Gemeente Heusden (1885).
H. B o u m a n .
- De Paedagogie der lagere school. Groningen 1889.
P. B r o o s h o o f t .
- Memorie over den toestand in Indië. I. Semarang (1888).
C.W. B r u i n v i s .
- Hoe de Alkmaarsche Waag-toren zijn klokkenspel bekomen heeft. Alkmaar
1888.
F.A. B u i s (FABIUS).
- De wallen van Naarden. Breda 1889.
W.G.C. B i j v a n c k .
Literaturblatt f. Germanische und Römische Philologie. Heilbronn 1886-1888. 3
dln.
Commissie tot ontvangst der Amerikaansche broeders in
Leiden.
The Pilgrim Fathers. Aug. 1888. 2 ex.
J. C r a a n d i j k .
- Iets uit de Geschiedenis der Ned. Doopsgezinden. Arnhem 1889.
S.C. v a n D o e s b u r g h .
W.P. WOLTERS, Lucretia d'Este. Leiden 1888. 2 dln.
Los en Vast. 1888. afl. 3, 4. 1889, afl. 1.
M e v r . V.A. D r i e s s e n , g e b . d e F r e m e r y .
SERAND LASALLE, Opuscules en vers etc. S.l. 1841.
Het Nieuwe Testament enz. Amsterdam 1808.
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BARBAULD and AIKIN, Evenings at home etc. Philadelphia (1832) 3 Vol.
Stories of common life. Boston 1852.
Levensgeschiedenis van Peter den Groote. 's Gravenhage 1841.
A book of mythology for youth etc. Boston 1832.
H. CONSCIENCE. Een 0 te veel. Leiden 1881.
The child's own book of tales and anecdotes about dogs. Boston 1832.
BYRON, Childe Harold. London 1842.
J. BERNIER, Code épistolaire contenant les règles, les principes et le céremonial
du style épistolaire etc. Bruxelles 1843.
CHILD, The little girl's own book. 2d ed. Boston 1831.
P.J. VAN LÖBEN SELS, Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen
Staten-oorlog van 1861-1864. Zutphen 1878.
De Grondwet. Met aanteekeningen uitgegeven D.C. VAN BELL. 2e uitg. Amsterdam
1856.
Mme DE GENLIS, Mademoiselle De la Fayette ou le siècle de Louis XIII. 2e éd.
Paris 1813. 2 Tom.
J. CLARISSE, Voor jongelingen bijzonderlijk uit de beschaafde standen. Twaalftal
redevoeringen. Amsterdam 1846.
G. SAND, André. Paris 1856.
F.B. HEAD, The life of Bruce, the African traveller. 4th ed. London 1844.
Delftsche Studenten-almanak voor 1866. Delft 1866.
The poetical works of THO LITTLE. New-York 1804.
R. RAMBLE, A sketch-book for youth. New-York 1836.
CHA. A. GOODRICH, The child's history of the United States. 2d edit. Boston 1832.
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Oeuvres choisies de BOILEAU. Nouv. éd. Bruxelles 1827. 2 Tom.
PIET VLUCHTIG, Haagsche hopjes. Haarlem 1873. 2 Dltjs.
The illustrated family-christian Almanac for the U.S. 1849-1854. Boston 1848-53.
MELATI VAN JAVA. Fantasiën II. Zalt-Bommel 1880.
EDW. CLODD, De kindschheid der godsdiensten enz. bewerkt onder toezicht van
C.P. TIELE. Amsterdam 1877.
Nederlandsche Staatswetten. Sneek z.j.
Catalogue du Musée Wiertz précédé d'une notice biographique. Bruxelles 1873.
H. TILLEMA, Arme Marie, een weeshuisnovelle. Kampen 1868.
J.C.W. en M.L. QUACK, Zoo zeden, zoo tijden. Verzamelde novellen. Arnhem
(1877).
A.W. VAN MEGEN, Onkruid en bloemen. Leiden 1874.
EBERHARD, Blijder uren, schetsen uit het familieleven. Leiden 1880.
E. LYNN LINTON, Meliora Latent n.h. Engelsch d. HELOÏSE. 's Gravenhage 1875.
P. PARLEY, Tales about ancient and modern Greece. Boston 1832.
- Tales about sun, moon and stars for children. Boston 1831.
- Method of telling about the history of the world to children. Hartford 1832.
- Tales about the islands in the Pacific Ocean. Boston 1831.
[-] The life of Christopher Columbus. New-York 1832.
Petite carême de MASSILLON, évêque de Clermont. Paris 1823.
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C. ROGGE, Reize van den jongeling Agathon naar het land van geluk. Leiden 1805.
Plechtigheden en gebeden bij de Zeven Wijdingen der Geestelijken. 5e druk.
Utrecht z.j.
J.L. DE BRUYN KOPS, Beginselen van staathuishoudkunde. Leyden en Amsterdam
1850.
H.J. SCHIMMEL, Thorbecke, gedicht. (Amst. 1876).
N. BEETS, Toespraak gehouden 14 Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der
Leidsche Hoogeschool. Leiden 1875.
CHA. P. CLEVER, Nieuw Mexico enz. vert. d.C.H. SCHAAP. Amsterdam 1871.
Het IJsvermaak op de Maas te Rotterdam in Feb. 1855. Rotterdam-Leyden (1855).
Holland-Krakatau. Den Haag (1883).
Toilet-geschenk van vernuft en kunst, voor dames van lectuur en smaak.
Amsterdam 1814.
FÉNELON. Bloemlezing uit zijne godsdienstige werken. Met een voorberigt v.E.
NAVILLE n.h. Fransch d. TRYFOSA. Amsterdam. 1873.
A. ZOMER, Clara. Oorspronkelijke novelle. Amsterdam 1878.
Arm maar eerlijk, rijk en edelmoedig. Tooneelstukje. 2e dr. Delft z.j.
P.F. VAN KERCKHOVEN, Daniël. Antwerpen 1845.
W.F. OOSTVEEN, Onze koning. Een feestgeschenk. Leiden 1887.
Comte de SÉGUR, Romances et chansons. Paris 1820.
A.H. VERSTER VAN WULVERHORST, Jagt-handboekje voor Noord-Nederland.
Leiden 1838.
J. D y s e r i n c k .
Twaalf stukjes uitgegeven door het Dep. Rotterdam van de Maatsch. ‘Tot Nut van
't Algemeen’.
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H.O. F e i t h .
J. DOUWES en H.O. FEITH, Kerkelijk Wetboek. 2e druk. Groningen 1889.
James de Fremery.
- De Abten van Mariënweerd. 's Hage 1889.
Frederik Welder of de invloed van de teleurstellingen en rampen van dit leven op
ons hart en onzen wandel. Zierikzee 1853.
DIONYSIUS CATO, Disticha de moribus ad filium etc. Rec. O. ARNTZENIUS.
Amstelaedami 1754.
Gedenkzuil voor W. Bilderdijk. Amsterdam 1833.
J. BARUETH, De leere der waarheid enz. Dordr. 1777. 2 dln.
Bloemtjens [door W. BILDERDIJK]. Amsterdam 1785.
W. DE CLERCQ, Verhandeling over den invloed der vreemde letterkunde op de
Nederl. taal- en letterkunde. 2e Druk. Amsterdam 1826.
Het leven van Willem George Frederik Prince van Oranje. Rotterdam 1802.
Escualdun Gazeta. Vol. I. No. 1-3. San Francisco 1885.
Voorafspraak of inleiding van W. BILDERDIJK'S lessen over de historie van Holland.
Z.p.e.j.
TH. VAN RIJSWIJCK, Politieke refereinen. Antwerpen 1844.
- Volksliedjes. Antwerpen 1846.
A.C. HOLTIUS, Oratio de literarum studio in primis Graecarum cum jurisprudentia
conjungendo. Daventriae 1817.
A.N. VAN PELLECOM VAN KORTENHOEF, Lof der schilderkunst enz. Breda 1839.
J.H. VAN DER PALM, Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands
herstelling in den jare 1813. Amsterdam 1816.
Het Huis de Merwede in den verschrikkelijken St.-Elizabeths-nacht. Dordrecht
1841.
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R.R. RIJKENS, Aardrijkskunde van Nederland. Groningen 1872.
H. MARONIER en L. VAN DEN BROEK, Dicht-vruchten. 2e druk. Rotterdam 1830.
Uitboezemingen bij Borger's dood door verschillende Nederlandsche dichters.
Amsterdam z.j.
TITUS LIVIUS, Historiarum quod extat ex rec. J.F. GRONOVII. Amstelodami 1678.
TERENTIUS, Comoediae. Parisiis 1602.
S. SPEYERT VAN DER EYK, Poemata. Lugd. Bat. 1805.
- Twee gelegenheidsgedichten.
- Twee gelegenheidsgedichten op Willem I.
- Poema, cet. Lugd. Bat. 1808.
- Poemata de Deo et in laudem geometriae. Harlemi 1826.
- Orationes duae. Lugd. Bat. 1797.
- Carmen de natura. Lugd. Bat. 1810.
A. VAN DER LINDE, Het Nijmeegsch protest. Utrecht 1865.
J.S. MILL, De slavernij der vrouw. Uit het Engelsch d.R.C. NIEUWENHUIS. Arnhem
1870.
P.G. HOOFT, Werken. Amsterdam. 1671.
LIBANI Epistolae. Notis illustr. J.C. WOLFIUS. Amstelaedami 1738.
J. WAGENAAR, Amsterdam in zijne opkomst enz. Amsterdam 1760-1767. 3 dln.
MOERIS ATTICISTA, Lexicon Atticum. Emendavit, animadv. illustr. J. PIERSONUS.
Lugd. Bat. 1759.
Handvesten, ofte Privilegien ende Octroyen enz. der stad Amstelredam [Uitg. d.H.
NOORDKERK]. Amsterdam 1748. 3 dln. geb. en 6 dln. fol.
G. GROEN VAN PRINSTERER, Verscheidenheden over staatsregt en politiek. VI.
Amsterdam 1850.
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G. GROEN VAN PRINSTERER, Disp. lit. qua continetur Platonica Prosopographia cet.
Lugd. Bat. 1823.
- Art. 198 der Grondwet of de niet-herzienbaarheid tijdens een regentschap. 's
Gravenh. 1850.
- Stukken betreffende de afwijzing eener bijzondere school der 1e klasse te
Gravenhage. 's Gravenh. 1844.
- Antwoord aan J. de Bosch Kemper. 's Gravenh. 1857.
- Dupliek aan J. de Bosch Kemper. 's Gravenh. 1857.
- Het regt der hervormde gezindheid. Amsterd. 1848.
- Ongeloof en revolutie. 2e uitg. Amsterdam 1868.
- Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin. Leiden 1840.
- Adres aan de algem. Synode der Nederl. Herv. Kerk over de formulieren, de
academische opleiding der predikanten enz. 2e druk. Leiden 1842.
- Heiligerlee en ultramontaansche kritiek. I-III. Amsterdam 1868.
- Disp. de L. Coelio Antipatro historico belli Punici secundi cet. Lugd. Bat. 1821.
- Vrijheid, gelijkheid, broederschap. 's Gravenh. 1848.
- Brieven van J.A. WORMSER. Dl. I, II, 2. Amsterd. 1874-76.
- Over het ontwerp van wet op het Lager onderwijs. I-V. 's Gravenhage 1857.
- Zelfstandigheid herwonnen enz. Amsterdam 1869.
- Waarom ik niet in de Kamer bleef. Z.p.e.j.
- Confessioneel of reglementair? 's Gravenh. 1864.
- Studien en schetsen ter schoolwetherziening. 's Gravenh. 1865.
- Narede van vijfjarigen strijd. Utr. 1855.
- De 2e Kamer en de volksopvoeding in 1863. 's Gravenh. 1864.
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G. GROEN VAN PRINSTERER, Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam.
Amsterdam 1876.
- Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands. 2e druk. Leiden 1842.
- Idem. 3e druk. 's Gravenhage 1864.
- 1813 in het licht der volkshistorie herdacht. 's Gravenhage 1863.
- Idem. 3e druk. Ibid. 1869.
- Het voor christelijk-nationaal schoolonderwijs niet ongunstig vooruitzigt. 's
Gravenhage 1861.
- Over het verwijt van werkeloosheid aan de christenen in de kerk. Z.p.e.j.
- Over het verband van de openbare volksschool en de godsdienst. Utrecht 1855.
- 1813. Vaderlandsche beschouwing. 's Gravenh. 1863.
- Is er geen oorzaak? 's Gravenhage 1864.
- Verzoekschrift aan de leden der provinciale Staten van Zuid-Holland. 's
Gravenhage 1845.
- Natuurlijk of ongerijmd? 's Gravenhage 1864.
- De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslaging van 28 April 1856.
Utrecht 1856.
- Het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 's Gravenhage 1848.
- Verspreide geschriften. Amsterdam 1859. 2 dln.
- De ministeriën de Kempenaer en Thorbecke in hunne politieke verwantschap
beschouwd. Amsterdam 1849.
- Open brief aan de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Leiden. 's Gravenhage
1857.
- Het Parijsche Zendelinggenootschap werkzaam in Zuid-Afrika vooral ook in
Nederland aanprijzenswaard. 's Gravenhage 1847.
- La Prusse et les Pays-Bas. Amsterdam 1867.
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G. GROEN VAN PRINSTERER, Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. I-VII. 's
Gravenh. 1868-69.
- L'empire Prussien et l'Apocalypse. Amsterd. 1867.
- Wat dunkt u van het voorstel de Brauw? I-II. Amsterdam 1867.
- Aan G. Graaf Schimmelpenninck over de vrijheid van onderwijs. St. I-III. 's
Gravenhage 1848.
- Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin. Leiden 1840.
- Grondwetherziening en eensgezindheid. I-VIII. Amsterdam 1849.
- La nationalité religieuse en rapport avec la Hollande et l'alliance evangélique.
Amsterdam 1867.
- Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd. 2e dr.
Amsterdam 1858.
- Het lager onderwijs en art. 194 der Grondwet. 's Gravenhage 1864.
- La Hollande et l'influence de Calvin. 27 Mai 1864. Z.p.
- De Handwijzer. 1e Jaarg. No. 1, 2, 4-7, 9, 13, 14-16 en 20.
- Redevoering uitgesproken 26 Sept. 1856 over § 6 van het ontwerp-adres van
Antwoord op de Troonrede.
- Aan de Kiezers. 1856, I-VIII. 1864, II-X, XV, 1869, I-XII.
- Parlementaire Studiën en Schetsen. Dl I-III. 's Gravenhage 1865-66.
- Nederlandsche gedachten. Dl I-V. Amst. 1869-75.
- Adviezen in de 2e Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849, 1849-50.
Amsterdam 1850-51.
- Adviezen in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Dl. I-II. Utrecht 1856-57.
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R. F r u i n .
Bijdragen voor vaderlandsche geschied- en oudheidkunde. 3e Rks. Dl. V. afl. 1-3.
's Gravenhage. 1888-89.
Gedeputeerde Staten van Friesland.
Catalogus der Buma-Bibliotheek. 1e-2e Ged. Leeuwarden 1889.
Gemeentebestuur van Deventer.
J.J.v. DOORNINCK, Cameraars-rekeningen v. Deventer. Inleiding tot de Rekeningen
1337-66 en Bladwijzer Dl. I. Deventer 1889.
Gemeentebestuur van Haarlem.
Verslag der Stads-Bibliotheek. Haarlem 1887.
Gemeentebestuur van Leiden.
Verslag der Gemeente over 1887.
J.H. G u n n i n g Jhzn.,
- Het Protestantsche Nederland onzer dagen enz. Groningen 1889.
J a c o b d e H a a s Jr.
- Inleiding tot de wijsbegeerte. Haarlem 1889.
F. H a v e r s c h m i d t .
PIET PAALTJENS, Snikken en Grimlachjes. 6e druk. Schiedam 1889.
A.H. v a n d e r H o e v e .
- Levensernst. Doetinchem 1889.
G. H o n i g h .
JONCKBLOET, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 4e Druk. Deel II-III.
Groningen. 1888.
A. d e J a g e r (d e Z o n e n v a n ).
P. WEILAND, Nederd. Taalkundig Woordenboek. Amsterdam 1799-1811. 11 Dln.
met papier doorschoten en met eigenhandige Aanteekeningen van Dr. A. DE JAGER

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

74
J.A. J o c h e m s .
Catalogus der boekwerken behoorende aan de Historische Verzameling der
Schutterij te Amsterdam 1888.
G. K a l f f .
- Trou moet blijcken. Tooneelstukken d. 16e eeuw. Groningen 1889.
Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
Inventaris v.h. Archief der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Amsterdam
1883-84. 2 dln.
Catalogus der Bibliotheek v.d. Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Amsterdam
1885-88. 2 dln.
H.G. K l e y n .
- Rede bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt te Utrecht. Utrecht 1888.
A.M. K o l l e w i j n , Nz.
- De geschiedenis als leervak. Amersfoort 1889.
Tijdschrift voor Geschiedenis. Dl. III. Afl. 6. Dl. IV. Afl. 1-3. Amersfoort 1889.
A.C. K r u s e m a n .
- De Fransche Wetten op de Hollandsche drukpers. Amsterdam 1889.
J.P.N. L a n d .
- Het Luitboek van Thysius. Amsterdam 1889.
F.H. v a n L e e n t .
- Een varens-gezel. Amsterdam z.j.
- Herdenken. Proza en poëzie bijeenverzameld. Deventer. 1887.
- Twee vertellingen voor meisjes. Deventer 1886.
- Twee vertellingen voor jongens. Deventer 1886
L e e s k a m e r d e r S o c i e t e i t ‘A m i c i t i a .’
ANNIE FOORE, Indische huwelijken. Amsterdam 1887.
HANS VON BASEDOW, Vor's Gericht. Leipzig 1888.
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J. ESSER JR., Verstrooide bladen. Haarlem 1888.
LARS DILLING, Schetsen. Uit het Noorsch door UNA. Leiden 1887.
Dr. Faustus, MARLOWES tragische historie vert. en toegelicht d.R.S. TJADEN
MODDERMAN. Groningen 1887.
CH. RICARD, Chenonceaux et Gustave Flaubert. Tours 1887.
MR. DE V, In en om den schouwburg. Dl. II. St. 1. Amsterdam 1887.
MAURITS SMITS, Dilettanten-spiegel. Amsterdam. 1887.
ALFRED AUSTIN, Prince Lucifer. London 1887.
A. CH. SWINBURNE, Locrine. London 1887.
E. DUPUY, Les grands maîtres de la littérature Russe au 19e siècle. Paris 1885.
VICTOR HUGO, Toute la lyre. Paris 1888. 2 Tom.
JAN HOLLAND, Neen! Deventer 1887. 2 dln.
W.J. HOFDIJK, Dajang-Soembi. Amsterdam 1887.
A.A. BEEKMAN, De klokken van Delft. Zutphen 1887.
J. LUBBOCK, The pleasures of life. 2d ed. London 1887.
C. VAN NIEVELT, Bergstudien. Leiden 1888.
D.M. MAALDRINK, Uit de Graafschap. Deventer 1887.
Mémoires du général DIRK VAN HOGENDORP publ. par D.C.A. VAN HOGENDORP.
La Haye 1887.
JUL. DE GEYTER Keizer-Karel en het rijk der Nederlanden in middeleeuwsche
versbouw. Schiedam 1888.
ED. GRISEBACH, Edita und Inedita Schopenhaueriana. Leipzig 1888.
W. VOSMAER, In dienst. 's Gravenhage 1886.
NESSUNO, Jonkheer Beemsem. 's Gravenhage 1887.
H. RÖHNL, Deutsche Volksbühnenspiele. Wien 1887.2Bde.
G. OERTEL, Die litterarischen Strömungen der neuesten Zeit. Heilbronn 1887.
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K. FISCHER, Goethes Iphigenie. 2e Aufl. Heidelberg. 1888.
F. KUMMER, Tarquin. Leipzig, 1888.
H. FISCHER, Ludwig Uhland. Stuttgardt 1887.
F. GROSZ, Goethes Werther in Frankreich. Leipzig (1888).
K. BLEIBTREU, Der Kampf um's Dasein der Litteratur. Leipzig 1889.
CH. TILMAN, Du réalisme dans la littérature contemporaine. Bruxelles 1887.
S. PRUDHOMME, Le Bonheur. Paris 1888.
F. DU BOIS, Henry Becque. Paris 1888.
JAN C. DE VOS, Intimiteiten. Amsterdam 1888.
JAN HOLLAND, De honden van Koekenheim. Harderwijk 1888.
A. MIGNOT, Ernest Chevalier. Notes biographiques. Paris 1888.
A. KUYPER, Het calvinisme en de kunst. Amsterd. 1888.
G. LE VAVASSEUR, Poèsies complètes. Paris 1888.
FRANS NETSCHER, Menschem om ons. 's Gravenh. 1888
MAURITS, Hoe hij raad van Indië werd. Samarang 1888.
W.F. MARGADANT, Met de adelborsten aan boord van de ‘Aldebaran.’ 's Hage
1887.
H.J. POLAK, Studien. Zutphen. 1888.
L. VAN DEYSSEL, Een liefde. Amsterdam 1887. 2 dln.
M.E. VAN DER MEULEN, Bolswards kunst en kunstgeschiedenis. Sneek 1888.
MARCELLUS EMANTS, Adolf van Gelre. Drama 's Gravenhage 1888.
JO. DE VRIES, Zonnebloemen. Haarlem 1887.
MEVR. v. WESTHREENE, Adèle. Amsterdam 1888.
J. VAN MAURIK JR., Françoises opstel. Amsterdam 1887.
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G. SAINTSBURY, A history of Elizabethan literature. London 1887.
C.E. VAN KOETSVELD, Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwste schetsen en
phantasiën. 2e druk. Schoonhoven 1888.
D.M. M a a l d r i n k .
- Jan Masseur. Amsterdam 1887.
- Uit de Graafschap. Deventer 1887.
B. v a n M e u r s .
- Pepermuntjes. 2de druk. Kuilenburg. 1888.
Ministerie van Marine.
Jaarboek v.d. Koninkl. Nederl. Zeemacht. 1887-88. 's Hage 1889.
P.H. v a n M o e r k e r k e n .
- Over de verbinding der volzinnen in het Gothisch. Gent 1888.
J.W. M u l l e r .
G. KELLER, Italië. Leiden 1880.
Catalogue du cabinet important de tableaux formé par feu J.A. Völcker réuni à
celui formé par Mad. Holtius van Walcheren. Amsterdam 1888.
Collection de douze vues de Waterloo etc. Bruxelles s.a.
Minerva.Studenten-Weekblad 1876-80.Leiden 1876-80.
P.C. HOOFT, Granida, uitgegeven en toegelicht d.R.A. KOLLEWIJN. Amersfoort
1884.
A. REVILLE, Handboek voor godsdienstonderwijs. 3e dr. Haarlem 1868.
D. BOSWIJK & W. WALSTRA, Het levende woord. Stijlen taaloefeningen. Arnhem
1886. 1e-3e stukje.
- Kleine Spraakkunst. Arnhem 1887.
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F.G. BOS, Hoe en waarom? Taaloefeningen. Groningen 1888. 2 stkjs.
D. DE GROOT, Nederlandsche spraakkunst. 7e druk. Groningen 1882.
B. SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, Da Costa's meesterwerken. Leiden 1888.
W.J.A. JONCKBLOET, Beknopte geschiedenis der Nederl. letterkunde uitg. door
G. PENON. 3e dr. Groningen 1886.
G. VELDERMAN, Bibliotheek van Nederlandsche Klassieken. No. 3. HOOFT'S
Ware-Nar. Doetinchem. 1883.
M.J. KOENEN, Proza en poëzie. Leesboek. 2e dr. Zwolle 1886.
P.C. HOOFT, Historiebladen IV. Leiden z.j.
- Het jaar 1572. Leiden z.j.
- Het jaar 1573. Leiden z.j.
- Het jaar 1574. Leiden z.j.
- Uittrekselen uit de Nederl. historien. Leyden 1846.
A.W. STELLWAGEN, Denken en stellen. 1e-3e stukje, den Haag 1885.
B. TER HAAR, De St. Paulusrots. Arnhem 1865.
A. BOGAERS, De togt van Heemskerk naar Gibraltar 3e druk. Haarlem 1882.
VICTOR HUGO, Napoleon le Petit. Londres 1852.
A. ROGEARD, Pauvre France! Bruxelles s.a.
P.J. VAN DER NOORDA, Starren en rozen. 's Hertogenbosch 1882.
WALTER, Bladeren en knoppen. Amsterdam 1881.
H. VAN CAPPELLE, Hoe moeten wij onze kinderen verplegen? Amsterdam 1864.
DIOSCORIDES, Anno 2065. Een blik in de toekomst. 2e. dr. Utrecht 1865.
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P.J. COSIJN, Nederl. Spraakkunst. Etymologie. 6e dr. Haarlem 1881.
H. TOLLENS CZ., Vaderlandsche zangen 1e-2e stukje. Leeuwarden 1870-85.
Historische beschrijving der schilderijen van het Raadhuis te Amsterdam. 1879.
Meesterstukken uit VONDEL'S werken verzameld en toegelicht d.P.H. VAN
MOERKERKEN. Leeuwarden 1870.
Catalogus. Nederl. geschiedenis en plaatsbeschrijving. Amsterdam, Fred. Muller
& Co. z.j.
Catalogue. Histoire de la marine. Amsterdam, Fred. Muller & Co. 1888.
- Les plus beaux et les plus rares portraits de l'école Néerlandaise spécialement
des XVIe et XVIIe siècles. Amsterdam, Fred. Muller & Co.
Algemeene Geschiedenis onder medewerk. v.G.L. KRIEGK uitg. d.F.C. SCHLOSSER,
uit het Hoogd. vert. d.D.v. HINLOOPEN LABBERTON en J.L. TERWEN. 2e dr. Rotterdam
1861-62. 16 dln. met Register.
R.K. KUIPERS, Nieuw Nederl. leesboek voor school en huis. Schoonhoven 1883-84.
e e
1 -3 stuk.
J.P. DE KEYSER, Neerl. letterkunde in de 19e eeuw. Schooluitg. bewerkt d.A.W.
STELLWAGEN. Proza, I-II. 's Gravenhage z.j.
J.M. VORSTMAN, Luther op het tooneel. Tiel 1883.
Volks-almanak uitg. d.h. Willems-fonds 1860, 1867-68. Gent 1860, 67-68.
E.J. KIEHL, Oude geschiedenis. 3e herz. druk d.H. HERMANS. Groningen 1884.
A.W. STELLWAGEN, Stijloefeningen. 2e Stuk, 4e druk. den Haag 1885.
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J.L. PH. DUYSER, Theor. prakt. handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de
Nederl. taal. 1e Cursus. 2e druk. Groningen 1886.
K. ELZEVIER, Arkadia of vermakelijke uitspanningen. Rotterdam z.j.
Verslag over de werkzaamheden v.h. Willemsfonds 1852-53, 56-60, 63-67. Gent
1853-67.
Q. DE FLINES, Afstamming van Z.M. den Koning der Nederlanden en van H.M.
de Koningin uit Keizer Karel den Grooten enz. Amsterdam 1855.
D. BUDDINGH, Tijdstroom of geschiedkundige kaart v.h. Koningrijk der
Nederlanden. Amsterdam z.j.
Stedelijk Museum te Leiden.
Verslag 1887.
Museum te Alkmaar.
Verslag 1888.
Museum van Oudheden in Drenthe.
Verslag 1888.
Museum Boymans te Rotterdam.
Verslag 1887.
N.N.
Statist. Jahresbericht über die Verein. Staaten von Venezuela. Caracas 1887. 2 Ex.
M. N i j h o f f .
Bibliographische Adversaria. 2e Rks. I, 3-5. 's Hage 1888.
J. O f f e r h a u s L z .,
- De Rechtstoestand van Kerkelijke goederen bij de Hervormden. Leiden 1888.
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G.G. O p w i j r d a .
De Lantaarn 1888. 4e Jrg. No. 18-26. 1889. 5e Jrg. No. 1-11.
Nap. de Pauw.
- De Vlaamsche Akademie der Artevelden-eeuw, redevoering in de zitting der
Vlaamsche Academie van 29 Dec. 1888. Gent 1889.
Betsy Perk.
- De wees van Averilo. Arnhem 1888.
L o u i s D. P e t i t .
- Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Leiden 1888.
S. P o l s .
- Westfriesche Stadrechten. Dl. I. 's Hage 1888.
C.J. P o l v l i e t .
- Genealogie van het Geslacht Boonzajer. 's Hage 1889.
- Genealogie van het Geslacht Ouwens. 's Hage 1889.
H. G e o r g R a h s t e d e .
- Studien zu La Rochefoucauld's Leben und Wirken. Braunschweig 1888.
F.W. R e i t s .
- Vijftig uitgesogte Afrikaanse Gedigte. Bloemfontein 1888.
J.C.M. v a n R i e m s d i j k .
- De twee eerste Musyckboekskens van Tielman Susato. Amsterdam 1888.
W.N. d u R i e u .
J. VAN DE GRAFT, De tapijtfabrieken der XVI en XVII eeuw, gevolgd door eene
historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der
Prov. Staten van Zeeland. Met zeven kopergravuren. Middelburg 1869.
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M.A.N. R o v e r s .
- Nieuw Testamentische Letterkunde. 's Hertogenbosch 1888.
Arm. Sassen.
Verslag der Rijks-Postspaarbank 1887. 's Hage 1888.
A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n .
Waarom en Hoelang? Aan Dr. Spruyt. Amsterdam 1889.
C. S e p p .
- Verboden boeken. Een drietal indices librorum prohibitorum. Leiden 1889.
J.A. S m i t s v a n N i e u w e r k e r k .
- Catalogus der Rembrandt-Verzameling v.h. Teekengenootschap Pictura te
Dordrecht. 1889.
A.W. S i j t h o f f .
In Memoriam (van Vosmaer). Leiden 1888.
W.C. Te n g e l e r .
Inventaire des livres formant la Bibliothèque de Benedict Spinoza par A.J. SERVAAS
VAN ROOIJEN et D. KAUFMANN. La Haye et Paris 1889.
J. T i d e m a n .
- Gedichten. 's Hage (1888).
H.D. T j e e n k W i l l i n k .
J. CRAANDIJK en P. SCHIPPERUS, Nieuwe Wandelingen door Nederland. Afl. 11.
Haarlem 1888.
Universiteit te Christiania.
JOH. AGRICOLAE, Islebiensis Apophthegmata nonnulla nunc primum ed. Dr. LUD.
DAAE. Christianiae 1886.
L. DAAE, Symbolae ad historiam ecclesiasticam provinciarum septentrionalium
cet. Christianiae 1888.
L.B. STENERSEN, Catul's Digtning. Kristiania 1887.
- Udsigt over den Romerske Satires forskjellige arter og deres oprindelse. Kristiania
1887.
A.B. DRACHMANN, Catuls Digtning. Kjöbenhavn 1887.
- Guderne Hos Vergil. Kjöbenhavn 1887.
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Universiteit te Groningen.
Jaarboek 1887/88.
J. Ve r d a m .
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederl. Woordenboek. Dl. II. afl. 15-17. III.
afl. 1-2. 's Gravenh. 1888-89
P.J. Ve t h .
- Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden. Arnhem 1889.
A.A. Vo r s t e r m a n v a n O y e n .
- Genealogie v.h. geslacht van Oyen. Groningen 1889.
J.H. d e V r i e s .
- Uitbreiding van Leiden's grondgebied. Leiden 1889.
M. d e V r i e s .
SIMROCK, Loher und Maller. Stuttgart 1868.
F.G. Wa l l e r .
- Genealogie van het geslacht Waller. 's Hage 1888.
J. Wa t t s d e P e y s t e r .
- Miscellanies bij an Officer. I-II. New York 1888.
J. t e W i n k e l .
- Nederlandsche Spraakkunst van Dr. COSIJN. Syntaxis 6e druk. Haarlem 1888.
W.P. Wo l t e r s .
C. KNAPPERT KZ., Kijkjes in de kennis en het karakter van den Heer J. Versluys.
Z.p.e.j.
B.H.C.K. v a n d e r W i j c k .
- Nederland en Oranje. Feestrede. Groningen 1888.

Overdrukken.
Nic. Beets, Ph. van Blom, H.J. Bool, F. Caland, Henriques de Castro, J. Dirks, A.
van Eck, D. van Eck, W.B.J. van Eyk, Paul Fredericq, J.G. Frederiks, P.J. Frederiks,
J.H. Gallée, J. Gimberg, J.H. Hofman,
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G.A. Hulsebos, J.A. Jochems, J.P.N. Land, R. van der Meulen, F.D.O. Obreen, J.K.W.
Quarles van Offord, Ch. Rahlenbeck, G. van Rijn, Schierenberg, Th. Valette, J.
Verdam, R.W.P. de Vries, J. Winkler en J.A. Worp.

II. A a n k o o p .
A. Handschriften.
Eigenhandig geschrift van W. BILDERDIJK, zijnde het ‘Ontwerp eener nederd.
dichtmatige vertaling van de gezangen van Ossiaan, zoon van Fingal’.
A.M. P a u w , Gedichten 1695-1704, 11 stn. - Id. Gedichten en tooneelspelen in
zeer duidelijk HS. Meerendeels onuitgegeven. 100 blz.
Eene portefeuille bevattende de HSS. van de briefwisseling van BILDERDIJK met
M. en H.W. TYDEMAN; benevens eene briefwisseling van BILDERDIJK met WISELIUS.
Correspondentie tusschen JAC. KONING en Mr. JAC. SCHELTEMA, 1807-1832.

B. Boeken en vervolgwerken.
A n d r e a e , (A.J.) Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven.
Kollum 1883.
Antiquarius, (Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer). Bd. 13 Lfrg 5. Bd. 14-20.
Coblentz 1867-69.
A s s m a n n (B r u n o ), Angelsächsische Homilien Heiligenleben. Kassel 1889.
Atlas der Grietenijen 1844-49. Opgemeten d.W. HOLDINGA LYCKLAMA A
NYEHOLT, W.A. EVERTZ en and. Uitg. d.W. EEKHOFF. 9 bl. fol.
B e e t s (N.), Verscheidenheden op letterkundig gebied. VI. Haarlem 1873.
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B e r n a e r t d e J o n g h e , Het leven van Philippus den Stauten etc. Gent Z.j.
B r u g g e n (B. v a n ), Friesland en het Friesche volk in hunne ontwikkeling
geschetst. Franeker 1851.
B r u g m a n n (K.), Grundriss d. vergleichenden Grammatik d. Indogermanischen
Sprachen. I-II. Strassb. 1886-88.
B u s k e n H u e t (Cd.), Litterarische Phantasiën en Kritieken. Dl. 1-25 met
Register. Haarlem Z.j.
C l e y n (C), Verzaameling van aanteekeningen op het 1e Dl. der Vaderlandsche
historie van den Heere Jan Wagenaar. Rotterdam 1790.
E b b i n g e W u b b e n (F.A.), Plaatsbeschrijving der Gemeente Staphorst,
provincie Overijssel enz. Groningen 1835.
E m m i u s (U b b .), Historia nostri temporis cet. Groningae 1732.
F i c k (A.), Vergleichendes Wörterbuch d. Indogermanischen Sprachen. Göttingen
1874.
G r i m m (J a k .), Deutsche Grammatik IIIer Th. 1e Hälfte Gütersloh 1888.
Herzog Ernst. Herausg. v. KARL BARTSCH. Wien 1869.
H e z e n m a n s (J.C.A.), Drie Abdijen uit de XIIe eeuw. Amsterdam 1874.
Jaarboekje (Amsterdamsch). Amsterdam 1889.
- (Haagsch). 's Gravenhage 1889.
- (Rotterdamsch). Rotterdam 1889.
K l e i n (F.J.), Beschrijving en geschiedenis van Delftshaven. Delftshaven 1873.
L o n c q C J z . (G.J.), Historische schets der Utrechtsche Hoogeschool tot hare
verheffing in 1815. Utrecht 1886.
L u b a c h (D.), Geneeskundige plaatsbeschrijving van Overijssel 1e ged. 's
Gravenhage 1875.
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M i k l o s i s c h (F.), Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprache. Wien
1886.
Naam-Register van alle Heren Leden der Regering in de Provintie Overyssel enz.
voor den Jare 1769. Zwolle 1769.
N e s s e l m a n n (G.H.F.), Littauische Volkslieder. Berlin 1853.
O r t (J.A.), Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten.
Leiden 1884.
P a r i s (G a s t o n ), La littérature Française au moyen âge. Paris 1888.
P o p o v i č , Wörterbuch der Servischen und Deutschen Sprache. Panc vn 1881.
2 Bde.
P o t t e r (F. d e ) en J. B r o e c k a e r t , Geschiedenis der Gemeenten in
Oost-Vlaanderen. 3e Rks 9e Afl. Gent 1889.
R e g t (J.W.), Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den
Zwijndrechtschen waard, den Riederwaard en het land van Putten over de Maas.
Zwijndrecht 1848.
S a n n e s (I s .), De opkomst van Veendam, enz. Veendam 1830.
S c h a d e (O.), Altdeutsches Wörterbuch. 2e Aufl. Halle 1872-82. 2 Bde.
S p e n g l e r (F.R.), Geschiedenis van het Klooster St. Agatha. Utrecht 1863.
S t o c k u m (W.P. v a n ), 's Gravenhage in den loop der tijden. 's Gravenhage
1889. 2 dln.
S w e e t (H.), A history of English sounds. Oxford 1888.
Verhaal (Histories) van het geen te Campen in den Jare 1740 en 41 is voorgevallen
tussen Raad en Meente enz. z. pl. e.j.
Verhandelingen (Geschiedkundige) over Vollenhove en deszelfs omstreken [door
J.A. d e Vo s v a n S t e e n w i j k ]. Zwolle 1831.
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Volksalmanak (Nieuwe Drenthsche) 1884-89. Assen 1883-88.
-, (Geldersche) 1889. Arnhem 1888.
-, (Noordbrabantsche) 1889. Helmond 1888.
Wa l t m a n v a n S p i l b e e c k (Fr.), De Abdij van Tongerloo. Lier en Geel
1888.
W i r t h (L.), Die Oster- und Passionsspiele bis zum XVI Jahrhundert. Halle 1889.
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Bd. 12-23 und Register zu Bd.
1-10. Berlin 1863-77.
Z u i d h o f (D.E.), Geschiedenis van het oude dorp Rottum en andere
bijzonderheden. Uithuizen 1857.
Quellen und Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur und Sprache. Heft
64-65.
J. S t a l l a e r t , Glossarium van verouderde rechtstermen. Afl. 6.
J. Te r G o u w , Geschiedenis van Amsterdam. Dl. VI. St. 3-5.
J. und W. G r i m m , Deutsches Wörterbuch. Bd. VIII, 12.
Zeitschrift für Deutsche Philologie von J. Z a c h e r und E. H ö p f n e r . Bd. 21,
2-3.
De Gids 1888. Afl. 7-12. 1889, Afl. 1-6.
Revue Celtique. Vol. 9, livr. 4; Vol. 10, livr. 1-2.
Algemeen Ned. Familieblad. Jrg. V, No. 8-12; VI, No 1-5.
De Katholiek. 1888, afl. 7-12; 1889, afl. 1-6.
De Navorscher. 1888, afl. 7-12; 1889, afl. 1-6.
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Dl. XXXI, afl.
2-5; XXXII, afl. 1-4.
Le Moyen Age 1888, No 8-12; 1889, No 1-5.
M. d e V r i e s e.a., Woordenboek d. Nederlandsche taal IIe Rks. afl. 3, IIIe Rks.
afl. 13.
De Toekomst 1888, No 7-12; 1889, No 1-5.
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Oud-Holland. Jrg. VI, afl. 3-4; VII, afl. 1.
Zeitschrift für deutsches Alterthum. Bd. XXXII. Hft 4; Bd. XXXIII. Hft 1.
- für vergleichende Sprachforschung. N.F. Bd. 10. Heft 1-5. - Gesammt-register
zu Bd. XI-XX.
Archief van het Aartsbisdom van Utrecht. XVI, 3; XVII, 1-2.
Messager des sciences historiques 1888, 3-4; 1889, 1.
Nederlandsch Museum. 3e Rks. II, aflev. 7-12; III, afl. 1-5.
Noord en Zuid. IX, 6; X, 1-6; XI, 5-6; XII, 1 en 2.
Dietsche Warande. N. Rks. Dl. I, 5-6; II, 1-3.
J.G. F r e d e r i k s en F.J.v.d. B r a n d e n , Biographisch Woordenboek. Afl. 3-4.

III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
Boeken en tijdschriften.
Nederland.
Rotterdamsch Leeskabinet. 30e Jaarverslag.
Ned. Tooneelverbond. Het Tooneel. Jrg. 18, No. 1-17a; Jrg. 19 No. 1a. Verslag
1888.
Indisch Genootschap. Verslag d. algem. vergaderingen. Sept. 1888-Mrt. 1889.
Teylers Genootschap. Archives, Série II. Vol. III, 2 - Catalogue, Livr. 7-8. Verhandelingen (van Teylers 2e Genootschap). III. 1-2.
Historisch Genootschap te Utrecht. Werken, N.S. 51-53. - Bijdragen en
Mededeelingen. Dl. II. 1888.
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Friesch Genootschap. Verslag 60. De Vrije Fries. 3e Rks. XVII: 2-3.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift 2e Serie. Afd. Verslagen: Dl. III,
5-10; IV. 1-7; Afd. meer uitgebreide art.: Dl. III, 2.
Zeeuwsch Genootschap. Archief VI, 3. - F. N a g t g l a s , Levensberichten van
Zeeuwen. Afl. 1. - F. N a g t g l a s , Zelandia Illustrata. Vervolg.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Aanteekeningen
Sectievergaderingen 1887-1888. - Handelingen Algem. Vergad. 1887-1888. - P.M.
N e t s c h e r , Geschiedenis der Koloniën Essequebo, Demerary en Berbice.
Vereeniging t. beoefening v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Handelingen
61e-62e Vergadering. - Ledenlijst en aanwinsten der Bibliotheek. 1888.
Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Verslag 37e Algemeene
Vergadering.
Maatschappij d. Nederl. Letterkunde. Tijdschrift VIII, 2-4. - Handelingen 1888.
- Levensberichten 1888.
Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift 4e Rks. Dl. XII, afl. 9-12. - 1889, I. No.
1-6,
Koninklijk Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde v. N. Indië. Bijdragen 5e
Volgr. Dl. III, 4; IV, 1-2.
Instituut v. Doofstommen te Rotterdam. Verslag 1887-88.
Koninklijke Academie v. Wetenschappen. Jaarboek en Programma 1888. Verhandelingen Afd. Letterkunde Dl. XVII-XVIII. - Verslagen Afd. Letterkunde 3e
Rks. V, 2-3. - Verslagen Afd. Natuurkunde 3e Rks. V, 1-3; VI, 1. - Prijsverzen:
Susanna; Adam et Christus; Epistola ad Abraham.
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse. Jierboekje 1889. - Tidskrift XVIII, 3-4;
XIX, 1.
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Holl. Maatschappij d. Wetenschappen te Haarlem. Archives néerlandaises des
sciences exactes etc. Tome XXIII, 1, 2.
Genootschap De Nederl. Leeuw. Maandblad VI, 7-10; VII, 1.
Genootschap De Nederl. Heraut. Tijdschrift V, 3-4.
Société hist. et archéol. dans le duché de Limbourg. Publications. Tome XXIV.
Maatschappij tot Nut v.h. Algemeen. Volksalmanak 1889.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Notulen XXVI, 1-4.
- Tijdschrift Dl. XXXII, 3-6. - Nederl. Indisch Plakkaatboek 1602-1802, uitg. door
J.A.v.d. C h i j s . Dl. V. - Verhandelingen XLV, 2. - Algemeen Reglement 1888.

België.
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen. Werken 4e Rks. No. 7.
Académie d'archéologie de Belgique. Annales (Bulletin) 4e Série, Tome III. Bulletin XVI.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarboek 1888. - Verslagen en mededeelingen
1888, afl. 4; 1889, afl. 1-2.
Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Mémoires IV Sér. Tome
10; V Sér. Tome I.
Willémsfonds. Jaarboek 1888.

Zwitserland.
Histor. Verein d. fünf Orte Uri, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der Geschichtsfreund
Bd. 43. - Register zu Bd. 31-40.
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Duitschland en Oostenrijk.
Oberlausitzische Gesellschaft. Neues Lausitzisches Magazin Bd. 64, 1.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.
Korrespondenzblatt Bd. 36, 9-12; Bd. 37, 1-6.
Museum Francisco-Carolinum. Berichte 47. - Beiträge 41.
Sächsisché Alterthums- Verein. Jahresbericht 1887-88. Neues Archiv Bd. IX.
Historische Verein f.d. Oberpfalz. Verhandl. N.F. Bd. 34.
Verein f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen. Mittheilungen XXVI, 1-4.
Verein f. Geschichte und Alterthum Westphalens. Zeitschr. Bd. 46. Blätter Jhrg.
XXI.
Verein f. Niederdeutsche Sprachforschung. Korrespondenzblatt I-XII, No. 1, 2, 3,
5, 6. - Jahresbericht 1875-84 I-X.
Verein f. Mecklenburgische Geschichte und Alterthum. Jahrbuch und Jahresbericht
53.
Histor. Verein f. Niederbayern. Verhandlungen. Bd. 25.
Histor. Verein f. Niedersachsen. Zeitschrift 1888.
Würtemberg. Alterthumsverein. Vierteljahrshefte XI, 1-4.
Histor. Verein f. Oberbayern. Archiv, Bd. 45, 1-2. - Bericht bei der Feier des 50
jähr. Bestehens des Vereins am 26 Mai 1888.
Verein f. Geschichte d. Mark Brandenburg. Forschungen z. Brandenburgische u.
Preussische Geschichte. II, 1.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande Hft. 85, 86.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde. Archiv. N.F. Bd. XXI, 3.
Histor. Verein f. Unterfranken u. Aschaffenburg. Archiv Bd. XXXI. Jahresbericht
1887.
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Kön. Sächs. Gesellschaft d. Wissēnschaften zu Leipzig. Berichte 1888, I-II;
Abhandlungen X, 8-9; XI, 1.
Verein f. Geschichte und Alterthum zu Lübeck. Mittheil. Heft II, 8-12; III, 1-7. Zeitschrift. Bd. V, 2-3. - Bericht 1885-87.
Historisch-Litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrbuch IV.
Gesellschaft d. Gesch., Alterth. und Volksk. in Freiburg. Zeitschrift. Bd. VII.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. Geschichtsdenkmäler
VI.
Ferdinandeum f. Tyrol u. Vorarlberg. Zeitschrift. 3e Folge, Heft 32. Sitzungsberichte. Bd. 114 Heft 2. Bd. 115.
Verein f. Nassauische Alterthumskunde zu Wiesbaden. Annalen XX, 2.
Universität zu Kiel. Chronik 1887-88. - Dissertationen, Verzeichnisse, Reden
u.s.w. - F ö r s t e r , De Aristotelis quae feruntur secretis secretorum commentatio.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift. Bd. X.
Histor. Verein f. Schwaben u. Neuburg. Zeitschr. Jhrg. XV.
Geschicht- u. Alterthumforschende Gesellschaft d. Osterlandes. Mittheilungen X,
1.
Museum Carolino-Augusteum. Jahresbericht 1888.
Gesellschaft f. Gesch. u. Alterthumsk. d. Oostseeprovinzen. Sitzungsberichte 1888.
Kön. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichte 1888, No. 1-17.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschr. N.F. II, 1-2.
Schlesische Gesellschaft f. Vaterl. Kultur. Jahresbericht 64-65. - K r e b s , Zacharias
Allerts Tagebuch.
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Verein f. Geschichte d. Stadt Meiszen. Mittheilungen II, 1-2.
Verein f. Geschichte und Alterthum Schlesiens. Zeitschrift. Bd. XXII-XXIII.
Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterl. Alterthümer in Emden. Jahrbuch. Jahrg.
VIII, 1.
Histor. Verein f. Steiermark. Mittheilungen 36.
Verein f. Hamburgische Geschichte. Mittheilungen Jhrg. XI. - Barbarossa's Freibrief
für Hamburg.

Frankrijk.
Société des Antiquaires de Picardie. Bulletin 1888, 2-3.
Société des Antiquaires de la Morinie à St. Omer. Bulletin, Livr. 147, 148 avec
Table alphabétique. - Chartes de St. Bertin, Tome II, 1.
Société pour l'encouragement des sciences etc. à Dunkerque. Mémoires 1873-74,
vol. 18; 1884, vol. 23.

Denemarken.
Nordiske Oldskrift Selskab. Aarböger R. II, Bd. III, 3-4; IV, 1-2.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie. Mönadsblad Jrg. 16.

Italië.
Accademia dei Lincei. Rendiconti, Vol. IV, 1e Sem. No. 11-13, 2e Sem. No. 1-12;
Vol. V, 1e Sem. No. 1-4.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

94

Engeland.
English Dialect Society. Report 1888. - Catalogue 1880. - P e a c o c k , A glossary
of words used in the wapentakes of Manley and Corringham. Lincolnshire. London
1889.

Amerika.
Smithsonian Institution. Report 1885: 2.
American Philosophical Society. Proceedings No. 127.
New York State Library. Report No. 70-71.
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Bijlage IV. Verslag van den Penningmeester, den Heer D. Hartevelt.
M.H!
Uw penningmeester heeft zich nooit veroorloofd aan zijn verslagen een toon te geven
van verslagenheid of opgewondenheid, van vertwijfeling of optimisme. In 1887
moesten wij onversaagd op den ons aangapenden deficitsafgrond toetreden. In 1888
mocht ons slotwoord zijn: ‘Laat ons hopen’. Thans zijn wij het Nihil tot op den
drempel genaderd, en er is nu meer hope op een batig overschot voor de toekomst,
dan er vreeze is geweest voor eene ledige kas in de laatst verloopen jaren.
Was die vreeze zoo groot? Verkeerden ook sommige leden der Maatschappij
werkelijk in onrust over de finantiën? Wat wij heden hebben meê te deelen kan deze
ongerustheid minstens temperen. Op finantieel gebied wedervoeren der Maatschappij
meer dan één bewijs van
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belangstelling. Als eerste, al werd het saldo in kas er niet beter door, noemen wij de
bereidwilligheid waarmede de Commissie, bestaande uit de Heeren Dr. D. de Loos
en Dr. J.W. Muller, de rekening en verantwoording van den penningmeester hebben
nagezien en goedgekeurd niet alleen, maar zelfs geprezen. Op grond hiervan komen
wij vol vertrouwen U in hoofdcijfers den uitslag van ons beheer voorleggen. De
bijzonderheden der rekening worden U elders onder het oog gebracht; ze hier voor
te lezen zou niemand tot nut en genoegen strekken.
Al terstond deze blijde tijding.… Er is geen deficit.… Noem dit negatief zoo ge
wilt, maar er is positief geen deficit, niettegenstaande de gewone ontvangsten weinig
verschilden met die van het vorige jaar (ƒ 52.- meer), terwijl de gewone uitgaven
omtrent ƒ 200.- hooger waren. Dit is niet raadselachtig, het laat zich verklaren door
het Kas Saldo van het vorige jaar. Dat Kas Saldo was geen Batig Saldo, maar het
deed toch als zoodanig dienst en
bedroeg

ƒ 727.97

Aan Gewone en Buitengewone
Ontvangsten
kwam daarbij

ƒ 4751.25
_________

Totaal

ƒ 5479.22

Alle Uitgaven te zamen bedroegen

ƒ 5443,385
_________

Vandaar het slot der rekening, een Saldo
in
Kas van

ƒ 35.835

Rekening Dienstjaar 1888/9.
Ontvangsten.
Saldo vorige rekening

ƒ 727.97

Legaat van wijlen Mr. M. Verbrugge

ƒ 1000._________

Transporteeren

ƒ 1727.97
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Transport

ƒ 1727.97

Renten:
12 maanden renten
van ƒ 600.- à
3%. Zes bewijzen
van aandeel
à ƒ 100.- in een
geldleening voor
het Gebouw der
Mij. tot Nut van
't Algemeen

ƒ 18.-

Renten Legaat
Buma van ƒ 200.3% Ned. W.S.
gedur. een jaar

ƒ 5.94

6 maand. renten van
ƒ 1000.- 3%
Legaat Verbrugge

ƒ 14.85

Renten gedur. een
jaar uit Prolong.
door de Leidsche
Bank gekweekt

ƒ 63.46

ƒ 102.25

_________
Contributiën:
542 Leden à ƒ 6.-

ƒ 3252.-

15 Leden à ƒ 10.-

ƒ 150.-

ƒ 3402.-

_________
Catalogus
uitgereikt:
Aan 20 nieuwe
Leden à ƒ 6.-

ƒ 120.-

Maaltijd:
14 Leden te Leiden ƒ 56.à ƒ 4.33 Leden van elders ƒ 66.à ƒ 2.-

ƒ 122.-

_________
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Buitengewone
Ontvangst wegens
verkochte doubletten

ƒ 5._________
ƒ 5479.22

Uitgaven.
Drukwerk

ƒ 751.60

Tijdschrift

ƒ 269.87

Boekerij, aankoop van
boeken en
handschriften en
Assurantie

ƒ 632.86

Catalogus

ƒ 1670.20

Locaalhuur, vuur, licht enz.

ƒ 123.30
_________
Transporteeren

ƒ 3447.83
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Transport

ƒ 3447.83

Vergaderkosten

ƒ 59.55

Maaltijd

ƒ 307.20

Bijdrage Historische
Commissie

ƒ 25.-

Bijdrage Wetensch. Centr.
Verzendingsbureau

ƒ 35.-

Schrijfl., Porto's,
Incasseering enz.

ƒ 165.335

Salarissen

ƒ 365.05

Buitengewoone uitgaven
voor een
eerediploma

ƒ 17.05

Aankoop Fondsen voor het
Legaat van
wijlen Mr. M. Verbrugge
ƒ 1100.nomin. Certificaten 3%
Ned. W.S.,
gekoçht voor ƒ 1007.37

ƒ 1007.37

Bijbetaling van verschenen
Renten en
Provisie

ƒ 14.-

ƒ 1021.37

_________
_________
ƒ 5443.385
Saldo in Kas

ƒ 35.835
_________
ƒ 5479.22

Als tweede bewijs van belangstelling in de finantiën onzer Maatschappij, valt een
feit te vermelden, waarover de penningmeester niet mag zwijgen, al is het reeds
sedert maanden binnen en buiten de grenzen onzer Maatschappij bekend. Behalve
dat het tot des pennigmeesters bemoeienis behoort, is het ontvangen van een legaat
van ƒ 1000.- genoegzaam onder de rariteiten te rekenen om er extra melding van te
maken.
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Dit is het tweede legaat in geld, (er zijn ook legaten in boeken) waarmede onze
Maatschappij rekening heeft te houden. Wij verzuimen dat niet. Wijlen de Heer Mr.
Wiardus Willem Buma vermaakte aan onze Maatschappij in 1873 een som van ƒ
150.-, om daaruit à perpétuité
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een jaarlijksche bijdrage te kweeken. Onlangs, in December 1888, ontving onze
Maatschappij krachtens testamentaire beschikking van wijlen Mr. M. Verbrugge,
een som van ƒ 1000.-, welke even als de voornoemde ƒ 150.- belegd zijn in 3%
Nationale Fondsen.
Aan de legatarissen valt ieder jaar de eer van afzonderlijke vermelding te beurt.
Wij verwijzen daarvoor naar de bijzonderheden onzer rekening en verantwoording.
Hoe schraal staan daarbij de 557 levende leden, die zoo maar in eens onder den titel
contributiën zijn uitgetrokken.
Zoolang onze zaken den loop zullen volgen, waaraan wij gewoon zijn, zal men
ieder jaar onder de ontvangsten speciaal melding gemaakt zien van ‘Renten legaat
BUMA, Renten legaat VERBRUGGE’ en zooveel anderen als daar zullen bijkomen.
Misschien zijn er leden der Maatschappij die langs dezen weg op reis willen gaan
naar de onsterfelijkheid. Uit een penningmeesters oogpunt verdient dit denkbeeld
aanbeveling.
Over die zoo maar in één woord begrepen 557 leden valt toch iets op te merken.
Zij zijn gesplitst in twee getallen, 542 leden à ƒ 6.- en 15 leden à ƒ 10.-. Van de
eersten gaan er juist 25 op de 15 laatstgenoemden. Die juiste verhouding betreft
natuurlijk enkel de geldswaarde en heeft niets gemeen met de letterkundige beteekenis
der leden. Men zou kunnen vragen, waarom eenige leden in der tijd zich verbonden
tot die hoogere bijdrage? Waarschijnlijk was daaraan geëvenredigde belangstelling
het motief. Het oudste, nog durende lidmaatschap à ƒ 10.-, dateert van 1840. In 1870
deed het verschijnsel van een nieuw lid à ƒ 10.- zich voor het laatst voor. Er plachten
meer dan 15 leden à ƒ 10.- te zijn; de dood heeft helaas! ook onder die preciosas huis
gehouden.
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Er is dan nu meer hope op een aanstaand batig Saldo, dan er vreeze was voor een
ledige kas. Het is bekend, dat gedurende de laatst verloopen jaren de kosten van den
catalogus onzer boekerij den finantieelen toestand beheerschten. In het nu gesloten
boekjaar werd daarvoor ƒ 1670.- uitgegeven, dat is ƒ 273.- meer dan in het vorige
jaar. De catalogus en het register daarop (dank zij de vlijt van den ijverigen Petit)
zijn gereed. Op grond van berekeningen des heeren Petit en der firma Brill mogen
wij aannemen dat daarvoor in het loopende dienstjaar nog slechts ƒ 1000.- te betalen
komen.
En als er dan zooveel minder of niets meer op dat hoofd behoeft uitgetrokken,
komen er dan terstond batige Saldo's?
Niet waarschijnlijk, al zou het kunnen.
In de eerste plaats heeft de Bibliotheek nog grootendeels te goed de ƒ 967.- van
1887 waarop wij thans teren, maar bovendien is het te verwachten en te hopen, dat
er voor de vermeerdering en uitbreiding onzer boekerij altijd nieuwe behoeften te
bevredigen zullen zijn. Het gaat daarmee als met de Indulgentia plenaria; zóó is men
niet effen, of er komt weer wat bij, waarvoor men opnieuw moet offeren en betalen.
En dan ook… Denk eens .. Wat hebben wij eigenlijk met batige Saldo's van doen?
Wat kan ongebruikt geld ons baten? Is het wel zoo zeker, dat overvloed van contanten
de nuttigheid des uitgevens waarborgt? De praktijk moge antwoorden.
Wij hebben nu nog met een enkel woord van het Vaste Fonds te gewagen. De
inschrijving op het Grootboek der N.S. bedraagt ƒ 13700.- nominaal 2 1/2 %.
Voor het Glossarium Stallaert is uitgegeven ƒ 150.20. Het Saldo voor aankoop
van Fonds is ƒ 40.455 en het Saldo vlottend kapitaal ƒ 1145.58.
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Ontvangsten.
Het Vaste Fonds.

1888/9

ƒ 13700.-

Batig slot der
rekening van
het vorig boekjaar
betreffende het één vierde
der
renten

ƒ 34.465

Idem van het
vlottend kapit.

ƒ 1042.85

in Juli ontvangen
6/m. renten
van ƒ 13600.- 21/2;
% Inschr. Grootboek
Nat. Sch.

ƒ 170.-

Af onkosten

ƒ 2._________
ƒ 168.-

in Jan. 1889 renten
6/m.
van ƒ 13700.- als
bov. ƒ 171.25
Af onkosten ƒ 2.01 ƒ 169.24
_________

_________
ƒ 337.24

waarvan 1/4 bij
vorige renten

ƒ 84.31

waarvan 3/4 bij
vlott. kapitaal

ƒ 252.93
_________

_________

ƒ 118.775

ƒ 1295.78

Uitgaven.
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in Juli 1888 aangek.
ƒ 100.21/2 % Inschr.
Grootb.Nat.
Sch. à 781/4

ƒ 78.25

Renten 11/d.

ƒ 0.07

ƒ 78.32

_________
1 Jan. 1889.
Volgens besluit
Bestuursverg. van
29 Jan.
1889 aan den heer
K.
Stallaert

ƒ 150.-

Onkosten
geldverzending

ƒ -.20

Saldo in kas
Renten-Reken.

ƒ 150.20
ƒ 40.455

Saldo in kas
vlottend Kapit.

ƒ 1145.58
_________

_________

ƒ 118.775

ƒ 1295.78

_________

_________
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Inderdaad is door deze rekening en verantwoording het wezen der Maatschappij van
alle omkleeding ontdaan; er valt geen stipje meer op te lichten. Zij staat daar als voor
een studie naar 't naakt; en toch ondanks deze blootlegging kan men zich van haar
met geen mogelijkheid een juiste voorstelling maken. Ik bedoel niet van haar glans
en heerlijkheid naar den geest, maar van haar stoffelijk bestaan.
Wat zal men b.v. antwoorden op de vraag: Is onze Maatschappij arm of rijk? Letten
wij slechts op het zooeven genoemd Saldo in kas van ƒ 35.- waarmede de rekening
van het loopende jaar begint, dan tasten wij al licht uit goedhartigheid en medelijden
naar onze beurs, om haar een gift toe te reiken. Gelukt het ons, eene wijle meester
te blijven over deze edelmoedige aanvechting, en letten wij dan tevens op den doorslag
van de weegschaal, welke hier fluks is opgesteld, dan zullen wij vanzelf ons
goedhartig medelijden voor andere gelegenheden sparen.
Een oogopslag is voldoende om te zien, dat de eenzijdigheid van onze BALANS hare
kracht, macht en pracht uitmaakt.
In de eene schaal vinden wij:
De bezittingen der Maatschappij van
Nederl. Letterk.
1 Mei 1889.
1o.

De Boekerij. Hoeveel geld is die waard?
Wie durft
een cijfer noemen? Sedert het jaar 1880
is zij voor
een som van ƒ 23000.- tegen brandschade
verzekerd.
Is dat de waarde? Niemand, die het
gelooft. Een
Boekerij waarvoor alleen aan Catalogi ƒ
23000.- is besteed! Zou het niet goed zijn, in plaats
van een waardecijfer daarvoor in te vullen het woord
‘Onschatbaar’?
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Het Meubilair. Dit bestaat uit
boekenkasten enz. in

2o.

het Gebouw tot Nut van 't Algemeen. Het
is voor
een som van ƒ 2000.- tegen brandschade
verzekerd.
Misschien is het zoo veel waard.
Zes bewijzen van Aandeel in een
geldleening ten

3o.

behoeve van het Gebouw van 't Nut van
't Algemeen
ieder van ƒ 100.- rentende 3% 's jaars.
Legaat Buma. Twee certificaten 3% Ned.
Werk.

4o.

Schuld à ƒ 100.- ieder, nominaal ƒ 200.Legaat Verbrugge. Twee Certificaten 3%
Ned. Werk.

5o.

schuld, nominaal ƒ 1100.Het Vaste Fonds. Inschrijving Grootboek
Nat. Sch

6o.

21/2 nominaal ƒ 13700.7o.

Saldo Fondsrekening
Vlottend Kapitaal

ƒ 1145.58

8o.

Saldo Fonds voor
Aankoopfonds

ƒ 40.455

9o.

Saldo in Kas

ƒ 35.835

10o.

Voorraad Catalogus 1 Januari 1889.
231 Handschriften.
287 Tooneel.
449 2de Gedeelte drukwerken 1e afl.
489 2de Gedeelte drukwerken 2e afl.
511 2de Gedeelte drukwerken 3de dl.
521 Dl. II, 2e gedeelte, 1e afl.
488 Slot aflevering.
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Voorraad Register op den Catalogus 1000
Exempl.,
voor de leden bij inteekening gesteld op
ƒ 3.-

Het is moeilijk voor een en ander een absoluut waardecijfer te noemen. ƒ 50.000.is zeker niet genoeg. Misschien is ƒ 80.000.- niet te veel? Dit alles ligt in die eene
schaal van het actief.
In de andere schaal van de Balans ligt niets. De Maatschappij had op 1 Mei 1889
geen cent schuld.
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Bijlage V. Verslag van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1888-1889.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen, waarop bijna
geregeld alle leden tegenwoordig waren. De Maandelijksche Vergadering van October
benoemde den Heer Dozy als lid, ter vervanging van den Heer Fruin. De Heer Acquoy
bekleedde ook dit jaar het voorzitterschap; evenzoo de Heer Dozy het secretariaat.
Daar het Bestuur der maatschappij dit jaar geen aanleiding vond, om het advies der
Commissie in te winnen, was er voor deze geen reden tot officieele werkzaamheden.
Daarentegen werden in hare bijeenkomsten de volgende onderwerpen besproken.
De Heer Acquoy handelde over het proces van den martelaar Angelus Merula.
Een handschrift, in het archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Utrecht gevonden,
werd door hem beschouwd als dat, hetwelk Merula aan zijn neef Willem in de
gevangenis dicteerde. Alleen enkele kantteekeningen zijn bijna zeker van de hand
van Merula zelf. De wenschelijkheid van de uitgave van het handschrift werd door
spreker betoogd. Een andermaal bracht hij den pamfletschrijver Johannes Rothe ter
sprake, en wel bepaaldelijk naar aanleiding van diens ‘Citatie aan alle predikanten
in de rondte des werelds en speciaal
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in Noord Nederland’ van 1673. Ook gaf hij voorbeelden van den tegenzin onzer
vaderen tegen het orgelspel, welke tegenzin o.a. door Huyghens bestreden werd,
maar zelfs nog in het begin dezer eeuw hier en daar reden was tot het sluiten der
deuren vóór het orgel tijdens het avondmaal.
De Heer Fruin besprak naar aanleiding van de stukken der Heeren Pols en
Kappeyne v.d. Cappello in Nijhoff's ‘Bijdragen’ de onderlinge verhouding der Annales
Egmondani, van het Chronicon, van het Evangeliarium en het Adelbertsboek. Voorts
handelde hij over Villiers, den hofprediker van Willem I, en wel als schrijver van
het ‘Discours sur la blessure de son Excellence’. Dat dit pamflet van zijne hand is,
is gebleken uit stukken in den ‘Calendar of Mss. of the Marquess of Salisbury’; het
wint er zeer door aan belangrijkheid1. Dezelfde spreker handelde een andermaal
uitvoerig over Cronesteyn, een oud kasteel in de nabijheid van Leiden en vroeger
Woutershoeve genaamd. Van de 13de eeuw af is de overgang van eigendom dezer
possessie vrij geregeld na te gaan. Ook bracht hij enkele onduidelijke uitdrukkingen
(buttinghe, ewelganc enz.), door hem aangetroffen in het Cartularium van Egmond,
ter sprake, en toonde hij aan, dat als schrijver der zgn. Divisie-Kroniek (in 1517 te
Leiden bij Jan Seversen verschenen) moet beschouwd worden Cornelis van Lopsen,
ook wel Cornelius Aurelius of Goudanus genoemd en bekend als vriend van Erasmus.
De Heer Du Rieu wees op eene verwarring van den te Breda gedoopten
jonggestorven zoon van prins Willem I, Maurits genaamd, met zijn gelijknamigen
jongeren broeder. Hij achtte wenschelijk, na te gaan welke geschriften

1

Zie Nijhoff's Bijdragen, Derde Reeks, dl. V, bl. 273vv.
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hier en elders door de stedelijke overheid op den Index geplaatst werden. Ook gaf
een handschrift ‘Notitia episcopatuum Poloniae’, dat alhier in de Bibliotheek berust
en door een Duitsch geleerde wordt uitgegeven, hem aanleiding om de bibliotheek
van Vossius te bespreken en eene boekverkooping, waarop dat Ms. blijkens eene
aanteekening van Gronovius is aangekocht. Dezelfde spreker vestigde een andermaal
de aandacht op de collectie Thot te Kopenhagen, waarin onder duizenden andere
brieven ook de geheele correspondentie van Graevius berust. Hij behandelde ook de
eerste Hollandsche en Fransche uitgave van den ‘Dictionnaire de l'Académie
Française’.
De Heer Muller sprak over het verband van Robert den Fries tot de regeering van
het graafschap Holland, naar aanleiding van Kappeyne's Hecmundensia. Een
andermaal bracht hij ter tafel, wat in de laatste jaren in het buitenland over de
regeering van graaf Willem II verschenen is. Bij herhaling vestigde hij de aandacht
op stukken in het Belgisch Rijksarchief, belangrijk voor de geschiedenis der
Noordelijke Nederlanden in het tijdvak van 1576 tot 1585. Ook werd de aanslag,
dien Anjou in 1578 tegen Mons zou beproefd hebben, uitvoerig door hem besproken.
De Heer Fockema Andreae expliceerde verscheidene malen middeleeuwsche
rechtstermen, die tot dusver òf niet, òf verkeerd begrepen zijn (judicium per amam
vini1, eenlike luden of eenloopluden in de beteekenis van personen zonder grondbezit,
geburencijns, geworven penninc enz.). Hij schetste den oorsprong der verschillende
standen in ons land in verband met het bedrag van het weergeld. Op de beschouwing
van den Duitschen geleerde

1

Zie De Navorscher van 1888, bl. 567.
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Brunner over de aanleiding tot het seculariseeren en in leen geven van kerkelijke
goederen door Karel Martel en zijne opvolgers vestigde hij de aandacht. De
verhouding van het Frankische gerecht tot het Friesche, die van de Friesche echte
dingen tot het gravending en het bodthing, en het karakter der Koningsoorkonden
werden door hem besproken.
De Heer Pleyte besprak den toestand van eenige Noord-Nederlandsche musea, en
gaf daardoor aanleiding tot gedachtenwisseling over het wenschelijke van centralisatie
van verzamelingen van geschiedenis en kunst. Twee vazen van zandsteen, tot dusver
op een buitengoed bij Leiden staande en thans aan het Rijk verkocht, werden door
hem toegeschreven aan één der Verbrugge's, te Antwerpen in de 17de eeuw werkzaam.
Een daarop prijkend monogram P.V.B. gaf hem aanleiding daartoe. Een der
mythologische voorstellingen op die vazen wordt eveneens op een marmeren
schoorsteen te Delft gevonden. Eindelijk beschreef hij de opgraving en restauratie
in het najaar van 1888 van een oud vaartuig in de Overijselsche venen, thans in het
Museum van Oudheden alhier opgesteld.
De Heer Dozy schetste met woord en afbeelding de veranderingen, die het terrein
tusschen Langebrug, Nieuwsteeg en Zonneveldsteeg te Leiden sinds 1600 ondergaan
heeft, de smaldeeling der eertijds hier gelegen groote possessie's en de rechten op
de zgn. Lomberdpoort. Een andermaal ging hij de lotgevallen na van Petrus Hackius,
sinds 1581 predikant te Leiden en in 1595 als zoodanig afgezet. De correspondentie
tusschen den Prins van Oranje en de stad Leiden in 1584 over zekeren Erasmus
Johannis werd door hem medegedeeld naar aanleiding van diens schotschrift ‘De
Antichrist’. Ook werd door hem de inrichting van de Leidsche registers der
poortdingen ter sprake gebracht.
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Een tapijtbehangsel, door den Heer P.J. de Fremery der stad Leiden ten geschenke
gegeven, was hem aanleiding tot bespreking van de geschiedenis der tapijtweverij
in de Noordelijke Nederlanden en van den persoon van den maker van het
geschonkene, wiens naam en lotgevallen uit het gemeente-archief door hem waren
opgespoord1. Uit dat archief werden voorts herhaaldelijk kleinere aanteekeningen
omtrent personen en toestanden door hem medegedeeld.
CH. M. DOZY,
Secretaris.

1

Zie De Nederlandsche Spectator van 1889, no. 14.
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Opstellen, behoorende bij het verslag der ‘Historische commissie’
over 1888-1889.
I. Register van stukken betreffende het proces van den martelaar Angelus
Merula.
Onder dezen titel werd niet lang geleden door den ijverigen Archivaris van Utrecht,
Mr. S. Muller Fz., in Nijhoff's Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde, 3de reeks, dl. IV ('s Grav. 1888), biz. 220, een merkwaardig HS.
bekend gemaakt, dat zich in het Archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Utrecht
bevindt. Gelijk men weet, zijn de middeleeuwsche bescheiden uit dat Archief met
lofwaardige vrijgevigheid tijdelijk in bruikleen afgestaan aan de Rijksarchieven in
Utrecht, waar zij thans berusten en voor ieder toegankelijk zijn. Voor de
kerkgeschiedenis van Nederland is het zeer te wenschen, dat van de aangeboden
gelegenheid, om de vele en veelszins belangrijke stukken te raadplegen, vlijtig gebruik
zal worden gemaakt; te wenschen ook, dat het bedoelde HS. een bekwamen uitgever
vinde.
Het bestaat uit eenige boeken oud Hollandsch papier, in plano beschreven en tot
een eenvoudigen bundel bijeengevoegd. De tekst is afwisselend Hollandsch en Latijn.
Het schrift, ofschoon in den regel goed leesbaar, levert
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bijwijlen, in de vele aanteekeningen op de randen, kleine bezwaren op. Doch de
inhoud beloont zeer de moeite van het lezen, en de aard van het HS. verhoogt den
indruk, door de lezing gemaakt.
Er kan namelijk geen twijfel zijn, of wij hebben hier de bladen, die de martelaar
van Heenvliet in den kerker heeft gebruikt, om van alles, wat hem wedervoer, en
vooral van de stukken, die tusschen hem en zijne rechters gewisseld werden,
aanteekening te houden, een soort van dag- en copieboek, waaruit dus, zooverre het
strekt, niet slechts de bijzonderheden van zijn rechtsgeding, maar bovenal ook zijne
afwijkende gevoelens en geloofsovertuigingen nauwkeurig kunnen worden gekend.
Niet, dat dit een en ander ons tot dusverre onbekend moest heeten. De keurige
monographie van Moll, Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs,
Amst. 1851, heeft de beminnelijke figuur van den pastoor van Heenvliet, die in 1557
te Bergen in Henegouwen naar den brandstapel werd geleid, zóó helder in het licht
gesteld, dat weinige Nederlanders, die voor hun geloof zijn gestorven, thans zoo
algemeen bekend zijn als hij. Bij de samenstelling van deze monographie maakte
Moll schier van bladzijde tot bladzijde gebruik van een zeldzaam werkje in 4o, getiteld
Fidelis et svccincta rervm adversvs Angelvm Mervlam tragice … gestarvm
commemoratio, Lugd. Bat. 1604 (door Moll steeds, volgens den korteren titel aan
het hoofd der onevene bladzijden, ‘Historia Tragica’ genoemd), een werkje, door
Merula's achterneef, den Leidschen Hoogleeraar en Geschiedschrijver der Staten
Generaal, Paulus Merula, geschreven, en volgens diens eigen getuigenis uit 's mans
dagboeken (Fidelis commemoratio, p. 76) en aanteekeningen (l.l., p. 108) geput.
Deze dagboeken en aanteekeningen nu kunnen nauwe-
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lijks iets anders zijn geweest dan de bundel, die thans na bijna drie eeuwen weder te
voorschijn is gekomen. Wat Paulus Merula aangaande het rechtsgeding en de
denkbeelden van den martelaar mededeelt, heeft hij blijkbaar aan de hier voor ons
liggende bladen ontleend. Getrouw aan zijn plan, om niet slechts eene ‘fidelis’, maar
ook eene ‘succincta commemoratio’ te schrijven, heeft hij de uitvoerige stukken,
waaruit de gevoelens van zijn oudoom konden gekend worden, in hoofdpunten
saamgevat, en van de gewisselde brieven den voornamen inhoud gegeven. Zoo zegt
hij op p. 41 van de ‘Protestatio’ des martelaars: ‘cujus talis fere erat continentia’, en
zoo brengt hij op p. 25 een brief van Sonnius aan Merula (HS., blz. 125), en op p.
25 seq. het antwoord van Merula aan Sonnius (HS., blz. 125 v.) in den accusativus
cum infinitivo over. Om van dit samendringen in hoofdpunten een denkbeeld te
geven, deel ik eenvoudig mede, dat p. 4-6 bij Paulus Merula gelijk is aan blz. 43-61
van het HS., p. 7-9 = blz. 63-77, p. 9-11 = blz. 78-93, p. 11-13 = 95-103, p. 13 = blz.
103-113, p. 14-16 = blz. 114-120, enz.
Nu moge het waar zijn, dat de hoofdzaken van het rechtsgeding en de
hoofddenkbeelden van den martelaar ons door het werkje van Paulus Merula en de
grootendeels daaruit geputte monographie van Moll genoegzaam bekend zijn, ja dat
onze kennis daarvan door het HS. niet wezenlijk wordt vermeerderd, evenzeer is het
waar, dat men aangaande de denkbeelden van een merkwaardig man als de pastoor
van Heenvliet niet te uitvoerig kan worden ingelicht. Had Moll, die te vergeefs in
de Brusselsche en Henegouwsche archieven (Angelus Merula, blz. 184) datgene
zocht, wat het Archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Utrecht hem had kunnen
schenken, - had
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Moll het hoogst belangrijk HS. gekend, hij zou ons zijnen held niet anders hebben
geteekend, maar diens reformatorische gevoelens ongetwijfeld breeder hebben
beschreven.
Welk eene waarde hij aan die gevoelens hechtte, blijkt hieruit, dat hij de daarop
betrekking hebbende gedeelten uit de Fidelis commemoratio als Bijlagen V-X achter
zijn werk heeft doen afdrukken. Het was, alsof hij niets wilde doen verloren gaan
van hetgeen dienaangaande was overgebleven. Hoe zou hij zich verheugd hebben,
als alles in de oorspronkelijke uitvoerigheid te zijner beschikking had gestaan, gelijk
het thans voor ons open ligt!
Bij het aanschouwen van het HS. rijst vanzelf de vraag, of het een autograaf van
den martelaar is. Op deze vraag, in het algemeen genomen, moet ik ontkennend
antwoorden. Angelus Merula was, toen de Inquisitie de hand op hem legde, een hoog
bejaard en ziekelijk man. Doch zijn neef Willem Merula, destijds vier en twintig jaar
oud en innig aan hem gehecht, werd bij hem toegelaten (Commemoratio, p. 7),
ofschoon ook hij later van zijnen oom verwijderd en door een ander neefje vervangen
werd (p. 19). Deze Willem Merula nu hielp den gevangene in diens ziekelijken
toestand (p. 7, 16, 19) vooral bij het schrijven (p. 19). Hem dicteerde Angelus Merula
‘omnes suas cum Inquisitoribus Disputationes, Refutationes, aliaque quae ad ipsam
Tragoediam: ex quibus (zegt Paulus Merula, p. 108), quae nunc edo, fideliter sunt
et strictim collecta’.
Nochtans houd ik voor zeker, dat het HS. ook verscheidene autographische
gedeelten van den martelaar bevat. Dit zou natuurlijk het best kunnen blijken door
vergelijking van die gedeelten met den eigenhandig door Merula geschreven
stichtingsbrief van zijne armenwoningen en zijn weeshuis te Brielle, welke
stichtingsbrief op
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het Raadhuis aldaar berust (Moll, a.w., blz. 185). Doch het blijkt reeds overtuigend
genoeg door vergelijking van een kleinen oorspronkelijken overdrachtsbrief, die met
eenige andere stukken bij het HS. aanwezig is en welks inhoud Enghel Willemz (d.i.
Angelus Merula) als schrijver aanduidt. Vergelijkt men het schrift van dien brief,
dat volkomen gelijkt op dat van het facsimile bij Moll (onder Merula's portret
tegenover den titel), met de kantteekeningen op blz. 45, 47, 56, 58, 61, 62, 63 enz.
van het HS., en geeft men daarbij meer bepaald acht op de E's en D's, de ft, de ft, de
ch, de gh en andere letters, dan wordt men spoedig overtuigd, dat de genoemde
kantteekeningen van hem zelven afkomstig moeten zijn.
Aangaande de wijze, waarop de merkwaardige bundel in het Archief der
Oud-Bisschoppelijke Klerezij is gekomen, behoeft men gelukkig geene gissingen te
maken. Met vriendelijke voorkomendheid toch zond de reeds genoemde Archivaris
van Utrecht mij copie van eene eigenhandige aanteekening van den Utrechtschen
Aartsbisschop Petrus Codde, gehecht in de portefeuille, waarin de stukken aangaande
Merula weleer bijeenlagen en thans, na tijdelijke verspreiding, zijn hereenigd. De
bedoelde aanteekening luidt aldus:
‘In deze bundel zijn verscheyde origineele schriften raekende Angelus Merula,
van den welken de kerkelijke historien en martelaersboeken der Gereformeerden
veel gewag maeken. Onder andere zo spreekt G. Brand in zijne Historie der
Reformatie wijdloopig van hem: te weten in het 1 deel van pag. 198 tot pag. 212.
Dees Angelus Merula is geweest oudoom van den professor Paulus Merula tot Leijden.
De dochter van dezen professor, voor zo veel als men uyt eenige oude brieven, die
mede in deze bundel zijn, bemerken kan, is getrouwd
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geweest aen den heer Adrianus Junius, rector der latijnsche schoole t' Amsterdam.
Uyt het sterfhuijs van dezen Adrianus Junius zijn deze en veel meer andere oude
schriften en papieren gekomen in handen van den heer Gilbertus Junius, desselfs
bloedverwant ende Canonik van St. Marie t' Utrecht, ende uyt het sterfhuijs van
dezen Gilbertus Junius heb ik eijndelijk deze en meer andere schriften gekreegen.’
Onderteekend ‘P. Codde’.
Toen Moll zijne monographie over Angelus Merula met eene Bijlage over diens
geschriften besloot, sprak hij aan het einde daarvan den wensch uit dat, indien iemand
zijner lezers aangaande den verloren schat eenige aanwijzing kon doen, hij niet mocht
verzuimen, de wetenschap daardoor te dienen (blz. 245). Aan dien wensch is thans
naar vermogen voldaan.
J.G.R. ACQUOY.

II. De samensteller van de zoogenaamde Divisie-Kroniek.
Nog voor kort zou niet licht iemand zich aan het behandelen van dit onderwerp
gewaagd hebben. Er bestond toen zelfs geen genoegzame grond om er een gissing
dienaangaande op te bouwen. Die grond is eerst gelegd, toen Mr. S. Muller Fz. in
Nijhoff's Bijdragen, 3e reeks, dl. IV, blz. 400, de beide prologen uitgaf, waarmee Jan
van Naeldwijck zijn nog steeds ongedrukte en te Londen in hs. berustende kroniek
had ingeleid. Immers Naeldwijck verhaalt dat, toen hij zijn eigen kroniek voltooid
had en terwijl hij naar een uitgever ervoor omzag, een kroniek bij Jan Seversen te
Leiden verscheen, die meer bevatte dan de zijne en hem noopte aan deze een
supplement toe te voegen. Zijn woorden, voor zoover zij ons hier te pas komen,
luiden als volgt:
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‘Wantter nu een cronijck te voerschijn is ghecomen, die ghedruct is van Jan Seversoen
printer ende ghemaect tot sijnre costen ende begheerten van broedern Cornelius van
Lopzen regulyer, een poëta ende vernuft man, diewelc daer voel in ghetranslateert
heeft uut den Latynen in Duytsch uut die cronijck, die Wilhelmus van der Gou
ghemaect heeft, daer ick mency van ghemaect hebbe int beghinzel van die cronijck
van Hollant voerscr.’
De plaats in het begin van zijn kroniek, waarheen hij verwijst, luidt aldus:
‘Ick heb langhewijl hiermede [met het schrijven van zijn werk] ghebeyt omdat
ick… sonderlinck verhoepte te syen een cronijck… dewelc ic verstont dat ghescreven
soude worden in Latyn ende ghemaect was van eenen glorioesen clerck oratoer ende
poëta, regulier int cloester van Steyn, bij der Gouw ghelegen, Wilhelmus genoemt;
[volgt veel tot lof van dezen welbekenden vriend van Erasmus]. Mer, want dese
Wilhelmus doot is ende sijn boecken noch nyet te voerschijn en comen, so heb ic,
Jan van Naeldwick, voer mij ghenomen dese cronijck van Hollant te willen maecken’
enz.
Volgens onzen zegsman is dus de Divisie-Kroniek het werk van broeder Cornelius
van Lopzen, regulier. Doch met die opgaaf zijn wij niet veel gevorderd; wij hebben
een naam, maar de persoon ermee aangeduid blijft ons onbekend. De heer Muller
omschrijft het bericht van Naeldwijck aldus: ‘De bekende uitgever Jan Severssoen
had voor zijn rekening een monnik in het Leidsche regulieren-klooster Lopsen,
zekeren Cornelis, door onzen auteur als ‘een poëta ende vernuft’ geroemd, maar
desniettemin tot heden volkomen vergeten, aan het werk gezet’. Inderdaad, zoo liet
de zaak zich aanzien: de Leidsche uitgever had zich bediend van een monnik uit
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het klooster, dat onder den rook van zijn stad lag. Ik had dan ook volstrekt geen
bezwaar tegen deze opvatting. Maar als ik thans de plaats herlees, moet ik toch
bekennen dat de uitlegging gewrongen was. ‘Cornelius van Lopsen regulier’ is iets
anders dan ‘Cornelius, regulier in het klooster te Lopsen’. Ook doet de toevoeging,
dat hij een poëta en een vernuft was, aan geen onbekende, maar aan iemand die al
vroeger gedichten en andere werken had uitgegeven, denken. Zoo iemand moet dan
wel te vinden zijn.
Ik heb hem ook bij toeval gevonden. Naar iets anders zoekende in mijn collectanea
over Erasmus, kreeg ik een blad met aanteekeningen in handen, waarboven ik
geschreven had: ‘Cornelius Aurelius, dezelfde als Cornelius Gaudanus, eigenlijk
Cornelis van Lopsen - zie Valer. Andreas i.v. Cornelius A.’ Sedert ik dat schreef,
was mij weer uit het geheugen geraakt dat de welbekende Corn. Aurelius eigenlijk
Van Lopsen heette. Maar toen ik nu Val. Andreas t.a. pl. raadpleegde, zag ik dat het
werkelijk zoo was. Wij lezen daar namelijk:
‘Cornelius Aurelius Gaudanus (hanc enim patriam cognomento suo adumbravit)
cognomento Lopsenus (ut patet ex epistola eiusdem ad Ioannem Berium,
Gymnasiarcham Roterodamensem, praefixa Farragini sordidorum verborum Corn.
Croci) canonicus regularis S. Augustini in Hemsdonck, territorii Dordracensis.’1
Gaarne ware ik van Andreas in hooger beroep gekomen bij onzen auteur zelven
in den aangehaalden brief aan den Rotterdamschen rector, maar tot mijn spijt heb ik
de uitgave van Crocus' Farrago, waarin de brief moet voor-

1

Aldus in de 4o uitg. van 1643; in de 8o uitg. van 1623 ontbreekt nog wat den naam Van
Lopsen betreft.
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komen, niet kunnen opsporen. De rijke Koninklijke Bibliotheek bezit de Farrago
wel, als toevoegsel gedrukt achter Erasmus' Paraphrasis van Valla's Elegantiae, maar
daar ontbreekt, zooals te wachten was, de brief van Corn. Aurelius. Er bestaat echter
geen reden om aan de juistheid van hetgeen Andreas er uit meedeelt te twijfelen.
Voorloopig nemen wij op zijn gezag aan, gelijk ook Walvis in zijn Beschr. van
Gouda, blz. 22, en Burman in de praefatio voor zijn Hadrianus VI gedaan hebben,
dat de welbekende vriend van Erasmus, die zich als van Gouda geboortig soms
Goudanus, meestal echter Aurelius (Gouda = goud = aurum, vanwaar Aurelius =
Goudenaar) schrijft, en door Erasmus soms Aurotinus genoemd wordt, inderdaad
naar zijn familienaam Van Lopsen heet.
Bij dien naam kende hem dan ook Jan van Naeldwijck en noemde hem, den
vermaarden poëta en vernuft, als auteur der kroniek, die Jan Seversen in 1516 te
Leiden uitgaf. Reden om de juistheid van dat bericht te betwijfelen bestaat er voor
ons niet. Wij mogen aannemen dat hij, die naar de uitgaaf van het werk, van welks
bestaan hij kennis droeg, met gespannen verwachting had uitgezien, zich wel op de
hoogte zal gesteld hebben der omstandigheden waaronder het eindelijk verscheen,
en genoegzame zekerheid bekomen zal hebben van hetgeen hij ons op stelligen toon
bericht. Maar overbodig is het toch niet naar nieuwe inwendige bewijzen om te zien,
en te onderzoeken of de kroniek inderdaad het werk kan zijn van den genoemden
auteur, die zich als dichter en letterkundige meer dan als geschiedschrijver heeft doen
kennen.
In de eerste plaats merken wij dan op, dat Cornelius Aurelius een neef was van
Wilhelmus Hermanni, den regulier te Steyn, die, altijd volgens Naeldwijck, de kroniek
het eerst in het Latijn ontworpen zal hebben. De
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brieven van Erasmus, gedurende zijn verblijf in het klooster van Steyn geschreven,
en afzonderlijk door Merula in 1607 in het licht gegeven, bewijzen dit. In dien tijd
stond Erasmus in geregelde briefwisseling met Aurelius, die in een klooster van
dezelfde congregatie te Haemsdonck leefde, en van gelijke liefde voor de klassieke
letteren en voor de renaissance, die inzonderheid van Valla was uitgegaan, blaakte.
In die dagen was Wilhelmus een boezemvriend van Erasmus, die hem dikwerf in
zijn brieven met liefde en achting vermeldt. Zoo schrijft hij aan Aurelius, dat de faam
ten onrechte een gedicht in laudem divi Bavonis aan hem toekent: ‘Non enim ego,
sed alter ego huius carminis author est: Gulielmum loquor, nepotem tui amantissimum,
cum quo mihi tanta necessitudo familiaris intercedit, ut unum dicas animum duobus
inesse corporibus’ (p. 178). Wij weten hoe in lateren tijd Erasmus door de fortuin
aan dien engen kring van kloostervrienden onttrokken en naar ruimer en hooger
sferen gevoerd is. Hij ontging toen de blaam niet van de vrienden zijner jeugd al te
zeer te verwaarloozen. Zoo schreef in 1515 Alardus van Amsterdam aan Aurerelius:
‘Miramur omnes quod tui, sincerissimi semper amici et praeceptoris, Erasmus
nunquam meminit’ (bij Sciverius, Bat. Ill. p. 76). Het lot was echter in dezen meer
te beschuldigen dan de man. Erasmus was den ouden vriend, dien hij eens als zijn
meerdere had erkend en geroemd, zoo ver boven het hoofd gewassen, dat er tusschen
hen geen punten van aanraking waren overgebleven. Terwijl hij meesterstuk op
meesterstuk in het licht zond, die de wereld in bewondering brachten, gingen de
kloosterlingen, wier gelijke hij aanvankelijk geweest was, voort met het dichten en
het schrijven van verzen en verhandelingen, die slechts als het werk van
eerstbeginnenden en als de voor-
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proef van iets veel beters waarde zouden hebben gehad, en die dan ook thans zoo
goed als vergeten zijn.
Onder andere waagden zij zich aan geschiedschrijven. Van Gulielmus had Erasmus
al in den kloostertijd een Belli Trajectensis historia genoemd (p. 160). En bekend is
van denzelfden het Hollandiae Gelriaeque Bellum, door Matthaeus in het eerste deel
zijner Analecta naar een vroegere, hoogst zeldzame, Amsterdamsche uitgaaf herdrukt.
Zoo kan het ons niet verwonderen, dat hij op gevorderden leeftijd een volledige
kroniek te schrijven ondernomen heeft, gelijk ons Naeldwijck verzekert, al hebben
wij daarvan door geen ander ooit hooren gewagen. Waarschijnlijk is dat omvangrijke
werk daarom ongedrukt gebleven, omdat geen drukker de kostbare uitgaaf ervan
aandurfde. Het groote publiek, welks ondersteuning voor zulk een onderneming
onmisbaar was, gaf toen reeds de voorkeur aan een kroniek in de volkstaal, en Jan
Seversen, de Leidsche uitgever, in wiens handen het opstel na den dood van den
auteur gekomen of gebleven schijnt te zijn, nam den neef van den overledene, een
geleerde en een letterkundige zooals deze, in den arm, om het over te zetten en om
te werken tot een Hollandsche kroniek.
Ook Aurelius had zich met geschiedkundige zaken afgegeven, en er verschillende
opstellen over geschreven, die echter, denkelijk ook al bij gebrek aan een uitgever,
in zijn tijd ongedrukt gebleven zijn. Bonaventura Vulcanius, in wiens bezit zij later
geraakt waren, heeft er twee van laten drukken, in 1586, onder den titel van Batavia
sive de antiquo veroque ejus insulae… situ.… adversus Gerardum Noviomagum
libri duo. Daarin wordt de toen ter tijd veel besproken quaestie behandeld, of onder
het Batavia der ouden de Betuwe dan wel Holland te verstaan zij. De Gelderschman
Gerardus had voor zijn ge-
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west gepleit, de Goudenaar nam het tegen hem voor Holland op. Dat Vulcanius het
de moeite waardig achtte dit strijdschrift in druk te geven, en Scriverius later het in
zijn Batavia Illustrata, 1609, herdrukte, getuigt gunstig van de waarde, die het voor
dien tijd had. Ons boezemt het tegenwoordig weinig of geen belangstelling in.
Maar juist bij de quaestie, die ons nu bezighoudt, komt het te pas. Immers de
schrijver van de Divisie-Kroniek heeft het toen nog onuitgegeven geschrift gekend,
en gewaagt ervan, en wel in de volgende woorden.
‘Item datgene dat hier nu volcht is ghetogen wt een tractaetge, dat broeder Cornelis
Aurel., Canonick Regulier, gemaect heeft; maer oft al auctentyck ende waerachtich
is beveel ick den geleerden Historiographen ende meesters’ enz.
Vergis ik mij, of hebben wij in deze aanhaling inderdaad een inwendig bewijs,
gelijk wij er een verlangden, voor de juistheid van hetgeen Naeldwijck ons bericht?
Dat de schrijver van de Divisie-Kroniek een onuitgegeven verhandeling van Cornelius
Aurelius voor zich heeft, wijst althans op een nauwe verwantschap tusschen beiden
en doet ons aan de identiteit van beiden, nu ons die door iemand als Naeldwijck, die
wel ingelicht schijnt, verzekerd wordt, gereedelijk geloof slaan. Maar vooral de
bescheidenheid, waarmee de Kroniekschrijver de waarde van hetgeen hij aan de
verhandeling ontleent, aan de schatting der deskundigen overlaat, pleit voor het
vermoeden, dat hij en de auteur dier verhandeling een en dezelfde persoon zijn, en
dat het dus zijn eigen werk is, over welks juistheid hij geen oordeel wil vellen.
Over de oudste tijden behelst de Divisie-Kroniek, zooals trouwens te wachten
was, niets nieuws; zij herhaalt slechts wat bekende werken haar overleverden. Maar
uit
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de tweede helft der XVde eeuw geeft zij nog al iets dat ons van elders niet bekend
zou zijn, bepaaldelijk aangaande de partijschappen in de Hollandsche steden. Nu is
het opmerkelijk, dat daaronder veel voorkomt wat te Leiden en in den omtrek dier
stad is voorgevallen, en betrekkelijk weinig uit de buurt van Dordrecht en Zuidholland,
waar Cornelius Aurelius toch leefde. Hij getuigt dat zelf, in een geschrift dat Casper
Burman in zijn Adrianus VI heeft afgedrukt, de Apocalypsis, waarin hij den treurigen
staat der kerk en het blijde vooruitzicht op herstel onder den pas tot paus verheven
Adriaan van Utrecht schildert; [ego] ‘qui duplici jure (zegt hij) ejus sum ditionis,
utpote in hujus Praepositura et quidem Goudae natus, et apud Canonicos in Dunca
sancti Martini [te Haemsdonck] renatus’ (p. 271). Deze omstandigheid zou kunnen
doen twijfelen of de schrijver, in strijd met Naeldwijck's beweren, niet veeleer te
Leiden of in die buurt gezocht diende te worden. Maar vergeten wij niet, dat Aurelius
zijn werk uit bouwstof samenstelde, die anderen hem hadden aangedragen. Naeldwijck
noemt in de eerste plaats de Latijnsche kroniek van Willem van Gouda, die te Steyn
in de nabijheid dier stad had geleefd, en de schrijver van de Divisie-Kroniek geeft
zich zelf ook geenszins voor den zegsman uit van hetgeen hij den lezer meedeelt:
integendeel, hij onderwerpt zijn geschrijf ‘met dieper ootmoedicheyt aen de correctie
der experten ende geleerden Historyschrijvers, want ick, als die minste gesien ende
gehoort hebbe, op my selven niet staen en wil, alst behoort ende betamelick is’ (aan
het eind van blz. 15). Hetgeen Leiden in het bijzonder betreft, zal hij dus van dezen
of genen bekende vernomen hebben; zijn familienaam Van Lopsen duidt aan dat,
zoo hij al van Gouda geboortig was, zijn geslacht toch in de buurt van Leiden thuis
behoorde.
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De slotsom, waartoe wij na dit alles overwogen te hebben geraken, is dat er geen
reden bestaat om niet te gelooven wat Naeldwijck getuigt, en den in zijn tijd
vermaarden vriend van Erasmus niet op zijn gezag voor den schrijver der
Divisie-Kroniek te houden.
R. FRUIN.

III. Mededeelingen omtrent hetgeen het Belgische Rijks Archief belangrijks
oplevert voor onze geschiedenis gedurende de jaren 1576 tot 1585.
Achter de inleiding van zijne bekende regestenverzameling Actes des états généraux
des Pays-Bas 1576-1585 heeft Gachard eene lijst geplaatst van de verschillende
boeken en handschriften, waaruit hij zijn stof heeft bijeenvergaderd. Een blik op die
lijst doet zien, dat ook het Belgische Rijks Archief een aantal verzamelingen bevat,
welke voor de geschiedenis der Nederlanden in 't algemeen, niet alleen voor die der
Belgische gewesten, van belang zijn, al spreekt het van zelf, dat het Nederlandsche
Rijks Archief rijker is aan stukken behoorende tot de papieren der nationale, of wil
men, revolutionnaire regeeringslichamen, welke in die jaren het bewind voerden,
met name van de Staten-Generaal en den Raad van State.
Als ik zeg rijker, spreek ik alleen vergelijkenderwijze, want ieder, die eenigszins
met de Noord- en Zuid-Nederlandsche archieven bekend is, weet dat die, ten opzichte
van dat omwentelingstijdperk, alles behalve volledig zijn, vooral wat betreft de
papieren van regeeringslichamen, die voortdurend afwisselden van samenstelling en
bevoegdheid, van titel en residentie.
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Zoo is er dan van den ouden Raad van State in het Nederlandsche Rijks Archief niet
veel bewaard gebleven, alleen eenige registers met ingekomen en uitgaande brieven,
voor 't meerendeel aan de Staten-Generaal toekomende, en enkele andere stukken,
ja ook op de griffie van Hunne Hoog-Mogenden, later zoo volledig, waren maar heel
weinig stukken uit dat tijdperk. Men zou allicht meenen dat die dan te Brussel of
Antwerpen achtergebleven en zoodoende in het Belgische Rijks Archief
terechtgekomen waren, maar wat daar van de papieren der Staten-Generaal over is,
bestaat hoofdzakelijk slechts uit twee verzamelingen, de eene reeds voor eeuwen
bijeengebracht en eerst later in het Archief gekomen, het zoogenoemde Manuscrit
d'Alegambe, de andere eerst door Gachard aangelegd uit al de verspreide stukken
betreffende de Staten-Generaal welke hij machtig kon worden, het Recueil des Etats
Généraux. Hoewel beide verzamelingen door ieder die in het tijdperk arbeidt, met
vrucht kunnen worden geraadpleegd, ook ten opzichte van een aantal gebeurtenissen
in Noord-Nederland, 't zijn slechts fragmenten, meer door toeval dan wel met opzet
voor ons behouden. Evenzeer leveren een tweetal verzamelingen, afkomstig van de
koninklijke regeering een aantal stukken, die ook hem, die uitsluitend de geschiedenis
der noordelijke gewesten bestudeert, belang inboezemen. Vooreerst de voor de
geschiedenis der Malcontenten en der Waalsche gewesten onschatbare verzameling
Reconciliation des provinces wallonnes, waarin menig stuk, van de Staten-Generaal,
den Aartshertog Matthias of den Raad van State uitgegaan, en ook menig stuk, het
Noorden, met name Gelderland, Overijssel en Friesland betreffende, aanwezig is.
Ten tweede de liassen Papiers de l'audience, d.w.z. de archieven van het
staatssecretariaat der Spaansche
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landvoogden, waarin o.a. meest alle de rapporten en briefwisselingen der koninklijke
bevelhebbers te vinden zijn, eene verzameling waarin over den oorlog in het Noorden
tal van bijzonderheden gevonden worden en waar menig staatsstuk zich als bijlage
onder bevindt.
Maar wat voor de geschiedenis van het Noorden bovenal van belang is, is de
verzameling van veertien deelen, welke nog altijd bekend staat onder den titel die
haar blijkbaar door een koninklijk ambtenaar is gegeven, dien van Depêches des
rebelles. Die titel, welke niet in het algemeen brieven maar in 't bijzonder van
regeeringslichamen uitgaande stukken aanduidt, is echter verre van veelzeggend, en
Gachard geeft er in zijne bovengenoemde lijst deze omschrijving aan: ‘Collection
de pièces provenant de la secrétairerie d'état et de l'audience (quelques unes même
du greffe des états généraux) sous les gouvernements de l'archiduc Matthias, du
conseil d'état et du duc d'Anjou, collection qui sera venue au pouvoir du gouvernement
royal par des circonstances qu'on ignore’. Op die omschrijving afgaande, komt men
op het denkbeeld, dat men hier eene verzameling van stukken van tamelijk
verschillenden aard voor zich heeft, niet ongelijk aan die der beide andere
verzamelingen betreffende de Staten-Generaal. Toch is dat volstrekt niet het geval.
Een eenigszins nauwkeurig onderzoek van den inhoud der veertien deelen heeft mij
tot de slotsom gebracht, dat wij hier voor ons hebben het archief van het hoofd der
griffie van den Raad van State tijdens het bestuur van den aartshertog Matthias en
den hertog van Anjou, den audiencier Asseliers, en wel voor een gedeelte zoo goed
als volledig. De bijzonderheid, dat de verzameling eindigt, niet met het tijdstip van
het verlaten van Antwerpen door de regeering, maar met een dat bijna overeenkomt
met dat van den
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dood van bovengenoemden audiencier, van wien men toch wel kan aannemen dat
hij eenigen tijd te voren zal hebben opgehouden te arbeiden, bevestigde dat
vermoeden, dat door kennismaking met den inhoud al tot eene groote mate van
zekerheid gekomen was. Die inhoud nu is niet overal dezelfde.
Van de jaren 1577 en '78 is niet veel bewaard gebleven en dat zijn dan nog meer
stukken betreffende de Staten-Generaal, onder anderen: extract- en minuut- of
concept-resolutiën met opgaven omtrent stemmingen, dan wel eigenlijke papieren
van de regeering zelve. Maar reeds bij het tweede deel, de stukken van het jaar 1579
bevattende, ziet men, dat bijna alle stukken zijn òf ingekomen stukken, met bijlagen,
gericht aan den aartshertog en voorzien van de apostillen van dezen daarop, òf minuten
en concepten van uitgaande depêches, grootendeels van dezelfde telkens
wederkeerende handen en veelal van die van Asseliers zelven en van de hem
bijstaande secretarissen. En datzelfde geldt van de volgende jaren, waarvan reeds
1580 twee deelen omvat. Onder die stukken zijn er niet weinige die van belang zijn
voor de geschiedenis van het Noorden. Reeds zijn er heel wat stukken onder,
gewisseld met de achtereenvolgende besturen der Nader Geüniëerde Provinciën,
zoowel met de Gedeputeerden als met het College der Nadere Unie, en evenzoo treft
men er vrij wat stukken aan, van de Gedeputeerde Staten of de Hoven van Utrecht
en andere noordelijke gewesten afkomstig.
Maar volledig wordt de verzameling eerst, als de Landraad aan het bewind komt,
dat wil zeggen als de Raad, die nevens en namens den hertog van Anjou het gezag
in handen heeft, den ouden Raad van State, die nevens den aartshertog Matthias
gezeteld had, aflost, in Augustus 1581. Bevat de eerste helft van deel V de stukken
van
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de zeven eerste maanden van dat jaar, de tweede helft is nauwelijks voldoende om
die van een enkele maand te omvatten, en nog twee andere deelen, waarvan één zeer
lijvig is, houden de stukken van het laatste vierendeel van dat jaar in, terwijl in 1582
het aantal stukken zóó groot is, dat zes deelen er voor noodig zijn. Dat wordt vooral
veroorzaakt, doordat hier de briefwisseling aanwezig is, gehouden tusschen den
Landraad, die te Antwerpen zetelde en namens en nevens den hertog het bewind
voerde, en den Landraad beoosten Maze, het college, dat, in naam eene commissie
uit den eigenlijken Landraad, in werkelijkheid als zelfstandig lichaam het uitvoerend
bewind in de landen van het Noorden voerde en als opvolger optrad van het College
der Nadere Unie. Dat beide lichamen in voortdurend verkeer moesten staan, ligt voor
de hand. Hunne briefwisseling, hier, voorzoover een vluchtig onderzoek het
aantoonde, zoo goed als volledig bewaard, bevat natuurlijk tal van bijzonderheden
voor de staatkundige geschiedenis dier dagen, met name van de noordelijke gewesten.
Er zijn tal van bijlagen bij, brieven aan den Landraad beoosten Maze enz. die deze
verzameling werkelijk groot belang bijzetten. Bij de verwarring, waarin in Januari
1583 de mislukte staatsgreep van den hertog van Anjou het geheele land deed
vervallen, laat het zich begrijpen, dat de verzameling over de eerste maanden van
1583 slechts één enkel deel omvat en dat daarin de zaken van het Noorden op den
achtergrond raken.
Zonder twijfel is dit archief na den dood van Asseliers gebleven ter plaatse waar
hij het had bewaard, is zoo te Antwerpen blijven berusten en, na de verovering, in
handen der Spanjaarden geraakt, die het als Depêches des rebelles te Brussel hebben
geplaatst. Hoewel slechts over
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enkele jaren volledig, is het toch eene der volledigste collectiën, welke wij over het
tijdperk bezitten en die zeker de moeite van een nader onderzoek wel beloonen zal.
P.L. MULLER.

IV. Pieter Verbrugghen.
Het eenige buitengoed rechts van den Maredijk bij Leiden, weinige schreden voorbij
den stadssingel, is het voor eenigen tijd verkochte ‘Groenoord’. Het laatst in het bezit
van de familie D. Hartevelt, is het na den dood der stamhouders in perceelen gesplitst
verkocht. Slechts een klein gedeelte van het bosch en den tuin bleef bij het woonhuis.
Ongeveer eene eeuw oud, schijnt het thans bestemd te zijn, om als buitenplaats onder
te gaan en in de huizenrijen te worden opgenomen, die het naar uitbreiding hakende
Leiden bij menigte langs zijne uitwegen aanbouwt. Ook betrekkelijk jong was de
weg naar Warmond; men gebruikte vroeger alleen de trekschuit, want rijden kon
men er niet heen. Eerst sinds den aanleg van den Haarlemmerweg, langs de Mare na
1656, kon dit geschieden (Inventaris Hoogheemraadschap Rhijnland, pag. 6, no. 41).
Van den schrijver der Vermakelijke Buitensingels (pag. 253) in 1732 weten wij, dat
er destijds niets dan opene lucht te zien was. Zijne Hoornsche zus verkortte met hare
grappen den weg, die sinds dien tijd niet veranderd is. Wanneer en door wien
Groenoord gebouwd is, laten wij in het midden; ons is het te doen om de schatten,
die het bleek te bezitten. De Notaris Mr. H.L.A. Obreen maakte er mij opmerkzaam
op. Hij noodigde mij uit ze te zien, 10 October 1888. Het waren twee reusachtige
zandsteenen vazen, met het voetstuk
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ongeveer 2 M. hoog. Zij stonden aan den ingang van een pad, een overblijfsel van
een berceau, gelijk die vroeger op de buitengoederen werden aangelegd. Die berceau's,
waarvan haast niets is overgebleven, verborgen vroeger een aantal kunstwerken,
marmeren banken, afbeeldingen van goden en fonteinpartijen. Enkele zeer weinig
beduidende beelden waren op Groenoord nog aanwezig, doch de vazen beteekenden
meer.
Na nauwkeurige beschouwing bleek op het voetstuk het monogram

te staan. Het duurde geruimen tijd eer ik den naam had ontcijferd, totdat ik in
Immerzeel dien der Verbrugghen's vond. Volgens Immerzeel leefde er een Pieter
Verbrugghen te Antwerpen, geboren 1609, gehuwd met de zuster van A. Quellinus,
door wien hij onderwezen was. Hij overleed 1686 en is te Antwerpen begraven. Hij
liet een zoon na, Pieter Verbrugghen de Jonge, geboren 1640; deze stierf eveneens
te Antwerpen, 1691. Hij vervaardigde de fontein op de groote markt te Yperen, en
andere merkwaardige gedenkteekenen in België.
Zonder twijfel konden onze vazen aan dezen kunstenaar worden toegeschreven,
ware het niet, dat de heer F.D.O. Obreen, Directeur van het Rijks-Museum te
Amsterdam, mij op een anderen tijdgenoot, Pieter van Brugge, had gewezen, een
beeldhouwer uit Rotterdam, die 26 November 1712 onder den naam van Pieter
Verbrugge begraven werd. Deze komt ook voor onder den naam van Pieter
Laurenszoon van Brugge1.
De vergelijking der kunstwerken onderling zal moeten uitmaken, of wij met den
Rotterdammer of met den Antwerpenaar te doen hebben, doch van den Rotterdammer
is voor zoover ik weet niets overgebleven. De Rekeningen

1

Rotterdamsche Historiebladen, IIIe afdeeling, 1ste deel, pag. 576-577.
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doelen allen op snijwerk; het doodsbericht noemt hem beeldhouwer.
De zeer eenvoudig versierde vazen met twee door satyrkoppen gesierde ooren,
dragen vier bas-reliefs, zeer slanke, smaakvol gegroepeerde mythologische
voorstellingen, liefdesgeschiedenissen uit de klassieke oudheid. Zeus en Io, Perseus
en Andromeda, Zeus en Diana, Apollo en Daphné.
Perseus is het minst van alles gelukt; van het aangezicht van Diana is de neus
geschonden; voor het overige is alles uitstekend bewaard. Het bijwerk vooral, de
minnegoodjes, is allerbevalligst. De slankheid der figuren is evenwel van dien aard,
dat zij overgaat in het magere; vooral geldt dit de Daphné.
Thans zijn deze kunstschatten voor iedereen toegankelijk, wijl zij zijn behouden
voor het Rijk en in het Rijks-Museum overgebracht. Hoogst opmerkelijk is het zeker,
dat van den Apollo en Daphné een duplicaat bestaat. Mijn vriend D.v.d. Horst liet
mij de photographie zien van een wit marmeren schoorsteenstuk, gevat in zwart
marmeren lijst, steunende op een zwart marmeren mantel. Het basrelief komt tot in
kleine bijzonderheden met dat van onze vaas overeen, dus is het allerwaarschijnlijkst
van denzelfden kunstenaar afkomstig. Het huis, waarin zich deze schoorsteen bevindt,
staat hoek Breedsteeg, oude Delft te Delft, en is het eigendom van Mr. 's Gravesande
Guicherit.
W. PLEYTE.

V. Kano te Kolderveen.
In het begin van December kwam ons een bericht ter oore, dat er in Kolderveen,
gemeente Nijeveen, eene kano ontdekt was. Dit bericht werd spoedig gevolgd door
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eene mededeeling aan het Rijksmuseum van Oudheden, dat de ontdekking plaats
had gehad op de boerenhofstede van Jan Stagger. Onmiddellijk begaf ik mij naar
Meppel, ten einde een onderzoek in te stellen. De Directeur van het Rijksmuseum
verwittigde vooraf van mijne komst. Onder zeer slecht weder werd de ontgraving
gedaan en spoedig bleek het, dat, op den bodem van den circa 1 1/2 M. diepen kuil,
de punt van eenen toegespitsten boomstam lag, die bij verdere ontgraving hol bleek
te zijn. Naast het stuk weiland aan den kant van de sloot was de ontgraving geschied.
Bij peiling in de sloot stuitte men wederom op den boomstam, zoodat besloten werd
aan den overkant nog een kuil te schieten. Spoedig kwam de andere punt te voorschijn
en vertoonde dezelfde eigenaardigheden. Tegelijk echter meende men daarnaast de
punt van eene tweede kano te ontdekken. Deze tweede werd door de werklieden met
gejuich begroet. Men besloot de dammen van de sloot door te steken en den grond
boven den boom weg te stooten, nadat eerst een stevige strop om een der einden was
geslagen. Wij hoopten zeer spoedig het vermeende vaartuig, dat met den uitgeholden
kant op den bodem lag, vlot te krijgen, doch er was geen bewegen aan, ofschoon een
ketting en dommekrachten waren aangebracht. J. Stagger en H. Withaar, aan wien
het naastbij gelegen stuk land toebehoorde, stelden voor het werk voor dien dag te
staken en het den volgenden dag te hervatten. Zij zouden dan de sloot afdammen en
het water uitscheppen. Toen ik den volgenden dag kwam, lagen de dammen en was
het werk van leegmalen reeds half voltooid, doch het vermoeden, dat de vermeende
kano's slechts omgevallen boomen in het veen waren, bleek bij iederen emmer, die
het waterpeil deed dalen, maar al te duidelijk. De teleurstelling was algemeen, maar
werd
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zooveel mogelijk door een goede fooi verzacht. Onvoldaan onder slagregen verliet
men de groeve. Bij Stagger te huis gekomen vond ik den veldwachter H. Faber van
Nijeveen, die mij vroeg, of hij mij naar Kolderveen mocht geleiden, waar een gedeelte
van eene oude schuit was gevonden. Ongeloovig en nat van den regen togen wij op
weg. Het was een uur gaans. Aan ‘de Kolk’, eene boerderij van Jan Pietersz. Ellen
genaderd, zag ik terstond op het veld den uitgeholden boomstam liggen. Na een kort
overleg zouden wij den boer voorstellen, het voorwerp aan het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden af te staan. De stukken, die daar lagen, waren een min of meer
uitgehold gedeelte van een boomplaat, 3 M. lang, waarop lange smalle stukken en
enkele kleinere waren gelegd; men had alles bewaard, wat er gevonden was. Een
tweede stuk van 1 Meter lengte en half zoo breed had in de sloot gezeten en zou zijn
verlengde vinden in een gedeelte, dat onder den Wanneperveenschen weg doorliep.
De vrouw van Ellen ontving ons allervriendelijkst. Door koffie verkwikt deden wij
ons voorstel omtrent de kano; volgaarne zouden wij den arbeid betalen en
schadevergoeding geven, indien ook het derde ontbrekende stuk ontgraven werd en
alles naar Meppel werd overgebracht. Vrouw Ellen was met alles tevreden en reeds
's namiddags te 4 uren lag het resultaat der eerste ontgraving achter de gastvrije
woning van Dr. W.K.F. Schoor te Meppel. Het bericht, dat ons ontgaan was, was
medegedeeld in de Meppeler courant van Woensdag, 28 November, en door Dr.
Schoor mij toegezonden, toen ik reeds naar Meppel vertrokken was. Het luidde aldus:
‘De arbeiders J. Schippers en K. Beute, werkzaam zijnde voor den heer J. Ellen,
ontdekten Zaterdag jongstleden (24 Nov.), toen zij bezig waren eene sloot uit te
diepen, dat een weinig beneden den
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ouden bodem daarvan, eene kano of uitgeholde boomstam aanwezig was.
Met de grootste omzichtigheid trachtten zij, na vooraf eene hoeveelheid zandspeciën
te hebben weggeruimd, het oude vaartuig los te maken, hetwelk hun in zoover gelukte,
dat een stuk ter lengte van bijna 4 M. en met eene bodemswijdte van 60 c.M. werd
bovengebracht.
Het andere gedeelte bevindt zich onder de z.g. driftlaken van een der zandwegen
in de gemeente Wanneperveen en is vermoedelijk langer dan het opgedolvene.
De kano schijnt veel overeenkomst te hebben met die, welke voor een drietal jaren
te Nijeveen is uitgegraven [zie later], doch onderscheidt zich, doordat in den bodem
van het afgebroken stuk een paar vierkante pinnen zijn geslagen.
Aan Mr. van den Biesheuvel Schiffer te Assen, bestuurslid van het Provinciaal
Museum van Oudheden aldaar, is van deze vondst onmiddellijk kennis gegeven.
Heden, Maandag, is men bezig een reusachtig stuk hout, dat hier dwars door een
paar weilanden ligt, uit te graven. Of men hier met een boom of met eene kano te
doen heeft, is nog niet gebleken.’
Dit laatste bericht gold de opgraving van Jan Stagger, waarvan ik bericht ontving,
het eerste van Jan Ellen, dat ik aanhaalde. Voor het doorgraven van den
Wanneperveenschen weg was verlof van den burgemeester noodig, dat vrijwillig
gegeven werd. Dr. Schoor belastte zich met de verzending; in twee kisten verpakt
kwam alles ongedeerd te Leiden aan. Thans staat de ongeveer 6 M. lange schuit in
het Rijksmuseum te Leiden tentoongegesteld. De herstelling heeft veel moeite gekost.
Stel u voor een uitgeholden boomstam, op den bodem ter dikte van 5 c.M., ter diepte
van 18 c.M., boven aan de boor-
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den 2 c.M. dik, de einden spits toeloopende, aan het eene einde een inham voor stuurof roeispaan. Op ongeveer 1.25 M. zijn in den bodem verdikkingen uitgespaard in
den vorm van ribben, ter breedte van 14 c.M. Midden in den bodem zijn, op afstanden
van ongeveer 1 1/2 M., drie vierkante gaten in den bodem aangebracht, 4 c.M. □.
Daarin bevinden zich zeer nauw sluitende stoppen; rand- en puntstukken waren
grootendeels aanwezig. In het Rijksmuseum van Oudheden is nergens eene geschikte
gelegenheid, noch om een dergelijk voorwerp te drogen, veel minder om het te
restaureeren. De drie deelen zijn dan ook ieder afzonderlijk behandeld en er was
haast bij 't werk, want bij ieder begin van drogen barstten de deelen uit elkaar. Ik heb
de kano dan ook in haar oorspronkelijken vorm trachten te houden, door het inbrengen
van eene bindstof, terwijl het water verdampte; daarvoor bezigde ik barnsteenvernis,
opgelost in petroleum. Eene menigte kruiken waren hiervoor noodig, doch het gevolg
is, dat het voorwerp zoo hard is geworden, dat het hout, dat meer op turf geleek,
weder kan worden gezaagd. De afbeelding hieronder bovenop en in opstand moge
van de kano eenig denkbeeld geven.

De kano is lang 5.80 M., breed 0.77 M., diep 0.81 M.
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Van de punt tot den inham in het boord 0.25 M., vandaar naar de verhooging 1 M.,
tot het eerste gat 0.22 M., tot het tweede 1.22 M., tot het derde 1.57 M., de tweede
verhooging breed 1.12 M., vandaar tot de punt 1.25 M. Thans komen die maten niet
meer uit, door de aanmerkelijke indroging. Een der pinnen is regelmatig met de
omgeving gedroogd, en gat en pin zijn op dit oogenblik in plaats van 4, circa 2 c.M.
in het vierkant. Van zeer veel belang is deze vondst; allerlei eigenaardigheden vertoont
dit oude vaartuig, die de tot dusverre hier te lande en elders gevonden vaartuigen
niet vertoonen. De beste verhandeling, in vroegeren tijd hierover geschreven, is die
van Dr. C. Leemans in 1871, in eene mededeeling in de afd. Letterkunde der
Koninklijke Akademie v. Wetensch., 2de reeks, deel I. Zijne beschrijving en
ontdekking nam ik in mijne Nederlandsche Oudheden over. Later behandelde Mr.
W.L. Schiffer hetzelfde onderwerp, naar aanleiding van eene vondst in Nijeveen in
Augustus 18851. De destijds gevonden kano wordt in de verzameling te Assen bewaard
en verkeert in zeer ongunstigen toestand; de lengte bedraagt 6 M., de grootste breedte
is 0.80 M., de diepte 0.41 M. De schuit is dus ongeveer als de onze, doch dieper. Het
grootste gedeelte der boorden is, eveneens als bij de Leidsche, onbeschadigd. De
schuit schijnt met een roeispaan op den achtersteven te zijn voortbewogen, evenals
dat nog geschiedt in Italië door de gondelieren, wat overeenkomt met de berichten
van Tacitus en Vellejus Paterculus.
Tacitus zegt, dat de vaartuigen van den gewonen scheepsvorm afweken, doordat
voor- en achtersteven gelijk waren, en dat zij niet door zeilen of riemen werden
voortbe-

1

Nieuwe Drentsche Volks-Almanak 1886, pag. 123.
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wogen, maar heen en weer, door een lossen riem (pagaai), en Vellejus bericht, dat
het de gewoonte was, vaartuigen van uitgeholde boomstammen te maken, en dat een
dergelijk vaartuig tot het midden der rivier kwam, door een man voortbewogen, om
het leger van Julius Caesar te bespieden. Ons vaartuig kan dus opklimmen tot het
begin onzer jaartelling en zelfs ouder zijn, zooals uit de aangehaalde geschriften
voldoende kan blijken. Welkomene ophelderingen geven deze vondsten, ook voor
de oude rivierloopen of spranken van de Aa. Wat evenwel niet duidelijk is en in dit
vaartuig onverklaard blijft, zijn de drie aanwezige gaten. Waartoe kunnen die hebben
gediend? Archeologen en ethnographen heb ik geraadpleegd, echter zonder resultaat.
Een onlangs ontdekte kano uit Heusden vertoont dezelfde eigenaardigheid, doch hier
zijn het twee ronde gaten. Hierop hoop ik later terug te komen.
W. PLEYTE.

VI. Erasmus Johannis.
De hier volgende brief is geboekt in het Leidsche Missivenregister A fol. 34 vo; de
brief van den Prins, waarop hij het antwoord was, is niet bewaard gebleven. Omtrent
Erasmus Johannis, wiens boekjes tot de briefwisseling aanleiding gaven, vermeldt
Paquot (fol. dl. II 82) dat hij tot 1576 te Antwerpen als rector fungeerde, in dat jaar
als zoodanig te Emden optrad, maar het spoedig ook aldaar zoo onveilig achtte, dat
hij zijn post verliet en een tijdlang van stad tot stad dwaalde. In dit tijdperk van zijn
leven heeft hij ook te Leiden vertoefd, waar hij den 14en September 1583 in het
Album Studiosorum als Brandenburgensis werd ingeschreven. Dat zijn boekje van
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den Antichrist veel ergernis verwekte, wisten wij reeds uit Bor (II 519), die tevens
verhaalt dat het boekje en zijn auteur alras gezocht en deze van stad tot stad vervolgd
werd, totdat hij uit den lande vluchtte. De hier afgedrukte brief bevestigt dit; waarheen
hij van hier ging, blijkt niet, maar in hetzelfde jaar, dat hij van hier vertrok, 1584,
kwam hij te Krakau aan.
Het boekje zelf bevindt zich op de Koninklijke Bibliotheek en is door Dr. Knuttel
onder no 719 gecatalogiseerd. De compleete titel luidt:
Clare bewijsinghe Dat d'Antichrist terstondt naer den doot der Apostolen beghonst
heeft in der Kercke Christi te regneren, ende dat daerom alle de Concilien ende
Boecken der oudt-Vaderen, die van der tijdt der Apostolen af ghehouden ende
gheschreven sijn, met veelderhande Antichristische dolinghen besmet sijn, enz. door
Erasmus Johannis. Z.n.v. pl. en v. dr. Ghedruckt int Jaer 1584 in 4o 32 bl.
Paquot vermeldt er ter a. pl. een latijnsche uitgave van.
CH.M. DOZY.
Deurluchtigen Hoochgeboren Furst ende G.H. mijnen Heere den Prince van Oraengen
Grave van Nassau ende onzen G.F. ende H.
Deurluchtige Hoochgeboren Furst ende G.H. Wij anbieden ons in aller gediensticheijt
tot u F.G.
G.F. ende H. Wij hebben ontfangen u.F.g. brieven van den 7en meij voorleden bij
de welcke wij vermaendt ende ernstelicken verzocht werden eenen Erasmum Joannis
uijt dezer stadt Leijden te doen vertrecken ende zijne pampieren brieven ende boucken
gedruct of ongedruct te anvaerden ende uijt zijnen huijze dragen om re-
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denen breder in uwe F.G. missiven verhaelt waerinne wij onder andere ooc schijnen
bij u F.G. geinculpeert te werden als of wij contrarie u F.G. voorgaende schrijvens
den genomden Erasmum binnen dezer stede te woonen zouden hebben gedult op alle
twelc u.F.g. zo tot onser ontschuldinge als ooc tot onderricht van tgunt dezer zaecken
angaende es ende bij ons in dien uijtgerecht zij genadichlicken zal gelieven te verstaen.
Eerst nopende ons debvoir omme zodanige personen bij ons niet te gedulden dat
wij vorlange bij zeeckere keure hebben gestatueert dat niemandt eenige personen
van buijten comende omme binnen dezer stede voor een tijt of andersins te woonen
ende alhier huijsraet of camerraet te houden, eenige huijzen of cameren zoude mogen
vercopen of verhuijren ende laten gebruijcken dan hem gebleecken zijnde dat zulc
een bij ons toegelaten zoude zijn alhier te mogen woonen op zeeckere peene, volgens
welcke keur wij voor jaer ende dach gepubliceert ende in gebruijc gestelt vele
verscheijdene personen tot over etlicke honderden toe alreets voor ons gecompareert
ende verlof bij ons te mogen woonen verworven hebben; nu zo est zulx dat wij 's
daechs te voren eer wij Uwer F.G. brieven ontfangen dewelcke was den 7en dezer
onderricht zijn geweest van zeeckere zeer ergelic bouxken bij den genomden Erasmum
(wiens name wij dier tijden noch nijet en wisten) uijtgegeven ende binnen dezer stede
in eenige handen geraect te zijn, om twelc te becomen ende zulx den autheur van
hier te doen vertrecken wij alreets besluijt hadden genomen ende bezich waren.
Naerderhand deur u F.G. scrijvens onderrecht zijnde van den naem des voorsz autheurs
ende bevonden hebbende uijt tregister welc wij van de innecomende personen op 't
Raedhuijs houden dat de genomde Erasmus voor die van den ge-
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rechte in der tijt niet gecomen en was ende zulx geen toelatinge omme mit ons te
mogen woonen en hadde vercregen, in vougen dat wij andersins rechtvaerdige zaecke
van onwetenschap hebben als niet mogelick zijnde kennisse te hebben van de personen
mit ons comende woonen, als onze burgers ende innewoonders hen naer onze bevelen
nijet en gedragen, gelijc wij ooc jegens dengeenen die den voorn. Erasmum zonder
ons bewilligen inne genomen heeft gedencken te doen voortsvaren tot straffe ende
afneminge van de gestelde boeten, zoo hebben wij zo veel benaersticht ende vernomen
dat dezelve Erasmus nu omtrent zes maenden binnen dezer stede op te Hoijgraft ten
huijze van eenen Dirc Rutgaertsz. gewoent zoude hebben mer op Zondage voorleden
met zijne kinderen (hebbende zijne huijsvrouwe onlangs binnen dezer stede verloren)
naer Amsterdam ende van daer voorts naer Hamborch vertrocken zoude zijn; hebben
ons niettemin ten huijze daer hij gewoont hadde laeten vinden ende aldaer van zijn
vertrec als voren naerder verstaen, ooc dat hij alle zijn boucken stucken papieren van
hier reijzende mit hem hadde genomen; mer derwerts gaande hebben bevonden vande
zelve bouxkens in traedhuijs dezer stede openbaerlick te coop leggen ende tzelve
den cramer afgenomen ende gevraecht hebbende of hij eenige meer van de zelve
hadde ende doer wiens last hij die vercoft ende hoe hij daer aen geraect was, gaf ons
ter antwoort dat geleden 3 of 4 dagen Casper Coolhaes zijn huijsvrouw 20 exemplaren
gebracht ende te vercopen gelast hadde ende dat vande zelve niet als, zoe bij hem
zoe bij zijn huijsvrouw, zeven exemplaren waren vercoft, hebbende ons in 't vorder
de resterende dertien overgelevert. Hebben voorder voor ons ontboden den genomden
Casper Coolhaes ende zoe hij niet bij huijs en werde
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gevonden den officier dezer stede daer ten huijze gezonden omme te bezien of hij
eenige der voorsz. boucken mocht becomen, ten eijnde die middeler tijt niet en zouden
werden versteecken, dan zoo de zelve zijne Coolhaesen huijsvrouwe cranckelic ende
zijn studoir gesloten vonden, heeft den voorn. Coolhaes binnen 's huijs verwacht
ende niettemin een exemplaer van de voorsz. bouxkens becomen ende op 't Raedhuijs
gezonden in twelc, zoe wij bevonden een catalogum geschreven bij een onbekende
hand van boucken die opten vijfden meij voorleden onder Coolhaes in bewaaringe
waren gelaten, daer achteraen gestaen zijnde dat hij Casparo 220 exemplaren van
zijn gescrift van den antechrist gelevert hadde omme te slijten ende voor 't stuc te
eijsschen 1 st. iiij penn. (welcken prijs wij ooc uyten cramer hadden verstaen), daerbij
ooc gevoucht zijnde dat hij Casparo ooc gelaten hadde eenige hondert ongebonden
exemplaren van het manuale; ende wij ons deur zulx vastelicken lieten voorstaen dat
tzelve Erasmi hand most zijn; hebben den voorn. Casparum Coolhasium andermael
voor ons ontboden ende denzelven afgevraecht of hij eenige van zoodanige
exemplaren als bij eenen Erasmus Joannis nieulings uijtgegeven waren onder hem
of yewers omme te vercopen gegeven hadde op twelc hij bekende ettelicke exemplaren
ontfangen ende daer van 20 omme te vercopen als voren uijtgelevert te hebben gelijc
het ooc strac 192 exemplaren bij een van onsen boden zijn doen afhalen beneffens
de genoemde manuaelkens, verclarende dezelve Coolhaes dat hij geen meer van
dezelve bouxkens bij hem en hadde noch en behielt hebben vorder ooc onderzouc
gedaen omme te weten waer ende bij wien 't zelve bouxken gedruct mocht zijn ende
tot dien eijnde alle de druckers binnen dezer stede woonende voor ons ontboden, die
altsamen verclaerden daer
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van geen wetenschap te hebben, ooc dat zulx uijte letter zeer qualicken te oordelen
was..... verscheijden druckers voirt diergelijcke letteren hadden op eene matrice
afgegoten, mer de genomde Coolhaes ooc dezen aengaende zijn verclaringe
afgevordert zijnde, heeft (hoewel zeer noode) verclaert dat hij uijt Erasmi mont
verstaen hadde 't zelve binnen Vianen gedruct te zijn. Ten laetsten hebben wij de
librarie die onder den voorn. Coolhazio in bewaringe gebleven was op 't Raedhuijs
doen brengen daer dezelve beneffens de voorgeroerde exemplaren zo van den antecrist
als van de manuaelkens, van alle 't welc wij u F.G. mitsdezen doublet over zeijnden,
bewaert werden omme daer mede gedaen te zijn ten believe van u F.G., die wij bidden
dat ons daerin ten eersten gelieve te verwittigen, ons in onse onschulde te geloven
ende zulx tquaet vermoeden twelc (bij de voorsz. u f.G. brieven schijnt op ons
gecomen te zijn) wech te nemen u f.G. dat verzeeckerende dat of wij wel de voorleden
jaren (ons ondanx) eenige questie met die van de kercke of eenige van hen gehad
hebben, twelc doch anders niet en es geweest dan omme te behouden de autoriteijt,
zoo wel u f.G. als allen anderen overheijden in kerkelicke zaecken billicken
toecomende ende daervan men dezelve zocht te beroven, wij nochtans het minste
gedachte noyt en hebben gehad gelijc wij als noch niet en doen omme eenich poinct
in de cristelicke leere der gereformeerde religien ende zulx die in de Hollandse
kercken aengenomen es, te veranderen, 't scheelt zo vele dat wij of Casp. Coolhaes
of ijemand anders in eenige leeringen de angenomen gereformeerde religie
contrarieerende zouden hebben willen voorstaen of toestaen, veelmin dan de geene
die de hooftpoincten van onse H. cristelicke geloove zo opelicken zijn aenvechtende,
ende hiermede
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Deurluchtige hoochgeboren Forst ende g.H. bidden wij den almogenden God ons al
't samen te behouden in de eenicheijt des waren geloves ende u F.G. te sparen in
voorspoedige regeringe tot zalicheijt. In Leijden dezen 9 Mey 1584.
u F.G. onderdanige burgemeesters ende regierders der stadt Leijden.
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Lijst van de eden der Maatschappij. Opgemaakt in December 1889.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
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Krafft, Dr. W.L., Bonn. 1856.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

161
Laspeyres, Dr. E.H. Th., Giessen. 1863.
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Mensinga, J.A.M., Frederikstad. 1847.
Meyer, Dr. L., Dorpat. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
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Levensbericht van W.J. van Gorkom.
Wij schreven het jaar 1856. Ik had te Groningen, de stad waar ik geboren en getogen
ben, mijne studiën aan de hoogeschool volbracht en mij daar als privaatdocent
gevestigd; eerlijk wil ik het bekennen: niet zonder eenig gevoel van eigenwaarde,
meende ik in den doctoralen titel den sleutel te bezitten - tot wat niet al. Het lager
onderwijs - van middelbaar was schier nog geen sprake, behalve op enkele,
zoogenaamde Fransche scholen en de landbouwschool te Haren - stond natuurlijk
laag bij mij aangeschreven, niet zoozeer omdat de hooger-onderwezene, om met G.J.
Mulder te spreken, zich boven den lageronderwijzer verheven gevoelde en alle
aanraking met hem schuwde, als wel omdat de nasmaak van het vroeger op de
schoolbanken genoten onderwijs niet bijzonder aangenaam was.
Een schoolmeester was en bleef een schoolmeester, een schoolvos, een man die
onder onaangename, houterige vormen en eene smakelooze, niet zelden versletene
kleeding al zeer luttel kennis of wetenschap te verbergen had. En wij verbeeldden
ons, reeds zooveel geleerd te hebben!
Ook in dezen kwam het verstand eerst met de jaren. Hoe
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dikwijls maakten de studenten van mijn tijd zich vroolijk met enkele prachtexemplaren
van het thans schier uitgestorven ras der ouderwetsche schoolmeesters. De
overlevering wilde zelfs, dat men op een vroolijken namiddag een van hen, die tevens
als voorlezer en voorzanger in een der hervormde kerken dienst deed, omsingelde
en niet losliet, eer hij uit den mond der zoo kwalijk oordeelende en zoo streng
veroordeelende studiosi vernomen had, dat hij een pedante schoolvos was en niets
meer.
Valt het iederen mensch moeilijk, zich te onttrekken aan den invloed der omgeving,
waarin hem het lot geplaatst heeft, met ons, Groningsche studenten, was dit zeker in
hooge mate het geval. Aan onze alma mater werd hard gewerkt, maar er heerschte,
behalve in enkele kringen, een ruwe geest. Den grond zoek ik in het isolement onzer
stad, die wel de moeder was van stoere kracht, maar niet genoeg aanrakingspunten
met de overige wereld aanbood om de scherpe en harde punten af te slijpen. Immers
in mijne jeugd heb ik den straatweg van Groningen naar Assen nog zien leggen, het
kanaal, dat thans beide steden verbindt, is eerst veel later gegraven, en van spoorwegen
was toen in het Noorden zelfs nog geen sprake. Welk een ommekeer hebben o.a. de
nieuwe middelen van vervoer niet gebracht; ook op het gebied van het lager onderwijs
staat Groningen thans zeker hooger dan menige andere gemeente in ons vaderland.
Maar toen - ik weet geen betere uitdrukking - was zij een stad uit de 17de eeuw, die
zelfs van de groote beweging uit het laatste gedeelte der 18de niets gevoeld had. Eerst
door den ijzeren arm gegrepen, ontwaakte zij uit haren langen en diepen slaap.
De taal, op de voor ons verplichte en door ons verwenschte theepartijën van enkele
professoren gesproken, was die der provincie, ruw en plat, en hij die zich in zulke
kringen ongaarne bewoog, werd zelfs met schele oogen aangezien. De predikanten
bezaten schier nog den gehee-
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len invloed van twee eeuwen vroeger en niet alleen door hunne kleeding, maar ook
door hun gemaakt spreken schenen deze halfgoden zich van de gewone
menschenkinderen te onderscheiden. Behoorlijke uitspanningen ontbraken zoo goed
als geheel: het tooneel, bespeeld door enkele zeer eenvoudig opgevoede
handwerkslieden, deed denken aan de acteurs uit Shakespeare's Midsummer-Night's
Dream en vermaakte ons meer door zijne tekortkomingen dan door het goede dat
het te zien gaf. Zelfs maakten de voorstanders van het ‘fideliter didicisse artes’ het
eens zoo bont, dat zij met de bajonetten uit den schouwburg verdreven werden.
Dat men in zulk eene stad toen ter tijde voor schoolmeesters al zeer weinig achting
koesterde, laat zich gemakkelijk bevroeden door ieder die bedenkt, hoe laag zij
vroeger stonden aangeschreven en daarbij niet vergeet, dat ook nu nog bij velen uit
de hoogste standen de eerbied voor het onderwijs zeer gering is, trots de
gelegenheidstoosten en toostachtige redevoeringen, brochures enz., ter verheerlijking
van het gewicht van het volksonderwijs uitgesproken of neergeschreven. Kon men
werktuigen uitvinden, die hetzelfde werk aan kleine en groote kinderen verrichtten
als onderwijzers en leeraren en hoogleeraren, en die hen volpompten met de kennis,
noodig om in het leven vooruit te komen, zij zouden de menschelijke leerkrachten
even zeker vervangen als dit op het gebied der nijverheid met den werkman het geval
is.
De ruwheid van zeden had echter ook hare goede zijde. Noch op de lagere, noch
op de latijnsche, noch op de hooge school had de leerling over te veel werk te klagen.
Hij had tijd genoeg om, even als Jan de Witt in de 17de eeuw, op de straat groot te
worden. Hij had dikwijls gelegenheid om zich met den toenmaals beruchten
Groningschen straatjongen te meten en, al nam hij maar al te vaak van dezen ruwe
woorden en zeden over, hij werd democraat zonder ooit tot ochlocratie over te slaan
en later soms aristocraat, zonder van oligarchie iets te willen
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weten. Het onderscheid van stand bleef desniettemin be staan. Een timmerman of
metselaar werd nooit een heer, hij bleef baas; was een dominee geen Theol. doctor,
zijne vrouw bracht het niet verder dan Jufvrouw…; geen kruidenier troonde op eene
andere plaats dan achter zijn toonbank, noch schaamde hij zich, zelf de zakjes te
vullen en toe te wegen voor ieder die dit vroeg. Diepen eerbied koesterde men,
behalve voor enkele rijken en aanzienlijken, bovenal voor de professoren, allen
toenmaals mannen van zekeren leeftijd, die de wetenschap ex cathedra verkondigden,
niet weinigen echter van gele bladen, die, langzaam voorgedreund, onder de handen
der studenten tot dictaten werden, en niet zelden zoo proefhoudend bleken te zijn,
dat later de zoons nog dikwijls uit het zweet en den inkt hunner vaderen voordeel
konden trekken.
Hoe zonk bij die hooge geleerdheid al de lagere kennis, die de schoolonderwijzers
bezaten of dienden te bezitten, in het niet. Welk een ondempbare klove scheidde
beide standen; slechts deemoed en oogendienst waren in staat een brug over dezen
afgrond te slaan. Voor den schoolopziener-hoogleeraar kropen zij als voor den
almachtige, in wiens schoot het geluk en het ongeluk der hunnen berustte en wee,
driewerf wee hun, evenals thans nog hunnen ambtgenoot in Indië, zoo zij b.v. de
dapperheid onzer troepen ooit durfden in twijfel trekken. Geringe bezoldigingen voor
hen en hunne vaak talrijke gezinnen, afhankelijkheid van de gewoonlijk hunne
kinderen te liefhebbende vaders, die bij iedere gunstige gelegenheid, op verzoek der
moeders, meester eens de les gingen lezen, maakten het hun onmogelijk zich
zelfstandig te ontwikkelen of zich vrij te bewegen. Het lager onderwijs was dan ook
- ik spreek nu van mijne jongensjaren, nu ongeveer een halve eeuw geleden - hoogst
gebrekkig en het hoogste beginsel, warme belangstelling in de school en liefde voor
de scholieren, ontbrak. Niet als de schoolopziener verscheen, dan week de glimlach
niet van 's meesters mond, dan heetten wij ‘lieve
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kinderen’, maar anders regeerde de stok, de lange stok, waarmede ook de jongens
van de achterste banken in tucht werden gehouden.
De vaderlandsche geschiedenis bestond, onzes inziens, enkel uit jaartallen, die op
de keerzijde van een zwarte plank stonden, op wier voorkant de vier lijnen van een
notenbalk geverfd waren. Wie die jaartallen in zijn hoofd had en wist, welk
merkwaardig feit bij elk hunner behoorde, was een model van een geschiedkundige
in den dop.
Het rekenen bepaalde zich tot het maken van sommen volgens nooit behoorlijk
uitgelegde en daarom ook door niemand begrepen formules. Die in Jan van Olm
was, had het reeds ver gebracht en zijn boek te kennen, dat was het toppunt van
geleerdheid.
Zeker was ook het lager onderwijs gaandeweg sedert 1840 veel verbeterd: zelfs
in het verre Noorden had de geest des tijds, waaraan later de schoolwet van Aug. '57
het leven te danken had, zijnen zegenrijken invloed doen gevoelen en nergens
misschien was men ijveriger in de weer om de bestaande gebreken te verhelpen dan
te Groningen. Zoo bestond er ook eene vrij algemeene ontevredenheid over de
vorderingen van hen die op de latijnsche school, later het gymnasium, hunne
aangevangene studiën wenschten voort te zetten, en na allerlei andere middelen
beproefd te hebben, sloeg men eindelijk den eenigen bruikbaren weg in: er werd een
progymnasium gesticht, een school, voorbereidende voor het gymnasium en, om tot
mijn uitgangpunt terug te keeren, in 1856 kwam aan het hoofd dier inrichting te staan
Wilhelm Johan van Gorkom. Welk een verschil tusschen hem en de schoolmeesters,
zooals ik ze gekend had en ook tusschen hem en de meeste hoofdonderwijzers aan
lagere scholen uit lateren tijd. De donkere achtergrond welken ik heb trachten te
schetsen, diende slechts om hem des te beter te doen uitkomen.
Hij betrok het huis, vroeger door den Rector Mr. J.A. Schneither bewoond, en
reeds van den beginne af begreep
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ieder die met hem in aanraking kwam, dat hij eene persoonlijkheid, eene beschaafde
en begaafde persoonlijkheid was. Ik had mijne kamer in de buurt zijner woning en
des avonds of des nachts, als hij zijn plicht jegens zijne leerlingen en kostleerlingen
vervuld had, dan waren wij gewoonlijk te zamen en bespraken allerlei onderwerpen,
die toenmaals aan de orde van den dag waren, de pas geborene moderne theologie
niet het minst. ‘De Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel’ verschenen in
1857 en '58, en er ging een rilling door ons, godsdienstige twistgesprekken lievend
volk, niet het minst door de gelederen der Groningsche theologen en theologasters.
Immers de bekende driemannen, wier kritiek alles onderzocht behalve het kritiekste,
hadden, zooals men weet, wel den geest des onderzoeks opgeroepen, maar zij en niet
weinigen der hunnen sidderden voor de nieuwe geesten, die zij tot hun spijt niet weer
konden bannen. Geen plaats, geen sekse was veilig voor den strijd. Zelfs de theologen
zonder baard namen er met haar gansche hart aan deel en toonden zich vaak de
slechtste Christenen: zij verketterden aan hare theetafels elk en een iegelijk die de
nieuwe, ongehoorde denkbeelden verkondigde - om een weinig later van den
duivelschen Thrasybulus haren afgod te maken.
Geen warmer voorstander en verdediger van de nieuwe leer dan van Gorkom en
hij is dit gebleven, dit getuigen zoowel zijne bemoeiingen nog in de laatste jaren
zijns levens in het belang van den Protestantenbond te Goes, als verscheidene plaatsen
in zijne geschriften. Of Thomas François Burgers, dien hij later naar Afrika volgde,
der moderne theologie was toegedaan, weet ik niet, maar dit bleek mij duidelijk uit
de ‘Tooneelen uit ons dorp’ (door den heer Th. M. Tromp in 1882 verzameld en in
den Haag op nieuw uitgegeven), dat er in dezen oudtheoloog en predikant te Hannover
(in Africa) een zeer milde geest leefde, die de gebreken van het in zijn vaderland
heer-
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schende strenge Calvinisme afkeurde. Misschien was het een der redenen, die hier
te lande beide mannen tot elkaar bracht en hen in de Transvaal, waar de andere
richting overheerschend is, nauw verbonden hield.
Maar, voordat ik verder ga, dien ik het een en ander uit van Gorkoms vroeger
leven mede te deelen: want ik ben begonnen met het jaar onzer kennismaking, toen
hij bijna 30 jaar oud was.
Den 4 Febr. 1827 werd Wilhelm Johan van Gorkom te Zutfen geboren uit ouders,
die, volgens een bekenden vaderlandschen schrijver, rijk waren, ten minste in
kinderen. Zij bezaten er later een tiental: vele landgenooten, ook die geen leden van
‘Letterkunde’ zijn, weten hoe vele kundige en edele menschen uit dat eenvoudige
huisgezin zijn voortgekomen. Dat hij reeds spoedig in zijn eigen onderhoud moest
en ook kon voorzien, blijkt hieruit dat wij hem reeds op twintigjarigen leeftijd
werkzaam vinden aan de toenmaals zoo beroemde kostschool van den heer Kapteyn
te Barneveld, welke hij in Juni 1848 verliet om te Oud-Alblas als gouverneur der
kinderen van Ds. Kam op te treden. Daar bleef hij tot Maart '49 en was vervolgens
twee jaar lang als secondant aan de inrichting van den heer Dekker te Klundert
werkzaam. Van hier leidde hem zijn weg in '51 naar Vianen bij den heer Stuart, aan
wiens school hij twee à drie jaar onderwijs gaf, om in '53 naar Barneveld terug te
keeren. In Mei '54 was hij bijzonder onderwijzer te Amersfoort, waar zijn oudste
broer, Dr. Evert J. van Gorkom (met wiens weduwe, Henriette van Kesteren, hij later
te Groningen trouwde) rector aan de latijnsche school was.
In November 1854 kwam Wilhelm aan het hoofd eener openbare school te
Steenwijk, doch ook hier bleef hij slechts korten tijd, want reeds in Aug. '56
aanvaardde hij te Groningen de nieuw geschapene betrekking, die hij bijna 20 jaren
lang bekleedde.
Welk een zwervend leven had die jonge man geleid, welk
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een ondervinding had hij reeds in en buiten de school opgedaan!
Aan vlugheid van geest, en veel smaak voor beschaafde vormen, paarde hij eene
groote mate van goed- en ook van hooghartigheid.
Hoe dikwijls zal hij zich in de nederige betrekking van secondant of ondermeester
niet gekwetst gevoeld hebben, zoowel omdat men in hem niet zag of niet wilde zien,
wie hij was en wie hij wilde zijn, als omdat het schoolsche, het ploertige van sommige
inrichtingen, waaraan hij als ondergeschikte werkzaam was, hem tegen de borst
stuitte.
Wat daarvan zijn moge: zoowel te Steenwijk als bovenal te Groningen was zijne
maatschappelijke positie verbeterd. Volgens het verslag der gemeente Groningen
van 1856 werd hij in de plaats van den Heer D.J. Stahl de Boer tot leeraar in de
moderne talen aan het Gymnasium benoemd, om, door een secondant geholpen, aan
de eerste klasse van die inrichting en aan de voorbereidende klasse onderwijs te
geven in alle vakken, welke daar moesten geleerd worden.
Spoedig daarop droeg men het onderwijs in de moderne talen aan het Gymnasium,
te beginnen met de tweede klasse, aan één leeraar op en werd aan van Gorkom in de
voorbereidende klasse een tweede secondant toegevoegd. In 1864 is uit de hoogste
klasse van het Gymnasium en de daartoe voorbereidende afdeeling een voorbereidende
school van middelbaar onderwijs gevormd, die, 16 Aug. geopend, spoedig 118
leerlingen telde.
De inrichting bestond uit drie klassen en diende ter voorbereiding voor het
Gymnasium, terwijl later het doorloopen van de twee laagste klassen geschikt maakte
voor het volgen der lessen aan de H.B. School. Zoo werd dus het Progymnasium
eene school ter voorbereiding voor middelbaar en hooger Onderwijs1, aan wier hoofd
onze van

1

Dat de Wet van Mei 1863, houdende regeling van het middelbaar onderwijs, op deze
reorganisatie van invloed was, behoef ik te nauwernood aan te stippen.
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Gorkom stond, totdat hem 10 Juli 1875 op zijn verzoek door den gemeenteraad een
eervol ontslag verleend werd.
Er rustte op hem eene verplichting, waaronder hij altijd diep gebukt ging, al maakte
zij den financiëelen toestand, waarin hij verkeerde, beter dan dien van vele zijner
ambtgenooten: hij moest kostleerlingen houden.
De stad Groningen was en is het vereenigingspunt der geheele provincie en zij
deelde, na de opheffing der Latijnsche school te Appingadam, met het kleine
Winschoten den roem van een Gymnasium te bezitten, dat men zoo veel mogelijk
trachtte te bevolken.
Hij klaagde over den last van de kostschool en de ouders van de kostleerlingen
waren niet altijd tevreden over het toezicht, dat hij hield op het werk hunner kinderen.
Hij placht des avonds, als hij niet het een of ander onderwerp van den dag bij een
vriend of op den katheder besprak, veel te werken, soms tot 3 uur in den nacht toe,
en daardoor waren zijne huisgenooten dikwijls aan de zorg van de elkander telkens
vervangende secondanten overgelaten.
Hoe moeten van den anderen kant hem dikwijls kleingeestige op- en aanmerkingen
van liefhebbende vaders geërgerd hebben. Zoo ontving hij op een zekeren dag een
bezoek van drie hunner, welke trits, na rijpe overweging van de te volgen gedragslijn,
zich bitter beklaagde - dat de jus van den biefstuk gewoonlijk niet vet genoeg was!
Dat durfde men hem verwijten, hem die het hart veel te hoog droeg om ooit zelfs
zuinig te willen zijn en wiens hand altijd open was om ieder, die zijn hulp inriep,
bijstand te bieden.
Daarenboven - iedere goede zaak kon op zijn belangstelling rekenen. Hij bemoeide
zich gaarne met de politiek, vooral met die van Indië; hij sprak en schreef over Java,
en de maatschappij tot Nut van den Javaan, door Dr. W. Bosch in 1866 opgericht,
had in hem een harer ijverigste leden. Het doel van den ‘Vredebond’ trok hem zeer
aan en evenzeer de bij uitnemendheid zoo genaamde Sociale
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kwestie, welke hij meermalen in de vergadering der Maatschappij van
handwerkslieden, wier eerelid hij later werd, besprak.
Maar dit alles kostte tijd, veel tijd, en had ten gevolge dat hij wel eens een
schooldag afwezig was, hetgeen het den schoolmeester immer moraliseerende publiek
vooral zeer euvel opnam.
Wel kwam het tot geene botsing met de gestelde machten, als daar waren
Schoolcommissie, Curatoren van het Gymnasium of Burgemeester en Wethouders,
maar het is toch voorgekomen dat hem op zijn verzoek om een of twee dagen van
de school afwezig te mogen zijn, het verlof slechts schoorvoetend verleend werd,
met de opmerking van den voorzitter, dat het der commissie aangenaam zou zijn,
als hij zich minder met dergelijke zaken bemoeide.
Hij richtte echter zijne veelvuldige werkzaamheden buiten de school gewoonlijk
zoo in, dat hij geen enkele les behoefde te verzuimen, en had dus volkomen het recht
om, zooals hij ook deed, op deze aanmerking te antwoorden: ‘Wijs mij aan, in welk
opzicht het onderwijs lijdt onder mijne bemoeiingen buiten de school, in welk opzicht
ik mijn plicht niet waarneem en dan geef ik u de verzekering dat het niet weer zal
gebeuren.’
Zijne bekwaamheid als onderwijzer werd dan ook algemeen geroemd. In het
verslag der Groningsche schoolcommissie voor 1874 staat met zoo vele woorden:
‘De bekwaamheid van den hoofdonderwijzer is bekend.’
Maar juist omdat hij zich zijner bekwaamheden bewust was en zag, wat in eene
akademiestad hoogst gemakkelijk in het oog valt, dat mannen van veel minder
beteekenis dan hij, de hoogste eeretitels in het een of ander vak van wetenschap en
later de hoogste ambten verwierven, voelde hij zich al minder en minder te Groningen
in eene lagere school, aan eene inrichting tot voeding van kinderen, op zijne plaats.
Het denkbeeld om een Akademischen graad te verwerven heb ik vóór mijn vertrek
naar Doesburgh (in
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Sept. 1859) dikwijls met hem besproken, maar tot verwezenlijking is het nooit
gekomen.
Om welke redenen? Ik herinner ze mij niet meer. Zeker waren de omstandigheden,
als daar zijn: vaste bezigheden, kostschoolhouderschap, leeftijd enz. ongunstig voor
de uitvoering van dit plan, maar 't heeft mij altijd gespeten, dat ik hem daarbij niet
behulpzaam geweest ben, want met zijne vlugheid, geestkracht en eerzucht zou hij
de bestaande bezwaren ongetwijfeld te boven gekomen zijn. De goede gelegenheid,
die hem het verblijf in eene Akademiestad aanbood, zou hem in staat gesteld hebben
de summi honores b.v. in de rechten te verwerven.
Evenwel wist van Gorkom zich een weg te banen tot gezelschappen, die voor zijne
ambtsbroeders en beroepsgenooten tot nog toe gesloten waren, zoowel om hunne
persoonlijkheid als om hun ambt of beroep. Want even als iedere geisoleerde stad,
was - het is reeds boven opgemerkt - ook Groningen exclusief; er waren verscheidene
cirkels, die elkander te nauwernood raakten. Wee dengene die meende in zijn cirkel
niet thuis te behooren en die daarom trachtte den omtrek te overschrijden! Van
Gorkom voelde zich in den zijnen niet thuis. Hij wist dat zijn horizon daarbuiten lag:
zijne algemeene kennis, zijne aangename vormen, zijne beschaafde taal en
ongroningsche uitspraak, zijn gemak in den omgang verschaften hem recht op verkeer
in de hoogste standen. Men gevoelde zijn overwicht en kon het echter slechts noode
van zich verkrijgen om dit te erkennen - dit is de vloek van zijn leven geworden. Hij
besefte, dat men in hem den begaafden en beschaafden schoolmeester, maar
desniettemin altijd den schoolmeester zag, dat men van hem niets meer en niets beters
wenschte en wilde, dan dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat jongens zou
drillen in de allereerste gronden der schoolwetenschappen; hij gevoelde dat al wat
hij verder wist en wenschte door vele bekrompene lieden niet slechts niet begrepen
maar zelfs afgekeurd werd. Immers wat is
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zulk een kostschoolhouder anders dan een leer- of lesmachine, die het noodige werk
moet verrichten aan kinderen van ouders, door wie hij betaald wordt, en van wie hij
voor een zekere, vooral niet te hooge som, de zorg voor de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling hunner spruiten overneemt. Het dwangbuis sluit nog nauwer, wanneer
de gemeente zelf de voorwaarden stelt en handhaaft. Zulk een man behoort geen
geest te hebben, hij mag zich evenmin met theologie als met politiek bemoeien. Hij
heeft te gelooven wat het credo zijner betaalsheeren is en ook op staatkundig gebied
mag hij geene ketterijen verkondigen. Niet, dat men het van Gorkom te Groningen
lastig maakte, omdat hij zich ook in dezen eene persoonlijkheid toonde - ik geloof
zelfs het tegendeel - maar zijn gevoel heeft hem zeker niet bedrogen als het hem
zeide, dat hij in zijne betrekking daar niet op zijne plaats was.
Wel in de school.
Volgens het oordeel van allen wien een oordeel toekomt, was hij een uitstekend
docent. Kort, bondig en duidelijk waren de taalregels, die hij in de vaak harde hoofden
zijner leerlingen wist te prenten en de boeiende, levendige voordracht, die hem als
aangeboren was, bande de verveling, die moeder der wanorde, uit zijne school.
Hij zelf had echter ander voedsel noodig dan de droge kost van het zoogenaamde
uitgebreide lager onderwijs; hij zocht een uitgebreiden werkkring, misschien ook
om aan zijne eerzucht te voldoen en hij vond dien in de moeilijke studie van het
‘prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar, als een gordel
van smaragd, van het land daarginds, waar meer dan dertig millioenen onderdanen
onzes konings worden mishandeld en uitgezogen’. ‘Multatuli's’ woord ik wil gelezen
worden en ik zal gelezen worden was in vervulling gekomen: zijn Max Havelaar
deed een schok gaan door geheel Nederland en er trilden snaren, wier bestaan vroeger
onbekend was, bij de besten niet het minst. Wat onderdrukking is, wat vrijheid
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beteekent, wie wist het beter dan onze Wilhelm, wiens levenservaringen, reeds in
zijne jeugd opgedaan, hem bij elk onrecht, dat ter sprake kwam, de vuist deden ballen
en wiens oog fonkelde, zoodra er hulp gezocht werd voor of door een zwakke, die
gevoelde in den ongelijken strijd tegen een krachtigen maar onmeedoogenden
tegenstander het onderspit te zullen delven. Hem viel het zwaar, zich te bukken voor
de wettig gestelde machten: hoe ongelukkig - diep gevoelde hij het - moest niet het
lot zijn dier diep rampzalige slachtoffers van domme, onrechtvaardige, onchristelijke
staatkunde, die hare baatzuchtige willekeur door allerlei schoonschijnende en edel
klinkende drogredenen voor de eenige waarachtige vaderlandsliefde en edele
menschenmin, zoowel in als buiten de Kamers, wilde doen doorgaan.
‘Ik wil barmhartigheid en niet offerande’, eene wekstem aan Nederland tot
regtvaardigheid en pligtbetrachting jegens den Javaan, was motto en titel van den
Open brief, waarmeê Dr. W. Bosch in 1866 de nieuw gestichte maatschappij: Tot
nut van den Javaan, aan het Nederlandsche volk aanbeval1.
Noode onthoud ik mij van enkele aanhalingen uit het zoo warm geschrevene
boekje, waarin gezegden voorkomen, door leden van onze Eerste Kamer gebezigd,
getuigende van een cynisme, waarvoor de beschaafde taal schier geene woorden
beschikbaar heeft.
De nieuwe maatschappij telde spoedig ettelijke leden, die, zooals het gewoonlijk
met dergelijke stichtingen gaat, eenige jaren contribueerden en langzamerhand
ophielden dit te doen of door den dood verhinderd werden verder geldelijken steun
aan eene goede zaak te verleenen, zonder dat anderen de door hen ledig gelatene
plaatsen innamen. Van Gorkom deed meer dan enkel lid der maatschappij worden.
Hij behoorde onder de voorste en vurigste

1

Arnhem, D.A. Thieme.
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strijders voor hare beginselen. Zijne kracht bestond niet zoozeer in de werken, die
hij voor haar schreef, als wel in de woorden, die hij voor hare beginselen sprak. Vol
geestdrift trad hij op in groote steden en in kleine dorpen, overal waar de belangen
der Javanen ter sprake konden komen.
Jammer maar, dat het gewoonlijk zoo moeilijk valt den invloed, door een spreker
geoefend, na te gaan. De gangbare tegenstelling tusschen het ‘levend woord’ en het
‘doode schrift’ overdrijft misschien, maar behelst toch in den grond eene niet genoeg
erkende waarheid.
Dat hij zich op de hoogte van den vrij ingewikkelden stand der Indische zaken
wist te stellen, blijkt ten volle uit de door hem schriftelijk behandelde onderwerpen.
Voor zoover deze te mijner kennis gekomen zijn, wil ik zijne opstellen naar tijdsorde
mededeelen. Slechts ééne opmerking vooraf.
Door al zijne geschriften (recensies en dagbladartikels) loopt een roode draad van
ironie, die niet zelden tot sarcasme wordt: men voelt en tast bij iederen regel, dat hij
het geloof in het voortbestaan van het bestaande bij eerlijke en kundige lieden als
onmogelijk beschouwt.
Er moet verandering komen in het gezegende land, dat wij tot een broeinest van
onze ongerechtigheden gemaakt hebben; het zal bevrijd worden van den vloek, door
onze domme hebzucht onder de mom van christelijke liefde en op het voorbeeld van
Jan Companie, onzen voorzaat, daarover gebracht.
Hij geloofde vast, dat de evenaar eindelijk naar den kant van het goede moest
doorslaan.
Het oudste zijner opstellen - altijd onder de restrictie, voor zoover zij te mijner
kennis zijn gekomen, is: ‘Open brief van een Jong-koloniaal aan den Oud-koloniaal’,
verdediger(?) van 't Cultuurstelsel’1. Het boekje van den Oud-koloniaal, wiens naam
mij onbekend is gebleven, heb

1

Amsterdam, G.L. Funke, 1868.
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ik niet kunnen inzien: de toon van zijn bestrijder is echter ver van zacht of zelfs
beleefd. Hij gevoelde zich dan ook diep gekwetst, want, zegt hij, … ‘naar mijne
meening is die Tendenz (van uw geschriftje) geen andere dan bestrijding - door
verdachtmaking - der nog zoo jeugdige ‘Maatschappij tot nut van den Javaan’. Zoowel
uit den tekst als vooral uit de aanteekeningen ziet men, hoe veel moeite onze schrijver
zich getroost had om met officiëele bescheiden zijn tegenstander en dien van zijn
troetelkind te verslaan. De verontwaardiging heeft hem echter niet tot een dichterlijk,
zelfs niet tot een goed stilist gemaakt.
Het jeugdige ‘Los en vast’, door het bekende tweemanschap in 1869 uitgegeven,
bevat op p. 107 vv. een tweede opstel van zijne hand, getiteld ‘Van een Jongkoloniaal’.
De ‘Oud-koloniaal’ had hem natuurlijk dezen nom de plume aan de hand gedaan.
De vraag loopt over de Bildungsfähigkeit van den Javaan: zij wordt zuiver gesteld
en, zooals van den schrijver te wachten is, in bevestigenden zin beantwoord. Zoo
wordt o.a. uit de resultaten van de door Dr. W. Bosch te Weltevreden gestichte
geneeskundige school, waar in 17 jaren 170 Doctoren Djawa (inlandsche
geneesheeren) gevormd werden, het onomstootelijk (?) bewijs afgeleid, dat althans
een groot deel der inlandsche bevolking, van de hoogste tot de laagste standen, voor
ontwikkeling vatbaar is.
Voor mij ligt verder een overdrukje uit den Tijdspiegel van 1870 (gedagteekend
medio Febr.). De schrijver behandelt in 47 bladzijden den prijs der koffie en het
Preanger stelsel in de Tweede Kamer en in de Toekomst, onder het opschrift: Verband
of geen verband?
Dit stukje wint het, mijns inziens, in betoogtrant en bedaarden gang van redeneering
verreweg van de bovengenoemde. Ook hier vindt men op iedere bladzijde de
doorslaande bewijzen van belezenheid en grondige beoefe-
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ning van de zaak, waarover het geschil loopt. De argumenten van de voor- en
tegenstanders der zoo noodige verbeteringen worden gewikt en gewogen. Het ‘batig
slot’ is voor verreweg het grootste gedeelte de vrucht van der Javanen arbeid in de
koffietuinen. De enorme winsten, door den Staat op de koffiecultuur behaald, laten
zich alleen verklaren door de onevenredig lage prijzen, die van wege 't Gouvernement
aan de koffieplanters worden te goed gedaan. In de Preanger regentschappen werden
van oudsher veel lager prijzen besteed dan elders op Java. Eigenlijk is daar altijd het
contingentenstelsel der O.I. Compagnie gehandhaafd. De Preanger berglanden waren
zoo bijzonder gunstig gelegen voor de koffiecultuur en de contracten in der tijd met
de regenten-leveranciers gesloten waren zoo bijzonder voordeelig!
Een amendement, door de H.H. van der Hucht en Mirandolle ingediend, strekkende
om die schreeuwende onrechtvaardigheid te doen ophouden, werd verworpen met
51 tegen 19 stemmen en dat ofschoon niemand een enkelen grond van
rechtvaardigheid noch van billijkheid wist te berde te brengen, waarom een
koffieplanter in de Preanger slechts ƒ6.50 voor een pikol koffie moest ontvangen,
terwijl zijne buren op Java voor hetzelfde werk ƒ 13 ontvingen. Behalve de genoemde
afgevaardigden verdedigden de H.H. Sloet van de Beele, Stieltjes en van Voorthuysen
het amendement, maar het baatte niet of men sprak van onrecht, van onze verplichting
om te betalen wat wij schuldig zijn. De baatzucht behield het veld.
Diep verontwaardigd, dat onze vertegenwoordiging zoo weinig besefte, hoe
rechtvaardigheid een volk verhoogt, maar de zonde de schandvlek eener natie is,
vatte Van Gorkom de pen op, om Nederland nogmaals te wijzen op zijne
verplichtingen en hij besluit aldus:
‘Welke kunnen en moeten de praktische gevolgen zijn van de gevoerde debatten?
Deze: dat binnen zoo kort mogelijken tijd - uiterlijk na
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1871 - het Preanger-stelsel behoore tot de geschiedenis, en de koffiecultuur over
geheel Java der bevolking tot een waren zegen zij.
En onze schatkist?
Die worde gevuld door ons zelven, niet door den Javaan!
Illusie? . . . . .
Ja, indien Nederlander te zijn hetzelfde beteekent als niets geleerd en niets vergeten
te hebben; neen, indien ook in Nederland is de triomf aan de wetenschap en de triomf
aan 't geweten.’
In denzelfden jaargang van den Tijdspiegel vond ik nog eene beoordeeling van de
‘Schets van de residentie Amboina’ door E.W.A. Ludeking ('s-Gravenhage, Martinus
Nyhoff, 1868), welke kritiek zich in niets van die eener gewone recensie onderscheidt.
Boven sprak ik van den Max Havelaar, onder wiens invloed ook v. Gorkom, evenals
zoo vele anderen, meer belang ging stellen in de zaken van Insulinde. Men make
daaruit echter niet op dat hij een blind vereerder van Douwes Dekker was. Integendeel
meermalen is hij zeker tegen hem in het krijt getreden; één schriftelijk bewijs slechts
heb ik voor mijn beweren in een artikel, geplaatst in de Prov. Gron. Courant v.d. 13
Febr. 1871. X had in genoemd blad Multatuli's, ‘Nog eens Vrije arbeid in
Nederlandsch-Indië’ met groote ingenomenheid aangekondigd; daartegen kwam v.G.
op en hij formuleerde zijne bedenkingen op Akademische wijze in 13 theses, waaruit
blijkt, dat de jong-koloniaal niet tot zijne jongeren mag gerekend worden. Het stukje
wemelt van scherpe en hekelachtige gezegden b.v. 't Is ontegenzeggelijk, dat zeer
velen met den schrijver, enkelen met den mensch Multatuli dwepen. Eén is er, (voor
zoo ver mij bekend, tot heden de éénige) die zoowel den mensch als den schrijver
Multatuli ‘vergoodt’; die ééne is . . . . . . Multatuli.
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In welk tijdschrtft de Beoordeeling van ‘Meinsma, Geschiedenis van de Nederlandsche
Oost-Indische bezittingen (1e Deel, Delft, Joh. Ykema, 1872) eene plaats heeft
gevonden, weet ik niet. Zij is onder de nagelatene papieren in een overdrukje (kl. 8o
p. 669-684) voorhanden en gedateerd 2 Juli 1873.
Onze criticus brengt menige bedenking tegen het boek van den Delftschen
Hoogleeraar in het midden, maar eindigt toch met het werk als handleiding voor den
onderwijzer aan te bevelen. De koloniale kwestie is, volgens hem, eene nationale
kwestie, aan wier oplossing ieder burger naar zijn vermogen behoort mede te werken.
Dit besef is nog niet algemeen doorgedrongen; de grondslag van dit besef is kennis
van de geschiedenis onzer koloniën, van den toestand, waarin zij actueel verkeeren,
van hare verhouding tot het moederland. Dien grondslag wenscht hij daarom reeds
in de lagere scholen gelegd te hebben.
In Nederland en Java, de Veertiendaagsche Courant der Maatschappij tot Nut van
den Javaan (Jaargang 1872), leverde van Gorkom een reeks van hoofdartikels over
de ‘Vervoermiddelen op Java’ die ik hier niet verder wensch te bespreken. Enkel
meen ik nog de aandacht te moeten vestigen op een verslag der door hem te Utrecht
en te Deventer gehouden lezingen, dat onder den titel ‘Moraliteit of Exploitatie’ in
denzelfden jaargang van hetzelfde blaadje (15 Febr.) te vinden is.
Ferdinand von Hellwald, de redacteur van ‘Das Ausland,’ had in zijn ‘Ueber die
Coloniën’ het exploiteeren der Koloniën de hoogste roeping van een kolonialen staat
durven noemen en zich vroolijk gemaakt over de Principienreiter, die de menschheid
naar ethische beginselen wilden hervormen. Hij dweepte met het Contingentestelsel
der O.I. Compagnie en verklaarde dat het Cultuurstelsel van v.d. Bosch de
bewondering had gewekt van alle denkende geesten.
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Onze spreker ontwikkelde daartegen zijn programma, dat luidde:
1o Individuëele grondeigendom; 2o Vrije beschikking der bevolking over haar tijd
en arbeidsvermogen; 3o Rechtszekerheid voor personen en goed; 4o Een oordeelkundig
en gelijkmatig drukkend belastingstelsel; 5o Goede en voldoende middelen van
vervoer en communicatie; 6o Milde wetten en bepalingen ter bevordering van
landbouw, handel en nijverheid en 7o Last not least, algemeen en goed ingericht
volksonderwijs.
Maar het wordt tijd, dit overzicht zijner bemoeiingen met de koloniën in Azie,
hoe gebrekkig ook, te staken: haar gaf hij slechts zijne vrije uren. Zijne geheele
werkkracht zou hij van 1875-1878 aan een der Afrikaansche Republieken schenken,
die in de laatste jaren de belangstelling ook van onze Maatschappij getrokken heeft,
aan de Transvaal.
De werkkring, die hem door den Staatspresident Dr. Thomas François Burgers werd
aangeboden, was evenzeer in overeenstemming met zijne wenschen als de
persoonlijkheid van het edele hoofd dier republiek geschikt was om hem over alle
en allerlei bezwaren te doen heenstappen.
Door zijne groote gaven, vooral als spreker, voelde v.G. zich geroepen tot eene
meer schitterende, eene meer invloedrijke loopbaan. Dit gevoel van eigenwaarde
werd gevoed door zijn verkeer in aanzienlijke en beschaafde kringen. Hij zou gaarne
lid der Tweede Kamer geworden zijn en ongetwijfeld bezat hij de gegevens voor een
goed volksvertegenwoordiger, hij de man van een stalen gezondheid, een gloeienden
ijver en een reusachtige werkkracht.
Nadat zijne pogingen om dit doel te bereiken mislukt waren, kwam hij in aanraking
met Burgers. In den jongen, stamverwanten staat, welks toekomst hem zoo verleidelijk
werd voorgesteld, als 't ware minister van onderwijs te zijn en daar, op een hoog
standpunt geplaatst, zijne denkbeelden te kunnen verwezenlijken, in plaats van als
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schoolmeester aan allerlei kleingeestige aanmerkingen bloot te staan - is 't wonder
dat dit alles hem toelachte?
Aan het slot der redevoering, door hem als Superintendent-Generaal van opvoeding
gehouden1, richtte hij de volgende woorden tot den voorzitter der Z.A. Republiek.
‘Toen gij mij in Europa riept tot de eervolle en gewichtige betrekking, die ik thans
bekleed, schreef ik u, na eenige dagen van beraad: ‘Ik ben vol moed en illusie, maar
ik gevoel het reeds nu, uwe persoonlijke en zedelijke kracht zal de mijne schragen
en verhoogen. Zonder u zou ik de taak, die ik op mij nam, te zwaar achten om te
dragen. Welnu, nog ben ik vol moed en illusie, maar levendiger en dieper nog dan
toen, op dien 14den Juli van het vorige jaar, gevoel ik thans behoefte aan uw
persoonlijken en zedelijken steun…
‘Indien ooit een listig vijand onzer Republiek’, zoo eindigt hij, ‘hij zij Jood of
Griek, onze staatsschool mocht belagen, reken dan op ons als op uwen trouwen,
onwankelbaren staf. Met u zullen wij het heilig palladium onzer nationale welvaart
beschermen en verdedigen onder de leus ‘Overwinnen of sterven’ en met de vurige
bede in het hart en op de lippen: ‘God met ons!’
Ieder weet, hoe weinig vruchten de Europeesche boomen, op Afrikaanschen bodem
overgeplant, gedragen hebben!
Reeds uit de rede2, door mij aangehaald, blijkt dat de onderwijzer aan het hoofd
der Staatsschool geplaatst, lidmaat moest zijn eener Protestantsche kerk en dat in
iedere school in den bijbel gelezen en in de bijbelgeschiedenis onderwezen zou
worden.
Hieruit werd bewezen, dat de wetgever niets minder

1

2

Te Pretoria den 1 Mei 1876, bij gelegenheid van de opening der 1ste districtschool in den
geest en naar het voorschrift der schoolwet van 23 October 1874. Gedrukt door Celliers en
Rous, Kerkstraat, Pretoria, Z.A. Republiek.
P. 14.
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bedoelde en bedoeld had dan de invoering der ‘godsdienstlooze’ school.
De spreker had echter, trots al deze voorzorgsmaatregelen, reden te gelooven dat
zelfs op den kansel, in Gods heiligdom, ‘onze’ nieuwe staatsschool, dus ook ‘onze’
Volksvertegenwoordiging, die haar in 't leven riep, werd gehoond en gelasterd.
Mij dunkt, Burgers is in vele opzichten te vergelijken met Joseph II van Oostenrijk.
Ook hij wilde zijn volk weldaden opdringen, waarvoor het nog niet rijp was en die
het dus niet wenschte. In plaats van dankbare liefde oogstte hij slechts afkeer, ter
vergelding van het zaad dat hij uitstrooide, en haalde de staf, die gekomen was om
hem ter zijde te staan bij den moeilijken arbeid in den nog braak liggenden akker,
zich slechts den haat op den hals van de krachtige maar onontwikkelde en streng
orthodoxe of liever bijgeloovige boeren.
Eerst had hij met de Dopperpartij een hevigen strijd te voeren, en later kwam een
verreweg trouweloozer, machtiger en daarom gevaarlijker vijand, de Brit.
En in dien strijd is van Gorkom, evenzeer als Burgers, bezweken1.
Bijzonderheden omtrent zijn werkkring in Africa kan ik niet mededeelen. Iemand,
die hem in 1877 daar aantrof, maar wien ik vruchteloos om meer licht vroeg, schreef
mij o.a. het volgende:
‘Wat ik mij echter zeer duidelijk herinner en altijd zal blijven herinneren, dat zijn
des heeren v.G. onbegrensde

1

Onder v.G.'s nagelaten papieren bevindt zich een gedrukt stuk aan de ‘Medeburgers in de
vrije en onafhankelijke Z.A. Republiek!’ Het dient om federatie of confederatie, dat is
bondgenoodschap onder de Britsche vlag, ten sterkste af te raden. De stijl en ook de warme
verdediging van Burgers verraadt, dunkt mij, v. G.'s hand, maar het is onderteekend: Eenige
vrije en onafhankelijke Burgers der Z.A. Republiek.
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humaniteit en onuitputtelijke goedhartigheid, zijn onverstoorbaar idealisme en zijn
onafgebroken enthousiasme voor alles wat hem toescheen goed of schoon te zijn.
Doch deze herinneringen zijn niet alleen de mijne, maar zijn gemeen aan allen, die
den edelen man hebben gekend….
Over het onderwijs in de Z.A. Republiek schreef hij in het Weekblad voor het Lager-,
Middelbaar- en Gymnasiaal Onderwijs eenige artikelen. Men vindt deze in den
Jaargang 1877. (Febr. en Maart).
In 1878 was zijn werk daar afgeloopen: de schoone taak, waaraan hij gemeend had
zijn verder leven te zullen wijden, was een bron van teleurstellingen geworden; de
kasteelen, door hem gebouwd, waren gebleken luchtkasteelen te zijn. Evenals zijne
vrienden hem te Rotterdam met een beklemd hart en diepe droefheid uitgeleide
hadden gedaan, zoo ontvingen zij hem daar weder met opene armen. Al dadelijk
werd de vraag gesteld: ‘Wat nu te beginnen?’ Immers het dagelijksche leven stelt
zijne gewone eischen ook aan buitengewone mannen en vooral in ons klein land
heeft het veel moeite in, wanneer men eenmaal buiten betrekking is geraakt, hetzij
door, hetzij dan zonder eigen schuld, weer eene behoorlijke plaats aan de tafel des
levens te vinden.
Van Gorkom had echter overal warme vrienden en onder deze was er één, wiens
naam ik hier niet mag noch wil noemen, die het bewijs heeft geleverd, dat er nog in
onze dagen, wat lofredenaars op den goeden ouden tijd ook te hunnen nadeele zeggen,
waarachtige vriendschap bestaat, dat er nog eene toegenegenheid gevonden wordt,
die zich niet bepaalt tot handdrukken en hartelijke woorden, maar die weet te helpen
op eene kiesche wijze, waar een goed vriend inderdaad hulp behoeft.
Zoo werd ook aan v. G. het woord van den ouden dichter vervuld:
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Amicus certus in re incerta cernitur.
‘Zijn heengaan’, schreef deze mij nog onlangs, ‘is voor mij een onherstelbaar
verlies; sinds 1847 voelden we ons door innige vriendschap in lief en leed nauw
verbonden. Voor mij, die zoo weinig overhoud, is de leegte en het gemis van den
besten man onuitsprekelijk groot’.
In het jaar 1880 gelukte het den vereenigden pogingen zijner vrienden zijne benoeming
tot arrondissement-schoolopziener te Leiden door te zetten en eindelijk werd hij
districts-schoolopziener te Goes. In de laatste betrekking vooral voelde hij zich geheel
op zijne plaats. Niet dat hij niet liever zijne tente in eene stad van Holland had
opgeslagen, maar zijn werkkring vormde daar zijn thuis. Hij leefde inderdaad voor
zijne betrekking en nooit was hem eenige moeite te veel, wanneer het onderwijs of
de onderwijzers die vergden. Zijnen onderwijzers was hij steeds een vriend in nood.
Anderen te helpen was zijn grootste genot1.
Er ging echter geen jaar voorbij of hij was lid eener examen-commissie2 in een
onzer groote steden, vooral in den Haag, en had er eene uitvoering van de
Maatschappij van Toonkunst plaats, dan bracht de locomotief onzen nooit rustenden
vriend spoedig naar de plaats waar iets goeds te hooren was3. Nooit verzuimde hij
de hem aangebodene gelegenheid om bij den een of ander zijner goede vrienden
eenigen tijd te verwijlen en, liefst tot diep in den nacht, over topics of the day te
redekavelen.
Hij werkte onbeschrijfelijk vlug, zonder daarom vluchtig te worden en hierdoor
was het hem mogelijk, behalve

1
2
3

Zie verder de Goessche Ct. van 15 Oct. 1888.
B.v. voor het examen van candidaten voor de posterijen, het kadaster enz.
Hij zelf beproefde soms zijne krachten aan het componeeren en aan het dichten van de
woorden bij de muziek van een ander.
Zoo ligt naast mij: Onze nationale driekleur voor mannenkoor. Woorden van W.J. van
Gorkom. Muziek van J. Worp. (Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885).
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voor zijne ambtsbezigheden, nog zooveel tijd voor andere nuttige werkzaamheden,
beschikbaar te hebben en, meer dan anderen, de genoegens van den gezelligen omgang
te smaken.
In het conservatieve Goes eene afdeeling van den Protestantenbond te stichten
was een werk, dat slechts een man als van Gorkom kon gelukken. Toen Dr. Soetbrood
Piccardt, een prediker der nieuwe richting, de stad metterwoon verliet, besloot de
schoolopziener langs dien weg in de behoefte aan godsdienstonderwijs in modernen
geest te voorzien. Overal ging hij rond en hij wist door zijn bezielend woord spoedig
der afdeeling 100 leden te verschaffen.
Waar iets goeds, iets nuttigs te steunen viel, was hij trouwens altijd gereed om te
helpen en zijn adem blies leven in aan menige nuttige vereeniging. De afdeeling van
Toonkunst, het Nutsdepartement, de Zuid- en Noord-Bevelandsche weezenverpleging
vooral, zij allen kunnen het getuigen, wat hij voor hen is geweest1.
Het vorige jaar schijnt hij op een zijner haastige reizen van zijn krachtig gestel, dat
misschien in de Transvaal reeds geleden had, te veel gevergd te hebben. In den Haag
gekomen, voelde hij zich zoo ongesteld, dat hij spoedig in het ziekenhuis verpleging
zocht. Hij vond er verlichting voor zijn lijden. Karlsbad zou hem geheel doen
herstellen en inderdaad gevoelde hij zich daar opgewekt genoeg om het een en ander
voor de journalistiek te schrijven. Spoedig was de tijd en de lust gekomen om zijn
werk te hervatten: nog eerst zou hij enkele familieleden en vrienden bezoeken. Te
Baarn echter bleek het spoedig, dat zijn kwaal verre van geweken was en 14 October
1888 blies hij, na zijn lang lijden met de hem eigene opgewektheid gedragen te
hebben, ten huize van zijn zoon, Dr. v.G., arts te Heusden, den adem uit.

1

Zie de ‘Hervorming’ 20 Oct. 1888.
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Van Gorkom was een man van groote gaven; zijne kracht lag echter niet in hetgeen
hij geschreven maar wel in hetgeen hij gesproken en gedaan heeft.
Wonderbaarlijk sterk was zijn geheugen, zoodat hij zonder ooit te falen, tot
verbazing van zijn gehoor, eindeloos veel cijfers en jaartallen te zijner beschikking
had. In zijne goede oogenblikken, en deze waren vele, sleepte hij zijn publiek met
onweerstaanbare kracht mee; door zijne innige overtuiging en den gloed, die van
hem uitging, wist hij de gemoederen ook van zijne gewoonlijk zoo kalme
landgenooten in vuur en vlam te zetten. Hij bezielde, durf ik haast zeggen, niet zelden
het onbezielde.
Als verontwaardiging zijne lippen en zijne stem deed trillen, voelde menigeen
eene snaar in zijn boezem klinken, van wier bestaan hij vroeger zelfs niet gedroomd
had.
Zijn geestdrift sloeg nu en dan tot heftigheid over: men vergaf het hem ter wille
van zijn edel doel, van de goede zaak waaraan hij met geheel zijn ziel geloofde, een
naïef en kinderlijk geloof, dat hem tot zijne laatste dagen bijbleef. En - had hij de
overtuiging dat eene onderneming goed en schoon was, begreep hij dat zij krachtige
steun behoefde, dan bleef het bij hem niet bij spreken maar dan werden de lendenen
omgord. Van hoofdschudden en van de handen in den schoot te leggen was bij hem
nooit sprake. Als Napoleon beschouwde hij niets als onmogelijk, ‘het moet kunnen’
was zijne leus.
Onverbiddelijk voor het slechte en de slechten, vooral in het onderwijs, had hij
oog voor alle gebreken en nooden en rustte hij nooit voordat zijne hand gedaan had
wat zij te doen vond.
Maar ik moet eindigen. Ik weet dat deze schets als letterkundige biographie geene
waarde heeft. Het was mij dan ook niet te doen om het leven van een letterkundige
te schrijven: dat was van Gorkom niet, en als zoodanig heeft onze maatschappij hem
niet onder hare leden opge-
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nomen. Maar er is in haren kring ongetwijfeld ook plaats voor mannen van het ideaal,
voor mannen van werkkracht, voor mannen, vol gloed en vuur waar groote
maatschappelijke belangen door woord en daad moeten bevorderd worden, voor
mannen in één woord, die om hunne edele eigenschappen, na hun verscheiden, eene
groote leegte achterlaten, niet alleen in den kleinen kring hunner vrienden, maar ook
op de verschillende posten, waarop zij geplaatst waren als wachters tegen domheid,
bijgeloof, oneerlijkheid, Jansaliegeest en wat niet al; op posten, die zij trouw
bewaarden en bewaakten, om ze niet te verlaten voordat een hoogere macht hen
opriep.
Rotterdam, April 1889. J.B. KAN.
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Levensbericht van Mr. Jacob Leonard de Bruyn Kops.
‘Niet om het weten als zoodanig was het hem te doen, maar om de toepassing van
het weten op het leven. Altijd had hij met al wat hij bestudeerde onmiddellijk de
menschen op het oog, wien dat ten goede moest komen’ .… ‘Altijd was het een
bepaald belang en een bepaald practisch doel, hetwelk hem dreef en leidde bij zijn
studiën, zijn schrijven en spreken.’ Aldus schreef Dr. J. Offerhaus in zijn levensbericht
van Prof. Petrus Hofstede de Groot1.
Deze woorden troffen mij, als ook geheel op onzen de Bruyn Kops toepasselijk.
Ik wensch ze eenigszins beschouwd te zien als motto voor het levensbericht dat ik
thans aan hem ga wijden, en waarbij ik iets uitvoeriger op de strekking zijner
menigvuldige geschriften wensch te wijzen, dan geschiedde in het ‘In Memoriam’,
korte weken na zijn overlijden in ‘De Economist’ van October 1887 aan hem gewijd.
Voor het eigenlijk levensbericht moge het mij vergund

1

Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, 1887, bl. 249.
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zijn een ruim gebruik te maken van hetgeen kort na zijn overlijden over hem werd
geschreven1.
Jacob Leonard de Bruyn Kops, geboren te Haarlem, den 22sten December 1822,
werd in 1840 student in de rechten te Leiden. Tengevolge van een ongeval, dat hem
in het begin van zijn studententijd trof, moest hij zijne studiën een tijd lang afbreken
en ter genezing ruim een jaar ten huize zijner ouders te Haarlem vertoeven. Hij
promoveerde dan ook eerst den 21sten Mei 1847, na publieke verdediging eener
goede dissertatie, ‘de origine ac juribus pristini concilii urbani in civitatibus quibusdam
patriae nostrae.’ Hij zette zich in zijne vaderstad als advocaat neder. Kennelijk trokken
hem echter de economische studiën meer aan dan de juridische.
Als eerste rijpe vrucht dier studiën verscheen in 1850 het zoo bekende boekje:
‘Beginselen van Staathuishoudkunde, door Mr. J.L. de Bruyn Kops.’ Kops telde
nauwelijks 28 jaren, toen hij ons dit, door eenvoud en bevattelijkheid uitmuntende
werkje, juist daarom o.a. door een man als Thorbecke hoogelijk geprezen2, en
daarmede het eerste echt Nederlandsche handboek over die wetenschap schonk.
Hoe grooten bijval dit boek vond, bleek uit de om-

1

2

Behalve aan mijne stukken in ‘Economist’ en ‘Ned. Spectator’ 1887, No. 94, worde herinnerd
aan P.N. Muller's warm woord in ‘de Gids’ van November, aan de woorden in ‘Eigen Haard’
van 5 November, in ‘de Verzekeringsbode’ van 8 October, in het ‘Bulletin de l'Institut
International de Statistique’ van Februari 1888, aan de hulde op de algemeene vergadering
der Vereeniging voor de Statistiek van 23 Juni 1888 aan Kops' nagedachtenis gebracht. Zie
ook nog ‘Economist’, Nov. '87, p. 1043.
Nog klinken mij Thorbecke's woorden in de ooren: ‘Ik heb het aan mijne vrouw te lezen
gegeven en zij heeft alles begrepen. Ik zeg dit, voegde hij er bij, als eene hulde aan Kops'
klare wijze van voorstelling.’
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standigheid dat zeer spoedig een tweede druk noodig was. Dat het zich weldra een
blijvende plaats als handboek voor de leer der staathuishoudkunde had weten te
veroveren, bleek uit de omstandigheid, iets zeldzaams in Nederland met werken van
dien aard, dat telkens nieuwe drukken noodig waren. De vijfde, herziene en
vermeerderde uitgave, welker inhoud bijna dubbel zoo groot was als die der eerste,
zag in 1873 het licht.
Die bijval wordt verklaard door de volkomen bevattelijkheid van voorstelling,
waarvan Kops de gelukkige gave bezat, maar niet minder daardoor dat zijn handboek
over het geheel1 met juistheid teruggaf wat destijds als de ware beginselen der
staathuishoudkunde gold.
Dit boekje, dat hem reeds in 1851 het lidmaatschap van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde deed verwerven, deed op Kops de aandacht vestigen.
Op voordracht van den Minister Thorbecke werd hij dan ook bij Koninklijk besluit
van 18 September 1850 benoemd tot Adjunct-Commies bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken. Deze benoeming werd echter op zijn verzoek bij Kon. besluit
van 2 October daaraanvolgende ingetrokken, omdat toen reeds besprekingen
aanhangig waren voor eene plaatsing bij Financiën in eene hoogere en beter
bezoldigde betrekking2. Bij Kon. besluit van 9 Maart 1851 werd

1

2

‘Over het geheel’, want volgens sommigen zijner beoordeelaars helde Kops te zeer over tot
Staatsarmenzorg. In een viertal artikels in het ‘Alg. Handelsblad’ van November 1850,
herdrukt en n f. uitgewerkt in zijn in 1851 verschenen brochure: ‘Korte beschouwingen over
het Armwezen’, verdedigde Kops zich tegen die opmerking en lichtte zijn standpunt nader
toe. Dit laatste deed hij ook in de latere uitgaven zijner ‘Beginselen’, waardoor zijn
slothoofdstuk ‘Armoede’ telkens uitgebreider werd.
Thorbecke was er tegen, dat eerstbeginnenden bij een der Departementen van algemeen
bestuur in hoogeren rang zouden optreden dan dien van Adjunct-Commies op eene bezoldiging
van ƒ 1200 's jaars. Op dien voet waren dan ook reeds zeer spoedig na zijne optreding als
Minister bij Kon. besluit van 9 Januari 1850 twee reeds sedert December 1844 gepromoveerde
meesters in de rechten, de hoogst bekwame Jhr. Mr. J. Quarles van Ufford, destijds ambtenaar
bij het Provinciaal Gouvernement van Zuid-Holland, en steller dezes aan het Departement
van Binnenlandsche Zaken verbonden. Kops evenwel, destijds reeds door trouwbelofte
verbonden aan haar, die hem tot zijn dood toe eene teeder beminde gade is geweest, gaf
begrijpelijkerwijze de voorkeur aan de hoogere, beter bezoldigde betrekking, waarop hem
bij Financiën het uitzicht werd geopend. Thorbecke, met zeer vele anderen in den lande,
terecht geergerd over de daad van zijn toenmaligen ambtgenoot voor Justitie, die zich niet
ontzien had om zijn pas gepromoveerden, geenszins door bekwaamheden uitmuntenden zoon
terstond als Referendaris aan zijn Departement te verbinden, was er in het eerst gevoelig
over dat Kops, die zich bij hem voor eene plaatsing had aanbevolen, thans aan eene andere
betrekking de voorkeur gaf. Die gevoeligheid week echter weldra omdat de Minister spoedig
tot het besef kwam, dat het toch nog al begrijpelijk was dat Kops liever het meerdere aannam,
dat hem bij Financiën werd voorgehouden, dan zich tevreden stelde met het mindere, dat
hem bij Binnenlandsche Zaken werd aangeboden.
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Kops dan ook benoemd tot Commies bij het Departement van Financiën, Afdeeling
Generale Secretarie. Bij Kon. besluit van 21 Januari 1860 werd hij bevorderd tot
Hoofd-Commies. Reeds eene maand later, 21 Februari, werd hij benoemd tot
Referendaris. Deze betrekking bekleedde hij niet lang, daar hij bij Kon. besluit van
31 Mei 1860 werd benoemd tot lid van den Raad van toezicht op de
Spoorwegdiensten. Deze betrekking bekleedde hij gelijktijdig met die van lid der
Rijkscommissie voor de Statistiek en van Secretaris der Staatscommissie voor
onderzoek naar de circulatie hier te lande van vreemde muntspeciën, terwijl hij ook
meermalen werd benoemd tot lid van examen- en andere commissiën, hier en elders.
Zoo werd hij o.a. in November 1864 lid der Fransche ‘Commission d'enquête
législative sur le taux de l'interêt de l'argent’; in Januari 1873 lid der Commissie,
belast met het onderzoek naar den toestand en het beheer der Landsdrukkerij; in Sep-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

33
tember 1879 en sedert telken male, eene onderscheiding door hem zeer op prijs
gesteld, lid der Commissie voor de diplomatieke examens.
Het jaar 1864 bracht eene belangrijke wijziging in den ambtelijken werkkring van
onzen de Bruyn Kops. Bij Kon. besluit toch van 8 October van dat jaar werd hij
benoemd tot Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan de Polytechnische School
te Delft. Bijna vijftien jaren lang had hij in het ambtelijk gareel geloopen en
gelegenheid gehad, zeker niet zonder vrucht, kennis en ondervinding op te doen van
den gang de la machine gouvernementale. Nu werd hem de gelegenheid gegeven de
studeerende jongelingschap in te wijden in de steeds door hem gekoesterde
staathuishoudkundige denkbeelden. Niet lang evenwel zou hij zich onverdeeld aan
die taak wijden. In 1868 toch werd hij voor het kiesdistrict Alkmaar, dat sedert dien
tijd telkens zijn mandaat hernieuwde, verkozen tot lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. De toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. C. Fock,
zag bezwaar in de gelijktijdigc waarneming van het professoraat en het lidmaatschap
der Kamer, en op zijne voordracht werd Kops bij Kon. besluit van 21 Februari 1868
ontheven van de waarneming van zijn professoraat, zoolang hij Kamerlid zou zijn.
Op Kops' reclame werd hem echter onder Mr. Fock's opvolger vergund beide
betrekkingen gelijktijdig waar te nemen. Dit duurde evenwel slechts tot in 1873, toen
Kops op zijn verzoek bij Kon. besluit van 16 Augustus eervol als hoogleeraar werd
ontslagen, teneinde zich voortaan geheel aan zijne verplichtingen als
volksvertegenwoordiger te kunnen wijden.
Hoe nauwgezet de Bruyn Kops gedurende de bijna twintig jaren van zijn
lidmaatschap dër Tweede Kamer zijne plichten als volksvertegenwoordiger vervulde
en hoezeer hij bij zijne medeleden in aanzien was, daarvan getuigen, om dit nu reeds
op te merken, de warme woorden door den geachten Voorzitter dier Kamer, Mr. E.
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Cremers, op 5 October 1887 bij zijn graf aan zijne nagedachtenis gewijd.
Na deze herinnering aan de door de Bruyn Kops bekleede openbare betrekkingen,
keeren wij terug tot de vermelding zijner werkzaamheden op wetenschappelijk gebied.
Het is bekend dat de beoefening der Statistiek, de wetenschap der sociale feiten
in cijfers uitgedrukt, hand aan hand gaat met die der Staathuishoudkunde, de
wetenschap welke leert hoe de rijkdom in de maatschappij ontstaat en te niet gaat
en welke men ook zou kunnen omschrijven als de kennis van het huishouden der
maatschappij1. Geen wonder dan ook dat Kops' naam reeds in 1850 voorkomt onder
die der medewerkers tot het ‘Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje’,
opgericht door Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper en waarvan de eerste jaargang in 1849
het licht had gezien. Geen wonder ook dat hij in 1857 behoorde tot de medeoprichters
der op het initiatief van Mr. S. Vissering tot stand gekomen ‘Vereeniging voor
Statistiek’, welke sedert dien tijd de uitgave van het ‘Jaarboekje’, tot dit jaar
grootendeels door of onder toezicht van de Bosch Kemper bewerkt, op zich nam. Al
spoedig werd Kops bestuurslid dier Vereeniging. Na het terugtreden van Vissering
trad Kops in 1880 als Voorzitter der Vereeniging op en bleef dit tot in 1883, toen hij
ingevolge de Statuten aan de beurt van aftreding was. In zijne openingsredenen der
jaarvergaderingen besprak hij, blijkens de daarvan in de ‘Jaarboekjes’ verschenen
verslagen, meermalen een of ander punt van algemeen belang. Zoo in 1881 de
levensverzekeringen, in 1882 de voorzorgskassen, in 1883 de handelsstatistiek en
andere onderwerpen. In het ‘Jaarboekje’ komen enkele bijdragen van zijn hand voor,
o.a. overzichten van officieele verslagen; niet vele echter omdat hij,
begrijpelijkerwijze, zijne stukken liever in den in 1852 door hem gestichten
‘Economist’ plaatste.

1

Zie Inleiding van Kops' ‘Beginselen’.
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Maar ook buiten dat tijdschrift gaf Kops belangrijke statistische bescheiden uit. Er
worde slechts herinnerd aan de volgende. In 1857 verschenen zijne: ‘Handelcijfers,
overzicht van den in-, uit- en doorvoer der Nederlandsche handelsartikelen in elk
der jaren 1846 tot en met 1855, getrokken uit de Statistiek van den handel en de
scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden’1. In latere jaren bewerkte hij, de
zoo bekende Engelsche ‘Statistical Abstracts’ ten voorbeeld nemende, de drie eerste
bundels der ‘Jaarcijfers over 1881 (1882 en '83) en vorige jaren omtrent Bevolking,
Landbouw, Handel, Belastingen, Onderwijs enz., uitgegeven door de Vereeniging
voor de Statistiek in Nederland’, eene uitgave later door het ‘Statistisch Instituut’ in
eenigszins gewijzigden vorm voortgezet.
Tal van Statistieke bescheiden komen ook, zie de drie Registers op de tot in 1886
verschenen jaargangen, in ‘De Economist’ voor.
Met dat tijdschrift, opgericht in 1852, heeft de Bruyn Kops zich, niet minder dan
door zijne ‘Beginselen van Staathuishoudkunde’, een eerezuil gesticht, die hem een
blijvenden naam verzekert.
In de zesendertig jaargangen van ‘De Economist’, onder Kops' leiding verschenen,
zijn door hem en zijne medewerkers over school- en armwezen, over landbouw,
handel, nijverheid en scheepvaart, over belastingen en tarieven, over bank- en
assurantiewezen, over spaarbanken en banken van leening, en over tal van andere
zaken met de Staatshuishouding in verband staande, bijdragen geleverd, welke de
zaak nader hebben toegelicht, licht hebben ver-

1

Zie er over ‘de Gids’ van November 1857. - In hetzelfde jaar gaf zijn broeder, de heer G.F.
de Bruyn Kops te Batavia, uit zijne ‘Statistiek van den handel en de scheepvaart op Java en
Madoera sedert 1825’, waarop in 1869 gelijke Statistiek over 1855-1866 volgde. Zie er over
‘Bijblad-Economist’, 1858, p. 45 en ‘Economist’, 1870, p. 1252.
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spreid, de natie omtrent hare wezenlijke belangen hebben ingelicht.
Kops'bepaalde verdienste is dat hij steeds in volmaakt bevattelijken toon wist te
schrijven, steeds de practische zijde der quaestie wist te doen uitkomen. Er zij slechts
herinnerd aan zijn jarenlang volgehouden strijd tegen de accijnsen op de eerste
levensbehoeften en tegen de gemeente-accijnsen. Ongetwijfeld zijn de wettelijke
maatregelen, waarbij een deel dier accijnsen zijn vervallen verklaard, voor een deel
althans aan zijne ijverige bemoeiingen te danken. Ware hem een langer leven gegund
geworden, misschien ware het hem nog gelukt ook den Suikeraccijns, waartegen hij
inzonderheid in zijne laatste levensjaren zoowel in zijn tijdschrift als in de Kamer
een zoo warmen strijd voerde, (zie ook zijne afzonderlijke stukken daarover), uit de
rij onzer belastingen te doen verdwijnen1.
De bevordering der ware volksbelangen door de verspreiding van nuttige kennis,
van gezonde begrippen omtrent de beginselen waarop de huishouding van staat en
maatschappij moet berusten, was steeds Kops' streven. De bevordering van hetgeen
naar zijne innige, eerlijke overtuiging het waarachtig volksbelang was, stond steeds
bij hem op den voorgrond. Hij drukte dit reeds uit in den titel van zijn tijdschrift. Op
het titelblad van ‘De Economist’ noemde hij dit: ‘Tijdschrift voor alle standen, tot
bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van
staathuishoudkunde.’ Die woorden bevatten eenigermate een program. Aan dat
program is de Bruyn Kops gedurende zijn geheele leven getrouw gebleven. Steeds
heeft hij er naar gestreefd om door verspreiding en populariseering van hetgeen hij
voor de ware beginselen der staathuishoudkunde hield, de natie omtrent hare
wezenlijke belangen voor te lichten en tot bevorde-

1

Op dit onderwerp wordt hieronder teruggekomen.
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ring van volkswelvaart werkzaam te zijn. Die gezindheid sprak ook uit het motto,
dat zoovele jaren op den omslag van ‘De Economist’ prijkte: ‘Tua res agitur. Het
geldt uw belang, wat hier behandeld wordt.’ Dat motto teekent den man en zijn werk.
Kops' streven was kennelijk nimmer een ander dan de bevordering der belangen van
het algemeen. Voor wat hij de ware volksbelangen achtte te zijn, heeft hij steeds
geijverd met volkomen toewijding. In die richting is hij in zijn verschillende
betrekkingen en in ‘De Economist’ vele jaren onvermoeid werkzaam geweest. Als
redacteur van dat tijdschrift had hij om zich heen een geheele phalanx van mannen
weten te vereenigen, die met hem in die richting werkzaam waren. Ongetwijfeld
heeft ‘De Economist’ heel wat nuttige kennis en gezonde economische denkbeelden
verspreid en vermoedelijk zou het Nederland ten goede zijn gekomen, zoo meer
gevolg ware gegeven aan de wenken, zoo menigmaal in dat tijdschrift gegeven.
Streefde de Bruyn Kops er onophoudelijk naar om in ‘De Economist’ nuttige
kennis te verspreiden, hij streefde daarnaar ook door het publiceeren van andere
geschriften. Zoo verscheen (behalve zijne boven reeds vermelde ‘Korte
beschouwingen over het ‘Armwezen’), in 1851 zijn ‘Over Indirecte Belasting als
middel van plaatselijke inkomsten’, in 1856 zijn ‘Eenvoudige Gezondheidsleer. Een
boekje voor allen’1, en in 1863 zijn ‘Beknopte Handleiding tot de kennis der
Spoorwegen en het voornaamste wat daartoe betrekking heeft2. ‘Het is, zoo werd ten
slotte der Voorrede gezegd, ‘een eenvoudige Handleiding voor allen die zich met
het Spoorwegwezen iets meer dan door hier en daar opgevangen mededeelingen
wenschen bekend te maken’, en eene vrucht zijner driejarige werkzaamheid als lid
van den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten.

1
2

Zie er over ‘Gids’ October 1857 en Januari 1858.
Zie Quack's bespreking in ‘Gids’, November 1864.
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Steeds, het worde nogmaals herhaald, streefde de Bruyn Kops er naar de natie voor
te lichten omtrent hetgeen hij in gemoede meende hare ware belangen te zijn.
Hij deed dit in elke betrekking, waartoe hij geroepen werd, vooral gedurende zijn
bijna twintigjarig lidmaatschap der Tweede Kamer. Hij deed het in menig geschrift
van zijne hand, vooral in den door hem gestichten en zesendertig jaren lang
geredigeerden ‘ECONOMIST’.
In de zesendertig jaargangen van dat tijdschrift, welke onder de redactie van de
Bruyn Kops verschenen zijn, ligt een schat van wetenswaardige bijzonderheden
besloten. En het zou Nederland, herhalen wij, ten goede gekomen zijn zoo meer
aandacht ware geschonken, meer gevolg ware gegeven aan de wenken en opmerkingen
in dat tijdschrift over alle voorkomende economische vraagstukken van den dag
gemaakt, in den aanvang hoofdzakelijk door den redacteur alleen, langzamerhand
ook door eene geheele schare van medewerkers. Waren deze aanvankelijk nog
weinigen, - of (in den eersten jaargang, 1852, worden slechts drie namen van
medewerkers vermeld, - of) spoedig nam hun aantal zeer toe. Zoo ging het ook met
de belangstelling van het publiek. Kon Kops reeds in de ‘Voor- (eigenlijk Na-) rede’
tot het eerste deel zeggen, dat de deelneming, welke zijn tijdschrift mocht
ondervinden, een welkom bewijs was van de belangstelling, welke hier te lande in
de beoefening der Staathuishoudkunde, dat is van de kennis der ‘wetten van het huis’
wordt getoond; kon hij in zijn woord ‘aan den lezer’, December 1854, toen de
‘Economist’ drie jaargangen had beleefd, met voldoening er op wijzen, ‘dat er onder
het Nederlandsch publiek degelijkheid en weetgierigheid genoeg is om nog een
gedeeltelijkwetenschappelijke lectuur bij zijn reeds grooten voorraad van tijdschriften
te voegen’: toch zijn die eerste jaargangen deeltjes van niet meer dan ongeveer 400
bladzijden. Weldra zou dit anders worden. Wel telde de jaargang 1859 nog slechts
448 bladzijden; maar reeds de jaargang 1860
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moest worden gesplitst in twee deelen: ‘Economist’ en ‘Bijblad’, het laatste meer
uitvoerige stukken, kronieken, boekbeoordeelingen, statistieken enz. bevattende. Die
splitsing eindigde, terecht onzes inziens, met den jaargang 1867. Sedert 1867 is ‘de
Economist’, twintig jaren lang in twee flinke deelen, tesamen omstreeks 1200
bladzijden tellende, verschenen. Wel heeft dat tijdschrift zich nimmer mogen
verheugen in een bloei als met sommige onzer meer bepaald litterarische tijdschriften
het geval is. Maar wij vinden het reeds, hoe gaarne we ook, uit innige overtuiging
van het nut dat ‘de Economist’ stichten kan, het aantal lezers vertiendubbeld hadden
gezien, een heuglijk feit, dat het onzen de Bruyn Kops gelukt is om genoegzamen
bijval bij het publiek te vinden, om het door hem gestichte tijdschrfit zesendertig
jaar te laten verschijnen.
Bewijst dit voor den degelijken geest onzer natie, die bijval is, meenen wij, ook
aan deze omstandigheden te danken, dat Kops de gelukkige gave bezat alle
economische vraagstukken op de meest bevattelijke wijze en van de practische zijde
voor te stellen; dat hij langzamerhand onder onze economisten en staatslieden een
breeden kring van medewerkers wist te verwerven; en dat hij door de rijke
verscheidenheid, welke hij in zijn tijdschrift wist te brengen, ieder die iets over handel
en nijverheid, over belastingen, over arm- en schoolwezen en honderde andere
onderwerpen welke met de economie in verband staan, had mede te deelen,
aanmoedigde dit te zijner kennisse te brengen, opdat hij er voor zijn tijdschrift gebruik
van zou kunnen maken.
Geleerde, doctrinaire verhandelingen over moeielijke, ingewikkelde leerstukken
der Staathuishoudkunde moet men in ‘de Economist’ niet veel zoeken; maar elk
voorkomend economisch vraagstuk werd van de practische zijde beschouwd en
toegelicht en waar het pas gaf werd er telkens op gewezen dat de feiten
overeenstemden met de leer.
Aan feitenkennis hechtte Kops terecht zeer veel. Daarom
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begon hij al zeer spoedig, eerst onder het hoofd ‘Gemengde berigten’, later onder
dat van ‘Economische nalezingen en berigten’, in elke aflevering korte stukjes, soms
van slechts enkele regels, over tal van wetenswaardige zaken mede te deelen. Ziet
men nu, hetzij de jaarlijksche inhoudsopgaven, hetzij de drie verschenen registers
op de eerste vijfendertig jaargangen van ‘de Economist’ in1, dan staat men verbaasd
over het zeer groot getal wetenswaardige zaken in die korte berichtjes medegedeeld.
Uitvoeriger en gerangschikt naar de verschillende landen, welke de mededeelingen
betroffen, werden zij een tijd lang gegeven onder het hoofd ‘Economische kroniek’,
welke van 1857 tot 1863 in het ‘Bijblad’ werd opgenomen.
Het gewicht en de omvang der onder dat hoofd te bespreken onderwerpen namen
weldra zoo toe, dat eene splitsing wenschelijk scheen en Kops het raadzaam achtte
voor de behandeling van verschillende rubrieken, vaste medewerkers aan zijn
tijdschrift te verbinden. Zoo verscheen van 1857 af eene ‘Economische kroniek’,
eene ‘Handelskroniek’ van 1863 tot 1869, eene ‘Landbouw-kroniek’ van 1860 tot
1869, eene ‘Nijverheids-kroniek’, eene ‘Financiëele kroniek’, begonnen in 1869,
sedert 1876 in gewijzigden vorm onder het hoofd ‘Geld- en fondsenmarkt,
driemaandelijksch overzicht’, eene ‘Koloniale kroniek’ van 1863 af, enz. Aanvankelijk
verschenen al die kronieken, ingevolge Kops' verlangen, naamloos. Hij achtte dit
wenschelijk, zoowel in het belang van zijn tijdschrift als tegenover het publiek, en
voor althans een deel zijner medewerkers, waaronder jongere mannen, die nog geen
naam hadden gemaakt, wier naam dus geen kracht aan hun betoogen kon bijzetten.
Bij het naamloos verschijnen toch dier kronieken moest het publiek den indruk
verkrijgen

1

Wie bezorgt ons één flink, goed bewerkt, ook de namen der medewerkers vermeldend, register
op de eerste zesendertig jaargangen van ‘de Economist’?
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dat daarin steeds gesproken werd door ‘de redactie van den Economist’, hetgeen aan
den inhoud wellicht grooter waarde zou doen hechten, dan zoo die stukken
onderteekend waren door weinig of niet bekende schrijvers. Bij dien vorm behield
de redacteur ook meer de bevoegdheid aan zich, waarvan hij nu en dan gebruik
maakte, om in die kronieken de wijzigingen te brengen, welke hij wenschelijk achtte1.
De anonymiteit dier stukken had ook geen bezwaar, daar zij gewoonlijk geen
beoordeelingen van zaken of personen inhielden, maar eenvoudig de feiten
vermeldden en de aandacht vestigden op de daaruit te trekken conclusiën.
Wij voor ons, trouwe lezers van ‘de Economist’ van het eerste nummer af, hechtten
waarde aan die verschillende kronieken, omdat men daarin onder vaste rubrieken
veel wetenswaardigs over onderscheiden economische onderwerpen bijeengebracht
vond, en ‘de Economist’ daardoor meer en meer het recueil werd, waarin men zeker
kon zijn, over dat alles het een en ander te zullen aantreffen, met aanwijzing waar
men er meer over zou kunnen te weten komen.
Verschillende omstandigheden, gebrek aan voldoende medewerking, de begeerte
van sommigen om liever als schrijver over bepaalde onderwerpen met onderteekende
stukken op te treden, enz. enz., hebben er toe geleid, dat eenige dier kronieken slechts
een kortstondig leven hebben gehad2.

1

2

Eene enkele maal ook wel om er iets aan toe te voegen. Zoo voegde hij aan de ontboezeming
van den kolonialen kroniekschrijver, naar aanleiding der feestviering van 17 November 1863,
het gedicht toe, dat men op blz. 360 ‘Bijblad-Econ.’, 1863, kan lezen.
Zie daarover ook Kops' ‘Aan den lezer’ aan het hoofd van den vijfentwintigsten jaargang
(1876) van ‘de Economist’, een stuk waarvan de lezing zeer wordt aanbevolen aan hen die
de trapsgewijze ontwikkeling van dat tijdschrift in de eerste kwart-eeuw van zijn bestaan
willen leeren kennen en tevens willen zien in welke richting de redactie zich voorstelde in
het vervolg werkzaam te zijn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

42
Slechts twee kroniekschrijvers, die der financiëele en die der koloniale kroniek, zijn
aan de Bruyn Kops tot aan zijn dood toe getrouw gebleven, en zetten ook nu nog,
zij het dan, althans wat de eerste betreft, in gewijzigden vorm, de eenmaal opgevatte
taak in ‘de Economist’ voort.
De zoo lezenswaardige ‘Driemaandelijksche overzichten van de geld- en
fondsenmarkt’, welke sedert 1876 geregeld in ‘de Economist’ verschenen zijn,
droegen geene andere onderteekening dan de bekende drie sterretjes. Was reeds
dikwerf naar den naam des schrijvers gegist en was die naam voor de ingewijden
sedert lang geen geheim meer, eerst in 1888, na het optreden der nieuwe redactie
van ‘de Economist’, is algemeen bekend geworden wie die schrijver was. De heer
G.M. Boissevain toch, thans mederedacteur van dat tijdschrift, heeft zich, zie Econ.
'88, blz. 203, als zoodanig bekend gemaakt, tevens vermeldende dat en waarom die
overzichten voortaan in gewijzigden vorm zullen worden gegeven.
De Koloniale Kroniek is sedert 1863, dus nu reeds sedert meer dan eene kwart
eeuw, geregeld door mij bewerkt. Kops, die reeds in de eerste uitgave (1850) zijner
‘Beginselen van Staathuishoudkunde’ aan de koloniën een kort hoofdstuk van tien
bladzijden had gewijd, dat langzamerhand tot een dertigtal bladzijden in de vijfde
uitgave werd uitgebreid, had terstond begrepen, dat in een in Nederland, dat zoo
uitgestrekte koloniën bezit, uitgegeven economisch tijdschrift de koloniale zaak niet
onbesproken mag blijven. Reeds in den eersten jaargang (1852) van ‘de Economist’,
blz. 261, plaatste hij dan ook onder het hoofd ‘Nederlandsch-Indië en Engeland’ een
overzicht van het bekende, destijds druk besproken1, voor ons zoo hatelijk

1

Door mij wedersproken in het ‘Tijdschrift van Ned.-Indië’ van October 1852.
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artikel uit de ‘Edinburgh Review’ van Juli 1852: ‘Dutch diplomacy and Indian piracy.’
Doorbladert men het ‘Algemeen Register op Economist en Bijblad van 1852 tot
1862’ dan bespeurt men dat in dat eerste tienjarig tijdvak wel tallooze malen koloniale
zaken in dat tijdschrift werden besproken, maar dat het meestal sporadisch, meest in
kleine, korte stukjes geschiedde, waartusschen samenhang ontbrak en waardoor men
geen overzicht van het geheel kreeg. Kops meende dat naar meer eenheid in het
bespreken der koloniale zaak moest worden gestreefd, en haalde mij in 1863 over
mij daarvoor aan zijn tijdschrift te verbinden. Reeds van 1847 af had ik in
onderscheiden dagbladen en tijdschriften, in de laatste jaren ook nu en dan in ‘de
Economist’ over koloniale zaken geschreven; ik las er voortdurend veel over; ik was
destijds ambtenaar bij het Departement van Koloniën, dus in de gelegenheid om van
vele zaken ook de binnenzijde te leeren kennen; ik had in 1861 Java bereisd ten einde
onderscheiden zaken meer van nabij te leeren kennen. Kops, overtuigd van de
wenschelijkheid dat de koloniale zaken in zijn tijdschrift meer geregeld zouden
worden besproken en die toen reeds eene handels-, eene landbouw- en andere
kronieken gaf, achtte mij niet geheel onbevoegd tot het geven eener koloniale kroniek.
Er kwam dit bij. Sedert 1857 had Kops eene door hem sedert dien tijd steeds
voortgezette, hieronder nader te bespreken rubriek geopend: ‘Staathuishoudkundige
onderwerpen behandeld in de Staten-Generaal.’ Meermalen gaf ik hem mijne
ingenomenheid daarmede te kennen, het evenwel betreurende dat daarbij de koloniale
aangelegenheden, voor ons toch van zoo overwegend belang, schier geheel
onbesproken bleven. Hij erkende de wenschelijkheid dier bespreking, voelde zich
echter nog te weinig te huis op koloniaal gebied om dat geregeld te betreden en
meende dat ik hem daarbij ter zijde kon staan. Die taak lachte mij toe, hoezeer zij
voor mij in mijne ambtelijke positie
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hare eigenaardige moeilijkheden had1. Hoe zij vervuld werd staat ter beoordeeling
van de getrouwe lezers van ‘De Economist’. Hier zij daaromtrent nog slechts het
volgende opgemerkt. Raadpleegt men de inhoudsopgave der Kol. Kron. in het
‘Algemeen Register op de Economist’, dan bespeurt men dat gedurende het eerste
tiental jaren in die kroniek heel wat ruimte werd gewijd aan de bespreking van
koloniale quaestiën en regeeringsmaatregelen, terwijl later de kroniekschrijver zich
hoofdzakelijk bepaalde tot het bespreken der koloniale literatuur. Eene der redenen
daarvan (de andere kunnen onvermeld blijven) was deze. Nadat de Bruyn Kops in
1868 tot lid der Tweede Kamer was benoemd, legde hij zich meer dan vroeger toe
op de bestudeering der koloniale quaestiën. Met welk goed gevolg, bleek o.a. uit
onderscheidene zijner redevoeringen in de Kamer gehouden en uit de wijze waarop
sedert dien tijd onder het hoofd: ‘Economische onderwerpen bij de Staten-Generaal
behandeld’ de koloniale zaken werden besproken. Uit overtuiging dat de belangen
van Nederland en zijne overzeesche bezittingen als één moesten worden beschouwd
en dat verspreiding van kennis omtrent de koloniale quaestien niet anders dan nuttig
zou kunnen werken, vertrouwende dat hetgeen Kops daarover onder de bedoelde
rubriek zou zeggen lezers zou vinden onder hen, die wellicht gewoon waren, uit
gebrek aan belangstelling in koloniale zaken, de kol. kroniek ongelezen te laten, had
ik er telkens op aangedrongen dat onder het hoofd: ‘Econ. onderwerpen bij de S.G.
behandeld’, meer ruimte aan de bespreking van koloniale zaken

1

In de Kol. Kron. van 1875, Econ. p. 664, werd medegedeeld waarom zij zoolang naamloos
was verschenen en waarom zij voortaan zou worden onderteekend, en tevens, men vergunne
mij ook deze herinnering, dat steeds gezorgd was dat de Minister van Kolonien wist wie de
kroniekschrijver was. Reeds ten slotte der Kol. Kron. van Dec. 1863, Bijblad-Econ. p. 397,
was daaromtrent iets gezegd.
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zou worden gewijd. Dit geschiedde dan ook trapsgewijze meer en meer en daarom
kon de koloniale kroniekschrijver zich meer en meer bepalen tot het bespreken der
koloniale literatuur.
Men zal het, durf ik vertrouwen, den kolonialen kroniekschrijver, een der oudste
en sedert 1859 een der getrouwste medewerkers van ‘de Economist’, niet euvel
duiden dat hij te dezer gelegenheid over het ontstaan der kol. kroniek, welke een zoo
groot aantal bladzijden in dat tijdschrift inneemt, eenige bijzonderheden mededeelde.
Thans een woord over de van 1857 tot '87 in ‘de Economist’ voorkomende rubriek:
‘Economische onderwerpen bij de Staten-Generaal behandeld.’ In de eerste plaats
werd daarbij jaarlijks een overzicht gegeven van de beraadslagingen over de
Staatsbegrooting en de koloniale begrootingen, en verder van de behandeling van
elk wetsontwerp of stuk dat maar eenigszins tot het ruim gebied der
staathuishoudkunde kon worden gebracht. Daarbij werd gewoonlijk1 deze regel
gevolgd: dat een onderwerp eerst ter sprake werd gebracht, wanneer de onderscheiden
takken der wetgevende macht daarover haar eindoordeel hadden uitgesproken, en
dat verworpen wetsvoorstellen veelal onbesproken bleven. Was bv. een wetsontwerp
jaren lang aanhangig gebleven of meer dan eens, soms na voorafgegane verwerping,
in gewijzigden vorm ingediend, dan werd eerst in het jaar der aanneming bij de
vermelding van het eindresultaat ook een overzicht gegeven van den vroegeren loop
der zaak. Dit had het nadeel dat soms het jaaroverzicht van ‘economische onderwerpen
bij de S.G. behandeld’ niet geheel volledig was. Daartegenover stond echter het
onmiskenbaar voordeel dat nu in eens een volledig overzicht van de wettelijke
behandeling van een of ander onderwerp werd gegeven.

1

‘Gewoonlijk’, want op uitzonderingen zou kunnen worden gewezen.
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Deze overzichten werden door Kops in het ‘Aan den lezer’ vóor den jaargang 1876
aldus omschreven: ‘In deze rubriek trachten wij den lezer die er belang in stelt gelijken
tred te doen houden met onze economische wetgeving. Men vindt daar in korte
trekken van onze voornaamste wetten, den inhoud, wordingsgeschiedenis en
behandeling uiteengezet, terwijl dat kader menige gelegenheid aanbiedt om daarbij
eigen beschouwingen over het onderwerp in te vlechten. In dien geest hebben wij in
de laatste jaren onze kwestiën van muntwezen, spoorwegen, nijverheidspolitie,
tariefshervorming, spaarbankwezen, belastinghervorming enz., zoo duidelijk ons
mogelijk was met den lezer besproken.’ Die overzichten, door Kops kennelijk steeds
met ingenomenheid bewerkt, behoorden mijns inziens tot de belangrijkste stukken
welke in de Economist voorkwamen. Daardoor toch kreeg men elk jaar in een
betrekkelijk kort bestek een overzicht van bijna de geheele werkzaamheid onzer
wetgevende macht op economisch gebied. Een over zicht gemakkelijk voor de leden
der Staten-Generaal maar vooral nuttig en van belang voor hen, die tijd noch lust
hebben de zoo lijvige Staten-Generaal-stukken tot hunne dagelijksche lectuur te
maken, doch belangstelling genoeg gevoelden voor de publieke zaak om gaarne door
goed gestelde overzichten op de hoogte te worden gehouden van de wijze waarop 's
lands zaken door onze beschreven vaderen werden behandeld.
In de laatste jaren is wel eens de opmerking gemaakt dat de steller dier overzichten
wel wat onevenredig veel ruimte beschikbaar stelde voor het teruggeven van hetgeen
het kamerlid Mr. J.L. De Bruyn Kops over een of ander onderwerp had in het midden
gebracht. Het feit willen wij niet geheel wederspreken, maar wij achten het èn
begrijpelijk èn te verontschuldigen. Kops behoorde niet tot de veelsprekers in de
Kamer. In den regel sprak hij slechts over economische onderwerpen en wanneer hij
tot toelichting der zaak iets wezenlijks in het midden meende te
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kunnen brengen. Zijne redevoeringen bleken dan ook steeds wel overdacht te zijn
en op grondige bestudeering van het onderwerp te berusten. Is het nu niet begrijpelijk
dat hij, wetende dat vele trouwe lezers van ‘de Economist’ minder trouwe lezers
waren van de ‘Handelingen’ der Kamers, er prijs op stelde de lezers van zijn tijdschrift
in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van hetgeen hij in de Kamer in het
midden had gebracht, voor zoover dit behoorde tot de onderwerpen in zijn tijdschrift
behandeld?
Wil men nagaan welk aandeel de Bruyn Kops gedurende zijn bijna twintigjarig
lidmaatschap der Tweede Kamer nam aan de behandeling van 's lands zaken, men
doorbladere slechts zijne ‘overzichten van economische onderwerpen bij de Stat.
Gen. behandeld’, jaarlijks door hem in ‘de Economist’ geleverd, zoolang zijne
krachten hem vergunden met dien arbeid voort te gaan. Het laatste gedeelte dier door
hem bewerkte overzichten vindt men in ‘de Economist’ van 1887, blz. 400.
Steeds zal men vinden dat Kops, een man van een kalm, gematigd karakter, doch
met beslist liberale beginselen, opgevoed in de school van Thorbecke, van wien hij
zich steeds een warm aanhanger betoonde, bijna altijd met de liberale partij mede
stemde, en geene gelegenheid liet voorbijgaan om te trachten de toepassing te
verkrijgen van hetgeen hij, eerlijk en oprecht, de ware economische beginselen achtte
te zijn, geschikt om de natie vooruit te brengen op de baan der ontwikkeling.
Wij achten het onnoodig dit nader in bijzonderheden aan te toonen, en willen
slechts, tot staving van ons beweren, aan een paar onderdeelen van zijne parlementaire
werkzaamheid herinneren.
Steeds toonde Kops zich, blijkens menig in ‘de Economist’ opgenomen stuk, een
warm voorstander van het verkrijgen van directe stoomvaartverbindingen tusschen
Nederland en Ned.-Indië en andere landen. In 1871 diende hij, met vier medeleden,
een breedvoerig toegelicht wets-
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voorstel bij de Tweede Kamer in tot het verkrijgen eener gesubsidiëerde geregelde
‘Stoompakketvaart op Noord-Amerika’, uit Vlissingen naar New-York1. Wel werd
dat voorstel door de meerderheid der Tweede Kamer afgewezen; maar het is bekend
dat het den stoot gaf tot het spoedig daarop tot stand komen der directe
Stoomvaartverbinding tusschen Nederland en New-York, welke tot zoo groote
uitbreiding onzer handelsbetrekkingen met de Vereenigde Staten aanleiding gaf. Het
is bekend, dat de wakkere maatschappij, welke die pakketvaart onderhoudt, in
December 1888 ook eene geregelde vaart naar de la Plata-rivier in Zuid-Amerika
begon en over het boekjaar 1888 een dividend van 11 pct. kon uitkeeren. Wel een
bewijs, dat het plan om die stoomvaartverbinding tot stand te brengen, waartoe de
toenmalige zeeofficier, thans Staatsraad, M.H. Jansen in 1869 door zijne bekende
brochure ‘Een brug over den Oceaan’ den eersten stoot had gegeven, eene goede
gedachte was.
IJverde Kops daarvoor, niet minder deed hij het voor het tot stand komen eener
geregelde stoompakketvaart tusschen Nederland en Nederl.-Indië, waarover ‘de
Economist’ reeds in 1857 een eerste artikel bevatte, weldra door tal van anderen
gevolgd.
Maar vooral was zijn ijver groot om, in het belang voornamelijk van de mindere
klassen, en ter bevordering van het binnenlandsch verkeer, te geraken tot eene
afschaffing, althans aanzienlijke vermindering, van de landsen gemeente-accijnsen
op de eerste levensbehoeften. Talloos zijn de artikelen daarover in ‘de Economist’
voorkomende. Van de triomfen, in dit opzicht behaald, mocht Kops zich stellig een
aanmerkelijk deel toeschrijven. Hier zij slechts uitdrukkelijk herinnerd aan zijn
jarenlang in zijn tijdschrift en in de Tweede Kamer volgehouden, niet met gunstigen
uitslag bekroonde pogingen om te geraken tot

1

Zie daarover ‘Economist’, 1871, p. 285, 327, 510, 602, 871.
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de afschaffing van den S u i k e r a c c i j n s . Hij wenschte die afschaffing in de eerste
plaats in het belang van het volk, omdat daardoor een gezond en voedzaam
genotmiddel meer onder aller bereik zou komen. Hij bewees dit door het voorbeeld
aan te halen van Engeland, waar sedert de afschaffing van den accijns op 21 Mei
1874 het suikerverbruik geklommen is tot 30 kilo per hoofd per jaar, terwijl dat
verbruik in Nederland slechts 7 1/2 kilo bedraagt1.
Hij wenschte die afschaffing niet minder in het belang onzer koloniale, vooral op
Java zoo hoogst belangrijke suikerindustrie en wees telkens op het abnormale,
inderdaad ergerlijke feit dat sedert de afschaffing van den suikeraccijns in Engeland
in 1874, onze heerlijke Java-suikers bijna geheel direct naar Engeland worden
vervoerd, terwijl onze raffinaderijen bijna niets dan beetwortel-suiker verwerken.
Teneinde omtrent de zoo belangrijke, sedert jaren zooveel besproken suiker-kwestie
eene beslissing door de wetgevende macht uit te lokken, diende Kops in de
Kamerzitting van Maart 1876 een breedvoerig toegelicht wetsvoorstel tot afschaffing
van den suiker-accijns in, en lichtte dit verder in ‘de Economist’ en in brochures toe.
Zie vooral in ‘de Economist’ van 1877 de serie belangrijke artikelen: ‘de
Nederlandsche belangen en de suikerkwestie’, later in brochurevorm overgedrukt2.
In April 1878 werd, om de redenen, vermeld in ‘de Economist’ van dat jaar, bl. 1159,
dat wetsvoorstel ingetrokken. Met anderen hebben wij het steeds betreurd dat Kops,
ook al kon hij de verwerping van zijn wetsvoorstel met zekerheid voorzien, zijn
voorstel niet aan die vuurproef heeft onderworpen, omdat dan duidelijker dan nu het
geval is geweest gebleken zou zijn, wat van regeeringswege en van de zijde der
oppositie tegen dat voorstel zou zijn aangevoerd, hetgeen bij een later debat van
voordeel had kunnen zijn.

1
2

Zie o.a. ‘Economist’ 1877, p. 983 en 1886, p. 236.
Zie ook Econ. 1878, p. 161, 169, 563 en 1159.
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Maar wat hiervan ook zij, wat de Bruyn Kops in ‘de Economist’ schreef en in de
Tweede Kamer sprak ten voordeele van de afschaffing van den Suikeraccijns zal
met vrucht kunnen worden herlezen, wanneer die gewichtige kwestie, gelijk
vermoedelijk weldra het geval zal zijn1, wederom aan de orde zal zijn.
Wij vertrouwen in het bovenstaande reeds voldoende te hebben doen uitkomen
wat de Bruyn Kops als redacteur van de ‘Economist’ gaf en wat hij in andere
betrekkingen presteerde.
Mogelijk verwachten sommigen Kops nu ook nog in zijne wetenschappelijke
beteekenis geschetst te zien, aangewezen te zien welke plaats hem onder de
economisten van naam toekomt. Zulke schets zou interessant en leerzaam kunnen
zijn, maar men verwachte ze van een economist van meer beteekenis dan steller
dezes weet te zijn. Onder herinnering aan het bovengezegde omtrent de ook door
geen mindere dan Thorbecke geprezen duidelijkheid en bevattelijkheid van de Bruyn
Kops' wijze van voorstelling en omtrent het practische zijner richting, volstaan we
dan ook met te verwijzen naar de woorden, door Mr. N.G. Pierson, Kops' opvolger
als voorzitter der Vereeniging voor de Statistiek, in de algemeene vergadering dier
Vereeniging van 23 Juni 1888 aan zijne nagedachtenis gewijd2. De heer Pierson zeide
o.a.: ‘Er is tot herdenking van zijne groote verdiensten reeds veel gezegd, zoodat het
moeilijk zou zijn, daaraan nog iets nieuws toe te voegen. Alleen wil ik er aan
herinneren dat wij onze oeconomische opvoeding voor een groot deel aan den heer
de Bruyn Kops verschuldigd zijn. Er is bijna niemand onder ons, of hij heeft zijne
oeconomische studiën begonnen met de

1
2

Tegenover het bekende voorstel der vijf mannen om den zoutaccijns af te schaffen, betoogden
anderen reeds de wenschelijkheid liever over te gaan tot afschaffing van den suikeraccijns.
Zie ‘Bijdragen van het Statistisch Instituut’, 4e jaargang, blz. 210.
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lezing van het boek van de Bruyn Kops. Al zijn wij hem langzamerhand ontgroeid
en op zijne schouders gaan staan, dit neemt niet weg, dat hij ons ontwikkeld heeft,
ons belangstelling voor de oeconomische wetenschap heeft ingeboezemd, en dat wij
hem daarvoor grooten dank schuldig zijn,’ enz.
Voorzeker mogen de oude vrienden en tijdgenooten van den schrijver der
‘Beginselen van Staathuishoudkunde’ er tevreden mede zijn, hem op zoodanige wijze
gehuldigd te zien door den bekwamen schrijver van het ‘Handboek der
Staathuishoudkunde’.
Het bovenstaande moge volstaan om althans eenigermate, gelijk in den aanvang van
dit stuk gezegd werd dat het streven zou zijn, uit eene beschouwing van Kops'
geschriften te doen blijken dat zijne richting steeds eene practische was; dat hij er
steeds op uit was om de vruchten zijner wetenschappelijke studiën te doen strekken
ten bate van het algemeen.
Overtuigd, dat het vele jaren lang door de Bruyn Kops geredigeerde tijdschrift ‘de
Economist’, om het vele nuttige en leerzame van zijn inhoud, meer de aandacht
verdiende en verdient van allen die in de publieke zaak belang stellen, dan daaraan
door velen geschonken werd, meende ik deze gelegenheid te mogen aangrijpen om
op inhoud en richting van dat tijdschrift de aandacht te vestigen van een kring van
personen, waaronder er velen zijn, die, naar ik durf gissen, niet tot de gewone lezers
van ‘de Economist’ behooren.
Het zij vergund er bij te voegen, dat al verschijnt dat tijdschrift thans onder eene
andere redactie, in beknopter vorm en al is de richting wellicht eenigszins gewijzigd,
de hoofdstrekking geene andere is dan die van de Bruyn Kops: door verspreiding
van gezonde economische denkbeelden mede te werken tot bevordering van
volkswelvaart, tevens den lezer zooveel mogelijk op de hoogte hou-
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dende van den voortgang der economische wetenschap.
Na eenige bladzijden aan den publicist de Bruyn Kops, meer bepaald aan zijn
hoofdwerk, het tijdschrift ‘de Economist’ te hebben gewijd, vatten wij, hoewel na
het reeds medegedeelde nog slechts op enkele bijzonderheden zal zijn te wijzen, den
losgelaten draad van zijn levensbericht weder op om te eindigen met enkele woorden
over zijn persoon en zijn karakter.
Dat de Nederlandsche Regeering de bekwaamheden van de Bruyn Kops erkende
en gaarne van zijn diensten gebruik maakte, blijkt uit zijne bovenvermelde benoeming
tot onderscheidene betrekkingen en tot lid van tal van commissiën. Ook maakte zij
gaarne gebruik van zijn aanbod om zoowel in 1878 als in 1883 op eigen kosten naar
Parijs te gaan teneinde als gedelegeerde der Nederlandsche Regeering Nederland te
vertegenwoordigen op de in die jaren aldaar gehouden ‘Congrès Scientifiques des
Institutions de Prévoyance’, waar hij belangrijke, zoowel in ‘de Nederlandsche
Staatscourant’ als in ‘de Economist’ opgenomen verslagen over de Nederlandsche
instellingen van voorzorg uitbracht1. Het ‘Virtus nobilitat’ mocht evenwel zijne borst
niet versieren. De vierenzestigjarige, in veler oog hoogst verdienstelijke man, de
schrijver van een wetenschappelijk handboek, dat eene kwart eeuw lang als het beste
gegolden geeft, dat wij over dat vak van wetenschap bezaten en dat tal van uitgaven
heeft beleefd,

1

Zie over die Congressen ‘de Economist’ van 1878, p. 433 en 739, 1879, p. 175 en 191, 1883,
p 599, 701 en 896, 1884, p. 31. Over de derde, in den zomer van 1889 te Parijs te houden
bijeenkomst van dat Congres, zie ‘de Economist’ van 1887, p. 374 en 941 en 1889, p, 369.
In het laatste stukje is vermeld dat Nederland op dat Congres niet officiëel zal
vertegenwoordigd zijn omdat de Nederlandsche regeering gemeend heeft zich te moeten
onthouden aan elke deelneming aan het dit jaar te Parijs te vieren eeuwfeest en wat daarmede
in verband staat.
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de man die meer dan een derde eener eeuw een belangrijk tijdschrift op zeer
verdienstelijke wijze redigeerde en er ongetwijfeld veel toe heeft bijgebracht om
gezonde economische denkbeelden onder de natie te verspreiden, scheen zich het
ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw nog niet waardig te hebben gemaakt.
Ook de Academie van Wetenschappen scheen zijne wetenschappelijke verdiensten
nog niet hoog genoeg te schatten om hem eene plaats onder hare leden waardig te
keuren1.
Het buitenland vergoedde eenigermate aan Kops wat zijn vaderland naliet. De
Koning van Italië benoemde hem tot Officier van de Orde van de Kroon ‘pour
concours efficace à la Direction Italienne de Statistique’, zoo schreef de Italiaansche
gezant bij de toezending van het diploma. Hij werd benoemd tot lid van het
‘Collegium Oecumenicum’ te Londen, tot lid der door de Fransche Regeering
ingestelde ‘Commission d'Enquête législative sur le taux de l'interêt de l'argent,’ enz.
Was Kops voor het toekennen van zulke onderscheidin-

1

Voor twee jaren maakte ik soortgelijke opmerking bij het schrijven voor ‘Letterkunde’ van
het levensbericht van wijlen Robidé van der Aa. De heer Victor de Stuers maakte ze onlangs
na het overlijden van Professor Alberdingk Thijm. Zij is meermalen gemaakt, o.a. ook na
Vosmaer's overlijden, maar schijnt door onze machthebbenden òf niet geteld, òf voor onjuist
te worden gehouden. Na den stortvloed toch van ridderkruizen, ter gelegenheid van 's konings
heuglijk veertigjarig regeeringsjubilé over Nederland uitgestort, kon men weder in de
dagbiaden de opmerking lezen, dat slechts zeer enkele letterkundigen en kunstenaars, maar
schier niet dan ‘hommes en place’ schenen te zijn bedacht. Ware de Bruyn Kops op 12 Mei
1889 nog lid der Tweede Kamer geweest, mogelijk ware hij dan, op grond van zijn ruim
twintigjarig lidmaatschap, evenzeer gedecoreerd geworden als nu met onderscheidene zijner
oud-collega's het geval was. Maar zijn veeljarig redacteurschap van ‘de Economist’ zou wel
evenzeer van regeeringswege onopgemerkt zijn gebleven als het geval was geweest in 1877,
toen van het vijfentwintigjarig bestaan van dat nuttige tijdschrfit geenerlei notitie was
genomen.
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gen niet geheel onverschillig, hij wist te goed, hoe zij soms worden verleend en om
welke redenen zij soms worden verkregen, om er groote waarde aan te hechten.
Grooter prijs zou hij er op hebben gesteld, zoo hij had mogen ondervinden, dat
zijn tijdschrift algemeen gelezen ware geworden, omdat hij daarin het bewijs zou
hebben gevonden dat zijn voortdurend streven om door woord en schrift zijne
medeburgers voor te lichten omtrent hetgeen hij eerlijk en oprecht voor de ware
beginselen van Staatsbeheer hield, algemeen ware gewaardeerd geworden. ‘De
Economist’ heeft echter nimmer op een zeer ruimen kring van lezers kunnen bogen
en Kops heeft er zich mede moeten tevreden stellen, op den duur voor een beperkter
kring van lezers op te treden dan hij zich aanvankelijk had voorgesteld dat het geval
zou zijn.
Mogelijk zou Kops meer lezers hebben getrokken, zoo zijn stijl anders, boeiender
ware geweest; want hoewel hij volmaakt duidelijk en bevattelijk wist te schrijven,
een ‘pakkenden’ stijl, bv. à la Bastiat, bezat hij niet. Hij kon evenmin onder onze
beste stylisten, als onder onze welsprekendste redenaars gerangschikt worden. Voor
het laatste stond hem ook zijn ietwat lispelende toon in den weg1. Doch ernstige
lezers en hoorders voelden zich aangetrokken door de duidelijkheid zijner voorstellen
en de degelijkheid zijner adviezen.
Dat Kops een warm voorstander was der coöperatieve beweging in Nederland en
daarbuiten, omdat hij daarin veel goeds zag voor de minder met tijdelijke middelen
gezegenden, bleek uit menig stuk in zijn tijdschrift. Het

1

Ik herhaal, wat ik twee jaren geleden bij het uiten van ongeveer soortgelijk oordeel bij het
stellen van Robidé van der Aa's levensbericht zeide: ik weet volmaakt goed dat mij als
schrijver alle stijl, als spreker alle redenaarstalent ontbreekt, maar ben ik daarom volstrekt
onbevoegd om het schrijvers- of redenaarstalent van een ander te beoordeelen?
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bleek ook aan zijn graf, waar de voorzitter der 's Gravenhaagsche coöperatieve
bouwvereeniging ‘Vooruit’ van Kops getuigde dat hij zich steeds een ijverig en
belangstellend commissaris had betoond, steeds bereid de Vereeniging met raad en
daad terzijde te staan.
Zoo betoonde Kops zich in menigen kring, waarin hij geroepen was, omdat men
meende dat hij er nuttig werkzaam kon zijn.
Nergens echter was hij gelukkiger dan in den stillen huiselijken kring, en zijn
afsterven op 1 October 1887, na langdurig en smartelijk, met geduld en onderwerping
gedragen lijden, was dan ook in de eerste plaats te betreuren voor zijne gade en zijne
eenige dochter.
Maar zijn heengaan was ook een verlies voor zijn vele vrienden, die hem eerden
om zijn edel en hupsch karakter. Wat hij voor zijne vrienden was, werd aan zijn graf
getuigd door een zijner oudste vrienden, Mr. James Loudon, die in warme, gevoelvolle
woorden er aan herinnerde, hoe velen zich reeds aan de universiteit tot Kops
aangetrokken gevoelden om zijn edel karakter1.
Ik leerde hem reeds te Leiden kennen en waardeeren. Sedert zijne vestiging te 's
Gravenhage werd ik meer en meer met hem bevriend. Schier zoolang als ‘de
Economist’ bestaat, was ik zijn medewerker. Ik weet, hoe hij er in dit tijdschrift, in
zijne overige geschriften, in de vele betrekkingen en commissiën hem opgedragen,
steeds naar heeft gestreefd ten algemeenen nutte werkzaam te zijn, de hem
opgedragem taak met ijver naar zijn beste weten te vervullen. Ik meen dat Nederland
in Mr. J.L. de Bruyn

1

Herdacht de heer Loudon te dier gelegenheid inzonderheid den vriend, de Voorzitter der
Tweede Kamer den verdienstelijken staatsburger en volksvertegenwoordiger, de Voorzitter
der liberale kiesvereeniging te Alkmaar den wakkeren representant van dat district, ik herdacht
meer bepaald den schrijver der ‘Beginselen van Staathuishoudkunde’ en den stichter van ‘de
Economist’.
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Kops een verdienstelijk staatsburger verloren heeft, een man wiens naam zal blijven
leven door al hetgeen hij op staathuishoudkundig gebied heeft verricht, een edel
mensch, die steeds warm heeft gestreden voor al wat hij, eerlijk en oprecht, de ware
volksbelangen achtte te zijn. Ik meen te mogen zeggen dat Kops zijn geheele leven
is getrouw gebleven aan het programma dat hij zichzelven stelde, toen hij op het
titelblad van ‘de Economist’ dit noemde: ‘tijdschrift voor alle standen, tot bevordering
van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van
staathuishoudkunde.’ En ik houd mij overtuigd, dat, al mochten misschien meer of
min spoedig de diensten worden vergeten die Jacob de Bruyn Kops als ambtenaar,
als hoogleeraar, als volksvertegenwoordiger, als lid van allerlei commissiën heeft
bewezen, het niet licht zal worden vergeten dat hij de schrijver was der ‘Beginselen
van Staathuishoudkunde’, het eerste, echt Nederlandsche handboek voor dien tak
van wetenschap, en den stichter van ‘de Economist’, het tijdschrift dat er zooveel
toe heeft bijgedragen om gezonde economische denkbeelden onder de natie te
verspreiden.
J.K.W. QUARLES VAN UFFORD.
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Levensbericht van JHR. MR. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet.
Op den 1 Juli 1888, stierf op den huize Overduin, het schoone landgoed aan den
voet der Walchersche duinen onder Oost-Kappel, Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de
Jonge van Ellemeet, nadat hij slechts enkele dagen vóór zijn verscheiden door onze
Maatschappij tot Eerelid was benoemd.
Hoewel de mare van zijn heengaan niet onverwacht kwam, daar de zeven en
zeventig-jarige grijsaard reeds sedert maanden dobberde tusschen leven en dood,
was de indruk toch smartelijk, niet alleen in Zeeland, waar de overledene algemeen
bekend was en geacht, maar in geheel Nederland, waar talloos velen in hem den even
welwillenden als vermogenden voorstander vereerden van wetenschap, kunst en
volksbelangen.
De Jonge werd den 5 Mei 1811 te 's Gravenhage geboren en was het éénige kind
uit de echtvereeniging van Marinus de Jonge, raad te Zierikzee en baljuw van St.
Maartensdijk (eiland Tholen) en Maria Wilhelmina Susanna van Outhoorn. De
ambachtsheerlijkheid Ellemeet was door
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zijn grootvader Willen de Jonge in 1765 gekocht van den, in de mannelijke lijn
uitgestorven familietak, voortgesproten uit Mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, in
het laatst der zeventiende eeuw, den bekenden Ontvanger-generaal der Unie. Reeds
in 1824 was de Jonge ouderloos, doch de ledige plaatsen werden, zooveel mogelijk,
vervuld door zijn neef Jhr. Mr. Marinus Willem de Jonge van Campensnieuwland,
den lateren minister van Justitie en diens waardige echtgenoote Magdalena Maria
Evertsen, welke voortreffelijke vrouw door haar pleegzoon als eene moeder werd
bemind.
Na eene eerste opleiding te 's Gravenhage kwam de Jonge reeds vroeg op het, toen
pas enkele jaren bestaande instituut Noorthey, van Dr. Petrus de Raadt. Het onderwijs
op deze terecht beroemde inrichting, heeft een duurzamen stempel gedrukt op het
karakter van de Jonge van Ellemeet, die eene eervolle plaats ingenomen heeft onder
de vele bruikbare en zelfstandige mannen, door den bekwamen leermeester gevormd.
Daar werd hij geleid op een weg, waarop hij levenslang onbeschroomd kon voortgaan,
want niet licht wordt de richting verlaten, met ernst, liefde en volharding in de
jongelingsjaren aangewezen.
De heer de Raadt was in die dagen zijn tijd vooruit, vooral bij de toepassing van
het gymnasiaal onderwijs, terwijl de huiselijke inrichting, bijzonder door de trouwe
hulp eener even zorgvolle als hoogst beschaafde echtgenoote, niet weinig het doel
deed naderen, dat de kundige opvoeder zich voorspiegelde. Hij wenschte namelijk
Noorthey te maken tot een kweekschool van jongelieden, liefst uit aanzienlijke
standen, die dan weder op hun beurt de verkregen kennis en degelijkheid in ruimer
kringen konden verspreiden, waardoor de inrichting geheel het vaderland ten goede
kwam. De Jonge erkende steeds dankbaar zijn groote verplichting aan den geliefden
leermeester en getuigde daarvan ook, toen hij in April 1862, met vele zijner oude
makkers op het kerkhof te Voorschoten bij de
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groeve stond, waarin het stof van den braven man ter ruste werd gelegd. Op eene
reis door Nederland in 1825 en later door Saksisch-Zwitserland, was de heer de Raadt
zijn tochtgenoot. Uit die schooljaren dagteekende ook de onafgebroken vriendschap
met Dr. Laurens Rijnhart Beijnen, bij wiens feestviering op den 11 September 1878
de Jonge van Ellemeet voorzitter der regelingscommissie was.
In Juni 1829 werd hij ingeschreven als student in de rechten aan de Utrechtsche
Hoogeschool. Door een aanzienlijk vermogen daartoe in staat gesteld, leefde hij,
vooral in de laatste jaren van zijn academietijd, op ruimen voet, doch muntte niet
minder uit door lust tot studie en fatsoenlijk gedrag. Rusteloos streefde hij naar het
schoone en goede en had een afkeer van alles, wat zich bewoog op de kronkelpaden
van leugen, laagheid en bedrog. Nog is in Utrecht de heugenis niet geheel uitgewischt
aan dezen echten student, die door allerlei kleine oplettendheden en zekere ‘politesse
de coeur’ ieder, die met hem in aanraking kwam en vooral beschaafde vrouwen, wier
omgang hij altijd hoog waardeerde, terstond wist in te nemen. Zijne uiterlijke
levenswijze bevorderde niet weinig dien invloed. In de, met keurigen smaak rijk
gemeubelde vertrekken van zijn huis op de Voorstraat, ontving hij gaarne een
uitgezochten vriendenkring. Die samenkomsten kenmerkten zich zoowel door goeden
toon, als door een onderhoud, tintelend van geest en vernuft, waarbij de gastheer
zijne gave toonde, om scherpzinnig de eene of andere persoonlijkheid in een paar
woorden volkomen juist te schetsen, van welk talent ik later meer dan ééne
opmerkelijke bijdrage hoorde. Ook wegens zijn sierlijke rijtuigen, kostbare paarden
en fraaie honden, werd deze student door jongere makkers vaak aangezien als een
soort van zondagskind, een buitengemeen bevoorrecht sterveling, die het lief des
levens kende bij dagelijksche ervaring, maar het leed slechts bij geruchte. Zij, die
echter nauwlettender konden lezen in het hart van dezen jongen man, wisten wel dat
ook dáár weemoed
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woonde en een gevoel van eenzaamheid soms donkere schaduwen vallen liet in het
zachte gemoed van den, reeds zoo vroeg ouderloozen jongeling.
Het najaar van 1830 bracht groote verandering. Men moet die tijden hebben beleefd,
om de geestdrift naar waarde te schatten, welke de harten der Nederlandsche
jongelingschap doortrilde, nadat koning Willem zijn volk te wapen had geroepen
om de geschonden rechten van het vaderland te handhaven. De kweekelingen der
Hoogescholen waren onder de eersten, die zich aanboden om, vereenigd in vrijwillige
jagerkorpsen of flankeur-kompagniën, naar de grenzen te trekken. Op den 10
November stond op het ruime plein voor de Bibliotheek meer dan de helft der
Utrechtsche studenten als jagers in het gelid, om afscheid te nemen van curatoren,
hoogleeraren en andere autoriteiten en de vaandels te ontvangen, door vriendelijke
vrouwenhanden geborduurd. En toen den volgenden morgen de kompagnie over
Gorkum naar Noord-Brabant marcheerde, gingen als het ware aller harten met die
jongelingen mede en wenschten hun zegen op den onzekeren weg. De Jonge van
Ellemeet, die zich reeds terstond als vrijwilliger had doen inschrijven, maakte kloek
en opgewekt den veldtocht mede. Het kantonnementsleven behoorde tot zijne liefste
herinneringen; het metalen kruis stelde hij op hoogen prijs en de destijds gedragen
volledige uniform en wapenrusting, werd door hem zorgvuldig bewaard. Met de
oude kamaraden bleef de vriendschap onverstoord en tot in zijn laatste levensjaar
ontbrak de Jonge maar zelden aan den feestdisch ter gedachtenis aan den strijd bij
Leuven. Dat het korte krijgsmansleven een machtigen en meestal gunstigen invloed
uitgeoefend heeft op het karakter der vrijwilligers, is later door flinke en pittige
mannen in menigen kring bewezen en ook de Jonge dankte aan dien ‘soldatentijd’
veel menschenkennis en levenservaring.
Na de terugkomst in September van het volgend jaar, werden de letteroefeningen
hervat; bij de Jonge afgewisseld
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met herhaalde reizen door een groot deel van Europa. Reeds vroeger had hij met
zijne vrienden J.G. Blankenbijl en F.H.C. Drieling, Zwitserland en Lombardije
doorkruist, welke reis, door laatstgenoemden beschreven, in 1833 te Utrecht het licht
zag. In 1834 bezocht hij, met den hoogleeraar G. Moll, Engeland en Schotland,
waardoor hij gelegenheid kreeg om het Lord-Major's diner in Guildhall bij te wonen,
en vele bijzonderheden uit de Hooglanden medebracht. Na zijne promotie, op den
28 September 1839, tot doctor in de beide rechten, volgde spoedig zijn huwelijk met
Jonkvr. Wilhelmine Cecilia Petronella de Jonge, dochter van zijn neef Jhr. Bonifacius
de Jonge, med. doct. en hoogleeraar aan de Geneeskundige school te Middelburg,
en Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn. Het edel gemoed dier
voortreffelijke vrouw, haar helder verstand, haar fijn ontwikkelde geest en haar
trouwe liefde, hebben tot haar heengaan op den 23 Juni 1879, het hoogst geluk van
haar echtgenoot uitgemaakt. Vier zonen en vier dochters bekroonden dien echt.
De Jonge van Ellemeet besloot om zich in Zeeland te vestigen. Eerst dacht hij
over St. Maartensdijk, waar hij uitgestrekte grondbezittingen had, doch koos later
Walcheren, waar hij met zijne echtgenoote het ledig staande kasteel Popkensburg
onder St. Laurens betrok. Daar de eigenaar, Jhr. Mr. L. de Witte van Citters te 's
Gravenhage, het oude slot niet wilde verkoopen, vatte de Jonge het voornemen op
om zelf een landgoed aanteleggen. Een der schilderachtigste streken van Walcheren
is zeker de met bosschen begroeide dubbele duinrei, op de grenzen der gemeenten
Oostkappel en Vrouwenpolder. Reeds sedert overoude tijden vond men daar eene
reeks schoone buitenplaatsen, waaronder, niet ver van de zoogenoemde
Oranje-bosschen, het bekoorlijke Overduin toekwam aan de familie Huyssen van
Kattendijke. Bij het vertrek van den laatsten eigenaar in 1796 naar 's Gravenhage,
werd dit landgoed geveild, het huis gesloopt, de bosschen meest gerooid en de grond
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meerendeels tot bouwland gemaakt. Het oog van de Jonge viel op deze schoone
gelegenheid en het gelukte hem, die gronden te koopen. Hij liet er in 1839 en 1840
een prachtig huis bouwen en een buiten aanleggen, dat een sieraad van Walcheren
mag heeten. Hier woonde hij bijna vijftig jaren als een echt landedelman, doch niet
in stille rust, maar onvermoeid werkzaam voor de belangen van Staat en Kerk. In
December 1849 werd de Jonge burgemeester van Oostkappel, welke betrekking hij
ijverig waarnam tot in 1853, toen hij gekozen werd tot lid der Gedeputeerde Staten,
wat hij bleef, tot dat hij werd afgevaardigd naar de Eerste kamer der Staten-generaal.
In Maart 1847 werd hij Raad in de Centrale directie van Walcheren, en als het
noodweer loeide en de door storm opgezweepte baren de waterkeeringen bedreigden,
kon men zeker zijn de Jonge nacht en dag op zijn post te vinden. Niet minder ijverig
vervulde hij van 1865 tot enkele maanden vóór zijn overlijden, de betrekking van
majoor-kommandant van het 1o bataillon der rustende-schutterij in Zeeland, en
wanneer de Vereeniging van officieren der Nederlandsche schutterijen op Walcheren
vergaderde, vonden de leden altijd op Overduin een gastvrij onthaal en werd ook
gebruik gemaakt van de, in een der schoonste duinlanen aangelegde schietbaan. De
Jonge heeft altijd belang in het lager-onderwijs gesteld, en was gedurende vele jaren
voorzitter der Provinciale Commissie voor onderwijs in Zeeland, en eerelid der
onderwijzers vereeniging in Walcheren. Te Oostkappel diende hij de Hervormde
gemeente als ouderling en werd in 1854 afgevaardigd in het Provinciaal kerkbestuur,
terwijl hij later lid werd van het Provinciaal collegie van toezicht op de kerkelijke
administratie der Hervormden.
Waar iets goeds of iets nuttigs te doen viel, volksbelangen werden bevorderd, of
hulde gebracht aan wetenschap of kunst, vond men de Jonge van Ellemeet doorgaans
onder de mildste gevers en dikwijls in de uitvoerende commissie; o.a. toen in 1877
een gedenkteeken werd geplaatst
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boven het graf van den beroemden schilder Jacob Jordaens te Putten, voor welke
hulde de Koning van België hem het ridderkruis der Leopoldsorde schonk.
In vergaderingen streed hij warm voor wat hij waar en goed achtte; als een hoffelijk
man wist hij echter de meening van anderen te eerbiedigen en kon beleefde
tegenspraak verdragen. Zijn spoedig ontvlambaar gemoed en licht bewogen
zenuwachtig gestel, verleidden hem soms wel eens om wat ondoordacht toetegeven
aan een eersten onaangenamen indruk, wanneer naar zijne meening een verkeerde
weg werd ingeslagen; eene overijling, waarmede zijn goed hart later dikwerf geen
vrede had. Zoo bedankte hij, na jaren Directeur te zijn geweest, voor het Zeeuwsch
genootschap der Wetenschappen, toen deze vereeniging, naar zijne meening ten
onrechte, zich aansloot bij andere maatschappijen, die bij de regeering op afschaffing
der doodstraf aandrongen.
Bezield met rusteloozen arbeidszin, wist de Jonge te woekeren met den tijd en hoe
drukker hij het had, des te vaardiger ging hem het werk van de hand. Zoo hebben de
vele betrekkingen die hij onvermoeid waarnam, hem nooit verhinderd zich van heeler
harte te wijden aan hetgene hij zijne ‘liefhebberijen’ noemde. Een der ruimste zalen
van Overduin was keurig ingericht voor bibliotheek. Reeds als student was de Jonge
begonnen om belangrijke boeken over kunsten en wetenschappen bijeen te brengen,
en later werden geen kosten ontzien om die verzameling te verrijken. Vele kasten
van het fraai betimmerde vertrek waren gevuld met boeken van allerlei inhoud en in
velerlei talen; er waren niet weinig zeldzame prachtwerken bij en schaars
voorkomende pronkstukken van typographischen arbeid. Het middelpunt der boekerij
was het Museum Catsianum. De betrekking van de Jonge op dien Zeeuwschen dichter
dagteekende uit den knapentijd, en misschien werkte daartoe mede, dat ook zijn
geslacht uit het land van ‘Vader Cats’, het eiland Schouwen, afkomstig was.
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De oude spreuk ‘Hetgeen hij wel begost, heeft manlijk uitgevoerd’ was toepasselijk
op den arbeid van de Jonge, die meer dan zestig jaren met onvermoeiden ijver alles
wat op Cats, al was het van ter zijde, betrekking had, heeft verzameld, gekeurd,
gegroepeerd en beschreven, waardoor eene in hare soort éénige collectie ontstond.
In 1870 liet de eigenaar daarvan eene uitvoerige beschrijving, 179 bll. in fol., drukken;
welk uitnemend sierlijk uitgevoerd boek door hem met milde hand werd verspreid,
vooral nadat de Jonge voorzitter was geworden der Regelingscommissie van het
Twaalfde Nederl. Taal- en Letterk. Congres, dat in 1872 te Middelburg gehouden
werd. Later werden aan die beschrijving nog enkele vervolgen toegevoegd. De Jonge
was voornemens geweest, gelijk hij meermalen had te kennen gegeven, om zijn
Museum Catsianum aan de provincie Zeeland te legateeren, doch is van dat plan
later teruggekomen, naar hij mij verzekerde, uit overweging, dat de belangstelling
in dergelijke studiën in Zeeland zóó was afgenomen, dat slechts zeer enkelen zich
uit ingenomenheid met de geschiedenis en letterkunde van dit gewest bezig hielden.
Daarom, meenende dat de collectie in Leiden meer nut zou stichten, schonk hij die
in de algemeene vergadering van 1887 aan de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde, waarvan hij sedert 1873 lid was. Onze Maatschappij erkende deze
waarlijk vorstelijke gift, door de Jonge in 1888 tot eerelid te benoemen, welke
welverdiende hulde hij echter niet meer met bewustheid heeft vernomen. Of hij met
deze bestemming, wellicht de vrucht eener oogenblikkelijke opwelling, later bij
bedaard nadenken volkomen vrede heeft gehad, zou ik niet durven verzekeren.
Nevens het Museum Catsianum verdient genoemd te worden zijne verzameling
van ruim negenhonderd aquarellen, waarbij meesterstukken van beroemde schilders,
zooals van Louis Gallait, Willem Roelofs, Louis Meijer, Israëls, Bosboom, Rochussen,
David Bles, Gustav Richter, Adolph Menzel, Rossi, dell' Acqua en vele anderen.
Met merk-
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waardigen tact wist hij dergelijke stukken aan te koopen en een scherpziende, door
kunstzin ontwikkelde blik, deed hem spoedig onderkennen, wat op dit gebied blijvende
waarde bezat. Van die schoone teekeningen liet hij gaarne ook anderen genieten en
nooit telde hij de moeite om, zoowel op Overduin als op vele kunstbeschouwingen
in Noord-en in Zuid-Nederland, zijne portefeuilles te ontsluiten.
Geestdrift voor de kunst, ging bij de Jonge gepaard met vurige liefde voor de
natuur. Hij was een echt buitenman en het verveelde hem nimmer om met zijn gezin,
zelfs den langen wintertijd, op het eenigzins afgelegen Overduin door te brengen.
Dat buiten had hij smaakvol en grootsch doen aanleggen en van iedere plek was met
talent partij getrokken. Vóór het huis ligt een uitgestrekt hertenkamp, hier en daar
schilderachtig door hoog geboomte begrensd;
‘Daar rijzen eiken, slank en trotsch
Als pijlers naar den hoogen.
En vormen lanen in het bosch,
Gewelfd als tempelbogen;’

lommerrijke, diepe lanen, enkele met een achtergrond van hooge blinkende duinen.
In de heldere kronkelende vijvers spiegelen zich, nevens de met nauwlettende zorg
onderhouden bloemperken, een tal van zeldzame boomen en heesters. De schoon
gelegen Oranjerie en de kweekkassen zijn ruim voorzien van merkwaardige planten.
Vooral werd daar vroeger de aandacht getrokken door eene verzameling Agaven en
Cactus soorten, die de beroemde botanicus prof. Karl Koch als eene der meest
volledige van Europa prees (Agavenstudiën Berlin 1864 - Overduin und die
gärtnerische Zustände auf Walcheren id. 1864). Door meer dan twee duizend
wetenschappelijk gerangschikte planten, waren hier omstreeks duizend soorten in
verschillende varieteiten te zien, waaronder de prachtige Agave Ellemeetiana prijkte.
Niet minder loffelijk werd deze collectie door den hortulanus H. Witte in zijne Visite
à Overduin. Gand 1865. vermeld en de eigenaar zelf plaatste in 1871 in de Gids
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voor het plantenrijk de Beschrijving eener, in Nederland gekweekte verzameling
Agaven. Op dit gebied had zich ook zijn vriend, de Prussische generaal Albano von
Jacobi onderscheiden, aan wiens verdiensten door de Jonge, in eene in 1874 te
Middelburg gedrukte levensschets, hulde werd gebracht. In het volgend jaar schonk
de eigenaar deze merkwaardige collectie aan de Diergaarde te Rotterdam, waaraan
hij nog een aantal kostbare botanische werken legateerde, op dergelijke plantensoorten
betrekking hebbende. Hoe de, op menig gebied wetenschappelijk ontwikkelde en
belangstellende man den roem der Zeeuwsche gastvrijheid heeft opgehouden, zal
als eene vriendelijke herinnering blijven leven in de harten van, ik mag wel zeggen,
duizenden bezoekers door een gul gastheer op Overduin onthaald, waar het woord
van Elisabeth Bekker steeds bevestigd werd:
‘Gastvrijheid, waard de gouden eeuw,
Dekt nog de tafel bij den Zeeuw,
Vooral in 't vrije buitenleven.’

Enkele bezoeken staan als met gouden letters in het gedenkboek van dat huis
geteekend. Zoo zal onvergetelijk blijven Zondag den 25 Mei 1862, toen Willem de
Derde met fijnen tact en uitnemenden smaak, op het landgoed werd ontvangen. Door
toegangkaarten waren velen en ook de landlieden der omstreken uitgenoodigd,
waardoor men op dien overheerlijken lentemorgen hier overal tusschen het lommer,
schilderachtige groepen aanschouwde van boeren en boerinncn in de keurige en
kleurige Walchersche kleëderdracht. Het was niet te verwonderen, dat de Koning
herhaaldelijk zijne bewondering uitsprak over de schoonheid dezer streken en verrukt
was over de gulle en vertrouwlijke wijs, waarop hij hier, zoowel door den gastheer
en diens gezin, als door de samengevloeide menigte werd begroet. Bij het vertrek
des Konings uit Zeeland ontving de Jonge van Ellemeet, die ook kommandant was
geweest der Middelburgsche eerewacht, het kommandeurs-kruis der orde van de
Eikenkroon.
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Niet minder was Overduin in feesttooi op den 6 September 1872, toen hier vereenigd
waren de leden van het, te Middelburg bijeengekomen Twaalfde Nederl. Taal- en
Letterkundig Congres, waarvan de Jonge van Ellemeet voorzitter was.
Op dien zonnigen herfstmorgen, waarin het najaar door kleuren scheen te willen
goedmaken wat in geuren ontbrak, gaf het schoone landgoed een bont tooneel te
aanschouwen, verlevendigd als het werd door een honderdtal letterkundigen en
dichters, geleerden en schilders van allerlei leeftijd, uit velerlei landstreek, maar alle
van harte instemmende met den dichter, toen hij den vorigen dag getuigde1
‘Onze smart, onze vreugd, onze toorn, onze klacht,
Geeft zich lucht in een Nederlandsch woord,
Wat het hart heeft gevoeld, wat de geest heeft gedacht,
Spreekt de taal onzer moeder weer voort.’

Met kiesch gevoelde wellevendheid, een man als de Jonge volkomen waardig, hielden
zich bij die ontvangst de livreiknechts zooveel mogelijk op den achtergrond en werden
de bezoekers op uitnemende wijze bediend door de zonen en dochters van den
gastheer. De gulle vriendelijkheid hier in alles merkbaar, maakte dan ook bij ieder
zulk een diepen indruk, dat Henri Conscience de tolk was van allen, toen hij zijne
dankbetuiging besloot: ‘De eerste dag was mooi, de tweede schoon, de derde heerlijk,
maar deze, de vierde, is overheerlijk’; waaraan Nicolaas Beets den wensch toevoegde:
‘Dat de Overduinsche bloemhof bloei,
Zijn boomgaard rijke vrucht doe plukken,
Het kunsttresoor er overvloei
Van altijd nieuwe meesterstukken;
Zijn eigenaar, aan 't zilveren haar
Op 't hoofd zóó ongebogen,

1

Dr. H.J.A.M. Schaepman.
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Nog lang de gloed van 'tleven paar,
Dat tintelt in zijn oogen.
----------Lang en gelukkig leef de man,
Roepe ieder duizend malen.
Die ons zóó goed regeeren kan
En ons zóó gul onthalen.’

Van deze beide dagen heb ik wat breeder gewag gemaakt, omdat zij als sterren
schitteren in de levensgeschiedenis van de Jonge van Ellemeet. Doch niet alleen
bezoeken van aanzienlijken of geleerden waren op Overduin welkom; ook eenvoudiger
vereenigingen, zooals van onderwijzers en muziekliefhebbers, werden daar vriendelijk
ontvangen en voor ieder was de gastheer, tot in zijn hooge jaren, altijd even vaardig
en onvermoeid om mede te wandelen, de bekoorlijkste plekken aan te wijzen en de
aandacht te vestigen op merkwaardige boomen, heesters en bloemen, welke, gelijk
de hortulanus Witte in zijne genoemde beschrijving opmerkt, hier veel voorkwamen.
De Jonge was een waardig vertegenwoordiger van een kring, die, tot niet geringe
schade des vaderlands, aan het uitsterven schijnt. De vermogende, beschaafde,
wetenschap en kunstlievende landedelman is eene hoogst gewichtige schakel in de
maatschappelijke samenleving, gelijk de voorvaderen, in den gouden tijd onzer
republiek, zóó goed hebben begrepen en zóó verstandig wisten toe te passen. Door
dergelijke grondeigenaren wordt de landbouwende stand, welke de stoffelijke kracht
der natie vertegenwoordigt en wiens verval den Staat ondermijnt, verbonden met de
hooger ontwikkelde kringen. De boeren weten, dat dergelijke heeren, met wie zij in
den regel vertrouwlijk omgaan, hun belangen op het hart dragen en altijd bereid zijn
om die te bevorderen. Zoodoende is het leven van dezen, ook jegens zijn minderen
altijd welwillenden en hulpvaardigen man, niet weinig vruchtbaar geweest en heeft
hij menige goede zaadkorrel in menschenharten neergelegd.
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Aan een helder verstand en een onbekrompen blik, paarde de Jonge een
merkwaardigen tact om op ieder gebied nooit verder te gaan dan de kring, waarin
hij zich goed tehuis gevoelde; wat hem meer dan ééns bewoog om, naar hij meende,
hem niet toekomende wetenschappelijke eerbewijzen afteslaan, doch waardoor hij
steeds de rechte man op de rechte plaats is gebleven. Hij had een open oog voor alles,
wat onze tijd schoons en goeds oplevert, maar zag niettemin met klimmende zorg
de toekomst te gemoet; slechts noode kon hij medegaan met de democratische richting
onzer dagen en zijn fijn beschaafde geest ergerde zich soms niet weinig over de ruwe
vormen, waarin de realistische neiging zich wel eens pleegt te openbaren. In die
botsing zijner opvattingen met den tijdgeest lag, gelijk iemand, die hem door en door
kende, mij schreef, het tragische zijner laatste levensjaren; want daardoor heeft de
gevoelige man véél meer geleden, dan iemand kon bevroeden.
Door rijke ervaring en gedurigen omgang met personen uit allerlei kringen en van
ver uiteenloopende ontwikkeling, had hij den slag om vaardig, vlug en goed te
spreken. Wat hij zeide, welde uit een rein gemoed en getuigde van een ernstig, eerlijk
karakter. Warm klopte zijn hart voor vaderland en Oranje, waarvan hij niet alleen
als jongeling blijken gaf, maar wat hij vele malen door daden toonde. Nog in 1881,
toen de grijsaard om gezondheidsredenen den winter in Algiers doorbracht, was het
op zijne aansporing en zijn voorgang, dat de officieren van drie Nederlandsche
oorlogschepen, die er onze vlag kwamen toonen, door hunne aldaar gevestigde
landgenooten, zóó gul en hartelijk verwelkomd werden, dat de Fransche dagbladen
om strijd die ontvangst als een treffende uiting van een waardig nationaliteitsgevoel
roemden. Vaderlandsliefde en godsdienstzin waren in het oog van de Jonge nauw
verbonden, want de hoogere dingen beschouwde hij niet als een aanhangsel van het
leven, maar als het leven
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zelf en de godsdienst werd door hem gehouden voor de kroon van het karakter.
De Jonge schatte hoog zijne afkomst uit een eervol bekend Zeeuwsch geslacht,
maar hij was ook overtuigd en trachtte te toonen, dat de kostbare bezitting van een
reeks degelijke en deugdelijke voorouders, niet geringe maatschappelijke
verplichtingen met zich brengt. Zijn voorkomen beantwoordde volkomen aan zijn
karakter en ieder herkende in hem terstond den man van aanzien en ontwikkeling.
Waar hij verscheen, trok hij aandacht, door zijne slanke rijzige gestalte, zijn fijn
besneden gelaat, getuigende van beschaving des geestes en welwillendheid des
gemoeds, door zijn helder vriendelijk oog, waarin tot het einde toe ‘de gloed van het
leven tintelde’ en door het ‘zilveren haar, op het hoofd zóó ongebogen.’
Niet alleen in Zeeland, maar in geheel Nederland, is de Jonge van Ellemeet een
indrukwekkende persoonlijkheid geweest, een man van beteekenis, die niet licht zal
vergeten worden.
Domburg. 1888. F. NAGTGLAS.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

71

Levensbericht van Mr. C.A. Chais van Buren.
Hoewel met grooten weemoed wil ik toch trachten te voldoen aan het tot mij gericht
verzoek om eene levensschets te schrijven van den man, die mij gedurende meer dan
twintig jaren onafgebroken zijne vriendschap heeft geschonken. Het is mij eene
behoefte des harten hem een woord van hulde te kunnen wijden, dat, zooals ik weet,
door zeer velen zal worden beaamd, want in vele kringen zijn zijne groote gaven en
talenten bekend en gewaardeerd geworden. Vooral dit geeft mij den moed om den
pijnlijken arbeid te ondernemen, want ongaarne zou ik verdacht worden uit
vriendschap een partijdig getuigenis afteleggen. Ik zou meenen door dit te doen de
nagedachtenis niet te eeren van hem, die eenvoudig en stil daarheen leefde, wars van
alle vleierij. En toch hoe rijk is dat leven geweest, niet alleen voor hem zelven, maar
ook voor hen, wien hij vergunde daarin een blik te slaan. Ernstig en nauwgezet
magistraat was hij een voorbeeld van ijverige plichtsbetrachting, man van
wetenschappelijke vorming was studie zijn levenslust, historicus van meer dan
gewone beteekenis hield hij zich tevens op de hoogte der politiek van de groote
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staten van den tegenwoordigen tijd, letterkundige van fijnen smaak was hij ten volle
vertrouwd zoowel met de schrijvers en dichters der oudheid als met de klassieken
der Fransche, Duitsche en Engelsche literatuur, terwijl hij van al het nieuwe dat
uitkwam steeds met belangstelling kennis bleef nemen. Hij was reeds het
maatschappelijk leven ingetreden toen ik student werd en eerst na mijne promotie
kwam ik als lid der Waalsche Diaconie, die hij destijds presideerde, met hem in
kennis. Uit die kennismaking ontstond allengs een vrienschap, die, niettegenstaande
verschil van denkwijze, slechts door den dood is kunnen verbroken worden. Dat die
vriendschap ook van zijne zijde groot was, daarvan gaf hij mij het aandoenlijk bewijs
door mij aan zijn ziekbed te roepen, dat helaas! zijn sterfbed is geworden, en waar
ik hem gedurende zijne ziekte tot het laatst heb mogen bijstaan. Onwaardeerbaar zal
mij steeds dat voorrecht blijven.
Charles Alexandre Chais van Buren was 19 Juli 1837 te Hoorn geboren uit een
aanzienlijk en oud geslacht, uit Frankrijk afkomstig, dat met hem is uitgestorven,
althans wat de Hollandsche protestantsche tak betreft, daar in Frankrijk nog leden
van de famille Chays gevonden worden, die Roomsch Katholiek zijn gebleven1. In
November 1838

1

De famille Chays woonde te Coubonne in Dauphiné, waar het landgoed Mont Léger in 1760
reeds 300 jaar aan haar had toebehoord. In het werk van den ridder de Courcelles komt de
naam reeds voor in 1340. Tijdens de reformatie heeft zij zich in twee takken verdeeld. De
roomsche had in 1436 Coubonne verlaten en zich in drieën gesplitst: Chays van Loches bleef
te Valence, Chays zich ook noemende Chayx vestigde zich te Madrid, en Chays of Chais
woonde te Lyon waar hij koopman was en kolonel der burgerij. In 1774 werd zijn borstbeeld
in het raadhuis geplaatst. In 1760 waren er ook Heeren Chays van Clermont in Auvergne
behoorende tot het oude Dauphiné geslacht. Zij voerden hetzelfde familiewapen en hadden
als militairen een hoogen rang. De tak die te Coubonne was gebleven was gereformeerd
geworden. Jean François Chays huwde Alexandrine Maurice uit Languedoc eu vluchtte
tijdens de herroeping van het Edict van Nantes naar Genève, waar zijn schoonvader benoemd
werd tot Professor in de Wijsbegeerte en Godgeleerdheid, later opgevolgd door diens zoon
Antoine Maurice. Zijn zoon Charles Chais studeerde in de theologie en werd 22 Maart 1728
te 's Gravenhage beroepen waar hij trouwde met Antoinette Pauw. Den 5 April 1764 verkreeg
hij zijn emeritaat en stierf 7 Nov. 1785, bij welke gelegenheid ter zijner eere eene medaille
werd geslagen. Er bestaat in den Haag een ander gedenkteeken zijner nagedachtenis ter eere:
het is het Waalsche Gereformeerde Weeshuis waarvan hij de ontwerper en stichter was. Hij
had vijf dochters en één zoon Jean Antoine Chais gehuwd met Cornelia van Swieten. Hij
was Secretaris van de Raden en Generaalmeesters van de Munt, vestigde zich later te Genève,
was in 1807 Keizerlijk Procureur bij de rechtbank te Leuven en stierf te Parijs in 1813. Zijn
zoon, Charles Alexandre, geb. te 's Hage 1763, gest. 1840, huwde Regina van Buren, dochter
van Mr. Hendrik van Buren, Burgemeester van Leiden, emigreerde en werd later Secretaris
van den Hoogen Raad van Adel. Hij had drie dochters en één zoon, den Raadsheer in het
Hof van Noord-Holland, die den naam zijner moeder aan dien van Chais toevoegde en in
1861 overleed.
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ging hij met zijne ouders naar Amsterdam, waar zijn vader Mr. H.A.C. Chais van
Buren, met Jonkvrouwe van Akerlaken gehuwd, eerst substituut-officier bij de
Rechtbank te Hoorn en na als auditeur bij de schutterij de tiendaagsche veldtocht te
hebben medegemaakt, rechter in de Rechtbank te Hoorn, benoemd was tot lid der
Crimineele Rechtbank en als zoodanig in 1842 bij de splitsing der provincie Holland,
overging als Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland. Tot zijn
achtste levensjaar bleef hij onder de leiding van dien vader, bijgestaan door
huisonderwijzers en ging toen ter school bij den Heer van de Laar in de Kerkstraat
te Amsterdam, die hem tot de academische lessen opleidde. Reeds op den jeugdigen
leeftijd van nauwlijks zestien jaar werd hij in 1853 student aan het Athenaeum Illustre
te Amsterdam, waar hij de lessen volgde van Beyerman en Boot, later van de Bosch
Kemper en Martinus des
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Amorie van der Hoeven, en promoveerde 18 Juni 1859 op 21 jarigen leeftijd te Leiden
met eene dissertatie over de Staatkundige beginselen van Marnix van St. Aldegonde.
Hoewel hij zich weinig in den studentenwereld bewoog, mocht hij zich toch verheugen
in den omgang van, om ons tot juristen te bepalen, Asser, van Eik, Feith, W. van
Heukelom, Hingst, D.A. Koenen, Quack en anderen, die hem ook later hunne
vriendschap bleven schenken. Van het destijds meest bloeiende letterkundig
studentengezelschap A.M.I.C.A. was hij drie jaar lid en van 1855 op 1856 president.
Zooals reeds de keuze van het onderwerp zijner dissertatie deed vermoeden, trokken
in de eerste jaren na zijne promotie vooral historische studiëen hem aan. De
rechtsgeleerde praktijk kon hem op den duur niet aantrekken. Hij was de man der
studeerkamer, die meer behagen schepte aan zijn schrijf- of leestafel te zitten dan
zich in het woelige leven te bewegen. In 1862 verscheen van zijne hand eene Bladzijde
uit het leven van Mr. Nicolaas Witsen, Burgemeester van Amsterdam1, en in de
Nieuwe Bijdragen van Rechtsgeleerdheid en Wetgeving een woord ter herinnering
aan Savigny2. Het is de bescheiden titel van een even doorwrochte als keurige studie
van het leven en de werken van den grooten rechtsleeraar, die, kort te voren overleden,
vooral door hem werd vereerd als een der grondleggers van de historische school op
het gebied van het recht.
Ook bewerkte hij in dat jaar de afdeeling Nederland van het Deutsches
Staats-Wörterbuch. van J.C. Bluntschli en K. Brater3, terwijl hij insgelijks zijne
medewerking

1
2
3

Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, 2 Serie, 2 Dl., 2 Stuk.
Nieuwe Bijdragen van Regtsgeleerheid en Wetgeving, Deel XII, Stuk 2, blz. 311.
VII Band, 1862, s. 269-297. Het is gesplitst in twee deelen: A Königreich der Niederlände
met twee onderdeelen: I Geschichte der Staatsbildung en II Staatsverfassung, Staatsverwaltung
und Statistik, en B. Niederländische Kolonieën: Geschichte, Verfassung, Verwaltung und
Statistik derselben.
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verleende aan de Boekzaal der Geleerde Wereld, destijds onder redactie van Dr. J.J.
van Toorenenbergen. Dit maandschrift, vóór de Kerkelijke Courant het orgaan der
Nederlandsche Hervormde Kerk en later, na eerst nog onder het bestuur gestaan te
hebben van den Heer Tinholt, overgegaan in de Stemmen voor Waarheid en Vrede,
had onder de leiding van eerstgenoemde zijne warme sympathie, en menig opstel is
daarin door hem geschreven, hoewel niet altijd onderteekend. Zoo vinden wij in het
nommer van November 1860 van zijne initialen voorzien eene beoordeeling van de
Geschiedenis van den ban der R.K. Kerk door Alb. van Toorenenbergen, en in dat
van Januari 1863 eene aankondiging van Mr. H.J. Koenen's Ter Nagedachtenis van
Mr. C.M. van der Kemp evenzoo met de bekende drie letters, maar zonder deze en
toch blijkens mededeeling van Prof. van Toorenenbergen van hem afkomstig, behalve
vele kleine recensies in de verschillende nommers van 1862 en 1863, eene
aankondiging van de geschiedenis des Vaderlands van van Otterloo en eene
beoordeeling van de Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Witt van W.C.
Knottenbelt, terwijl in het nommer van October 1863 een mede door hem geschreven
overzicht voorkomt van het verhandelde in de Association Internationale pour le
progrès des sciences sociales, die het jaar te voren te Brussel was vergaderd geweest,
en waarbij hij het volgend jaar, toen zij in het paleis des Konings te Amsterdam
bijeen kwam, een der secretarissen was van de eerste sectie (législation comparée)
en rapporteur over een der behandelde vragen (question électorale).
Onderwijl waren zijn tijd en krachten nog meer in beslag genomen door de opdracht
van een zeer omvangrijke taak,
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de voortzetting van de voor het Historisch Genootschap te Utrecht door Mr. L. Ed.
Lenting bezorgde uitgave van De Wicquefort's Histoire des Provinces Unies des Païs
Bas. Het tweede, derde en vierde deel, achtereenvolgens in 1864, 1866 en 1874
verschenen, zijn door hem bewerkt.
Hoe weinig hij zelf met dien belangrijken arbeid ingenomen was blijkt uit hetgeen
hij mij op 22 Maart 1878 schreef: ‘Zonder uwen vriendelijken aandrang zou ik u
zeker deze boeken niet onder de oogen hebben gebracht, maar nu dit het geval is,
zult ge mij wel verplichten willen met het exemplaar als eene herinneríng aan mijne
historische studieën te accepteeren ten ware de papiermassa u te groot mocht zijn.
Het vierde deel is in den winter van 1874 op 1875 in het licht verschenen; destijds
heb ik u geen presentexemplaar toegezonden omdat de incompleete toestand van het
boek mij daarin zoo weinig behagen deed scheppen dat ik zelfs de presentexemplaren
bestemd voor sommige personen, die de vorige deelen hadden ontvangen, niet heb
verzonden. De Rijks-archivaris en nog maar een paar andere personen of instellingen
hebben er een ontvangen. Het grootste gedeelte van het boek was ongeveer 1870
afgedrukt: in die jaren had ik zooveel met de Rechtbank (ook herhaaldelijk als
waarnemend Substituut-Officier) en met andere bezigheden (Commissie militiens oprichting nieuw gebouw Kinderziekenhuis - Diaconie - liquidatie des Ecoles
particulières der Waalsche Gemeente etc.) te doen dat er voor de bewerking van
Wicquefort en het agitante proeven corrigeeren (voor mij altijd een zenuwachtig
werk, en vooral in casu wegens de oude spelling moeilijk) geen tijd overbleef. De
uitgaaf was gaandeweg en souffrance en zoo goed als tot stilstand gekomen, zoodat
ik in 1873 bij mijne benoeming tot effectief lid der Rechtbank de propositie van Prof.
Brill om het overblijvende voor mij aftemaken volgaarne aanam. Hierdoor ging
echter de gelegenheid te loor om aan het deel eene Inleiding en Bijlagen toetevoegen.
Laatstgenoemden zouden hoofdzakelijk bestaan
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hebben uit stukken betrekking hebbende op de onderhandelingen, die het gevolg zijn
geweest der Triple Alliantie. Het vierde deel is dus eigenlijk verongelukt en daar
ook de twee andere deelen niet zonder feilen zijn, draag ik zooveel mogelijk zorg
het werk buiten mijn gezichtskring te houden. Hadden deze studieën een meer
aangename beeindiging mogen hebben, zoo bestond bij mij het plan om eerst
uittegeven een beredeneerd overzicht der correspondentie van den Raadpensionaris
J. de Witt (een omvangrijk maar m.i. zeer noodig werk) en daarna eene historia
politica van Amsterdam, waarvoor op het Archief zeer belangrijke bronnen aanwezig
zijn, en waartoe ik in mijne studieën over J. de Witt1 gereede aanleiding zou hebben
gevonden. Van al deze plannen zal wel niets meer komen.’
Betreuren wij het dat deze voorspelling is bewaarheid, de min gunstige
oordeelvelling over eigen werk, mede een gevolg van gestrenge eischen zich zelven
gesteld, werd door de deskundigen niet gedeeld zooals blijkt uit het voorwoord van
het vierde deel van den Hoogleeraar Brill, destijds voorzitter van het Historisch
genootschap. Dat dan ook de groote verdiensten van Mr. Chais van Buren op
historisch gebied hem in aanmerking deden komen voor een professoraat in de
geschiedenis ligt voor de hand, zoodat toen in 1865 aan het Athenaeum te Amsterdam
een hoogleeraar in dat vak benoemd moest worden, hij met den nu onlangs overleden
Jorissen op de voordracht werd geplaatst. Spoedig evenwel namen zijne studieën,
zooals wij reeds zagen, eene andere richting en wel door zijne benoeming in het
laatst van 1873 tot lid der Rechtbank te Amsterdam, na eerst plaatsvervangend
kantonrechter te

1

Deze hebben later gediend als bouwstoffen voor het werk dat in 1884 over Jan de Witt is
verschenen van Lefèvre-Pontalis, aan wien hij zijne handschriften en excerpten had afgestaan
en die in de voorrede met erkentelijkheid daarvan gewag maakt. Een hoofdstuk van dat werk
werd vooraf als afzonderlijk artikel in de Revue des Deux Mondes geplaatst.
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Nieuwer-Amstel geweest te zijn en daarbij dikwijls het Openbaar Ministerie te hebben
waargenomen, en vervolgens van af 21 April 1868 als rechter- plaatsvervanger te
zijn opgetreden en o.a. geruimen tijd te hebben gefungeerd als Officier van Justitie,
terwijl hij op 2 Juni 1885, na het overlijden van Jhr. Mr. B.J. Ploos van Amstel, tot
Vice-President van dit college werd benoemd. Wat hij in zijn rechterlijke loopbaan
geweest is, werd op Eik en Duinen bij zijne groeve in treffende bewoordingen herdacht
door den President der Rechtbank Jhr. Mr. C.H. Backer, die hem schetste als een
nauwgezet, ernstig en fijngevoelend man, die zijn leven wijdde aan getrouwe
plichtvervulling, onuitputtelijk in werkkracht, steeds wikkende en wegende alvorens
in zijn rechterlijk ambt zijn gevoelen uittespreken en eene quaestie te beslissen en,
daarmede niet tevreden, ook na die uitspraak het vraagstuk blijvende bestudeeren.
Zoowel in het Weekblad van het Recht1 als in het Paleis van Justitie2 werd hij herdacht,
in het laatste met de volgende woorden, waaruit blijkt hoezeer hij ook door de balie
werd op prijs gesteld: ‘De Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam heeft het verlies
te betreuren van een harer uitstekendste leden den Vice-President Mr. C.A. Chais
van Buren. Wél verdiende hulde brachten de waarnemende voorzitters van de eerste,
tweede en derde kamers der Rechtbank, Mrs. J. de Bas, L.A.A. van Wensen en D.
Binger evenals de substituut-officier van Justitie bij de vierde kamer Mr.
Schimmelpenninck gisteren en heden aan diens nagedachtenis. Wijlen Mr. Chais
van Buren presideerde de derde kamer. Zelden dat men een rechter ontmoette van
grootere toewijding en grootere nauwgezetheid. Ook de kleinste zaak was voor hem
eene gewetenszaak. Niets vreesde hij zoozeer dan een der partijen in eenig opzicht
in hun recht te verkorten. Zoo hij gemeend hadde

1

W.v.h.R. dd 10 December 1888, no 5638.

2

Paleis van Justitie dd 22 November 1888, no 139.
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dat dit onwillekeurig toch geschied ware, hij zou zich dit meer hebben aangetrokken
dan de naar zijne meening verongelijkte zelf. Zijne leiding als voorzitter kenmerkte
zich door de grootste onpartijdigheid, die vooral uitkwam waar hij meer actief optrad,
bij getuigenverhooren. Het in dubiis pro reo werd door hem tot in de uiterste
consequentie toegepast. De Heer Chais van Buren genoot niet alleen bij de rechtbank,
maar ook bij de balie de grootste achting. Hij was een man, wiens hoog ontwikkeld
godsdienstig gevoel zich niet in woorden, maar vooral in daden openbaarde. De
nagedachtenis van dezen voorbeeldigen rechter zal onder ons lang blijven voortleven.’
Onwillekeurig rijst de vraag, als men dit schoone getuigenis leest, dat ik vooral
daarom zoo gaarne opnam, omdat ik hier anderen kon laten spreken, of Chais van
Buren niet eenmaal, evenals zijn vader, eene plaats in het Hof zou hebben ingenomen,
en die vraag verkreeg actueel belang toen juist ongeveer tegelijkertijd met zijne ziekte
eene vacature in dat College ontstond door het bedanken van den Raadsheer Mr.
A.R. van Bel. Zijn toestand, die de meest volstrekte rust vereischte, verbood daarover
met hem te spreken. Toch meen ik dat er ernstig sprake is geweest van het plaatsen
van zijn naam op de voordracht, maar dat de ongunstige loop, dien zijne ziekte nam,
daarvan heeft doen afzien. Vraagt men of hij de betrekking van Raadsheer zou hebben
verkozen boven dien van Vice-President der Rechtbank, zoo vermoed ik dat het
antwoord bevestigend zou zijn geweest. Immers hoezeer hij de betrekking, die hij
zoo waardig bekleedde, op prijs stelde, en hoezeer hij daarin, gelijk wij zagen, werd
gewaardeerd, zoo was er toch iets dat hem niet aangenaam was, het presideeren der
strafzittingen. Wèl was hij daarvan geruimen tijd verschoond gebleven en had hij
zich aan de burgerlijke rechtsspraak kunnen wijden, maar eenmaal zou toch weder
de tijd komen dat hem het presidium van eene der strafkamers niet kon ontgaan en
dit was hem een on-
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dragelijk schrikbeeld dat hem steeds vervolgde. Kwam zijne geheele fijne
intellectueele vorming er tegen op zich bezig te houden met zaken, die hem, juist als
president, in directe aanraking brachten met niet het beste deel der maatschappij,
ook een physieke reden deed hem tegen dit presidium opzien, daar het zijn borst
bovenmatig vermoeide en de benauwdheid der slecht ingerichte gerechtszaal voor
zijn gestel ondragelijk was.
Met den tijd die van zijne ambtsplichten overbleef werd steeds door hem
gewoekerd. Was hij vroeger met vele uitgebreide administraties belast geweest, in
den laatsten tijd trok hij zich meer en meer uit alles terug om zijn voor hem zoo
kostbaren tijd geheel beschikbaar te houden. Men moet zich dan ook verwonderen
hoe hij voor zooveel verschillende hem toevertrouwde belangen den tijd heeft kunnen
vinden. Zoo was hij hoofdbestuurder en vele jaren algemeen penningmeester van
het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, bestuurder van het
Kinderziekenhuis, van het Doorgangshuis te Hoenderloo en andere dergelijke
philanthropische vereenigingen, en in vroeger jaren lid van het Burgerlijk Armbestuur
en als zoodanig commissaris van de Stads-Bestedelingen, hoofdbestuurder en
penningmeester van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den
Gewapenden Dienst, hoofdbestuurder van het Nederlandsch Bijbelgenootschap en
penningmeester van de Afdeeling Amsterdam der Maatschappij van Weldadigheid.
Verder was hij geruimen tijd bestuurder der Afdeeling Letterkunde van de
Maatschappij Felix Meritis, en lid van de meeste geleerde genootschappen in ons
vaderland, terwijl hij, na vroeger in de Heiligerleecommissie zitting te hebben gehad,
in 1878 werd uitgenoodigd deel uittemaken van de Commissie voor het derde
eeuwfeest der Unie van Utrecht en van het Grotius-comité. Bovendien was hij jaren
lang en tot zijn dood met toewijding werkzaam voor de belangen van het christelijk
onderwijs, waarvan de scholen op de Boommarkt, Rapen-
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burg en de Lindengracht, gelijk mede de christelijke armenscholen op Wittenburg
en de Looijersgracht de sprekende getuigen zijn1 en telde de Vereeniging tot
bevordering der christelijke lectuur hem onder hare bestuurders, evenals de Afdeeling
Amsterdam van het Nederlandsch Godsdienstig traktaatgenootschap en de Rijnsche
Zending, die zich zeer in zijne sympathie mocht verheugen, ook blijkens een paar
opstellen van zijne hand in het tijdschrift van dien naam2, maar bovenal heeft veel
in hem verloren de Waalsch Hervormde Gemeente te Amsterdam, die hij vele jaren
in verschillende functieën, als diaken, kerkmeester en archivaris diende3. In 1861 als
diaken gekozen, trad hij herhaalde malen als President der Waalsche Diaconie op.
Als zoodanig kweet hij zich steeds uitnemend van zijne taak. In het keurigst fransch
zich uitdrukkende werden de niet altijd gemakkelijke vergaderingen voortreffelijk
door hem geleid en hoezeer dit door zijne medeleden werd op prijs gesteld bewijst
het keurig gebonden exemplaar der tijdens zijn laatste presidium herziene reglementen,
dat hem bij zijn aftreden werd aangeboden.
De grijze Mounier had voor hem de hoogste achting en vriendschap, en was diep
getroffen dat zijn vriend hem moest voorgaan in den dood. Telkens als ik bij hem
kwam was hij onuitputtelijk in lof over den ontslapene; slechts

1

2

3

Daarvan getuigt ook zijn: ‘Woord van Philips van Marnix van St. Aldegonde aan zijne
tijdgenooten bij het derde eeuwgetijde der inneming van den Briel aan de leerlingen der
school van den Heer J. Hesta Bz. herinnerd, 1872’ (niet in den handel).
‘Het eiland Nias’ en ‘Een paar dagen in het noorden van Nias’ beide te vinden in den jaargang
van 1870. Hoewel niet onderteekend zijn zij, volgens mededeeling van een der redacteuren,
den Heer I.P.G. Westhoff, van hem afkomstig
Ook was hij in 1881 werkzaam als lid eener Commissie tot herziening der gezang- bundels
(Commission pour le chant sacré) die te 's Gravenhage vergaderde en van 1882 tot 1885 van
de Commissie tot het verzamelen en bewerken der bronnen van de geschiedenis der Wale
kerken (Commission de l'histoire des églises Wallonnes).
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weinig tijds heeft hij hem overleefd. Ook met den oudpredikant Guye, die sedert zijn
emeritaat in Zwitserland woont, hield hij trouwe vriendschap, waarvan hij dezen bij
diens vertrek uit Amsterdam een kiesch bewijs had gegeven door eene bloemlezing
uit diens leerredenen als afscheid aan diens vele vrienden te zenden1.
In de Wale Kerk nam hij eene eigenaardige plaats in en wel tusschen de beide
partijen, terwijl, in tegenstelling met hetgeen anders gewoonlijk plaats vindt, hij bij
beide, zooals uit het bovenstaande blijkt, evenzeer gezien als bemind was. Met eenige
weinige volgelingen had hij alle krachten ingespannen en bleef dat steeds doen om
den strijd tusschen modernen en orthodoxen zooveel mogelijk te temperen en de
kerk voor scheuring te behoeden. Vandaar dat hetgeen later in de Hollandsche Kerk
plaats vond niet door hem kon worden goedgekeurd. Ook het meer en meer optreden
der kerkelijke partijen op staatkundig gebied stuitte hem tegen de borst en deed hem
tot de liberale partij naderen, al bleef de afstand, die hem van deze scheidde, steeds
groot. Ziedaar mede de reden, die hem zoowel op godsdienstig als staatkundig gebied
meer en meer van alle partijen deed isoleeren, zoodat hij, als het ware geheel buiten
den strijd staande, dien van af zijn onafhankelijk standpunt met belangstelling bleef
gadeslaan en beoordeelen, al was voor zijn veelomvattenden geest de plaats, die ons
land op het wereldtooneel inneemt, ook van te geringe beteekenis om zich daardoor
te zeer te laten aftrekken van hetgeen buiten onze grenzen plaats vond.
In het godsdienstige orthodox was hij afkeerig van al hetgeen naar godsdienstijver
en onverdraagzaamheid zweemde, terwijl hij in het staatkundige aanhanger der
christelijkhistorische beginselen zich door Groen van Prinsterer in

1

Souvenir de mon Ministère. Six sermons adressés à mes amis par V.H. Guye, Pasteur émérite,
Amsterdam, 1872. (niet in den handel). Zie de voorrede.
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de eerste jaren van diens optreden aangetrokken gevoelde. Later evenwel wijzigde
zich zijn oordeel over dezen. Althans 4 Maart 1878 schreef hij mij: ‘De brieven van
Mr. Groen van Prinsterer heb ik nu nagenoeg allen bijeen. Het dossier gaat hiernevens,
ge zult daarvan wellicht met eenige belangstelling kennisnemen. De toon is die van
aanmoediging van een jong mensch en al neemt men dit in aanmerking, straalt er
niettemin door eene zekere mate van hartelijkheid, die mij bij de lezing frappeerde.
Daarbij moet in het oog gehouden worden dat mijne familie bij de zijne bekend en
ik dus voor hem geen volslagen vreemdeling was. Na 1865/66 heb ik den Heer Groen
nog slechts tweemaal gesproken, eens in 1867 bij gelegenheid van de Evangelische
Alliantie, en later in Augustus 1872 ten zijnen huize. Het spijt mij dat ik in zekeren
zin voor hem eene teleurstelling ben geworden, maar mijne niet-instemming met de
door den Heer Groen sedert de motie Keuchenius gevolgde gedragslijn en de voor
mij gebleken onmogelijkheid om in het openbare leven optetreden, hebben onze
relatieën geheel doen ophouden.’
Hoewel hij zich daarover niet wilde uitspreken houd ik het er voor, en de herlezing
der laatste zinsnede bevestigt mij in dat vermoeden dat hij op jongeren leeftijd zich
gaarne een staatkundige loopbaan had zien geopend, en ik ben zeker dat hij daarvoor
uitstekend geschikt zou zijn geweest. Dat ook anderen zoo dachten bewees de indertijd
door de Amsterdamsche Kiesvereeniging Nederland en Oranje hem aangeboden
candidatuur voor de Tweede Kamer. Het was evenwel in de dagen toen eene dergelijke
candidatuur geen kans van slagen aanbood, terwijl hij later, toen de antirevolutionnaire
partij zich meer en meer als calvinistische ontwikkelde, zich steeds op den achtergrond
bleef houden1. Met zijne zelfstandigheid zou hij zich dan

1

Wel werd hij later nog meer dan eens van antiliberale zijde aangezocht om een candidatuur,
ook voor den Gemeenteraad, te aanvaarden, maar steeds werd daarvoor bedankt. Zoo schreef
hij mij eens, toen dit weder had plaats gehad: ‘Gij zult begrijpen welk antwoord de
ondergeteekende, die nu eenmaal, voor zoover hij bekend is, als antirevolutionnair te boek
staat, gegeven heeft.’
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ook niet op zijne plaats hebben gevoeld bij eene partij, waar onderwerping het
wachtwoord is. Dit blijkt reeds uit hetgeen hij mij op 11 November 1877 schreef:
‘Ter inzage het Standaardnommer van heden, waarin een toon over de
antirevolutionnaire Kamerleden wordt aangeslagen, die waarlijk de perken te buiten
gaat.… Reeds in 1860 schreef Groen: elke richting, die ik bestreden heb, triumpheert,
en de volgende jaren hebben deze uitspraak bevestigd. Echter is het werk van Groen
niet verloren, want hij is het middel geweest om bij het toenemen der rationalistische
begrippen het christelijk geloof bij talloos velen te verlevendigen. Zijn politieke
richting: eene vereeniging van platonische denkbeelden, legitimistische begrippen
en reminiscencen der Oranjepartij van vóór 1795 kan als iets bijkomstigs te gronde
gaan. Het is m.i. beter dat al de antirevolutionnaire leden uit de Kamer gaan dan dat
zij werktuigen worden van eene calvinistische demagogie, die mij, ook om hare ruwe,
onaesthetische vormen, zeer onlief is. Cromwell, het ideaal van deze demagogie, is
eene figuur, die mij tegenstaat,’ terwijl hij een half jaar later op 26 Mei 1878 daaraan
toevoegde: ‘Ik kan mij zeer goed begrijpen dat de artikelen van den Standaard niet
in uw smaak vallen. Het doeltreffende van die artikelen komt mij zeer twijfelachtig
voor, evenals het bestaan van eene antirevolutionnaire partij als zoodanig. Ge weet
dat deze opinie er toe heeft medegewerkt om mij buiten de politiek te houden.’
Behalve Groen van Prinsterer heeft ook Mr. H.J. Koenen grooten invloed op hem
uitgeoefend. Hoog werd deze bekwame man door hem vereerd en dien eerbied behield
hij zijn geheele leven. Met zijn kinderen en kleinkinderen onderhield hij steeds de
vriendschap en met zijn vriend
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Hasebroek bezorgde hij de uitgave van Koenen's Christelijke liederen1.
Zooals reeds uit het medegedeelde blijkt zijn de brieven, die ik van hem mocht
ontvangen, zeer belangrijk. Steeds schreef hij mij zijn oordeel over hetgeen op
staatkundig gebied voorviel en de personen, die aldaar een hoofdrol vervulden, zoodat
zij als het ware bevatten de geheele histoire contemporaine der laatste vijftien jaren,
maar ook bevatten zij veel op het gebied der letterkunde en dat der buitenlandsche
politiek, waarover hij mij dikwijls zijne beschouwingen ten beste gaf. Zoo schreef
hij mij 31 Maart 1878: ‘Het nommer des Débats bevat eene appreciatie van Lord
Derby, die door zijn aangehuwden stiefzoon Lord Salisbury schijnt te worden
opgevolgd. Ik begreep er niets van hoe Lord Salisbury, de vriend van den afgetreden
Minister Carnarvon en in vroeger jaren althans de ennemi intime van Disraeli (tegen
wien hij, als jong mensch en destijds nog Lord Robert Cecil, scherpe artikelen in de
Quarterly Review schreef), bovendien nog ten aanzien der Grieksch-Russische kerk
zeer gunstig gestemd, er toe kwam om banierdrager der oorlogspartij te worden. Tot
mijn genoegen las ik in de Débats van heden dat volgens de Times de benoeming
van Lord Salisbury te kennen gaf dat niet buiten volstrekte noodzakelijkheid tot het
aanvangen van den oorlog zou worden overgegaan en dat zijne tegenwoordigheid
aan het Foreign Office het voeren van nadere onderhandelingen mogelijk maakte.
Het zou mij anders ook zeer in den markies zijn tegengevallen.’

1

Christelijke liederen van H.J. Koenen, uitgegeven onder toezicht van J.P. Hasebroek,
Amsterdam, 1879. Zie Inleiding bl. XXI. Na het voleindigen van den arbeid richtte Hasebroek
de volgende dichtregelen aan Mr. Chais van Buren:
‘Wij hadden saam hem lief, wij arbeidden te samen,
Aan 't huldeteeken hem ter eer,
En toen het was volbracht, wij schreven onze namen
Op 't voetstuk saamgestrengeld neêr.’
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15 Juli 1878. ‘Dat de resultaten van het congres mij zeer verheugen zult gij
verklaarbaar vinden. Een dergelijken stap vooruit in de Oostersche quaestie, de
vernietiging van het Tractaat van Parijs, had ik niet durven hopen te mogen beleven.…
Ook de vestiging van den Engelschen invloed in de Levant vervult mij met eene
blijde verwachting.… In de Deutsche Rundschau staat een artikel Rusland zeer
vijandig, waarin het praatje wordt medegedeeld dat de werkeloosheid van Lord Derby
tijdens den oorlog werd toegeschreven aan den invloed dien de Russische ambassadeur
Schuwalow als vriend des huizes op Lady Derby uitoefende. Dit is zeker dat zonder
de hulp van Disraeli al die groote heeren: Salisbury, Derby enz. het niet tegen de
Russische diplomaten zouden hebben kunnen volhouden, en toch maken zij een
aangenamer indruk dan b.v. Disraeli en Gortschakoff. Engeland heeft echter aan
Disraeli groote verplichtingen: herstel van zijn prestige, eene positie krachtiger dan
het vereenigd koninkrijk sedert de dagen van Napoleon I ooit heeft gehad. Gladstone
met al zijn vernielen en afbreken kan er niet bij halen, en toch staat Gladstone zonder
twijfel hooger dan zijn tegenstander.’
9 October 1879. ‘Het Journal de Genève staat - wat talent van compositie betreft
- beneden de Débats en ook de inhoud is soberder. De beginselen daarentegen staan
hooger.… De debatten over de scheiding van kerk en staat, die thans in den Grooten
Raad te Genève worden gevoerd, zijn wel belangrijk maar een treurig bewijs hoezeer
het radicalisme het historisch leven heeft vernietigd, doch dat is de toekomst voor
alle volken, ook voor Engeland, en schijnt de weg te zijn tot bereiking van de
geestelijke eenheid, die het hoewel veelal onbewust doel is van al der menschen
streven en woelen.’
21 Nov. 1880. ‘Evenals mijne vrienden in Engeland in het voorjaar, hebben thans
de conservatieven te Genève de nederlaag geleden. Omtrent den uitslag was ik niet
ge-
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rust, vooreerst omdat uit de artikels van het Journal de Genève kennelijk eene zekere
mate van ongerustheid was op te maken, ten tweede omdat de schitterende
overwinning van 1878 grootendeels was te niet gedaan door de halve overwinning
van verleden jaar toen de radicaal Carteret wel de meerderheid in den Conseil d'Etat
verloor, maar niettemin zijn zetel behield en twee geestverwanten met zich zelven
herkozen zag; ten derde omdat de voorgestelde scheiding van kerk en staat, die te
Genève zeer uitvoerbaar zou geweest zijn en aan de diepe vernedering, waarin zich
de kerk te Genève bevindt, een einde zou hebben gemaakt, dezen zomer in den zin
der radicalen negatief werd beslist. Het Journal de Genève klaagt er over dat de
kiezers, die niet te Genève te huis behooren, den doorslag hebben gegeven en dat de
democraten in hun eigen kanton vreemdelingen zijn geworden, aan wie slechts het
voorrecht wordt toegekend belasting te betalen. In Engeland, schrijft de redactie, is
dit anders - het is waar, maar in Engeland is de ochlokratie nog niet aan de orde.’
Steeds maakte hij mij opmerkzaam op hetgeen hij meende dat door mij moest
gelezen worden of gaf mij zijn oordeel over hetgeen ik hem ten lecture zond. Zoo
schreef hij mij 20 Januari 1878: ‘Hierbij in dank terug de drie deelen van Ebers'
Aegyptische Königstochter. De auteur heeft van eenige weinige passages in het 2de
en 3de boek van Herodotus (dien ik - te weten in eene Fransche vertaling - er op heb
nagelezen) meesterlijk partij getrokken. Evenwel komt het mij voor dat zijn nieuw
werk over het oude Egypte Warda hooger staat. Den raad van Lepsius om niet
uitsluitend een Egyptischen roman te geven (zie voorrede der Königstochter) heeft
Ebers niet opgevolgd, waardoor m.i. de Warda aan eenheid heeft gewonnen. Er
komen daarin nog al veel passages voor die den auteur als een voorstander van den
zoogenaamden Culturkampf doen kennen - maar dit anachronisme daargelaten zijn
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figuren als de dichter Pentaoer en de prinses Bent-Anat in de Königstochter niet te
vinden. Met laatstgenoemde is misschien de koningin Nitetis gelijk te stellen, maar
Pentaoer staat ver boven Smerdis (of Bartja, zooals Ebers hem noemt).… Voeg bij
de fijne karakterschilderingen het talent, waarmede de auteur zijne Egyptologische
studieën heeft weten dienstbaar te maken tot stoffeering van zijn verhaal en men zal
moeten erkennen dat de Warda een voortreffelijk geslaagde roman is. Homo sum
staat veel lager, hoewel ook daarvan de lectuur de moeite waard is.’
24 Maart 1878. ‘Bij het verschikken van boeken kwam mij in handen het
nevensgaand Dagboek der dochter van Thomas More. Het is een roman - allerliefst.
Onder de auspices van Dr. van Vloten is het boekje vertaald, in het Nieuws van den
Dag werd het bijzonder aanbevolen. Het zal niet veel gebeuren dat Dr. van Vloten,
het Nieuws van den Dag en de ondergeteekende eenstemmig zijn in de appreciatie
van een boekwerk.’
12 Mei 1878. ‘Wat de artikelen in de Débats betreft, ben ik het niet geheel met u
eens omtrent het opstel van De Pressensé over Lanfrey, dat mij langdradig is
voorgekomen. Maar ik moet er bijvoegen: De Pressensé heeft bij mij niet meer het
crediet van vóór tien of vijftien jaren. Zijn tijdschrift de Revue Chrétienne is sedert
den val van het Keizerrijk zeer verminderd. Over de Comédie van Augier zou ik
waarschijnlijk gunstiger oordeelen dan door u wordt gedaan. Hiernevens het eerste
nommer van het Deutsches Literaturblatt, waarop ik een abonnement heb genomen.
Ik kan u wel aanraden het, zooal niet te lezen, dan toch te doorloopen. De reden van
het abonnement is dat ik goed vertrouwen heb in den uitgever F.A. Perthes, en dat
ook de redacteur goed bij mij staat aangeschreven. Onder de advertentiën zult ge de
annonce vinden van ‘Erinnerungen an Amalia von Lasaulx’. Het boek is door mij
besteld omdat het eene Lasaulx betreft; op haren
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broeder Prof. Ernst von Lasaulx werd een twintigtal jaren geleden mijne aandacht
gevestigd door den Heer Koenen. Mijne verwachting is geheel verwezenlijkt. De
inhoud is in hooge mate aangrijpend en het einde buitengewoon tragisch daar Amalia
von Lasaulx het slachtoffer wordt in den strijd over het Vaticaansche Concilie
ontstaan.… Haar leven is eigenlijk eene doorloopende lijdensgeschiedenis: in hare
jeugd niet gevonden wat zij wenschte en in het klooster wel den werkkring door haar
begeerd, maar allerlei begrippen en praktijken, waartegen zij in verzet kwam en met
welk een veerkracht!.. Voor de geschiedenis der kerkelijke toestanden in Duitschland
bevat het menige hoogst belangwekkende mededeeling en ook uit dat oogpunt is de
lectuur zeer aanteraden. Bovendien vindt ge er veel in over Sulpiz Boisserée, die op
den bouw van den Dom te Keulen zoo grooten invloed heeft uitgeoefend.’
7 Juli 1879. ‘Het bleek mij uit het werk van den Deenschen schrijver J.G. Brandes,
waarvan Sülpke mij eene Duitsche vertaling ter inzage had gezonden en dat zoo
belangrijk is dat ik over den hoogen prijs ben heengestapt, dat de hoofdstrekking der
letterkunde in Denemarken is den ‘hartstocht der werkelijkheid’ te bestrijden en den
mensch zooveel doenlijk boven het realisme te verheffen. Juist het omgekeerde van
hetgeen bij ons plaats heeft. Brandes bestrijdt die ten zijnent heerschende richting
op het heftigst.… Ik zal trachten die Deensche boeken te gaan lezen. De weinige,
die ik door Duitsche vertalingen ken, zijn allen voortreffelijk. Ik zeg hetzelfde van
het boek van Brandes, al is de auteur voor mij een besliste tegenstander.’
21 November 1882. ‘Het jongste nommer van de Revue des Deux Mondes is van
buitengewoon belang. Twee slotartikelen komen er in voor: 1o van d' Haussonville's
reis naar Amerika en 2o van Renan's autobiographie, waarvan natuurlijk het laatste
bovenaan staat, al is ook d' Haussonville's stuk prima qualiteit. Het voorlaatste artikel
van Renan's autobiog-
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raphie frappeerde mij niet bijzonder, maar het daaraan onmiddellijk voorafgaande
heeft mij zeer aangegrepen. Ook het nu verschenen artikel laat bij mij een spoor na.’
4 December 1882. ‘De verzen van Jacques Perk zijn hier en daar wat gekunsteld
maar de dichtgaaf was buitengemeen, een gedachtenvlucht, die niet vele onzer dichters
de hunne kunnen noemen, en daarbij eene zangerigheid van toon, die vaak even
liefelijk is als die van Longfellow. En dat alles van een jongeling van twintig jaren!
Wat moeten de ouders nu weer gevoelen!’
Had hij eene uitgebreide lectuur, die zich op ieder gebied bewoog, bovenal genoot
hij van de redevoeringen in de Fransche Academie. Die heerlijke taal, zooals alleen
een Franschman en Académicien die schrijven kan, was voor hem als muziek, terwijl
de schoone gedachten, de vele fijne zetten en geestige gezegden aan hem, die een
fijnproever was op letterkundig gebied, als besteed waren. Hij was dan ook in de
hedendaagsche Fransche letterkundige wereld geheel thuis en lette op al hetgeen
daarin voorviel, terwijl nooit, zooals wij reeds zagen, voor- of tegeningenomenheid
met den persoon invloed op hem uitoefende bij de beoordeeling van diens werk. Zoo
schreef hij mij 13 October 1877: Ten lecture de Débats, waarin de speech van
Gambetta. Een meesterstuk van oratorie! Wat heeft die man groote gaven! Ge weet
hoezeer Gambetta voor mij eene antipathieke persoonlijkheid is - indien de speech
zooveel indruk op mij heeft gemaakt, wat moet het dan niet geweest zijn bij
Gambetta's tallooze vereerders.’
4 Maart 1878. ‘De Débats behelzen een belangrijk artikel van Renan. Wat een
fluweeligheid en daarbij welk een langzaam werkend vergift… Op hetgeen hij zegt
valt weinig aantemerken wanneer men de bijzondere deelen in aanmerking neemt,
maar het geheel is in hooge mate dissolveerend. Het is voor den geest wat morphine
is voor het lichaam. Te midden van al die zoetsappigheid weet Renan toch zeer goed
hier en daar een dolksteek te geven
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b.v. in de passage over de donkere jaren 1849, 1850 en 1851 toen de menschelijke
geest aan zijne ergste vijanden, zooals Renan schrijft, was overgegeven. Die vijanden
waren geene anderen dan de liberale Katholieken de Montalembert enz., die destijds,
door Thiers ondersteund, met zooveel succes voor de vrijheid van onderwijs in
Frankrijk hebben gestreden. Een van die zoogenaamde vijanden was o.a. Augustin
Cochin, een mijner vrienden uit de verte, wiens levensschets ge wellicht zult willen
inzien. Alles in dit ondermaansche is relatief en alleen in dien zin kan men de carrière
van Cochin als niet gelukt beschouwen. Zijne maatschappelijke positie, zijne talenten,
zijne vurige wenschen bestemden hem voor een zetel in het parlement, dien hij toch
nimmer heeft mogen innemen. Op hem was echter zeker niet van toepassing het ‘im
engen Kreis verengert sich der Sinn.’ Schiller heeft mooi praten, alsof het maar aan
ons staat een ruimen werkkring te hebben. Het is zeker prettiger, maar als het eenmaal
niet zijn mag moet men trachten dat onze geestelijke mensch zich door die enge
toestanden niet laat neerdrukken......
24 Maart 1878. ‘Hiernevens het zeer interessante deel der Eloges van Mignet. Ook
de vorige deelen zijn zeer belangrijk en wanneer men in het oog houdt dat al de
celebriteiten, wier levenschets de auteur mededeelt, op verschillend gebied hebben
uitgeblonken, moet men het talent bewonderen van den biograaf, die zoo duidelijk
en aangenaam de gronden ontvouwt, die hen op eene roemvolle herinnering bij de
nakomelingschap aanspraak geven. B.v. de studie over Savigny is voor een
Franschman een meesterstuk. Voor mij heeft dit deel bijzondere waarde, omdat bijna
al de personen daarin behandeld, mij belang inboezemen. Savigny, de oude Hertog
de Broglie, Tocqueville behoorden - of laat ik liever zeggen behooren - tot mijne
goote vrienden; Amédée Thierry is mij een sympathiek auteur, de werken van Cousin
staan bij mij hoog aangeschreven, Charles Dunoyer was mij niet bekend, Lord
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Brougham hield ik, en mijne opinie is niet gewijzigd, voor een schreeuwer en een
brouillon.....
26 Mei 1878. De nommers van de Débats zijn nog al talrijk - maar de artikelen
over de tentoongestelde schilderijen verdienen m.i. gelezen te worden. De schrijver
is een voornaam kunstcriticus. Jammer dat Nederland er niet al te best afkomt. In
het nommer van Vrijdag vindt ge de intreerede van Victorien Sardou als lid der
Fransche Academie. De herinnering aan Jules Autran, zijn voorganger, is welwillend,
hetgeen mij te meer genoegen deed omdat Autran, zoo ik het wel heb, streng katholiek
was. Het is dezelfde dichter, die in het eerste nommer van het Literaturblatt nog al
werd gehekeld. Het antwoord van Charles Blanc (broeder van Louis Blanc), tijdelijk
voorzitter der Academie, komt mij minder belangrijk voor. - Bewonderenswaard is
de urbaniteit, waarvan de redenaars in den regel blijk geven, ook zelfs wanneer zij
eene hatelijkheid plaatsen, zoo b.v. kan Ch. Blanc, volbloed republikein, den Rabagas
van Victorien Sardou niet ongemerkt laten voorbijgaan. - Sedert 1859 heb ik, ni
fallor, geene enkele redevoering overgeslagen; de lectuur was voor mij altijd een
feest. Ik zeg was, omdat het gehalte er sedert de laatste jaren niet op verbeterd is.
Wellicht is dit oordeel eenigermate partijdig en wordt het beheerscht door de
omstandigheid dat vóór 1870 de nieuw benoemde leden in den regel tot mijne vrienden
behoorden, terwijl dit na 1870 of daaromtrent veel minder het geval is. Want in de
laatste jaren zijn er toch ook wel pikante redevoeringen geweest, zoo b.v. van
Legouvé, die aan zijn nieuw medelid Gaston Boissier heel aardig te kennen gaf dat
hij aan den concurrent zijne stem had gegeven. Het meest buiten den toon zijn geweest
de redevoeringen bij de installatie van den bovengenoemden Charles Blanc. Deze
moest een voorganger herdenken, die hem antipathiek was, den graaf de Carné,
legitimist en geloovig Katholiek, die ofschoon letterkundige van verdienste niet tot
de mannen van den eersten rang behoorde. Het
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overleden lid kwam er zoo pover af dat, zoo ik meen, de Débats en de Revue des
Deux Mondes daartegen protest hebben aangeteekend. De tijdelijke voorzitter, die
den récipiendaire moest beantwoorden, was Camille Rousset, die over Louvois en
den Krimoorlog beroemde boeken heeft geschreven, maar die min of meer als
Bonapartist te boek staat en over de volontaires van 1793 een werk het licht heeft
doen zien, waarover de republikeinsche partij niet tevreden is. Tot straf daarvoor had
de meerderheid der Kamer van 1876 vóór de ontbinding op de begrooting het
tractement geschrapt voor den post, dien Rousset bij het Ministerie van Oorlog als
Conservator der archieven of iets dergelijks, bekleedde. Dat deze omstandigheid aan
Charles Blanc eenige onaangename oogenblikken heeft bezorgd is te begrijpen, daar
Camille Rousset de gelegenheid niet licht zou hebben laten voorbijgaan om over het
gebeurde aan de republiekeinsche partij de les te lezen, altijd echter in den meest
hoffelijken vorm.’
3 November 1879. ‘Het Journal des Débats behelst een schitterend artikel over
Berryer. Zie! dat is Fransche Letterkunde, waarover de examens van het middelbaar
onderwijs moesten loopen!’
18 Januari 1880. ‘Waar de vormen wel geobserveerd zijn is de receptie van den
nieuwen Académicien H. Taine. De twee redevoeringen zijn wederom letterkundige
producten van den eersten rang. H. Taine is de Fransche Busken Huet. In zijn jeugd
heeft hij de moderne begrippen op de ruwste wijze verkondigd en evenals Huet bij
ons in vroeger dagen de eene reputatie na de andere poogde aftebreken, heeft Taine
naam gemaakt door zijne poging om Cousin van zijn piédestal afterukken. In dezen
wilde hij het spiritualisme treffen en gedragen door den tijdgeest is Taine een der
krachtigste bevorderaars van het naturalisme geworden, maar bij het toenemen der
jaren zijn - evenals dat met Busken Huet het geval is - zijn inzichten zeer gewijzigd
en zoo is het gekomen dat hij eenigermate als clericaal candidaat
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in de academie is gekomen, of laat ik liever schrijven als candidaat der clericalen,
want al mogen de resultaten van Taine evenals die van Busken Huet bijna goed zijn
geworden, de methode heeft getoond wat zij produceeren kan, en daarom was juist
met het oog op de methode, de omstandigheid zoo zeldzaam pikant dat de beroemde
chemicus Dumas het nieuwe lid moest beantwoorden. Nu is Dumas een beslist
tegenstander der richting, die het geestelijk leven van den mensch naar de
natuurwetten wil beoordeelen, m.a.w. ofschoon natuuronderzoeker is hij niet
toegedaan hetgeen men de naturalistische methode, bij ons de overheerschende,
noemt. Met hoeveel takt heeft die oude man, hij is ongeveer tachtig, dit aan het
nieuwe lid onder het oog gebracht! En dan de herinnering aan diens voorganger!
Louis de Loménie heeft geene voorspoedige maatschappelijke carrière gehad, al
mocht hij dan op het laatst van zijn leven lid der Fransche Academie worden. De
boeken door hem geschreven moeten hem ontzettend veel werk hebben gekost, en
toch heeft hij niet veel meer dan oppermanswerk geleverd - boeken, waarvan b.v.
een man als Taine meesterlijk partij weet te trekken, maar Taine behoort dan ook tot
de architecten. Is de Loménie geen groot man geweest, hij was beter dan dat: een
goed man. Ik vestig uwe aandacht op zijne verhouding tot Chateaubriand en Madame
Recamier. In dien kring te converseeren was zeker niet het middel om vooruit te
komen, wanneer men zich met toewijding daarbij aansloot. Sainte Beuve heeft anders
gehandeld. Ook in dien kring toegelaten heeft hij Chateaubriand gevleid, veel meer
dan de Loménie ooit zal gedaan hebben, want zonder complimentjes aan te hooren
zou Chateaubriand niet hebben kunnen leven. Maar de groote man is niet dood of
Sainte Beuve zoekt zijn eigen roem te vermeerderen door hem onbarmhartig
toetetakelen. De laatste woorden van Dumas zijn aangrijpend schoon. Hoe zegenrijk
zou de pers zijn indien van de meerderheid van het heirleger schrijvers kon
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getuigd worden wat ten opzichte van Louis de Loménie als afscheidswoord is gezegd!’
12 December 1880. ‘In het Journal de Genève vindt ge een artikel over Adrien
Naville. Ziedaar eene existentie, zooals ik mij die zou hebben gewenscht. Invloed
uitoefenen en nuttig zijn zonder staatsbetrekkingen te bekleeden!….
11 April 1881. In de Débats vindt ge de redevoering van den advocaat Rousse bij
zijne receptie in de Académie francaise. Dit is nu weder een zeldzaam voorbeeld van
welsprekendheid van den hoogsten rang. Niet alleen dat de geest, die uit de
redevoering spreekt, verheffend is, maar ook de vorm verdient niets dan lof. De rede
van den Hertog van Aumale, ofschoon zeer goed, is niet op ééne lijn te stellen met
die van Rousse maar in een ander opzicht is zij merkwaardig. Voor een Bourbon
was het hoogst moeilijk over Jules Favre te spreken - en met uitnemenden tact is dit
door den redenaar gedaan.… Het werd tijd dat weder eens eene persoonlijkheid prima
qualiteit in de Academie werd benoemd. Ch. Blanc, wiens treurige speech over mijn
vriend de Carné mij nog hindert, Labiche, Maxime du Camp, al heeft deze dan ook
zijne sporen verdiend door zijn moedig optreden tegen de communards, de Hertog
d' Audiffret Pasquier, een goedgezind man - behoorende tot de viri boni, zou Cicero
zeggen - maar een echte Fransche phraseoloog, hetgeen Jules Favre eigenlijk ook
was - ziedaar de keuzen van de laatste jaren. En een Laboulaye moet buiten blijven
staan!.....
4 December 1881. De verkiezingen voor de fransche Academie zijn zeer tegen
mijn zin uitgevallen. In plaats van Sully Prud' homme, den voornaamsten dichter
van het positivistische Frankrijk en een der medewerkers aan de ‘jeune France’, had
ik gewenscht den dichter Manuel of den tooneeldichter de Bornier, in plaats van
Victor Cherbuliez Charles de Mazade of Paul Janet, en in plants van Pasteur, een
beroemd lid der Académie des sciences maar die in de Académie Française minder
te huis behoort, had naar
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mijn zin de zooevengenoemde talentvolle romanschrijver Cherbuliez kunnen gekozen
worden. De tijden zijn lang voorbij dat elke nieuwe verkiezing in de Académie
Française voor mij een bron van genoegen was.’
Werd de man, die zoo gaarne zijne gedachten aan het papier toevertrouwde, door
het vele en drukke werk voor de Rechtbank verhinderd zelf meer in het licht te geven,
hij wist des te beter anderen daartoe op te wekken. Zoo was hij het die Hasebroek
ter zijde stond bij de vertolking van de Imitatio van Thomas à Kempis, zijn
lievelingsboek, hem aanzette om daaruit een kalender samen te stellen en later de
Réflections morales van Pasquier Quesnel voor het Nederlandsche publiek te
bewerken. ‘Het plan daartoe, zoo schrijft Hasebroek in de voorrede, kwam ook
ditmaal niet uit mij zelven. Mijn hooggeachte geestverwant en vriend, mr. Chais van
Buren, was ook hier weer de man, die aan mijn geest den stoot tot dezen arbeid gaf’
.… Dat werk, afkomstig uit den levens- en werkkring van Port-Royal, waarmede hij
dweepte, aan zijne landgenooten bekend te maken was eene begeerte van zijn hart.
Immers hoewel meer dan twee eeuwen oud was het, als veroordeeld door den
Pauselijken Bul Unigenitus, hoogst zeldzaam geworden en wat voor ons Hollanders
daaraan nog meer belangrijkheid bijzet, het is dat de schrijver, uit Frankrijk gevlucht
en uit de gevangenis te Brussel ontsnapt, van 1704 tot 1719 te Amsterdam heeft
geleefd en gewerkt en aldaar op 85 jarigen ouderdom is overleden. Ons vaderland
mag er roem op dragen ook aan dezen edelen balling een veilige schuilpaats te hebben
verschaft.
Is aldus de Nederlandsche bewerking van Quesnel mede aan Chais van Buren te
danken, ook Prof. van Toorenenbergen legt getuigenis af van hetgeen deze voor hem,
ook bij zijn werk, geweest is. In de voorrede van de Geestelijke Stemmen uit de
Middeleeuwen van Fr. Galle zegt hij: ‘Ik zou niet tot de bewerking van dezen
vermeerderden bundel gekomen zijn, indien niet het bestuur van de Ver-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

97
eeniging tot bevordering van Christelijke lectuur zich bereid had verklaard het werkje
uit te geven. Het was vooral door de tusschenkomst van mr. Chais van Buren, lid
van het bestuur, en op zijne aansporing dat ik de herziennig en bewerking van mijn
vroeger werk ondernam. Met lust en liefde werkte ik er aan door zijne voortdurende
belangstelling aangespoord, toen hij aan den kring van zijne veelzijdige werkzaamheid
en aan zijne vrienden ontviel. Wat aan hem verloren wordt - niemand gevoelt het
dieper dan ik, die schier dagelijks de blijken van zijne warme vriendschap en de
vruchten van zijne groote geleerdheid en belezenheid genoot.’
Wij zagen reeds dat Chais van Buren vroeger met hem had samengewerkt en de
benoeming van den Heer van Toorenenbergen tot Hoogleeraar te Amsterdam deed
hem ook daarom zooveel genoegen omdat hij hoopte dat de vroegere band van
vriendschap en samenwerking, die hen verbond, weder zou worden aangeknoopt.
Dat dit geen ijdele hoop is geweest bewijzen bovenstaande woorden.
Wel mag gesproken worden, wij zagen het reeds, van zijne groote belezenheid.
Het is ongeloofelijk hoeveel door hem werd gelezen en op hoe verschillend gebied.
Was hij orthodox, dit belette niet dat hij van alles kennis nam wat door modernen
werd geschreven. Zoo ontving ik van hem geregeld ter lezing de Hervorming en de
Stemmen uit de vrije Gemeente waarop hij zich dadelijk had geabonneerd, terwijl
hij mij 16 December 1877 schreef: ‘Hiernevens eene nieuwe brochure van Hugenholtz.
Voor dit stuk vraag ik van u aandachtige lectuur. Moeilijk zou het mij vallen iets
aantemerken op de karakteristiek der twee richtingen. Geen overdrijving, geen
toedichten van ongerijmde denkbeelden. De onderscheiding tusschen Katholieken
en Roomsch-Katholieken is een van mijne gronddenkbeelden. Een dergelijk geschrift
is inderdaad een vooruitgang vergeleken bij de schrifturen, die in mijn jeugd de
openbare meening beheerschten. De bladzijde 34 is inderdaad voor-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

98
treffelijk. Droevig is echter de gedachte dat de leeraar, die in zijn jonge jaren la
Saussaye's medestander was, op meer gevorderden leeftijd zulke troostelooze
stellingen verkondigt. Hij verkeert in de illusie het bondgenootschap met eene richting
als die van Prof. van Vloten te kunnen ontgaan’, en 25 Juli 1881: ‘Ik ben het met u
eens dat de Hervorming voortreffelijk wordt geredigeerd. In mijn jeugd bestond er
geen vrijzinnig orgaan geschreven in den trant van dit blad. Aandoenlijk is het woord
van Scholten: ‘dat was toen een opgewekte tijd’ te weten toen Kuenen, Rauwenhoff,
van Bell enz. zijne discipelen waren, eene generatie de mijne voorafgaande; want in
mijn tijd begon toch reeds Opzoomer zijn collega te Leiden naar de kroon te steken.
Het tijdperk van Scholten's opperheerschappij kan gerekend worden van den strijd
met van Oosterzee af, circa 1848 tot 1860, toen de geweldige strijd in de Academie
van wetenschappen tusschen Scholten en Opzoomer is gestreden.’
Men zal kunnen begrijpen hoe belangrijk het onderhoud was met zulk een man,
die bovendien zich van alles op de hoogte stellende en alles willende kennen steeds
humaan bleef voor den tegenstander. Nog op 10 April 1888 schreef hij mij: ‘Ik ben
thans studeerende in de zaken van het leger des Heils. Mijn aanvankelijk ongunstig
oordeel ondergaat wijziging. Ware de Kerk wat zij behoorde te zijn dan waren
dergelijke prikkels onnoodig.… Er schuilt in die organisatie veel menschenkennis.
Dezer dagen is mij in handen gevallen het deel Brieven van Gordon aan zijne zuster,
nu onlangs in het licht verschenen. De weerga van dat boek moet bij het
voortreffelijkste op het gebied der geestelijke letterkunde (Confessies van Augustinus,
Pensées van Pascal, Imitatio) worden geboekt. Voor zulk een Christen is het leger
des Heils met zijne excentriciteiten niet noodig - maar een Christen als Gordon is
eene uitzondering’ en 1 Mei 1888, ‘Hierbij nog een nommer van the War Cry.
Opmerkelijk hoe Generaal Booth weet te werken met den zin voor uiterlijkheid en
reclame, die de wereld in dezen
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tijd kenmerkt.… Hoe onaangenaam het is in maatschappelijke betrekkingen obscuur
te zijn, toch komt het mij voor meer te zijn in den geest des Christendoms dan de
geforceerde bekendheid die de Generaal opwekt, maar hier staat tegenover dat reclame
attentie trekt en de mensch moet gefrappeerd worden. Vandaar het ceremonieel in
de Roomsche kerk.’ Bij een bezoek dat ik hem later bracht stond ik versteld hoe de
geheele organisatie van het leger des Heils over de gansche wereld hem tot in de
kleinste bijzonderheden bekend was. Maar vooral moest men zich verbazen over
zijne bekendheid met Engelsche toestanden. Men kon weinige Britsche staatslieden
noemen, van wie hij u niet de geheele familierelatie en levensgeschiedenis wist te
verhalen. Wanneer hij mij dan ook soms een achtermiddag op zijne kamer wilde
schenken, mij op eene wandeling vergezellen, of een avond in mijn huiselijken kring
doorbrengen, dan was de gedachtenwisseling met hem een geestelijk bad, dat
verfrissching aanbood en daarhij was juist het verschil van zienswijze tusschen ons
hetgeen de belangrijkheid vermeerderde. Wel verre dat dit dan ook ooit een
struikelblok geweest is voor onze vriendschap, schreef hij mij eens: ‘Verschil van
meening bestaat tusschen ons nog al in vrij groote mate en onze aanleg is lang niet
dezelfde - maar desniettemin zijn wij vrienden en zullen het blijven, want, vriendschap
komt voort uit een bron waarmede meeningen en aanleg niets te maken hebben. In
de Souvenirs van Maxime du Camp is sprake van een hevig verschil tusschen hem
en zijn vriend Flaubert, maar, schrijft hij, nous étions trop bien soudés l'un à l'autre
que rien ne pouvait nous désunir. De uitdrukking is niet overeenkomstig de distinctie
die men van een Académicien zou verwachten, maar ik mag haar wel overnemen’
en in een ander briefje lees ik: ‘Het is goed dat wij het niet altijd eens zijn. Een
tusschen ons bestaand verschil van gevoelen doet te meer uitkomen door welk gevoel
wij aan elkander verbonden zijn en waarop verschil van opinies geen
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inbreuk maakt.’ En dit was bij hem een waar woord. Vandaar dat hij vrienden bezat
onder allen rang en stand, zoowel onder ouden als jongen van dagen, terwijl velen
van hem verschilden in politieke en godsdienstige richting. Wél een bewijs van de
ruimte van blik van dien man, die in ieder waardeerde het goede dat hij nastreefde,
al kon niet altijd de ingeslagen weg worden goedgekeurd.
Toch hebben vele menschen, met wie hij in aanraking kwam, hem noch gekend
noch begrepen en hem zelfs dikwijls gegriefd zonder dit te weten of te willen, want
daar hetgeen hem stuitte hem pijnlijk aandeed, was hij wel eens al te gevoelig, wat
hij de eerste was om zelf te erkennen, maar vandaar ook dat hij zich dikwijls gekwetst
achtte waar geen bedoeling om te beleedigen had bestaan. Daarbij was het ook
moeilijk hem te leeren kennen, want hij had wat men zou kunnen noemen uiterst
fijne voelhorens, die zich dadelijk terugtrokken waar hij geen sympathie ontmoette.
Alleen in meer intiemen kring kwam hij uit.
Op 4 Januari 1888 schreef hij mij: Met belangstelling zult ge zeker lezen het deel
Levensberichten der Maatschappij van Letterkunde. De lectuur interesseert mij zeer.’
Weinig vermoedde hij dat zoo spoedig reeds daarin een levensbericht van hem te
lezen zou staan. Toch werden in den laatsten tijd zijne briefjes zeldzamer en droeviger
van toon. Zoo schreef hij mij 14 Juni 1888: ‘Het is mijnerzijds met de correspondentie
treurig gesteld, maar schrijven kost mij inspanning, hoofdzakelijk voor mijne oogen.
Ik gevoel mij zeer vermoeid, hetgeen helaas! voortdurend het geval is zoodat het
werken na elven 's avonds mij moeilijk valt. Het is den laatsten tijd aan de Rechtbank
zeer druk geweest. Nu heb ik mijn zoogenaamde vrije week, zoogenaamd want aan
werk voor de Rechtbank ontbreekt het niet. Ook met Quesnel is het op het oogenblik
druk en het is zeer inspannend werk.…’ Men ziet, het is niet meer de vroegere
opgewektheid die uit zijn schrijven spreekt. Het is bij het doorlezen van zijne laatste
briefjes of hij
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een voorgevoel had dat hij spoedig zou heengaan. Nauwlijks uit het buitenland
teruggekeerd had ik hem nog slechts weinig gezien toen ik op 8 October een
mondelinge boodschap ontving het verzoek behelzende tot hem te komen daar hij
zich zeer ongesteld gevoelde. In allerijl tot hem gesneld vond ik hem in een hevige
koorts bezig al het loopende werk voor de Rechtbank te regelen. Sedert mocht hij
zich met geen zaken bemoeien. Niets van de buitenwereld mocht zelfs tot hem
doordringen, op zijne vele vragen mocht ik niet antwoorden, aldus luidde het
onverbiddelijk bevel zijns geneesheers, want over alles ijlde hij later en slechts
volstrekte rust en kalmte kon genezing aanbrengen. Wat dit voor dien werkzamen
geest geweest is kan men begrijpen. Met voorbeeldeloos geduld heeft hij zich daarin
geschikt - maar het heeft niet mogen baten. In den nacht van 21 November 1888, na
zes weken bedlegerig te zijn geweest, is hij kalm en zacht ontslapen. Ontzettend
oogenblik voor zijne diep bedroefde Moeder en eenige Zuster, voor wie hij zulk een
uitnemend zoon en broeder was. Maar ook zijne vrienden verliezen in hem veel. Hij
was zulk een fijne geest, hij bezat zulk een uitgebreide kennis en uit dien schat liet
hij hen putten zooveel als zij slechts wilden. Hij was hun een steun en troost waar
beproeving en leed hun deel waren, geen enkele bijzonderheid van hun leven, tot de
kleinste toe ontging hem, in één woord hij gaf zich geheel. Waar dan ook voor hem
op den dikwijls zoo zwaren en moeilijken levensweg geen bloemen der liefde
gestrooid werden, daar liet hij den boom der vriendschap welig tieren, en die boom
heeft vruchten gedragen in de vele harten die van dankbaarheid voor hem kloppen.
Terecht werd hij in de Haarlemsche courant van Zaterdag 24 November 1888 herdacht
als een man die een toonbeeld was van welwillendheid en plichtsbetrachting en die
steeds zonder ophef zijn weg gaande en goed doende waar hij kon, bij allen die hem
gekend hebben, een leegte heeft achtergelaten en steeds zoowel bij ouderen als bij
jongeren
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in herinnering zal blijven als een conscientieus magistraat en een voortreffelijk
mensch,’ terwijl menigeen bij die herinnering de dichtregelen op de lippen zal nemen
die Hasebroek hem bij zijn dood toezong1 en vooral deze:
‘Mijn leeraar, door 't rijk hoofd,
dat tal van denkers tart,
Mijn voorbeeld door 't rijk hart,
bij 't stil bestaan der vromen.’

C.M.J. WILLEUMIER.

1

Hesperiden. Nieuwe Poezie in den avond des levens. Bl. 264: ‘Op den dood van Mr. Chais
van Buren.’
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Levensbericht van Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff.
Onder mijne brieven aan Rauwenhoff, die ik uit zijne nalatenschap terugontving, is
er een van 22 Juli 1844. In den aanhef wordt, met echt jongensachtige verwaandheid,
de vraag besproken, of ik hem ‘Waarde Vriend’, dan wel, Homerisch, Παντων μοι
φιλταθ' εταιρων zal betitelen. Dat is 45 jaren geleden. Sedert dien tijd is onze
vriendschap ongestoord gebleven. De laatste 30 jaren waren wij, evenals in onze
jeugd, inwoners van dezelfde stad; bijna even lang elkanders ambtgenooten.
Inderdaad, het is te begrijpen, dat het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde mij opdroeg, het levensbericht van den overleden vriend te schrijven.
Maar immers ook, dat het mij zwaar valt, die taak te volbrengen? Wèl verdiep ik mij
gaarne in de herinnering van hetgeen wij samen hebben doorleefd en mag ik, ook
voor deze schets, vrijelijk uit dien schat putten. Maar een goed deel daarvan zou toch
hier misplaatst zijn en, omgekeerd, wat hier niet kan gemist worden, is reeds elders
medegedeeld, of kon ook door een ander worden verhaald. Bovendien worden door
het karakter en de bestemming van de Levensberichten onzer Maatschappij grenzen
getrokken, die ik ongaarne
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zou overschrijden. Wèl mag, ja moet ook hier uitkomen, aan welke studiën
Rauwenhoff zich gewijd en welke richting hij daarbij gevolgd heeft. Maar dit is toch
de plaats niet, om de geschiedenis der vaderlandsche theologie te beschrijven, of zijn
aandeel in den strijd der laatste 30 jaren zóo te teekenen, als ik wenschen zou dat te
mogen doen. Zoo kan ik dan de vrees niet onderdrukken, dat mijne schets de vrienden
van den overledene en ook mij zelven niet ten volle zal bevredigen. Moge het mij
althans gelukken, zijn leven en werkzaamheid in zijn geest, onopgesmukt en
eenvoudig, te verhalen en ook hen, die hem niet hebben gekend, te doen beseffen,
wie hij was en wat wij in hem verloren hebben!
Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff was de tweede zoon van Jan Hendrik Rauwenhoff
en Anna van Heurn en werd geboren te Amsterdam den 27sten Juli 1828. Zijn vader,
zoon van Dr. N.W.P. Rauwenhoff, die in de hoofdstad als geneesheer grooten naam
had, wijdde zich aan den handel en verzekerde door zijne verdiensten aan het
toenemend gezin een voldoend inkomen. Doch hij leefde te kort, om ook voor de
toekomst der zijnen te kunnen zorgen. In 1833 overleed hij na eene kortstondige
kwijning. De weduwe bleef met hare vier kinderen1 in betrekkelijk bekrompen
omstandigheden achter en kon in Amsterdam niet op denzelfden voet blijven leven.
Zij werd daarom te rade naar Haarlem te verhuizen en zich daar overeenkomstig de
middelen waarover zij te beschikken had in te richten. Nog in hetzelfde jaar werd
dat plan uitgevoerd. Daar wijdde zij zich onverdeeld aan de opvoeding van hare
kinderen. Zij was eene zeer ontwikkelde en kloeke vrouw, voor hare moeilijke taak
ten volle berekend. Wie haar niet of slechts oppervlakkig kende, gevoelde zich niet
tot haar aangetrokken;

1

N.W.P., thans hoogleeraar te Utrecht; Mej. A.R. en F.R. (†1867).
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er was in hare houding iets vorstelijks, dat eerbied inboezemde, maar niet uitlokte
tot vertrouwelijkheid; doch bij allen, wien het voorrecht te beurt viel in haren kring
te worden opgenomen, paarde zich weldra aan dit opzien warme toegenegenheid en
vriendschap, en volkomen naar waarheid kon op haar grafsteen worden gebeiteld:
‘wie haar k e n d e heeft haar liefgehad’.
Rauwenhoff bezocht te Haarlem eerst gedurende korten tijd de school van den
Heer Mulder, daarna die van den Heer Stevens. In 1840, toen de tijd daar was om
tot eene andere inrichting van onderwijs over te gaan, werd juist eene reorganisatie
van de Haarlemsche Latijnsche school voorbereid, die zijne moeder meende te moeten
afwachten. Hij kreeg toen privaatlessen, o.a. van den Heer T. Kuyper Ez., dien hij
later aan het Gymnasium als Onderwijzer in de Wis- en Natuurkunde zou terugvinden,
een voortreffelijk mensch en docent. Met 1 Januari 1841 kwam de reorganisatie tot
stand; toen werd Rauwenhoff onder de leerlingen van het Gymnasium opgenomen,
aanvankelijk alleen voor de Moderne Talen en de Wiskunde, met 1 Januari 1842 ook
voor Latijn en Grieksch. Tot het einde van 1844 volgde hij daar de lessen, eerst van
den praeceptor Dr. F.A. Verburg, daarna van den conrector J. Lubach, eindelijk,
gedurende éen halfjarigen cursus, van den rector Dr. J. Venhuizen Peerlkamp.
Van den aanvang af stond het vast, dat hij in de theologie studeeren en in de
Hervormde kerk, waartoe zijne familie behoorde, predikant worden zou. Hij is
opgegroeid in eene godsdienstige atmosfeer en vond, toen de lust tot die
levensbestemming in hem ontwaakte, bij zijne vrome moeder geen tegenstand, maar
aanmoediging. Godsdienstonderwijs ontving hij eerst van den catechiseermeester
van Rossem, die in latere jaren niet weinig trotsch was op dezen leerling, daarna van
den Remonstrantschen predikant Heemskerk, een vriend van den huize.
Bijzonderheden vallen er overigens uit de schooljaren
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niet mede te deelen. De grootste afwisseling in het stille leven van het gezin was het
jaarlijksch bezoek aan het landgoed der familie Rauwenhoff, Tongeren bij Epe. Elken
zomer werden daar eenige weken doorgebracht. Dat was vroeger en later eene rijke
bron van genot en van verfrissching naar lichaam en geest.
Van het jaar 1841 moet mijne kennismaking met Rauwenhoff dagteekenen. Ik
was een half jaar vóor zijn ouderen broeder, anderhalf jaar vóor hem leerling van
het Gymnasium voor de classieke letteren geworden. Wij zaten dus niet in dezelfde
klasse, maar toch, naar de toenmalige inrichting van het onderwijs, bij tusschenpoozen
in dezelfde school. Weldra waren wij intiem. Toen ik in Juni 1843, na den dood mijns
vaders, het Gymnasium verlaten had, om in de apotheek practisch werkzaam te zijn,
bleef die vriendschap voortduren. Ook met de overige schoolkameraden stond ik bij
voortduur op den besten voet, zoodat, toen in September van dat jaar een letterkundige
vriendenkring Utile Dulci door hem werd opgericht, ook aan mij het lidmaatschap
werd aangeboden. Mijn toetreden mag ik nu wel beschouwen als een bewijs, dat ik
met een verdeeld hart het pad had ingeslagen, dat de omstandigheden mij aanwezen,
en zeer zeker heeft het mij later den terugkeer tot het Gymnasium gemakkelijker
gemaakt. Wij hebben in dat Genootschap veel genoten en elkander veel geleerd. ‘De
groote’ en ‘de kleine lezing’ werden met ijver en zorg bewerkt en zoowel in de
wekelijksche vergadering zelve, als in eene volgende samenkomst door den
aangewezen recensent, streng gecritiseerd. Hoe wij elkander narekenden, kan o.a.
blijken uit de bepaling, dat de spreker verplicht was de noodige opheldering te geven
omtrent elken persoon, elk historisch feit, elke plaats of instelling, waarvan hij in
zijn opstel melding had gemaakt wie meer dan drie vragen, hem daaromtrent
voorgelegd, onbeantwoord moest laten, werd beboet! De toenmalige bewaarder der
Stadsbibliotheek zou, indien hij nog in leven was, kun-
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nen getuigen, dat de gymnasiasten haar druk bezochten en vooral in de
Woordenboeken en Encyclopaedieën goed den weg wisten.
Intusschen bereidde zich eene gewichtige verandering in Rauwenhoff's leven voor.
In den zomer van 1844 verloofde zijne moeder zich met een vriend van haar overleden
echtgenoot, den Heer Charles le Chevalier. Een half jaar later, den 23sten Januari
1845, werd het huwelijk voltrokken. Het voor de Haarlemsche vrienden droevig
gevolg daarvan was de verhuizing van de familie naar Amsterdam. Die scheiding
viel ook Rauwenhoff zelven zwaar. Doch overigens zag hij toen reeds en later allengs
duidelijker in, welk een zegen voor hem en de zijnen dat huwelijk was. Zijn tweede
vader was een man met een helder hoofd en een warm hart, niet zonder reden hoog
aangeschreven in de Amsterdamsche handelswereld. Hij had strenge begrippen, ook
over opvoeding en tucht, die ons, knapen, soms te gestreng schenen. Maar toen wij
wijzer geworden waren, hebben wij hem leeren waardeeren en liefhebben. De kinderen
zijner vrouw heeft hij, zelf kinderloos, steeds beschouwd en behandeld alsof zij de
zijne waren. Zoo was het van den aanvang af, en met de jaren is die betrekking steeds
inniger geworden.
Te Amsterdam moest nu de voorbereiding tot de Academische studie worden
voortgezet. Met vele andere ouders verkozen ook die van Rauwenhoff boven het
toenmalig Gymnasium de paedagogische inrichting van Dr. P. Epkema. Dankbaar
placht Rauwenhoff te erkennen, dat hij aan dien leermeester groote verplichting had.
Hij wist de belangstelling en den ijver zijner leerlingen op te wekken en leerde hen
werken. Zijn onderwijs was bovendien ingericht naar de eischen van den tijd, en zoo
het eenige aanvulling noodig had, dan waren mannen als de Heeren H. Pol en Estrée
bij de hand, om die aan te brengen. Terwijl de vrienden te Haarlem, beangst voor
het in Mei 1845 ingevoerd staatsexamen, de gapingen in hunne opleiding
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zelve trachtten te stoppen en daaraan Utile Dulci dienstbaar maakten, schreed
Rauwenhoff onder de leiding zijner Amsterdamsche leeraren rustig voorwaarts. Dit
nam natuurlijk niet weg, dat hij op den 27sten Augustus 1846 met een kloppend hart
de zaal van het Gerechtshof te Arnhem binnentrad, waarin de gevreesde
Staatscommissie hare zittingen hield. Doch er was geen wezenlijk gevaar. Met zeven
zijner vrienden doorstond hij de proef en zag hij hij zich den toegang tot het
studentenleven ontsloten.
Het lag in den aard der zaak, dat hij zijne studiën aan het Athenaeum Illustre
aanving. Ongaarne zouden de ouders hem uit hunne woning hebben zien vertrekken.
Toch zouden zij zich dat offer hebben getroost - gelijk werkelijk de oudere broeder
in September 1846 naar Utrecht ging, om daar Mulder te hooren - indien dit volstrekt
noodzakelijk ware geweest. Doch dat was het geval niet. Waarom elders gezocht
wat in de woonplaats zelve te vinden was? Bovendien maakte men zich toen, in
kringen waarin op godsdienst prijs gesteld werd, wel eenigermate bezorgd over de
richting van het godgeleerd onderwijs te Leiden, dat overigens het eerst in aanmerking
kwam. Rauwenhoff's stiefvader behoorde tot de vrienden van Willem de Clercq en
tot de getrouwe hoorders van da Costa. Later zou blijken, dat hij ‘van nature modern’
was; in 1846 was daarvan nog niets te bespeuren. Redenen genoeg om het blijven te
Amsterdam te verklaren.
Tot het najaar van 1850 heeft hij daar gestudeerd. Vier jaren van groote beteekenis
voor zijne geestelijke ontwikkeling! Ik denk hierbij allereerst aan den invloed, dien
de professoren van het Athenaeum en van de Seminariën op hem geoefend hebben.
In de eerste twee jaren hoorde hij Beyerman, Bosscha en vooral Veth; daarna
inzonderheid des Amorie van der Hoeven, Domela Nieuwenhuis en Moll. Wat hij
aan ieder hunner in het bijzonder te danken had, behoeft hier niet te worden
uiteengezet: men kent hunne namen en hunne eigenaardige verdiensten en stelt zich
dat
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dus gereedelijk voor. Afzonderlijke vermelding vordert alleen de verhouding tot
Moll. Met dezen uitnemenden man kwam Rauwenhoff reeds spoedig in aanraking.
Hij volgde zijne lessen getrouw, vooral die over de Kerkgeschiedenis, en deed daar
dezelfde ervaringen op als de overige leerlingen uit dien tijd1. Toch had hij nog
grooter verplichting aan den mensch dan aan den geleerde. De innige en verlichte
vroomheid van Moll trok hem onwederstaanbaar aan en lokte hem uit tot vertrouwen.
Moll van zijn kant had veel op met den beschaafden en beminnelijken jongeling en
ontving hem gaarne in zijn huiselijken kring en op zijn studeervertrek.
Naast het onderwijs der professoren en den omgang met hen komt het
studentenleven in aanmerking. De onbeperkte vrijheid, die daarmede gepaard pleegt
te gaan, genoot de student, die bij zijne ouders inwoonde, natuurlijk niet. Doch voor
dat gemis werd hij schadeloos gesteld èn door het opwekkend huiselijk verkeer, èn
door de gelegenheid tot deelneming aan het literair en artistiek leven der hoofdstad.
Daarnevens bleef nog genoeg ruimte over voor den omgang met de medestudenten.
Rauwenhoff heeft er volop van genoten en alles medegemaakt, o.a. in 1848 de
oefeningen en de wachten van de rustbewaarders. Doch voor zijne vorming had hij
het meest te danken aan zijne vrienden in engeren zin. Een hunner, M.W. Scheltema,
verlevendigde dezer dagen bij mij de herinnering aan het dispuut C.E.M. (‘Colit
exercitatio mentem’), waarvan zij beiden leden waren. Het stond in nauwe betrekking
tot de Utrechtsche vereeniging Menti colendae, waarmede het eenmaal 's jaars
vergaderde. In dat gezelschap onderscheidde Rauwenhoff zich zoowel door de keurige
bewerking van de verhandelingen, die hij er voordroeg, als door den ernst,

1

Verg. o.a. Acquoy in het Levensbericht van Moll (Jaarboek van de Kon. Akad. van
Wetenschappen voor 1879, bl. 110-112).
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waarmede hij de dingen opnam. Kwamen er theologische of wijsgeerige vragen te
berde, dan bleek uit zijne adviezen aanstonds, hoezeer zij hem ter harte gingen. De
levendigheid der discussiën werd verhoogd door het feit, dat studenten van
onderscheidene Faculteiten, ja ook enkele nietstudenten tot dien kring behoorden.
Idealistisch, in den besten zin des woords, was de geest die daar heerschte, en
krachtige opwekking ging er van uit. Stelt u voor eene vergadering ten huize van da
Costa, wiens zoon lid was. De Génestet, éen jaar jonger student dan Rauwenhoff,
hospiteerde. Na afloop der werkzaamheden wordt, op aller uitgedrukten wensch, da
Costa geïntroduceerd. Hij had juist dien dag de laatste hand gelegd aan zijn ‘Hagar’
en liet zich bewegen om dat gedicht voor te dragen. ‘En dat deed hij’, zoo verhaalt
mij Scheltema, een der aanwezigen - ‘met een onbeschrijfelijk enthusiasme. Wij
geraakten als buiten ons zelven’. Voorwaar, zulk een avond telt mede in de
geschiedenis van iemands geestelijke ontwikkeling.
Met dat al werden die vier Amsterdamsche jaren door Rauwenhoff zelven als een
overgangstijdperk beschouwd en zijn zij dat ook inderdaad geweest. Op Leiden was
van den aanvang af en bleef bij voortduur zijn oog gericht. Daar werden, altijd op
de meest loffelijke wijze, de examens afgelegd: in Juni 1847, naar de toenmalige
verordeningen, in de Mathesis; in Mei 1848 het propaedeutisch examen; in Mei 1850
het Candidaatsexamen in de Theologie. Bij die gelegenheden ontbrak het niet aan
opwekking om voorgoed naar Leiden over te komen, en ook tusschentijds kwam dat
onderwerp in onze briefwisseling dikwerf ter sprake. Doch de aandrang van buiten
zou de zaak niet tot beslissing hebben gebracht. Er waren namelijk, ook nog in 1850,
niet geringe bezwaren uit den weg te ruimen. De ouders van Rauwenhoff oordeelden
te recht, dat de verplaatsing niet volstrekt noodig was: hij kon immers van Amsterdam
uit den graad van Theol. Doctor verwerven en daarna het kerkelijk examen afleggen?
Waar-
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om dan naar de Academiestad verhuisd? Hem zelven viel het zwaar, de ouderlijke
woning te verlaten. En niet die woning alleen: in 1848 had hij voor het eerst Maria
des Amorie van der Hoeven ontmoet en aanstonds een diepen indruk ontvangen van
die reine en beminnelijke persoonlijkheid; in de volgende twee jaren was zijne
genegenheid voor haar steeds toegenomen en tevens de hoop, dat zij van haar kant
niet weigeren zou zich aan hem te verbinden; wèl hadden de wederzijdsche ouders
nog geene toestemming gegeven tot de verloving, maar tusschen hen beiden was
toch, in den zomer van 1850, de zaak beklonken. Dat hij, door Amsterdam te verlaten,
de gelegenheid om haar nu en dan te zien zou missen, was hem eene pijnlijke
gedachte. Intusschen moesten al deze bedenkingen zwichten voor een innerlijken
aandrang, waaraan hij geen weerstand kon bieden. Met hoe groote belangstelling hij
de colleges van Moll had gevolgd en hoe innig hij zich aan dien voortreffelijken
leermeester verknocht gevoelde, volledige bevrediging voor zijne geestelijke
behoeften vond hij bij hem niet. Die hoopte hij te zullen vinden in Leiden, of liever:
bij hem, die daar toen reeds den toon aangaf, bij Scholten. Althans van het jaar 1848
af, toen het eerste deel van ‘De leer der Hervormde Kerk’ verscheen, stond het bij
hem vast, dat hij Scholten moest hooren. Door al wat hij sedert dien tijd aangaande
hem vernam, werd dat voornemen slechts bevestigd. Hij wist dan ook eindelijk alle
uit- en inwendige beletselen te overwinnen en kwam in September 1850, met drie
zijner vrienden - J.H.Z. Bruinier, W.C.E. en E.J.W. Koch - naar Leiden over.
Twee studiejaren heeft hij daar doorgebracht. Met hart en ziel gaf hij zich over
aan den machtigen invloed van Scholten, die toen in zijne volle kracht was. ‘De
Amsterdammers’, zooals wij hen noemden, behoorden tot zijne getrouwste hoorders
en genoten ook in de ruimste mate zijn persoonlijken omgang. Inzonderheid geldt
dit van Rauwenhoff, die na zijn doctoraal examen (in Mei 1851) Scholten
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tot promotor kreeg en in voortdurend overleg met hem zijne dissertatie bewerkte.
Wèl ging hij niet geheel in de theologie op - den 16den December 1850 was hij met
Maria des Amorie van der Hoeven verloofd - maar zijne ingenomenheid met Scholten
was onverdeeld, en in diens denkwijze zag hij de eischen van zijn gemoed en van
zijn verstand beide geheel bevredigd. Van zijn kant beantwoordde Scholten die
toewijding met hartelijke genegenheid; de vriendschap, waarvan toen de grondslag
werd gelegd, is steeds in stand gebleven. Dertig jaren later, niet zonder weemoed
terugziende op het verleden, noemde Rauwenhoff de jaren van zijn verblijf te Leiden
‘een heerlijken tijd’. ‘Wat zijn wij toen gelukkig geweest! Er zijn reeds vele van de
toenmalige vrienden heengegaan, maar onder de overblijvenden is nog steeds de
herinnering van dat gemeenschappelijk leven en streven een band, die door later
uiteengaan in werkkring of richting niet wordt verscheurd. Wij lachten om
geblaseerdheid en Weltschmerz, wij gevoelden ons krachtig als kinderen van een
nieuwen tijd, wij wisten wat wij wilden en gingen daarop los in het vast geloof, dat
het ons zou gelukken1.’.....
Den 12den Maart 1852 werd Rauwenhoff, na openbare verdediging van zijne
dissertatie2, summâ cum laude tot Theol. Doctor bevorderd. Kort daarop, in Mei,
legde hij voor het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland het proponentsexamen
af. Er was toen geen gebrek aan Candidaten tot den H. Dienst, en niemand kon zeker
zijn, dat hem weldra eene beroeping zou ten deel vallen. Doch Rauwenhoff heeft er
niet lang op behoeven te wachten. Reeds den 29sten Juni ontving hij de toezegging
van den Kerkeraad der Hervormde gemeente te Mijdrecht, die, na

1
2

Theol. Tijdschrift XIV (1880) bl. 3.
Zie den titel van dit proefschrift en die van andere, hierna te vermelden geschriften en opstellen
van Rauwenhoff in de Chronologische lijst, achter dit Levensbericht geplaatst.
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het vertrek van den predikant G.L. van Loon naar Edam, den 1sten September in een
wettig beroep werd veranderd. Den 7den October trad hij in het huwelijk; den 24sten
derzelfde maand werd hij door Prof. Moll te Mijdrecht bevestigd en hield hij daar
zijne intreepreek, over Joh. XIII : 34, 35.
‘Welk een zware werkkring wacht mij: God helpe mij!’ Zoo lees ik in den brief
van 30 Juni, waarin Rauwenhoff mij berichtte, dar de Kerkeraad van Mijdrecht zich
verbonden had hem te beroepen. Inderdaad, het was eene moeilijke taak, die hem op
de schouders werd gelegd. De gemeente was uitgebreid en gesteld op getrouw bezoek
van den leeraar; het aantal catechisatiën was groot; 's winters werd er driemalen 's
weeks gepreekt. Rauwenhoff heeft zich met ijver van al die plichten gekweten en
veel zegen op zijn werk mogen ondervinden. Wèl stond hij nu en dan verlegen, vooral
bij de ontmoetingen met aanhangers der streng-orthodoxe richting. Doch hij rekende
zich gelukkig, dat hij van Scholten geleerd had, het Calvinisme te begrijpen en te
waardeeren, en werd ook door de rechtzinnigen met welwillendheid bejegend, terwijl
de meerderheid der gemeente hoogelijk met hem ingenomen was. Het zou dan ook,
bij al dien inspannenden arbeid, een vreugdevolle tijd zijn geweest, indien hij zich
niet telkens en bij toeneming ongerust had moeten maken over de gezondheid zijner
vrouw. Zij was altijd zwak geweest, en meer dan eens, het laatst in den zomer vóor
het huwelijk, had zelfs haar toestand reden tot ernstige bezorgdheid gegeven. De
hoop, dat het rustige leven in de pastorie haar goed zou doen, verwezenlijkte zich
niet. De eene kleine stoot volgde op den anderen en, al kwam zij daarvan weder op,
allengs namen toch de krachten af. Ten laatste kwam het einde nog onverwacht. In
den zomer van 1854 kon er nog worden gedacht over verandering van lucht. Doch
reeds den 19den Augustus van datzelfde jaar ontsliep zij. Kinderlijk vrome en reine
ziel! Allen, die het voorrecht
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hadden haar te kennen en te deelen in hare vriendschap, blijft zij onvergetelijk.
Voor Rauwenhoff was dat afsterven een geweldige slag. Inniger betrekking dan
er tusschen hem en zijne Maria bestond is niet wel denkbaar. Wèl vermande hij zich
na het noodlottig einde en kon hij reeds den 10den September zijn dienstwerk hervatten.
Doch later bleek, dat zijn zenuwgestel een gevoeligen schok had ondergaan. Op den
eersten Kerstdag kon hij zijne preek niet ten einde brengen, en gedurende eenigen
tijd maakten wij ons ernstig bezorgd over hem. Gelukkig dreef het gevaar voorbij.
Rust, ontspanning en de trouwe zorg der zijnen deden het hare. Met zijne moeder en
zuster was hem nu ook zijn jongere broeder Frans een krachtige steun. Van 1851 af
wijdde ook deze zich aan de studie der godgeleerdheid. De band, die hen van jongs
af aan elkander verbond, werd daardoor nog versterkt. Steeds hebben zij elkaar, in
lief en leed, trouw ter zijde gestaan, totdat de dood den nog jeugdigen
Evangeliedienaar, die reeds zooveel gegeven had en van wien nog zooveel verwacht
werd, uit zijn werkkring wegrukte. Hij stierf als predikant te Rotterdam den 22sten
December 1867.
Het was te voorzien, dat Rauwenhoff niet te Mijdrecht blijven zou. Hij preekte,
in éen woord, voortreffelijk. Het was niet in de eerste plaats de vorm, noch ook de
voordracht, die de aandacht trok of een oordeel uitlokte. Beide waren bij hem geheel
ondergeschikt aan den inhoud. De ontleding van het vroom gemoedsbestaan was
zijne kracht; de practijk der vroomheid het gebied, waarop hij zich bij voorkeur
bewoog. Niet om het aanbrengen van kennis, ook niet om het opwekken van
aandoeningen was het hem te doen, maar om zulk eene voorstelling van den
godsdienst, zijn strijd, zijne waarde en zijne vruchten, als meest geschikt was om
den hoorder, allereerst den ontwikkelden hoorder, daarvoor te winnen.
Dienovereenkomstig waren stijl en voordracht niet wegsleepend, maar eenvoudig
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en waardig en juist door de afwezigheid van alle effectbejag indrukwekkend. Zulke
gaven konden niet onopgemerkt blijven. Straks nadat de twee jaren van verplichte
werkzaamheid in de eerste gemeente voorbij waren, kwam hij hier en daar in
aanmerking. Doch aanvankelijk bleef het daarbij, vooral vanwege de min gunstige
geruchten omtrent zijne gezondheid, die in den aanvang van 1855 in omloop waren.
Het bleek echter weldra, hoe weinig grond daarvoor was. De Kerkeraad te Dordrecht
althans liet zich niet afschrikken en beriep hem eenparig den 5den November 1855
als opvolger van Dr. J.P. Stricker, die naar Amsterdam vertrokken was. Rauwenhoff
nam de beroeping aan en aanvaardde zijne betrekking den 4den Mei 1856. De tekst
zijner eerste leerrede was 2 Cor. IV : 13c.
De ruim driejarige werkzaamheid te Dordrecht vormt een belangrijk en gelukkig
tijdperk in zijn leven. Hij trad daar op als beslist voorstander van de vrijzinnige
richting en achtte het zijn plicht haar te doen kennen en aan te bevelen. Bij zeer velen
vonden zijne prediking en zijn onderwijs ingang. Met al zijne ambtgenooten stond
hij op goeden voet; met sommigen hunner, ook die in denkwijze van hem verschilden,
was hij zeer bevriend. ‘De drie jaren’- zoo schreef mij na Rauwenhoff's dood de
meer dan tachtigjarige Pijzel, nu ook zelf overleden - ‘de drie jaren, die wij met hem
hebben doorleefd, waren vooral door hem tot de zonnigste van ons leven geworden
en blijven ons door ontelbare herinneringen onvergetelijk.’
Ook voor den theoloog Rauwenhoff waren de drie Dordtsche jaren van groot
gewicht. Niet in de eerste plaats de omgang met ambtgenooten van een andere
richting: hij betreurde het wel eens, dat het raadzaam werd geacht, de
vriendschappelijke verhouding tot hen door stilzwijgen over de punten van verschil
voor stoornis te vrijwaren. Maar wèl werd hij gevormd en ontwikkeld door de taak,
die hij zich zag opgelegd, de beschrijving en handhaving van de nieuwe richting:
nog juister dan vroeger moest hij zich nu
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van hare eigenaardigheid rekenschap geven en zijne verhouding tot haar bepalen.
Daartoe hielp hem thans ook zijn arbeid voor de pers. Zijne opstellen uit de jaren
1856-1859 doen hem kennen als getrouw discipel van Scholten. Toch zou bij nader
onderzoek van hun inhoud blijken, dat hij toen reeds gedachten en aspiratiën in zich
omdroeg, die niet geheel pasten in het stelsel van zijnen leermeester. In de
‘Zelfstandigheid van den Christen’ wordt hier en daar meer nadruk gelegd op de
persoonlijke eigenaardigheid en op het subjectief karakter der godsdienstige
voorstellingen dan Scholten placht te doen. Wellicht zouden die aanduidingen mij
ook nu nog ontgaan, gelijk zij bij de verschijning van het boek onopgemerkt bleven,
indien zij geen licht ontvingen uit latere feiten. Thans evenwel durf ik beweren, dat
hij toen reeds de eerste schreden had gezet op den weg, dien hij daarna bleef betreden
en die hem - dertig jaren later - zou brengen op het standpunt, dat hij in zijne
‘Wijsbegeerte van den godsdienst’ inneemt.
Doch laat ik niet vooruitloopen. Toen Rauwenhoff pas eenige maanden in Dordrecht
was, den 18den December 1856, ontving hij eene beroeping naar 's Gravenhage,
waarvoor hij bedankte. Ruim twee jaren daarna, den 11den Maart 1859, vestigde zich
op hem de keuze van den Leidschen kerkeraad, die hij zich liet welgevallen. Het
kostte hem veel Dordrecht te verlaten. Doch Leiden, met de gelegenheid die het hem
aanbood om zich ook wetenschappelijk te ontwikkelen, trok hem machtig aan. Den
7den Augustus werd hij door mij bevestigd en aanvaardde hij zijne bediening met
eene leerrede over Matth. XII: 33.
Met lust ving hij zijne werkzaamheden aan en weldra mocht hij ondervinden, dar
men hem op prijs stelde. Doch reeds in het jaar zijner vestiging had er eene gebeurtenis
plaats, welker gevolgen eene beslissende wending in zijn lot zouden te weeg brengen.
Den 21sten December 1859 overleed onverwachts de Hoogleeraar N.C. Kist.
Aanvankelijk scheen dar feit voor Rauwenhoff geene bij-
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zondere beteekenis te hebben. Moll was, naar aller overtuiging, de aangewezen
opvolger en werd dan ook door den Koning, bij Besluit van 20 Februari 1860,
benoemd. Doch in weerwil van den aandrang, zoowel van Curatoren, als van de
Godgeleerde Faculteit, en na een moeilijken tweestrijd, besloot hij te bedanken. Zijn
werkkring te Amsterdam was hem dierbaar geworden, en de verplaatsing naar Leiden
zou het hem moeilijk, zoo niet onmogelijk gemaakt hebben, zich te blijven wijden
aan zijne levenstaak, de Kerkgeschiedenis van Nederland. Er zijn van den kant der
Curatoren nog pogingen aangewend, om de bezwaren die hem weerhielden uit den
weg te ruimen en hem zoo te doen terugkomen van zijn besluit; dit had kunnen
geschieden door splitsing van het onderwijs in de Kerkhistorie, waarvan dan een
deel aan een te benoemen buitengewoon hoogleeraar zou zijn opgedragen; doch dit
plan kon de goedkeuring van den Minister niet verwerven. Nu was de weg, die moest
worden ingeslagen, niet langer duidelijk aangewezen. Te Leiden won de overtuiging
veld, dat thans een jong theoloog moest worden voorgedragen, van wien kon verwacht
worden, dat hij, zonder andere gedeelten te verwaarloozen, inzonderheid aan de
brandende vraag van dien tijd, de geschiedenis van het ontstaan der Christelijke kerk,
zijne krachten zou besteden. Zoo iemand behoefde men niet ver te zoeken: in
Rauwenhoff had men hem vlak bij de hand. De Curatoren vereenigden zich met die
beschouwing, en op hunne voordracht werd hij den 22sten Juni 1860 tot Buitengewoon
Hoogleeraar, met de rechten en verplichtingen van een gewoon Hoogleeraar, en tot
Concionator academicus benoemd1.
Den 21sten September van dat jaar aanvaardde hij zijn ambt met eene redevoering
over ‘Christendom en Menschheid.’ Dit eerste optreden leverde al aanstonds het
bewijs,

1

Een dag vroeger, den 21sten Juni 1860, had de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
hem onder hare leden opgenomen.
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dat hij den vorm geheel meester was, en wettigde de verwachting, dat hij zich op
den katheder weldra te huis zou gevoelen. Dat is dan ook gebleken. De opeenvolgende
generatiën van studenten hebben met onverflauwde belangstelling en groot genot
zijne heldere en gekuischte voordrachten over Kerk- en Dogmengeschiedenis en
over Encyclopaedie der Godgeleerdheid aangehoord. Maar ook zijne opvatting van
de hem toevertrouwde taak wordt in de inaugureele oratie duidelijk blootgelegd, en
aan dat programma heeft de uitvoering beantwoord. Ik kan, wat dit punt aangaat,
slechts in gewijzigden vorm herhalen wat ik elders heb geschreven1. In tweeërlei
richting kan de beoefenaar der geschiedenis zich bewegen: òf in die van het onderzoek,
natuurlijk vooral van de bijzonderheden, òf in die der juiste opvatting en heldere
voorstelling van den samenhang der feiten en de beteekenis van het geheel. Beide
richtingen staan bloot aan het gevaar van overdrijving en eenzijdige toepassing. De
eerste kan ontaarden in knutselarij, in het opsporen en opvijzelen van het
onbeduidende en onverschillige; de tweede in bodemlooze bespiegeling en algemeene
beschouwingen zonder inhoud. De harmonische vereeniging van de twee richtingen
is het ideaal, dat ieder moet nastreven, maar niet ieder op dezelfde wijze en in dezelfde
mate kan trachten te verwezenlijken. Aan welke zijde bij Rauwenhoff het zwaartepunt
lag, is niet twijfelachtig. Hij heeft nooit verheeld en zoowel door zijn onderwijs, als
door zijne geschriften feitelijk getoond, dat het de gang der gebeurtenissen was, of,
gelijk hij zich gaarne uitdrukte, de idee in hare ontwikkeling, die hem belangstelling
inboezemde. Daarop bleef dus zijn oog steeds gericht. Aan de feiten en personen,
waarin die idee het duidelijkst uitkwam, wijdde hij bij voorkeur zijne aandacht; op
hetgeen, betrekkelijkerwijs gesproken, daarbuiten omging zag hij, soms al te zeer,
uit de hoogte neder. Na-

1

Theol. Tijdschrift XXIII (1889), bl. 237-248.
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tuurlijk bracht deze methode hare nadeelen met zich. Omdat Rauwenhoff zijne
hoorders op het college niet steeds voorging in het onderzoek van de détails, kon hij
hen daartoe ook niet opleiden. Eene school heeft hij dan ook niet gesticht, al zijn
door sommige zijner leerlingen historische onderwerpen op verdienstelijke wijze
behandeld. Doch hiertegenover stond, dat hij voor zeer velen een helder licht heeft
doen opgaan over de Kerk en hare leerstellingen en zoo over het Christendom zelf.
Zijne breede opvatting werkte vormend en verruimend. Er bestond geen gevaar, dat
zij die zijn onderwijs getrouw volgden de geschiedenis der Kerk van de
wereldgeschiedenis, den godsdienst van de algemeen-menschelijke ontwikkeling
zouden scheiden. Wat hij in zijn persoon vereenigde: vrome zin, fijne
geestesbeschaving en degelijke theologische vorming, dat spiegelde zich af in zijn
onderricht en heeft zijne werking niet gemist. Bij meer dan éen zijner hoorders is,
op het college over Encyclopaedie, het oog geopend voor de ideale zijde van de taak
des Evangeliedienaars in de hedendaagsche maatschappij.
Men zou de voorafgaande bladzijde misverstaan, indien men er uit afleidde, dat
Rauwenhoff, als een andere Hercules op den tweesprong, bij het begin zijner loopbaan,
met klare bewustheid, van de twee richtingen die hij volgen kon de eene boven de
andere verkozen had. Hij heeft zich - immers evenals wij allen? - laten leiden door
zijn persoonlijken aanleg, in verband met de omstandigheden des tijds. Minder dan
menig ander kon hij zich zelven dwingen, of door anderen zich laten dwingen, tot
hetgeen met zijne natuur niet strookte. Impatiens jugi had men hem kunnen noemen.
Hij was een man van initiatief, maar daarom juist ongeneigd om zich door anderen
den weg te laten afbakenen. Welnu, het waren de principiëele vragen, die hem
persoonlijk het meeste belang inboezemden. Supranaturalisme of organische
ontwikkeling; Catholicisme en Protestantisme; Christendom en wijsbegeerte: deze
en dergelijke vragen en onderwerpen, die hem zelven geene rust
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lieten, stonden ook bij zijn historisch onderzoek en onderwijs op den voorgrond. Te
minder kon hij besluiten ze terug te laten treden en zijne krachten te wijden aan
bijzonderheden die, hoe gewichtig ook op zich zelve, met de hoofdzaak niet
rechtstreeks samenhingen, omdat diezelfde vragen in de eerste jaren van zijn
professoraat aan de orde van den dag waren. Het jaar 1859, waarin hij naar Leiden
overkwam, heeft men dikwerf het geboortejaar der Moderne Theologie genoemd.
Ik behoef niets meer te zeggen, om aanstonds te doen beseffen, dat Rauwenhoff de
opvatting van zijne taak, die aanleg en neiging hem ingaven, te recht ook als een
eisch des tijds kon beschouwen.
Het verhaal van Rauwenhoff's verderen levensloop kan kort zijn. Weldra na de
aanvaarding van zijn professoraat verloofde hij zich met Mejuffrouw F.F. Tobias.
Den 10den December 1861 trad hij met haar in den echt. Dat huwelijk, met vier
kinderen gezegend, was voor hem eene rijke bron van onvermengd geluk, dat hij te
hooger waardeerde, naarmate hij het verlies van zijne eerste vrouw en de eenzaamheid
van de daarop gevolgde jaren dieper gevoeld had. - Den 2den November 1865 werd
hij tot gewoon hoogleeraar bevorderd - eene verandering alleen in zijn titel en in zijn
tractement, want van den aanvang af had hij zitting in den Senaat en in de Faculteit.
In het Academiejaar 1871-72 bekleedde hij het Rectoraat, dat hij op den 8sten Februari
overdroeg met eene rede over ‘de verhouding van de Hoogescbool tot de
Maatschappij’, die zeer de aandacht trok en dat ook verdiende. De vorm was, als
altijd, uitstekend. Ik zou, ten bewijze daarvan, de geheele rede kunnen aanhalen: de
gelukkige aanknooping aan de oratio inauguralis van L. Cappellus, met haar ‘extra
populum’; de handhaving van het recht der wetenschap op beoefening om haars zelfs
wil (bl. 10-17); de bestrijding van de doode geleerdheid (bl. 17-24); het pleidooi voor
het nauwer toehalen van den band tusschen
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de Hoogeschool en de Maatschappij (bl. 24 vv.) Maar laat mij althans het slot van
de toespraak aan de Studenten (bl. 34 v.) hier mogen opnemen.
‘Ja, Neerlands roem, altijd zoo nauw met den bloei der Hoogeschool verbonden,
staat in deze dagen weder meer dan in langen tijd bij onzen academischen arbeid op
het spel. In deze eeuw van staal en bloed zullen ook wij ons wapenen. Goed, indien
het niet anders kan. Al moet men zwichten voor het geweld, het is niet onverschillig,
hoe men zwicht. Maar toch, zal de onafhankelijkheid van ons volksbestaan verzekerd
worden door legermacht en geschut? Maar wat dan, als het volk zelf zijn recht op
vrijheid verspeelt? Wat, indien de volksgeest inslaapt, indien er geen bezieling is,
geen zelfvertrouwen, geen mannelijke trots? Wat het vaderland noodig heeft, dat
kan uitstralen, M.H.! uit de oude Academie, als hier een jongelingschap zich vormt,
die in staat en gezind is, om den geest in het volk wakker te houden, die zelf
doordrongen van classieken burgerzin ook bij de burgerij de classieke burgerdeugd
zal weten op te wekken. Hier moest men den vreemdeling, die minachtend neerziet
op het kleine Nederland, kunnen brengen, en hem vragen: is dat een volk, waaraan
men de vrijheid ontrooft? Hier moest vast en trouw de wacht staan van het vaderland,
de wacht tegen alle verraad, dat de gezondheid en de kracht van den volksgeest
bedreigt.’
De verklaring van den bijval, dien de aftredende Rector inoogstte, zal wel voor
een groot deel hierin te zoeken zijn, dat hij in zijne rede zich zelven gaf. Hij althans
heeft zich niet zorgvuldig opgesloten binnen den engen kring van de Hoogeschool,
maar integendeel de gelegenheid om ook daarbuiten invloed te oefenen, als zij zich
aanbood, gaarne gebruikt en ook wel eens gezocht. Het is hier de plaats om over
deze zijde zijner werkzaamheid althans iets te zeggen.
Zijn aandeel in de redactie van het T h e o l o g i s c h
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T i j d s c h r i f t (1867 verv.) behoort daartoe niet: het valt geheel binnen de grenzen
van zijn wetenschappelijken arbeid. Het is bovendien elders reeds gewaardeerd1.
Tot 1 October 1877, het tijdstip van de invoering der nieuwe Wet op het Hooger
Onderwijs, behoorde de bijwoning van de vergaderingen der A l g e m e e n e
S y n o d e v a n d e N e d e r l a n d s c h e H e r v o r m d e K e r k tot de ambtelijke
verplichtingen van den Hoogleeraar in de Godgeleerdheid. Rauwenhoff heeft zich
daarvan op zijne beurt gekweten en in de jaren 1863, 1867, 1871 en 1876 in de
vergaderingen der Synode, in 1866-67 in die der Synodale Commissie
gepraeadviseerd. De ‘Handelingen’ van die jaren leveren het bewijs, dat hij ijverig
aan de werkzaamheden deelgenomen heeft en, voor zoover zij meer of min met de
kerkelijke crisis in verband stonden, met zijn hart er bij was. Dat blijkt ook uit zijne
vlugschriften van de jaren 1870 verv. Zij doen hem kennen als warm voorstander
eener doortastende hervorming van den kerkelijken toestand, een vijand van halve
maatregelen en quasi-oplossingen. Doch het is hier de plaats niet om daarover uit te
weiden.
Met bijzonderen ijver nam hij deel aan het werk der liefde, dat de
N e d e r l a n d s c h e G u s t a a f -A d o l f -Ve r e e n i g i n g voor hare rekening heeft
genomen. Straks na zijne vestiging te Leiden werd hij lid van haar Hoofdbestuur,
dat hem later tot Voorzitter benoemde. Uit dien kring zelven is aangaande zijne
verdiensten een getuigenis afgelegd2, dat ik hier gaarne overneem: ‘Welk een verlies
is Rauwenhoff's afsterven ook voor onze Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging!
Bijna 30 jaren heeft hij haar (van 5 September 1859 af) als lid van het Hoofdbestuur
en bijna 14 jaren als Voorzitter gediend. Zijne heldere, degelijke adviezen in onze
maandelijksche vergaderingen

1
2

Theol. Tijdschrift t.a.p.
Gustaaf-Adolf. Tafereelen en Berichten enz., 1889, bl. 2.
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werden door ons steeds op den hoogsten prijs gesteld. En wie de algemeene
vergaderingen bijwoonden kunnen getuigen van de kracht, onpartijdigheid en
humaniteit, waarmede hij ze leidde, en van de bezieling welke er van hem uitging.
Ook in het Buitenland was hij een waardig vertegenwoordiger onzer vereeniging.
De Duitsche broeders waardeerden hem hoog. De Central-Vorstand gaf daarvan blijk
in een zeer aandoenlijk schrijven. Onafscheidelijk blijft zijn naam verbonden aan
onze Vereeniging. Mannen als Rauwenhoff laten een onuitwischbaren indruk achter
op allen die het voorrecht hadden met hem in aanraking te komen. Wij kunnen en
mogen dezen warmen en edelen vriend van het Protestantisme en der Nederlandsche
Gustaaf-Adolf-Vereeniging nooit vergeten.’
Niet minder verplichting had aan hem de Ve r e e n i g i n g i n h e t b e l a n g
d e r We e z e n v e r p l e g i n g . Hij behoorde tot hare oprichters in 1869 en tot de
redactie van haar Tijdschrift (1870-1883). Meer dan éen opstel, in dat orgaan
opgenomen, getuigt van zijne levendige belangstelling in haar streven en van de
ernstige studie, die hij aan dit onderdeel van het maatschappelijk vraagstuk had
gewijd. Hij was een getrouw bezoeker van de vergaderingen, door haar
bijeengeroepen, en heeft die dikwerf geleid, altijd met grooten tact. De Vereeniging
is in 1883 ontbonden, niet omdat toen de weezenverpleging in ons land het standpunt
had bereikt waarop zij behoort te staan, maar omdat zij de taak, die zij zich had
gekozen, deels aan de Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin
overgedragen had, deels niet langer zóo kon behartigen, als in het belang der zaak
wenschelijk was. Zij had een nuttig werk verricht. Terugziende op hare veertienjarige
werkzaamheid, kon zij met zelfvoldoening getuigen, dat er bijna geen weeshuis in
het vaderland was, waarvoor zij niet, rechtstreeks of, en vooral, zijdelings iets goeds
gedaan had1.

1

Tijdschrift van de Vereeniging, XIV bl. 301.
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De dank daarvoor komt voor een deel ook aan Rauwenhoff toe.
Ook namens d e n N e d e r l a n d s c h e n P r o t e s t a n t e n b o n d kon hem, na
zijn afsterven, eene welverdiende hulde worden toegebracht. Aanvankelijk behoorde
hij, met zijne Leidsche vrienden, tot degenen, die in den Bond een gevaar zagen voor
de vrije ontwikkeling van de Moderne Richting. Doch nadat zijne bedenkingen, deels
door enkele wijzigingen in het Algemeen Reglement, deels door den loop der
gebeurtenissen op kerkelijk gebied, waren weggeruimd, sloot hij zich van harte aan
en nam hij ijverig deel aan de werkzaamheden van den Bond. Herhaaldelijk trad hij
in de samenkomsten der afdeelingen als spreker op. ‘In 1874 was hij, alleszins met
eere, eere-voorzitter van den Protestantendag te Leeuwarden; in 1878 voorganger in
de godsdienstige samenkomst te Zwolle; van 1881 tot 1884 eerst lid, daarna voorzitter
van het Hoofdbestuur; in laatstgenoemde betrekking nam hij o.a. het initiatief om,
met organiseerenden tact, eene wijziging in de schikking en verdeeling der
bestuurswerkzaamheden in het leven te roepen, die reeds gebleken is, kostelijke
vruchten te dragen’1. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat zijn strijdschrift tegen
Opzoomer over ‘De scheiding van Kerk en Staat’ een uitvloeisel is van de belangrijke
gedachtenwisseling over dat onderwerp op den Protestantendag te Leeuwarden en
tevens een sprekend bewijs van den ernst, waarmede hij de vragen van den dag onder
de oogen zag, en van de vrijmoedigheid, waarmede hij de gevolgen van het met
overtuiging omhelsde beginsel aanvaardde.
Doch wij keeren terug tot Rauwenhoff's werkzaamheid aan de Hoogeschool. Bij
haar derde eeuwfeest viel hem de onderscheiding te beurt van tot Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw te worden benoemd. Het jaar 1877 bracht in zijne
taak als docent geene verandering.

1

Ph. R. Hugenholtz in ‘De Hervorming’, 1889 no 5.
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De vakken, die hem bij de invoering van de nieuwe wet werden opgedragen, waren,
onder gewijzigde namen, dezelfde die hij sinds 1860 had onderwezen. In hetzelfde
jaar benoemde de Senaat hem tot archivaris, welke betrekking hij tot zijn dood
waarnam.
Vier jaren later, in 1881, zou daarentegen in zijne universitaire werkzaamheid
eene gewichtige verandering plaats grijpen. De Series van 1881-82 behelsde de
aankondiging, dat hij, behalve de Encyclopaedie der Godgeleerdheid, d e
W i j s b e g e e r t e v a n d e n g o d s d i e n s t zou onderwijzen. Na het aftreden van
Scholten had hij, met goedkeuring van de Regeering, dat vak op zich genomen en
waren de Geschiedenis van het Christendom en de Geschiedenis van de leerstellingen
der Christelijke godsdienst aan Acquoy opgedragen. Het plan tot deze belangrijke
wijziging is niet van Rauwenhoff uitgegaan. Het is geboren uit den wensch der
Faculteit om Acquoy, tot dus ver Hoogleeraar in de godgeleerdheid vanwege de
Nederlandsche Hervormde kerk, in haar midden zitting te zien nemen en, in verband
hiermede, uit de ingenomenheid van Scholten met het denkbeeld, dat Rauwenhoff
hem in het onderwijs van zijn hoofdvak zou opvolgen. Een en ander bleef intusschen
geheel afhankelijk van Rauwenhoff's toestemming, die, na korte aarzeling, van
ganscher harte werd verleend. Hoe dit kon, ja moest geschieden, laat zich gereedelijk
afleiden uit hetgeen ik hierboven omtrent de richting van zijn geest en van zijne
studiën heb medegedeeld. Zonder overdrijving mag men beweren, dat de vragen,
waarmede hij zich sedert 1860 uit eigen beweging meer opzettelijk bezig gehouden
en die hij, vooral in het Theologisch Tijdschrift, voor het publiek behandeld had,
bijna zonder uitzondering liggen op de lijn, die in de Wijsbegeerte van den godsdienst
uitloopt. Aan de mogelijkheid, dat deze hem ooit als onderwijsvak zou worden
opgedragen, heeft hij in die jaren nooit gedacht of knunen denken. Doch zooveel te
duidelijker getuigt dan de keuze van die onderwerpen voor
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zijne neiging, en de wijze van behandeling voor zijne geschiktheid, tot de vestiging
in dit grensgebied van theologie en wijsbegeerte. Daartoe ging hij dan ook ten laatste
uit volle overtuiging over.
Het heeft hem niet berouwd. Thans, voorgelicht door de ervaring van de maanden
die aan zijn dood voorafgingen, kunnen wij de vraag niet onderdrukken, of wellicht
toch de verandering van onderwijsvak, op 53-jarigen leeftijd, eene te zware proef
voor zijne krachten is geweest. Doch hij zelf heeft dat niet gevoeld. Met lust en
jeugdigen ijver zette hij zich aan den arbeid, en weldra was het plan van zijn college
gereed. Hij heeft er veel eer mede ingelegd. Eenstemmig getuigen zijne hoorders uit
de jaren 1881 en vervolgens, dat hij hun ook de moeilijkste en meest ingewikkelde
vraagstukken eenvoudig en helder wist uiteen te zetten1. Doch wij behoeven op hunne
verzekering niet af te gaan. Zijne ‘Wijsbegeerte van den godsdienst’, in het najaar
van 1887 verschenen, is mede eene vrucht van zijn college-arbeid en geeft ons dus,
naast de resultaten waartoe zijn nadenken hem had gebracht, proeven van zijn
betoogtrant en van de critiek, waaraan hij gewoon was afwijkende meeningen te
onderwerpen.
Evenmin als andere geschriften van Rauwenhoff, waarvan ik soms niet eens de
titels heb genoemd, kan hier zijne ‘Wijsbegeerte van den godsdienst’ worden
beoordeeld. Ook is de tijd nog niet gekomen om de slotsom op te maken van de
gedachtenwisseling waartoe zij heeft geleid2

1

Verg. H.Y.G. te D. in ‘De Hervorming’, 1889 no 6.

2

Verg. o.a. Dr. H.J. Betz, in de Ned. Spectator 1888 no 1 bl. 4-7; Dr. Ph. R. Hugenholtz, in
Theol. Tijdschrift XXII (1888), bl. 152-172, en Rauwenhoff's antwoord ald. bl. 173-192;
Dr. L.H. Slotemaker, in de Bibl. van Mod. Theol. en Letterk. Deel IX, bl. 79-132; Dr. A.
Bruining, in Bijblad van ‘de Hervorming’, 1888, bl. 36-89; Verslag van de discussie in de
vergadering van Moderne Theologen, gehouden 10 en 11 April 1888, ald. bl. 90-108; F. Smit
S.J. in de Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied Deel XXXI; Dr. J. Offerhaus Lz.,
in Geloof en Vrijheid, 1888, 2de afl.; Dr. H. Bavinck, in ‘De Vrije Kerk’, 1888, bl. 253-286;
Dr. B.H.C.K. van der Wijck, in ‘De Tijdspiegel,’ 1888, II bl. 365-381; Dr. R.A. Lipsius, in
Theol. Jahresbericht, VII: 340-344; Dr. O. Pfleiderer, in Jahrb. für prot. Theol. XV (1889)
S. 1-40.-Eene Duitsche vertaling van de ‘Wijsbegeerte van den godsdienst’, bewerkt door
Dr. J.W. Hanne, verschijnt in het najaar van 1889.
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Op onverdeelde instemming rekende hij zelf niet, en evenmin vleide hij zich, de
eindoplossing gevonden te hebben van de even moeilijke als gewichtige vraagstukken,
in zijn boek behandeld. Maar hij was zich bewust, daarnaar gestreefd en niets
teruggehouden te hebben van hetgeen hem toescheen de eisch eener zoodanige
oplossing te zijn. Eerst allengs en door voortgezet onderzoek zal kunnen blijken, of
de door hem aangewezen weg de beste is en tot het beoogde doel leidt. Middelerwijl
en welke ook de uitkomst moge zijn van de verdere discussie, blijft ons Rauwenhoff's
‘Wijsbegeerte van den godsdienst’ een kostbaar gedenkteeken van zijne groote gaven.
Er zal, helaas! daarnaast geen tweede worden opgericht. In 1887 kon Rauwenhoff
nog verwachten en beloven, dat hij, na een niet al te lang tijdsverloop, op het door
hem voorgedragen ‘Stelsel’ de historische toelichting zou laten volgen1. Hij was zijn
60ste levensjaar ingetreden. In 1885 had hij zijn 25-jarig professoraat herdacht. De
leerlingen en vrienden, die hem toen, ten spijt van zijn wensch om dien gedenkdag
onopgemerkt te laten voorbijgaan, de verzekering van hunne erkentelijkheid en
genegenheid kwamen aanbieden, hadden geene reden om zich te verontrusten over
zijne gezondheid. In December van dat jaar durfde hij nog een groot werk
ondernemen: het toezicht op de uitgave der Historia Hungarorun Ecclesiastica van
Petrus Bod, waarvan hij éen deel geheel en een tweede grootendeels voltooid gezien
heeft2. Twee jaren later, nadat hij

1
2

W.v.d.G. Voorrede; verg. bl. 23-34.
Verg. het door hem gestelde Prospectus van die uitgave en over de teleurstellingen, daarbij
door hem ondervonden, p. XII-XIV der Praefatio van Tom. I (L.B. apud E.J. Brill socios,
1888).
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een zenuwlijden dat hem in het voorjaar van 1887 kwelde gelukkig was te boven
gekomen, was het oogenschijnlijk nog zoo. In waarheid evenwel was de toestand
toen veranderd en maakten zij, die hem van nabij gadesloegen, zich nu en dan bezorgd.
In den loop van 1888 was dat in toenemende mate het geval. Hij hoestte voortdurend,
en nu en dan werd zijne nachtrust door benauwdheid gestoord. Intusschen ontbrak
het toch niet aan bemoedigende verschijnselen. Hij ging voort met college geven en
sloeg vol ijver de hand aan de voortzetting van zijn boek. Men mocht zich vleien
met de hoop, dat er eene zenuwaandoening in het spel was, die haar tijd moest hebben
en door volledig herstel zou worden gevolgd. In het najaar werden evenwel de
vooruitzichten donkerder. Hij kreeg den raad, de pneumatische inrichting te
Amsterdam te bezoeken en heeft daar werkelijk in December en de eerste dagen van
Januari eene kuur ondergaan. Doch de gewenschte beterschap bleef uit en moest nu,
naar het advies van den arts, in een ander klimaat worden gezocht. Van de verplaatsing
daarheen stelde hij zelf zich veel voor. Hij vroeg en verkreeg dus verlof tot herstel
van gezondheid en aanvaardde den 14den Januari l.l. met zijne vrouw en twee zijner
kinderen de reis naar Meran. Door dien tocht in het barre jaargetijde ontwikkelde
zich met verontrustende snelheid de kiem van het borstlijden. Het laatste gedeelte
der reis viel hem reeds zóo zwaar, dat aan terugkeeren werd gedacht. Doch hij zette
den tocht voort en kwam den 19den Januari te Meran aan. Er volgden nog eenige
dagen van zwaar lijden. De geneesheer constateerde longontsteking, die hand over
hand toenam. Zijne trouwe zorg en de liefdevolle verpleging der zijnen konden het
noodlottig einde niet meer afwenden. In den namiddag van Zaterdag den 26sten Januari
blies hij den laatsten adem uit.
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Zijn lijk is naar Nederland overgebracht en den 4den Februari bijgezet op de
begraafplaats van het landgoed Tongeren, waar ook zijne moeder en zijn tweede
vader zijn ter aarde besteld. Ziehier hoe een der aanwezigen de daar ontvangen
indrukken heeft teruggegeven1.
‘Binnen den kring der familieleden, waarbij zich enkele vrienden van den
overledene hadden aangesloten, had de droevige plechtigheid plaats, waaraan met
opzet elk officiëel karakter was onthouden. Maar langs de omheining der kleine
begraafplaats, die zoo schilderachtig tusschen de dennen- en berkenbosschen van
het landgoed gelegen is, stond eene schare van Geldersche boeren en boerinnen,
velen met een traan in het oog, deze uitvaart van den geliefden en diepbetreurden
‘landheer’ aan te zien. De lijkbaar, die door eenige boeren langs de kronkelende
boschpaden gedragen werd, was bedekt met bloemkransen, waarvan sommige de
hulde van de ambtgenooten in de Godgeleerde Faculteit, van het Leidsche
Studentencorps en van bijzondere leerlingen des overledenen moesten vertolken. De
frissche, reine bloemen, waarover de gure wind henenwoei en waarboven de fijne
sneeuwvlokken dwarrelden, waren te midden dier doodsche natuur het zinnebeeld
van die ernstige en vriendelijke poëzie, die de overledene zoo bijzonder wist uit te
storten over het leven van zijn gezin en over dat zijner vrienden, en die hem - dit
klonk uit de enkele woorden welke hier gesproken werden - tot ann zijne laatste
rustplaats heeft vergezeld.
‘De broeder des overledenen, Prof. N.W.P. Rauwenhoff van Utrecht, herdacht den
onvergetelijken broeder; Prof. Kuenen sprak als zijn oudste vriend en trouwe
medewerker, Prof. A.G. van Hamel van Groningen, als een der jongeren; die het
voorrecht hebben gehad Rauwenhoff's vrienden te zijn; de Burgemeester van Epe,
de heer Weerts, en de predikant dier plaats, namens de gemeente waartoe Tongeren
be-

1

Nieuwe Rott. Courant van 5 Febr. 1889, 2de blad.
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hoort, terwijl de laatste bovendien den voortreffelijken leermeester herdacht. De
oudste zoon des overledenen, de heer Willem Rauwenhoff, Luitenant ter zee, dankte
met een enkel woord voor de oprechte hulde aan den besten vader gebracht.
‘En toen trok men weer, door de schoone, thans al te dorre en koude bosschen
heen, naar het stille, oudvaderlijke landhuis, waar de overledene zijne zomermaanden
zoo gaarne doorbracht, te midden van zijn gezin, en waar hij de meeste zijner werken
heeft geschreven’.....
‘Die waarlijk leven, sterven niet’. Zoo luidt de spreuk, op zijn grafsteen gegrift. Ja,
hij leeft voort in de harten van de zijnen en van zijne vrienden en in de dankbare
herinnering van velen.
Leiden, Augustus 1889. A. KUENEN.
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Lijst der geschriften van L.W.E. R a u w e n h o f f .
1852.

Disquisitio de loco Paulino, qui est de
Διχαιωσει (L.B.,
P. Engels).

1854.

Leerrede over Ps. CXVI : 7, uitgesproken
10 Sept. 1854 voor
de gemeente te Mijdrecht (Niet in den
handel).

1855.

Beoordeeling van Mr. Is. da Costa,
Bedenkingen tegen het
Synodale plan eener nieuwe Ned.
vertaling van het N. Testament.

1856.

Gebed en Leven (Christ. Album bl.
11-23).

1857.

Geloof. Open brief aan Dr. S. Hoekstra
Bz. (Dordrecht,
P.K. Braat).
De zelfstandigheid van den Christen, in
beschouwingen over
Openbaring, de erkenning der waarheid
van het Evangelie en
de Waarheid eene verborgenheid, voor
de gemeente ontwikkeld (Dordrecht, P.K. Braat).
‘Bluscht den geest niet uit’. Leerrede over
1 Thess. V : 19
(Leerredenen tot bevordering van Evang.
kennis en Chr. leven,
no. 6; Arnhem, G.W. van der Wiel).
‘Wie is mijn naaste?’ Leerrede over Luk.
X : 29c (ald. no. 10).

1858.

Leven (Christ. Album).
Gebedsverhooring (Evangeliespiegel, bl.
361-375. Amsterdam,
Gebr. Kraay).
Gemeenschap tusschen levenden en
dooden (Licht, Liefde,
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Leven, bl. 1-38).
1859.

Eene bijdrage tot de kennis der
Paulinische rechtvaardigingsleer (De Bijbelvriend, IV: 205-255.
Nijmegen, H.C.A.
Thieme).
Evangelisatie in Parijs (Tafereelen en
Berichten.… uitg. door
de Ned. Gustaaf-Adolf-Vereeniging, bl.
153-169).

1860.

Beoordeeling van Vissering's vertaling
van het N. Testament
(Alg. Konst- en Letterbode no. 8 en 9).
Christendom en Menschheid.
Beantwoording der vraag: Welk
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moet het leidend beginsel zijn bij de
verklaring van de geschiedenis der Christ. Kerk? Redevoering
..... den 21sten
Sept. 1860 uitgesproken (Leiden, S.C.
van Doesburgh). Opgenomen in Annales Academici
1860-1861, p. 63-96.
‘Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten
volle verzekerd’,
Leerrede over Rom. XIV : 5b (Zestal
Leerredenen.… ten
behoeve der Rem. Gemeente te
Zwammerdam, bl. 53-82.
Amsterdam, J.H. Scheltema).
Uit den Brief aan de Romeinen. De
menschheid buiten Christus
(Nieuw en Oud I: 111-125, 135-158.
Nijmegen, H.C.A.
Thieme).
1862.

Heroën in de Geschiedenis. Toespraak
bij de opening zijner
lessen gehouden (Leiden, S.C.van
Doesburgh).

1863.

Onsterfelijkheid (Nieuw en Oud IV :
17-30).

1864.

Toespraak in de feestelijke bijeenkomst
der Dordrechtsche
Afdeeling van de Ned.
Gustaaf-Adolf-Vereeniging 13 Sept.
1864 (Toespraken enz. van M.A. Perk,
L.W.E.R. en J.
P. Hasebroek, bl. 14-21. Dordrecht, H.R.
van Elk).
Geloof en leven der eerste Christenen
(Nieuw en Oud VI: 1-30).

1865.

De Faculteit der Godgeleerdheid aan de
Nederlandsche Hooge-
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scholen. Toespraak bij de opening zijner
lessen gehouden
(Leiden, S.C. van Doesburgh).
Geschiedenis van het Protestantisme.
Eerste gedeelte (Haarlem,
A.C. Kruseman).
1866.

De Bijbel en de Moderne Richting
(Nieuw en Oud VIII: 1-27).
De Moderne Richting en het Lager
Onderwijs (Nieuw en Oud,
Nieuwe Reeks, bl. 18-35).

1867.

Godsdienst en geschiedenis (ald. bl.
149-170).
Geschiedenis van het Protestantisme.
Tweede gedeelte (Haarlem,
A.C. Kruseman).
De Kerk (Theol. Tijdschrift, I: 1-37).
Aanteekening over zekeren Theodotus
(ald. bl. 338-352).
Beoordeeling van Nippold's Handbuch
der neuesten Kirchengeschichte (ald. bl. 472-489).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 127-133,
266-280, 390400, 506-518, 628-631).

1868.

Empirisme en Idealisme volgens S.
Hoekstra Bz. (ald. II:
257-284).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 109-114,
365-369, 678-700).

1869.

Het gedenkteeken van Luther te Worms
(Tafereelen en Berichten enz. XIII: 1-7).
Katholicisme en Ultramontanisme.
Toespraak op den dag der
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opening van het Oecumenisch Concilie
te Rome (Leiden,
S.C. van Doesburgh).
Was Lessing Spinozist? (Th. T. III:
510-538, 602-634).
Beoordeellng van Dr. W. Scheffer, F.C.
Baur (ald. bl. 184-189).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 563-575).
1870.

De vereeniging in het belang der
Weezenverpleging (Tijdschr.
d.V.i.h.b.d.W. I: 1-8).
Literatuur (ald. bl. 65-76, 165-176).
De actualiteits-poliliek van de Synode
der Ned. Herv. Kerk
in 1870 (Leiden, S.C. van Doesburgh).
Bestrijding? Antwoord op
‘Waardeering?’ (Nieuw Kerk.
Weekblad no. 56).
Een nieuwe Kritiek van Lessing's Nathan
(Th. T. IV: 49-62).
Beoordeeling van J.G. Dreydorf, Pascal.
Sein Leben und
Seine Kämpfe (ald. bl. 527-537).
Beoordeeling van acht geschriften over
het Catholicisme (ald.
bl. 445-456).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 561-568).
Pinksterpreek naar Hand. II : 4a (Taal des
Geloofs, no. 10,
bl. 233-256).

1871.

Geschiedenis van het Protestantisme.
Derde gedeelte (Haarlem,
A.C. Kruseman).

1872.

De verhouding van de Hoogeschool tot
de Maatschappij. Rede
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bij het nederleggen van het Rectoraat der
Leidsche Hoogeschool
(Leiden, S.C. van Doesburgh). Met het
Latijnsch verslag
van de Fata Academiae in het jaar
1871-72 opgenomen in
de Annales Academici 1871-1872 p. 5-42.
Thorbecke (Godsd. Album, bl. 222-226).
De Kerk van Schotland (Th. T. VI:
578-614).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 104-126).
1873.

D.F. Strauss, der alte und der neue Glaube
(Th. T. VII:
1-27, 107-174). Ook afzonderlijk
uitgegeven onder den
titel: Her oude en het nieuwe geloof. D.F.
Strauss beantwoord
(Leiden, S.C. van Doesburgh).
Matthew Arnold (ald. bl. 287-347).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 94-106,
551-572, 670-677).

1874.

Hyacinthe Loyson (Nieuws van den Dag
van 11 Mei).
Open brief aan Regenten en Regentessen
van het Herv. Weeshuis te Leiden (Leidsche Courant van 28
Dec. no. 303).
Josua Davids. Eene voorlezing. (Godsd.
Album bl. 33-67).
John Stuart Mill (Th. T. VIII: 1-43).
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Beoordeeling van Dr. B. ter Haar, de
historiographie der
Kerkgeschiedenis (ald. bl. 301-317).
Letterkundig overzicht (bl. 464-475,
566-572).
1875.

Staat en Kerk. Het stelsel van Mr. C.W.
Opzoomer beoordeeld
(Leiden, S.C. van Doesburgh).
Matthew Arnold's antwoord op de
bedenkingen tegen zijn
‘Literature and Dogma’ (Th. T. IX:
585-604).
Letterkundig Overzicht (ald. bl. 350-366).

1876.

De voorwaarden van het lidmaatschap
van de Ned. Herv.
Kerk. Mededeelingen uit de Synode van
1876 (Haarlem,
Kruseman en Tjeenk Willink).
Beoordeeling van Dr. H.C. Rogge,
Johannes Wtenbogaert en
zijn tijd (Th. T. X: 226-264).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 383-389,
662-667).

1877.

Jaarverslagen van Weeshuizen
(Tijdschr.… Weezenverpleging
VIII: 389-397).
De kerkelijke crisis (De Hervorming no.
12-14).
‘Kan de godsdienst des volks ook die der
beschaafden zijn?’
(ald. no. 20).
Een fragment van een brief met een
bijschrift (ald. no. 40, 41).
Contra? (ald. no. 47).
De ethische richting. Antwoord aan Dr.
A. Bruining (Th. T.
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XI: 277-314).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 541-544).
1878.

Jaarverslagen van Weeshuizen
(Tijdschr.… Weezenverpleging
IX: 46-60).
Weezenverpleging op Zuid- en
Noord-Beveland (ald. 127-138).
‘Éen ding is noodig’. Rede, den 28sten
Oct. 1878 te Zwolle
gehouden (De Hervorming no. 44; ook
opgenomen in de
Beschrijving van den zesden Ned.
Protestantendag, Amsterdam,
J.F.V. Behrns).
In Memoriam, Leiden 3 Juni 1878. Hulde
aan de nagedach
tenis van H.M. de Koningin der
Nederlanden (Leiden).
Een nieuwe aanvang. Naar aanleiding van
Dr. J.I. Doedes,
Encyclopedie der Chr. Godgeleerdheid
(Th. T. XII : 1-16,
163-215).
Kracht of zwakheid? Naar aanleiding van
F. Nippold, die
röm. Kath. Kirche im Königreich der
Niederlande (ald. bl.
324-353).

1879.

De 33e Alg. Verg. van de
Gustav-Adolf-Stiftung te Maagdenburg
(Tafereelen en Berichten enz. XXII:
89-100).
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Het Evangelie aan den Beneden-Donau,
in het bijzonder na het
Congres van Berlijn (ald. 132-150).
Het rapport van Dr. Ladame (Tijdschr.…
Weezenverpleging
X: 115-147).
Letterkundig overzicht (Th. T. XlII:
663-680).
1880.

Verslag van het Evang. Luth. Weeshuis
te Amsterdam (Tijdschr.… Weezenverpleging XI: 66-80).
Idealisme zonder ideaal (Th. T. XIV:
1-26).
Letterkundig overzicht (ald. bl. 235-252).

1881.

Uit Dombresson (Tijdschr.…
Weezenverpleging XII: 9-30).

1882.

Het Protestantisme. Voordracht gehouden
in Vrije Gemeente
te Amsterdam 3 Maart 1882 (Stemmen
uit de Vrije Gemeente.
V: 89-102; Amsterdam, Tj. van
Holkema).

1883.

Letterkundig overzicht (Th. T. XVII:
502-505).
Slotwoord (Tijdschr.…
Weezenverpleging XIV: 299-302).

1885.

Wereldgodsdiensten (Th. T. XIX: 1-33).
Het ontstaan van den godsdienst (ald. bl.
257-320).
In memoriam van Dr. J.H. Scholten (ald.
bl. 373-378).

1887.

Wijsbegeerte van den godsdienst. Eerste
gedeelte. Het stelsel.
(Leiden, E.J. Brill en S.C. van
Doesburgh).
Uit de nieuwere werken over
Wijsbegeerte van den godsdienst
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Th. T. XXI: 1-50, 113-142).
1888.

Antwoord op de bedenkingen van Dr. Ph.
R. Hugenholtz
(Th. T. XXlI: 173-192).
Advies in de discussie over de
‘Wijsbegeerte van den godsdienst’,
ter vergadering van Moderne Theologen
te Amsterdam, 10
April 1888 (Bijblad van ‘de Hervorming’,
bl. 101-105).

1889.

Normen en Waarden. Studiën over de
taak der Wijsbegeerte
naar aanleiding van Windelband's
Präludien (Th. T. XXIII:
1-26, 137-178.)
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Levensbericht van Dr. P.A. Tiele.
De boekhandel bezit bij al zijn andere voortreffelijke eigenschappen als
handelsbedrijf,1 iets bijzonder aantrekkelijks voor jongelieden wier aanleg behoefte
aan kennis en wetenschappelijke vorming mêebrengt. De dagelijksche omgang met
de vruchten van wetenschap en ervaring, de gelegenheid om het eerst kennis te nemen
van het nieuwste geestesproduct op ieder gebied, het leven te midden dier getuigen
van het menschelijk denken en werken van alle eeuwen, dit alles schijnt hun een
ideaal en het voornemen is spoedig gevormd boekverkooper te worden. Zoo dacht
en handelde Nicolaas Gotfried van Kampen voor hij de bekende geschiedschrijver
werd, zoo dacht en handelde zijn kleinzoon van moederszijde Pieter Anton Tiele
voor hij zich onderscheidde als bibliograaf, als bibliothecaris, als geschiedvorscher.
Geboren te Leiden den 18 Januari 1834, verloor hij reeds op dertienjarigen leeftijd
zijn vader Cornelis Tiele, deelgenoot in de boekhandelaarsfirma D. du Mortier &
Zoon. Een jaar te voren was reeds zijne moeder Maria Johanna van

1

Verg. A.C. Kruseman's Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Ned. boekhandel, 1e
dl. inleiding.
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Kampen overleden en werd hij alzoo in 1847 opgenomen in het huisgezin van zijn
oom en voogd P.N. van Kampen boekhandelaar-uitgever te Amsterdam. Het
voornemen van zijn voogd hem voor den boekhandel te bestemmen, kwam geheel
met zijn zin overeen, maar daarbij werd spoedig zijn wensch vervuld eenige jaren
het Gymnasium te bezoeken. Hier openbaarde zich reeds zijn zin voor ernstige studie;
‘zijn groote geestesgaven, zijn ijver, de keurigheid van zijn werk’ hem geheel zijn
leven bijgebleven, werden door zijn leeraren opgemerkt. ‘Hij ging altijd stil zijn
eigen gang’ schrijft daarbij een hunner; dit vond zijn reden in een zwak gestel, een
gevolg van een zware ziekte op zesjarigen leeftijd, later in hevige
asthma-aandoeningen ontaard, waarmede hij geheel zijn verder leven te worstelen
had. Toch was dit reeds toen geen beletsel voor zijn werkzamen geest, deel te nemen
aan talrijke samenkomsten met vrienden waarop hoofdzakelijk onderwerpen van
geschiedenis en letteren werden behandeld en besproken. Voortgezette studie deed
hem weldra zijn keus bepalen tot het antiquariaatsvak in den boekhandel en was hij
daarvoor achtereenvolgens een jaar werkzaam in de zaken van Frederik Muller te
Amsterdam, en I.A. Nijhoff & Zoon te Arnhem. Maakte hij daar uitnemend van de
gelegenheid gebruik zijn boekenkennis te vermeerderen, hij kwam er evenzeer tot
de overtuiging, dat de eigenlijke handel zijn roeping niet was, en dat zijn gestel niet
berekend was voor de vele beslommeringen onvermijdelijk daaraan verbonden. Met
beide handen nam hij dus de betrekking aan van Custos van de stedelijke boekerij
te Amsterdam, hem door Curatoren van het Athenaeum aangeboden, en begon hij
daar zijn werkzaamheid den 1 November 1853.
De Amsterdamsche stadsbibliotheek, zooals zij toen genoemd werd, stond sedert het
overlijden van den laatsten bibliothecaris D.J. van Lennep onder het beheer en toezicht
van Curatoren der Doorluchte School. Tot de bijzon-
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dere werkzaamheden aan den custos opgedragen behoorde het samenstellen van een
nieuwen catalogus der bibliotheek. De laatste catalogus was verschenen in 1796, een
supplement daarop in 1847, een waar ‘specimen cacographicae bibliographicae.’1
De bibliotheek was daarbij in den laatsten tijd aanzienlijk uitgebreid, en kon zij al
niet met die van andere groote handelsteden in belangrijkheid wedijveren, haar inhoud
en omvang waren aanzienlijk genoeg, om Tiele aan te sporen zijne krachten aan den
catalogus te beproeven. Met voorbeeldigen ijver toog hij aan het werk. Al de boeken
werden met de geschreven lijsten gecollationeerd en al de titels op nieuw beschreven
volgens de eischen der bibliographische wetenschap. De systematische indeeling
moest in overleg met curatoren geschieden, en ofschoon de spoed hierdoor niet
bevorderd werd, kon hij toch reeds in het begin van 1856 het grootste gedeelte van
den catalogus persklaar curatoren aanbieden. Het 1e deel werd in het laatst van
hetzelfde jaar in druk uitgegeven, het 2e deel in '57, het 3e en 4e deel, met het
alphabetisch register in '58. In het voorbericht van het eerste deel wordt door curatoren
‘den verdienstelijken custos der bibliotheek’ alle lof gegeven voor zijn werk en
worden zijne opstellen over de vroegere lotgevallen der bibliotheek, in den Alg.
Konst- en Letterbode van 1855 opgenomen, nog eens afgedrukt. In het vierde deel
komen ook de Handschriften voor. Bij het catalogiseeren der Oostersche en der
Grieksche en Latijnsche codices werd gebruik gemaakt van de hulp van den heer M.
Roest Mz. en de hoogleeraren P.J. Veth en J.C.G. Boot, maar al de overigen werden
door Tiele zelven met de grootste zorg en nauwkeurigheid beschreven. Gelijk de
geheele catalogus getuigde dit werk van de ernstige opvatting van zijn taak, van zijn
gelukkigen aanleg voor letterkundighistorisch onderzoek, en, zijn jeugdigen leeftijd
in aan-

1

Aldus door T. op een ex, aangeduid.
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merking genomen, van zijn veelzijdige boekenkennis.
Ontwikkelde zich aldus de bibliograaf, niet minder ontwikkelde zich de toekomstige
bibliothecaris. Enkele uitstappen in het buitenland, onder anderen met zijn vriend
Th. J.I. Arnold, had hij zich te nutte gemaakt door het bezoek aan openbare
bibliotheken, waar de doelmatige inrichting zijn aandacht had getroffen. Wel lag het
in de bedoeling van curatoren eene algemeene reorganisatie der bibliotheek tot stand
te brengen, maar deze bepaalde zich slechts tot het verschaffen van grooter ruimte
en van een behoorlijke leeszaal.1 Tiele's voorstellen, de bibliotheek door grooter
uitbreiding dienstbaar te maken aan haar doel, en haar als boekerij van de hoofdstad
des rijks eene waardige plaats onder de openbare boekerijen te doen innemen, stuitten
af op bekrompenheid bij curatoren of op karigheid van den Gemeenteraad. Daarbij
was hem door zijne instructie alle vrijheid van handelen benomen. Over het geringste
moest geraadpleegd worden, de aankoopen geschiedden door curatoren, van
zelfstandig werken was geen sprake; zelfs bij de samenstelling van den catalogus
was hij dikwijls genoodzaakt geworden den wil der curatoren te volgen, ook wanneer
hij in hunne opvatting niet deelde. Hij deed zijn werk zoo goed hij kon maar was er
zelf niet over tevreden. Toen nu al zijne pogingen faalden hierin eenige verandering
aan te brengen en hem ook geen uitzicht op beter salaris, dat zeer gering was, werd
geopend, achtte hij zich verplicht zijn ontslag te vragen, dat hem tegen 1 October
'58 eervol werd verleend.
Intusschen was Tiele reeds sedert zijn aanstelling aan de stadsbibliotheek opnieuw
in betrekking getreden tot Frederik Muller, en was hij in zijn vrije uren steeds
werkzaam in diens zaak of verrichtte hij werkzaamheden voor

1

Verg. Rogge, Geschiedenis der stedelijke boekerij van Amsterdam en Tiele's aankondiging
daarvan in den Gids, 1882, II. 574.
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hem in eigen woning. De bekwame boekhandelaar Fred. Muller had in betrekkelijk
korten tijd den antiquarischen boekhandel hier te lande een geheel ander aanzien
gegeven voornamelijk door hem dienstbaar te maken aan de studie der bibliographie1.
Zelf ging hij voor in veelzijdige boekenkennis, terwijl zijn talrijke boekveilingen en
zijn uitgebreid magazijn aan allen die onder hem werkzaam waren de schoonste
gelegenheid aanboden hem op dit gebied te volgen. Exploitatie door catalogussen
was het hoofddoel, maar de catalogussen, zoowel die van veilingen als van het
magazijn, moesten met zorg worden samengesteld om steeds met vrucht te kunnen
geraadpleegd worden en der bibliographische wetenschap dienst te doen. Reeds voor
jaren was Muller in het bezit gekomen van een aanzienlijk aantal der thans zoo
bekende pamfletten over Nederlandsche geschiedenis, de gelijktijdige getuigen van
de gebeurtenissen die zij behandelen. De massa groeide tot duizendtallen aan, dank
de weinige belangstelling die het publiek daaraan destijds nog schonk. De gewone
wijze van exploitatie kon dus hier niet toegepast worden, vooraf moesten het belang
en de beteekenis der pamfletten in het licht worden gesteld. Toen stelde Muller aan
Tiele voor een catalogus dezer stukken te bewerken die aan dat doel zou
beantwoorden. De taak werd door Tiele breed en met ernst opgevat en met ijver
aanvaard. Reeds in het najaar van '55 kon hij de beschrijving der pamfletten van de
16e eeuw ter perse geven, die in het volgende jaar als eerste aflevering van de
‘Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, verzameling van Fred. Muller’ het licht
zag. Spoedig volgde de 2e aflevering; het eerste deel, loopende tot het jaar 1648 was
in '58 voltooid. Dit deel bevat den catalogus van 3369 pamfletten volgens de eischen
der bibliographie

1

Zie hierover uitvoerig Kruseman, Bouwstoffen en vooral diens levensbericht van F. Muller
in de Levensberichten d. Maatsch. v. Lett. 1881.
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beschreven. Bij de rangschikking is de chronologische orde gevolgd, maar op ieder
jaar zijn de pamfletten waarin hetzelfde onderwerp behandeld wordt bij elkander
gevoegd, terwijl telkens voorafgaan de geschriften welke op de geschiedenis van
andere landen betrekking hebben; daarna volgen die over buitenlandsche politiek,
over binnenlandsche aangelegenheden en over kerkelijke zaken. Bij het meerendeel
der titels zijn aanteekeningen gevoegd van bibliographischen en historischen aard,
over het verschil der drukken en over inhoud en strekking der geschriften, met
aanwijzing wanneer deze in de werken van Bor, v. Meteren, Aitzema en andere
verzamelingen afgedrukt voorkomen. Wanneer men weet dat de inhoud van een
groot aantal dezer geschriften niet voldoende uit den titel blijkt, dat velen zelfs geen
jaartal dragen, dat het verschil der drukken veelal weinig of niet in het oog springt,
dat de aanteekeningen het naslaan vorderen van tallooze andere werken, dan kan
men zich een denkbeeld vormen van den grooten omvang van dit werk, van den tijd,
het geduld, de inspanning, de historische en bibliographische kennis die er voor
noodig waren om het tot stand te brengen, niet minder dan van den moed om het te
ondernemen. Maar het doel was bereikt; op deze wijze beschreven en toegelicht,
ontvingen de lang versmade pamfletten beteekenis en waarde en werd daarbij een
belangrijke dienst aan de historische wetenschap bewezen.
De Bibliotheek van pamfletten was een geheel nieuw werk, dat aanvankelijk wel
met belangstelling door onze geschiedkundigen werd ontvangen, maar dat zijn tijd
noodig had om meer algemeen gewaardeerd te worden. Dit was ook de reden waarom
de uitgave eenige vertraging ondervond1. In 1860 verscheen het tweede deel, in '61

1

Alg. Konst- en Letterbode 1858. 377. Muller had, om kosten te besparen, het 2e en 3e dl. in
anderen vorm willen uitgeven, het was vooral op Tiele's aandrang dat hij daaraan geen gevolg
gaf.
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het derde waarin het aantal beschreven pamfletten tot omstreeks 10.000 gestegen
was. Toen konden schrijver en uitgever met voldoening op hun werk terugzien. Bleef
het stoffelijk voordeel voor Muller niet uit, Tiele's werk werd hoogelijk geprezen en
gewaardeerd,1 en sedert was de aandacht meer dan ooit op deze merkwaardige
literatuur gevestigd. Niet weinig werkte daartoe mede de vroeger en later daarop
gevolgde beschrijving der pamfletten-verzamelingen van de bibliotheek der
Remonstrantsche kerk te Amsterdam, van Is. Meulman, van de bibliotheca Thysiana
en andere,2 welker bezitters of verzorgers door het initiatief van Muller en Tiele
opgewekt, deze ten algemeenen nutte verkrijgbaar stelden. Bij alle was de bewerking
door Tiele ontworpen ten grondslag gelegd3.
Maar de verschijning van de Bibliotheek van pamfletten had nog eene andere
beteekenis. Het was het eerste wetenschappelijke bibliographische werk van dien
aard dat in deze eeuw hier te lande het licht zag.
Heeft het nooit in ons land ontbroken aan boekenliefhebbers, boekverzamelaars,
boekenkenners, de bibliographie had tot dusverre nog weinig grondige beoefenaars
gevonden. De boekenlijsten van à Beughem, Ferwerda, Abkoude, Noordbeek en
anderen kunnen op geen bibliographische waarde aanspraak maken; alleen Le Long's
Boekzaal der Nederduitsche bijbels (1732) mag nog met eere als werk van blijvende
waarde worden genoemd. Sedert bepaalde de bibliographische studie zich bijna
uitsluitend tot de

1
2
3

Zie o.a. Nijhoff's Bijdragen voor Vaderl. geschiedenis en Oudheidk. N.R. III. 69. Nederl.
Spectator 1861. 405. Alg. K. en Letterbode 1861, no. 4.
Zie de voorrede van L.D. Petit voor zijne beschrijving der pamfletten van de bibliotheek van
Jo. Thysius.
Deze is ook gevolgd in den onlangs verschenen Catalogus van de pamfletten-verzameling
berustende in de Kon. bibliotheek, door Dr. W.P.C. Knuttel.
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drukwerken der 15e eeuw, en blijven de namen van Meerman, Jak. Koning, du Puy
de Montbrun en J.W. Holtrop leven in hunne werken, maar op ieder ander gebied
onzer letterkunde was de oogst onbeteekenend. Het belang, het nut der bibliographie
bij de beoefening der letterkundige geschiedenis van ieder vak van wetenschap werd
of niet gevoeld of miskend; meer dan oppervlakkige boekenkennis werd daarvoor
niet noodig geacht. Zelden werd begrepen, dat voor bibliographisch onderzoek de
titelopgaven niet voldoende zijn, maar de boeken zelve moeten geraadpleegd worden;
dat het samenstellen eener bibliographie geen compilatie mag zijn, maar op grondige
kennis van het onderwerp moet berusten en een kritiesch oordeel daarbij niet gemist
kan worden; dat aldus toegepast de bibliographische wetenschap het boek leert kennen
in zijn wording, samenstel, lotgevallen, invloed op omgeving en nageslacht, en dat
deze kennis dikwijls tot belangrijke resultaten kan leiden en een nieuw licht
verspreiden over personen, zaken en gebeurtenissen. Het gevolg dezer geringe
belangstelling was dat tallooze belangrijke, kostbare en zeldzame werken verloren
gingen of naar het buitenland verhuisden, waar de bibliographie in hooger aanzien
stond.
Aan Tiele mag dus terecht, door het initiatief van Muller, de eer worden toegekend
met zijn Bibliotheek van pamfletten een belangrijken stoot te hebben gegeven aan
de wetenschappelijke beoefening der bibliographie hier te lande. Ter school gegaan
in Frankrijk bij Clément, de Bure, Quérard, Brunet, in Duitschland bij Ersch en Ebert,
in Engeland bij Lowndes, was hij met hare eischen vertrouwd geworden, en was het
zijn streven haar op de Nederlandsche boekenwereld toe te passen. Daarop waren
voortaan zijne studiën gericht en de talrijke adversaria uit dien tijd, nog in zijne
nalatenschap aanwezig, getuigen van zijn onafgebroken werken op dat gebied. Als
eerste proeve was van hem reeds in 1853, in het Weekblad van den boekhandel, een
reeks artikelen verschenen over de
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ontwikkeling van de boekdrukkunst in Nederland in de 15e eeuw; in '55 werd in den
Navorscher eene ernstige studie van hem opgenomen over het bekende boekje ‘Spiegel
der Spaansche tirannij’, van welks Nederlandsche vertaling alleen reeds een 20tal
drukken bestaan; in '57 gaf hij, als bijlage tot de Bibliotheek van pamfletten, een
belangrijk opstel over den ‘Morghenwecker der vrije Nederlandsche provinciën’ van
Baudaert en den ‘Spiegel der jeucht’ en de voor- en tegenschriften daarover
verschenen. Daarbij had hij voor Muller menigen catalogus van gedeelten van zijn
magazijn bewerkt, waaronder, in 1857, die van Hollandsche godgeleerde werken der
16e en 17e eeuw, zoowel door den rijken inhoud als door de nauwgezette bewerking
uitmuntte. In dezen catalogus werd voor het eerst de bijzondere aandacht gevestigd
op de Nederlandsche drukwerken der 16e eeuw en hun belang uit een bibliographisch
oogpunt, voor de kennis der toestanden en der beschaving in het belangrijkste tijdperk
onzer geschiedenis. Werd deze studie later door hem zelven in talrijke monographiën,
door Prof Doedes, de HH. Vander Haeghen, Arnold en anderen voortgezet, de
catalogus van 1857 wordt daarbij steeds geraadpleegd.
Na het verlaten der Amsterdamsche Stadsbibliotheek had Tiele menige vruchtelooze
poging aangewend, eene plaats te vinden aan eene andere bibliotheek hier te lande
of in het buitenland. Ofschoon zijne verhouding tot Muller vriendschappelijk en
leerzaam bleef, kon deze hem geen voldoend bestaan verzekeren. Hij achtte zich dus
verplicht de gelegenheid aan te grijpen daarin te voorzien, door het aanbod van zijn
neef, den boekhandelaar-uitgever P.F. Bohn te Haarlem, zich als deelgenoot aan zijn
zaak te verbinden. Sedert 1 Mei 1861 te Haarlem gevestigd begon hij met moed en
vertrouwen zijne nieuwe werkzaamheden. Als uitgever van novellistische en
historische lite-
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ratuur, reisbeschrijvingen en vertaalde romans had de firma een lang en eervol
verleden.1 Aanvankelijk liet het zich aanzien dat Tiele, door de goede keuze van een
paar uitgaven die overlevering zou getrouw blijven. Maar de oude heer Bohn had,
bij vele goede eigenschappen, ook die van zeer gehecht te zijn aan oude gewoonten,
en Tiele, in een jongere school opgevoed, kon zich niet altijd daarmeê vereenigen.
Dit hinderde hem te meer, omdat hij zelf inzag den noodigen handels- en
ondernemingsgeest te missen om als boekhandelaar-uitgever krachtig op te treden.
Daarbij trok zijn hart gedurig naar zijne letterkundige en bibliographische studiën.
Voor de eersten vond hij warme belangstelling onder zijn vrienden en stadgenooten
Egeling, Busken Huet, Pekelharing, Jacobi, Mom Visch en anderen, die hem de
gelegenheid openden in Debating-club of anderen letterkundigen kring de vruchten
dezer studiën mede te deelen. In bibliographisch werk leefde hij op door de
samenstelling van den catalogus der niet onbelangrijke bibliotheek van wijlen Dr.
Huurkamp van der Vinne waarvan de veiling in 1863 aan zijne zorg was toevertrouwd.
In '64 aanvaarde hij met graagte de opdracht tot het samenstellen van den catalogus
der handschriften afkomstig uit de nalatenschap van H. de Groot, in '65 van dien der
handschriften en portretten nagelaten door H.W. Tydeman en eindelijk in '66 van
den catalogus van het magazijn van den bekenden boekhandelaar-antiquaar Jak.
Radink. De uitmuntende bewerking van deze catalogussen, gevoegd bij zijne studie
over de Haarlemsche boekdrukkers, in het Nieuwsblad van den boekhandel
verschenen, en eenige kritische aankondigingen door hem in dezen tijd in den Gids
en elders geplaatst, bewezen op nieuw, dat dit het eigenlijke gebied was waarop hij
thuis behoorde. Ook Tiele zelf besefte dit volkomen en had al van '62 af zijn oog
gevestigd op de bibliotheek der Leidsche Hoogeschool, in

1

Verg. Kruseman, Bouwstoffen, II. 603.
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de stille hoop daar eenmaal werkzaam gesteld te zullen worden. Die wensch werd
eindelijk vervuld door zijn benoeming, den 1 Februari 1866, tot Conservator der
Leidsche bibliotheek.
De tweede helft dezer eeuw kenmerkt zich, vooral hier te lande, door vermeerdering
en uitbreiding van openbare bibliotheken, misschien in dezelfde verhouding als het
bezit van aanzienlijke particuliere bibliotheken afneemt. De laatste omstandigheid
mag een oorzaak of gevolg zijn van de eerste, het gebruik van openbare bibliotheken
door het studeerend en leergierig publiek nam vóór een dertigtal jaren in die mate
toe, dat bij de meeste uitbreiding en verbetering van localiteit en beheerend personeel
een eerste behoefte werd. De betrekking van bibliothecaris werd vroeger vrij luchtig
opgevat, zoodat nog in 1858 een beroemde hoogleeraar schreef: ‘Wij komen er
vooruit: wij loopen niet zeer hoog met die hooggeprezen wetenschap
(Bibliothekwissenschaft), wier bakermat de Leipziger boekenmarkt is. Wij zijn
overtuigd dat er geen bijzondere aanleg voor die wetenschap vereischt wordt; dat
oefening, goed geheugen en het geduld van naslaan menigeen tot een prijzenswaardig
bibliothecaris kunnen vormen; dat bibliographische kennis en het technische van het
vak spoedig begrepen en aangeleerd worden door den man van nauwkeurige en
ernstige studie, wanneer hij maar eenig begrip van orde en regel heeft1,’ en aan een
geroutineerd custos werd dan ook het dagelijksch beheer toevertrouwd, terwijl de
bibliothecaris de bibliographie en het technische van het vak ‘aanleerde.’ Thans
begon men te gevoelen dat redelijker wijs andere eischen moesten gesteld worden.
Naast de zorgen voor voldoende localiteit en een ordelijke administratie mocht van
den bibliothecaris gevorderd worden een

1

J. B(ake) in Alg. Konst- en Letterbode, 1858. 234.
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veelzijdige encyclopedische ontwikkeling en uitgebreide boekenkennis, die zich niet
bepaalt tot hetgeen in de bibliotheek aan zijn beheer toevertrouwd aanwezig is, maar
die zich ook moet uitstrekken over hetgeen daar ontbreekt, met een juist oordeel over
de aan te schaffen nieuwe en het voorzien in de leemten van oudere boekwerken,
berekend naar de beschikbare gelden en de behoefte van het publiek waarvoor de
bibliotheek in de eerste plaats bestemd is. Niemand zal meer ontkennen, dat voor
zulke eischen aanleg en voorbereidende studie noodzakelijk zijn, zal de bibliothecaris
aan zijn ware roeping kunnen voldoen: anderen te helpen en voor te lichten bij hunne
studiën.
De bibliotheek der Leidsche Hoogeschool genoot een Europeesche vermaardheid
door het bezit van een rijke schat Grieksche en Latijnsche codices en andere
belangrijke handschriften haar meerendeels uit de bibliotheek van Is. Vossius
toegevloeid. Om die reden was steeds een hoogleeraar, bij voorkeur een philoloog,
aan haar hoofd geplaatst en vervulde Prof. J. van Voorst sedert 1817, Prof. J. Geel
sedert 1834 de betrekking van eerste bibliothecaris. Toen deze laatste in October '58
wegens verzwakking van gestel zijn ontslag verzocht, werd den 1 Januari 1859 tot
zijn opvolger benoemd Dr. W.G. Pluygers, conrector aan het Gymnasium te Leiden,
die toen ook eenigen tijd de betrekking van Secretaris van Curatoren had
waargenomen. Alweêr een philoloog, werd er gemompeld, die slechts eenzijdig het
belang der boekerij kan behartigen, waarvan de laatste veertig jaren maar al te zeer
getuigden1; maar spoedig bleek het dat deze philoloog, ofschoon geen bibliograaf,
door zijn bijzonderen aanleg en organiseerend hoofd uitnemend berekend was voor
de taak die hij op zich had genomen.
Was reeds in beginsel tot eene verbouwing der bibliotheek besloten en daarvoor
de geheele benedenverdieping van

1

Verg. Alg. Konst- en Letterbode, 1858. 234, 247.
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het gebouw, die tot dusverre tot anatomisch kabinet en andere doeleinden was
gebruikt, ter beschikking gesteld, de nieuwe bibliothecaris achtte zich niet
verantwoord, een bepaald plan te beramen, vóór hij, in gezelschap van den architect
Schaap, eenige belangrijke buitenlandsche bibliotheken had bezocht, om door
zelfaanschouwing de doelmatigste inrichting te ontwerpen. Met de herbouwing was
in '62 juist een aanvang gemaakt toen Pluygers als opvolger van Prof. Hulleman, tot
hoogleeraar in de oude letteren werd benoemd. Intusschen had, in het vorige jaar,
Dr. W.N. du Rieu, van eene wetenschappelijke reis met het doel zijne studie van de
handschriften der classieken voort te zetten uit Italië, Frankrijk en Duitschland
teruggekeerd, zich aan de bibliotheek verbonden, en was een krachtige steun geworden
voor Pluygers, waardoor deze kon besluiten voorloopig het professoraat met het
bibliothecariaat te vereenigen. Met de herbouwing en gansch nieuweinrichting der
bibliotheek had hij toch het plan gevormd tot eene geheele reorganisatie van het
personeel. Hij begreep volkomen dat vóór alles een bekwaam bibliograaf aan de
bibliotheek moest verbonden worden. Reeds in 1860 had hij met Tiele
gecorrespondeerd over een herziening van den bestaanden catalogus; van eene
aanstelling van Tiele aan de bibliotheek schijnt toen geen sprake te zijn geweest,
maar toen Tiele zich in 1862 officieus tot den heer Pluygers wendde met de vraag
of er nog mogelijkheid bestond eventueel als bibliothecaris zijne plaats in te nemen,
schreef Pluygers hem het volgende:
‘.… Een niet philoloog, ja een ongestudeerde aan het hoofd der Leidsche
bibliotheek is even ondenkbaar voor het groote publiek, dat de zaken regelt, als een
Rabbi als doopsgezinde leeraar te Haarlem. Gij moet mij wel verstaan, dat ik u met
uwe kennis voor de bibliotheek niet lager stel, dan mij of mijne mede-philologen,
wij schieten even zeer te kort in hetgeen gij bezit, als gij in onze kennis. Ik ga verder.
Indien er slechts één persoon over de bibliotheek moest gesteld worden, en ik de
benoeming had, ik
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benoemde een bibliograaf van uwen stempel en geen philoloog, want de bibliotheek
zou nuttiger werken onder uwe leiding, dan onder die van een ander. In 't kort er is
voor u niet de minste kans om als hoofd der geheele bibliotheek benoemd te worden.
Ge moet u eene oplossing in combinatie van bestuur laten welgevallen, of de geheele
zaak opgeven1.‘
Daar Tiele zich gaarne met die ‘combinatie’ vereenigen kon, werd sedert het
geheele plan tot reorganisatie van het personeel door Pluygers daarop ingericht, Tiele
aan de bibliotheek te verbinden. Toch moest, niettegenstaande herhaalde bezoeken
en vertoogen aan Curatoren en Regeering, de uitvoering blijven rusten tot 1865 toen
Dr. J.T. Bergman, de onder-bibliothekaris, wegens 70-jarigen leeftijd, zijn ontslag
verzocht. Eerst toen, te gelijk met de voltooiing der herbouwing2, kon de lang
gewenschte reorganisatie tot stand komen. Prof. Pluygers bleef met gedeeltelijke
opoffering van zijn salaris, bibliothecaris, Dr. du Rieu werd benoemd tot conservator
van de handschriften, Tiele, op gelijken voet, tot conservator van de boekwerken.
Een oude custos werd ontslagen, in wiens plaats de alom bekende bediende C.A.
Emeis werd benoemd, tot zijn helper de binder F.A. Dee, terwijl een nieuwe klerk
J.P. de Sauvage, werd aangesteld die hoofdzakelijk Tiele in zijn werkzaamheden zou
bijstaan3.
Tiele's eerste werkzaamheid betrof den Catalogus. Zoowel de alphabetische als
systematische catalogussen der bibliotheek bevonden zich in gebrekkigen toestand.
De titels der boeken waren veelal willekeurig, zonder oordeel beschreven, zonder
goede verwijzingen en niet bijgehouden; de wetenschappelijke indeeling was
onvolledig en verouderd.

1
2

Pluygers aan Tiele, 24 Juli 1862.
Over de herbouwing en nieuwe inrichting der bibliotheek, zie H.C. Rogge's opstel in Eigen

3

Haard, 1876, No. 8 en 9.
Deze en vele der volg. bijzonderheden zijn mij welwillend meegedeeld door den
tegenwoordigen bibliothecaris, Dr. W.N. du Rieu.
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Spoedig werd het besluit gevormd den geheelen catalogus op nieuw te bewerken en
daarvoor in de eerste plaats alle boeken op nieuw te beschrijven. Die arbeid was
voorzeker niet licht te tellen, want het aantal werken aldus te beschrijven kon op
ruim 60.000 geschat worden, behalve de dissertatiën en pamfletten die voorloopig
bleven rusten. Tiele stelde zich toch voor, dit werk zelf te verrichten en behoefde
zijne krachten daarvoor niet te mistrouwen. Thans vooral kwam hem daarbij, naast
zijn bibliographische kennis, zijn praktische ervaring te hulp, in den boekhandel
opgedaan bij het beschrijven van zoo vele bibliotheken vroeger aan zijne zorgen
toevertrouwd.
Naar gelang de catalogiseering volgde werd het niet minder moeielijke werk der
wetenschappelijke indeeling ter hand genomen. De vroeger gebezigde indeeling kon
slechts voor een deel gevolgd worden; de meeste wetenschappen hadden in de laatste
40 jaren een geheel ander aanzien gekregen waarmede ook in de bibliographie moest
gerekend worden. De hulp van de vertegenwoordigers der wetenschap kon daarbij
niet worden gemist, maar op Tiele rustte de taak hun schets van indeeling toe te
passen, te wijzigen, ook aan te vullen, waar de voorraad boeken over een onderwerp
dit al of niet gebood, of de praktijk hare rechten deed gelden. Daarbij was het dikwijls
noodzakelijk de boeken zelve nog eens te raadplegen. Is het van een aantal werken
moeielijk te beslissen in welk vak van wetenschap zij het best geplaatst worden, de
bekwame bibliothecaris moet eene keuze weten te doen en, door verwijzingen naar
die werken bij andere vakken, aan dit bezwaar weten te gemoet te komen. Blijkt dit
werk steeds grootendeels de vrucht van subjectief oordeel, waar het aan iemand van
encyclopedische ontwikkeling als Tiele was toevertrouwd, kon men op de
nauwgezetste uitvoering rekenen. De wetenschappelijke indeeling van den Leidschen
catalogus is sedert, door het dagelijksch gebruik, gebleken aan alle eischen te voldoen.
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Voor den systematischen catalogus werden gebezigd de oorspronkelijk door Tiele,
volgens één model, op losse bladen geschreven titels, die door het fraaie schrift aan
duidelijkheid niets te wenschen overlieten. Intusschen moesten deze zelfde bladen
worden overgeschreven voor de beide alphabetische catalogussen ten behoeve van
het publiek, en van de administratie, en voor den ‘Stand-catalogus’1, waarbij
aanvankelijk nog een reserve-catalogus werd noodig geoordeeld, die, met het
‘Journaal’2, het catalogus-apparaat eener bibliotheek behooren uit te maken. Dit
overschrijven der titels bracht groote bezwaren mee; het werk zelf kostte veel tijd
en geld, hoe sober de afschrijvers ook betaald werden, en bleek ten slotte onvoldoende
door de talrijke fouten die in de meeste titels overbleven en die Tiele zich verplicht
gevoelde te verbeteren met radeermes en pen Reeds in '68 ontwierp Tiele het plan,
uitgaande van de ervaring dat het werkloon van een zetter lager was dan van een
afschrijver, de titels in eenige exemplaren, te doen drukken. De aldus op dun papier
gewoonlijk ten getale van 150, op één vel gedrukte titels3 werden uitgeknipt en geplakt
op bladen van de grootte voor de verschillende catalogussen aangenomen, en bleken
weldra om hun correctheid en duidelijkheid volkomen te beantwoorden aan het doel,
het publiek te gerieven. Door deze methode, ook toegepast op de nieuw ingekomen
boekwerken, was de bibliotheek steeds in het bezit van een volledigen gedrukten
catalogus, die haar door menigen bibliothecaris mocht benijd worden4. Bij de titels
voor den Stand-cata-

1
2
3
4

Aldus genaamd naar de volgorde waarin de boeken in de kasten staan.
Lijst der boeken gerangschikt naar den tijd dat zij in de bibliotheek worden opgenomen.
Bij deze titels werden de namen der drukkers na 1540 weggelaten.
Ten gevolge van een bezoek van den directeur der Bibliothèque nationale te Parijs, L. Delisle,
werd diezelfde methode daar ingevoerd voor de nieuw ingekomen boekwerken.
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logus bestemd werden de nummers van kast en plank bijgeschreven en de boeken
daarnaar alle op nieuw genummerd en in de nieuw getimmerde kasten geplaatst in
één reeks, grootendeels onafhankelijk van den inhoud; een stelsel naar dat van de
bibliotheek van het British Museum gevolgd. De titels ter raadpleging voor het
publiek gesteld, werden afzonderlijk, in systematische en alphabetische volgorde ten
getale van omstreeks 150 stuks, in omslagen samengebonden, oorspronkelijk naar
het model van de titels van den Supplement-Catalogus der Utrechtsche bibliotheek
(later eenigszins gewijzigd), in dier voege dat de jaarlijksche vermeerderingen zonder
veel moeite daar tusschen konden gevoegd worden. Deze zoogenaamde losse banden
werden met duidelijke rugtitels van den inhoud voorzien, die het opzoeken en naslaan,
ook voor den niet ingewijde, gemakkelijk maakten. Bij den systematischen catalogus
was ten gebruike van het publiek nog gevoegd een duidelijk geschreven overzicht
van de geheele wetenschappelijke indeeling der bibliotheek; een alphabetisch register
van al de onderwerpen daarin behandeld werd later daaraan toegevoegd door Dr. du
Rieu.
Was het werk van den Catalogus krachtig aangevat, het zou zeker eerder voltooid
zijn geweest, wanneer het niet gedurig had moeten afgebroken worden door verheffing
van Tiele's kwaal, die hem soms dagen en weken verhinderde voort te gaan, of hem
ook wel noodzaakte door langdurig verblijf in het buitenland herstel te zoeken. Mocht
hij zijn woning niet verlaten, zooals in den winter dikwijls het geval was, en liet zijn
gestel het slechts eenigzins toe, dan werden op zijn verzoek wagenvrachten van
boeken geregeld heen en wêer gezonden, of werd door hem aan den
wetenschappelijken catalogus gearbeid, om aan zijn onbegrensden werklust te
voldoen. Toen Tiele in 1879 de bibliotheek verliet kon het werk van den Catalogus
zoo goed als voltooid beschouwd worden, en kon de Leidsche bibliotheek zich
beroemen op het bezit van een beteren catalagus
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harer boeken dan eenige bibliotheek hier te lande en dan menige in het buitenland.
Toch was Tiele daarmede nog niet tevreden. De Leidsche Universiteit bezit, behalve
hare bibliotheek, een aantal boekverzamelingen, berustende in de Musea, Kabinetten
en Laboratoria. Deze verzamelingen maken allen een deel uit van de
Universiteitsbibliotheek, maar staan onder afzonderlijk beheer van hoogleeraren of
conservatoren. Was Tiele al eens te velde getrokken tegen versnippering van
boekerijen in ééne stad waardoor het algemeen belang benadeeld wordt1, de toestand
te Leiden kon door langdurig bestaan en daardoor verkregen gewoonterecht moeielijk
veranderd worden. Wel kon deze zooveel mogelijk onschadelijk gemaakt worden
door geen aankoopen van boeken toe te laten buiten weten van den bibliothecaris
der Universiteitsbibliotheek en door het opnemen van alle titels dier boeken in haren
catalogus. Gesteund door Prof. Pluygers wist Tiele het daarheen te leiden. Al de in
die rijksverzamelingen aanwezige boekwerken werden zorgvuldig door hem
beschreven, en de titels in de verschillende catalogussen der Universiteitsbibliotheek,
op gekleurd papier, om ze spoedig te kunnen onderscheiden, opgenomen. Door dezen
maatregel werd het publiek bekend met de aanwezigheid te Leiden van een aantal
belangrijke werken en met de plaats waar zij konden geraadpleegd worden.
In een klein huis met aardigen 17e eeuwschen gevel, op het Rapenburg te Leiden,
bevindt zich nog een andere boekerij door Jo. Thysius, met huis en eenig kapitaal
ten algemeenen nutte achtergelaten. Zij wordt niet van rijkswege, maar door twee
hoogleeraren als Curatoren, bestuurd. Deze bibliotheek ofschoon niet groot van
omvang, bevatte een schat van zeldzame werken van de 16e en 17e eeuw, die in vele
opzichten eene betere

1

Verg. Ned. Spectator, 1874. 66.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

154
beschrijving verdienden dan tot dusverre daaraan besteed werd. Reeds in '68 werd
aan Tiele door Curatoren de beschrijving der merkwaardige pamfletten-verzameling
in de bibliotheek aanwezig, toevertrouwd. Dit werk werd toen voorloopig gestaakt
omdat tot de uitgave nog niet kon worden besloten, en verkozen werd daaraan een
nieuwen Catalogus der bibliotheek te doen voorafgaan, waarvan de samenstelling
insgelijks aan Tiele werd opgedragen. De uitmuntend bewerkte Catalogus systematisch
gerangschikt, van alphabetisch register voorzien, in het begin van '79 in een fraai
boekdeel uitgegeven, stelde voor het eerst het belang der bibliotheek in het licht en
verhoogde in niet geringe mate haar aanzien, terwijl dit werk de kroon zette op Tiele's
catalogiseerenden arbeid van alle boekerijen aan de Leidsche hoogeschool verbonden1.
Had deze arbeid zelve het grootste gedeelte van Tiele's beschikbaren tijd gevorderd,
de andere werkzaamheden in het belang der bibliotheek en van het werkend en
studeerend publiek werden er niet minder om behartigd. Daartoe behoorde in de
eerste plaats het voorzitten in het bureau van uitgifte der boeken en het daarbij
voorlichten van het publiek met zijn bibliographische kennis. Het bleek weldra dat
zijn gestel niet bestand was tegen het eerste, daar het vertrek hem te veel aan tocht
blootstelde, ook toen zijn bureau met glas werd overdekt. Hij zag zich dus
genoodzaakt zijn werkplaats naar een ander lokaal over te brengen; maar om hem te
raadplegen wist het publiek hem spoedig te vinden, en getroostte het zich gaarne
eenige trappen hooger te stijgen, overtuigd altijd met de meeste voorkomendheid de
noodige inlichting en terechtwijzing te zullen ontvangen. En daarbij bepaalde het
zich dikwijls niet, want menigmaal kwam het voor, dat Tiele zich aan-

1

Later zijn ook de titels der boeken van deze boekerij in de catalogussen der
Universiteitsbibliotheek opgenomen, voor zoover zij daarin niet reeds voorkwamen.
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bood elders een onderzoek in te stellen omtrent het verlangde onderwerp, waarbij
men dan op zijn voortdurende hulp kon rekenen. Op dezelfde hulp kon het publiek
buiten de stad en buitenslands rekenen; geen moeite en tijd werden door hem ontzien
ten einde de talrijke, dikwijls lastige vragen te beantwoorden, waarvan een uitgebreide
briefwisseling het noodzakelijk gevolg was. Voegt men hierbij de dagelijksche
bemoeiïngen met het beoordeelen en aanschaffen der vroeger verschenen en nieuwe
boeken, de daarvoor noodige lectuur van catalogussen van boekveilingen en
antiquaar-magazijnen; voorts het toezicht op de geregelde ontvangst van tijdschriften
en vervolgwerken, op het uitleenen der boeken, op het binden, de noodzakelijke
bespreking of correspondentie aan al deze belangen en nog vele andere verbonden,
dikwijls gepaard met velerlei beslommeringen en teleurstelling, dan is eerst daarmede
het beeld van Tiele's veelzijdige werkzaamheid aan de bibliotheek buiten het groote
werk van den Catalogus voltooid. Mocht hij steeds rekenen op de bereidvaardige
hulp van zijn ambtgenoot, Dr. du Rieu, wanneer ziekte hem belette op de bibliotheek
te verschijnen, hij bleef uit zijn woning met stipte nauwkeurigheid de hoofdzaken
besturen, daarin steeds ondersteund door zijn hooggewaardeerden chef en vriend
Prof. Pluygers.
Geen wonder dat Tiele als bekwaam bibliothecaris weldra, zoo te Leiden als door
het geheele land, bekend werd en zijn naam gezag verkreeg. Was hij vroeger reeds
eenmaal officieus aangezocht om de opengevallen plaats van onder-bibliothekaris
aan de koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage te vervullen, toen achtte hij het zijn
plicht Leiden niet te verlaten, omdat een groot deel van de taak die hij op zich
genomen had, nog moest verricht worden. Maar toen later, tegen het einde van 1877,
bij de oprichting der gemeentelijke universiteit te Amsterdam sprake was van de
benoeming van een universiteits-bibliothecaris, en hij daarvoor het eerst in aanmerking
kwam, nam hij het
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in ernstig beraad. De benoeming zou zeker gevolgd zijn, ware het niet dat juist in
dien tijd zijn gezondheid veel te wenschen overliet, wat hem deed opzien tegen de
buitengewone beslommeringen aan een geheele reorganisatie der Amsterdamsche
bibliotheek noodzakelijk verbonden. Hij trok dus zijne sollicitatie in en beval in zijn
plaats den heer H.C. Rogge aan, wiens benoeming spoedig daarop volgde. Maar geen
jaar was nog voorbijgegaan toen Curatoren der Utrechtsche hoogeschool hem
voorstelden de plaats van den bibliothecaris Dr. P.J. Vermeulen, die in het voorjaar
van '78 overleden was, te vervullen. Daar de bezwaren uit zijn gestel voortvloeiend
hier veel minder waren, en de belangrijke betrekking hem ook om andere redenen
toelachte, nam hij het voorstel aan. De benoeming volgde kort daarop, en den 1 Mei
1879 werd de betrekking door Tiele aanvaard. Kort na Tiele's vertrek uit Leiden
achtte ook Prof. Pluygers zijn werkkring aan de bibliotheek afgeloopen, waartoe ook
zijn geschokte gezondheid bijdroeg, die hem noopte tegen het einde van '79 zijn
ontslag als hoogleeraar en bibliothecaris te nemen. Hij overleed den 1 April 1880.
Mocht de bibliotheek der Utrechtsche hoogeschool in de geleerde wereld al niet die
vermaardheid hebben verkregen welke de Leidsche bibliotheek, vooral door het bezit
harer handschriften genoot, in uitgebreidheid deed zij voor deze niet onder, en kon
behalve op een aantal zeer merkwaardige middeleeuwsche handschriften, op het
bezit bogen van een belangrijke verzameling incunabulen en drukwerken van de 16e
eeuw. In 1819 overgebracht uit het koor der St. Janskerk, waar zij sedert de oprichting
der hoogeschool werd bewaard, naar de gewezen danszaal van koning Lodewijk,
was zij voor dien tijd vrij doelmatig als boekerij ingericht. Later in '57, toen een
uitbreiding noodzakelijk bleek werd de zoogenaamde ’nieuwe
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zaal’ aan de bibliotheek toegevoegd, terwijl deze in '65 met galerijen werd voorzien.
Een alphabetische catalogus bewerkt, onder toezicht van den
hoogleeraar-bibliothekaris Ph. W. van Heusde, door den amanuensis J.J. Dodt en
den klerk F.A. Ader, die in 1835 in twee deelen in-folio in druk was verschenen, gaf
een vrij volledig overzicht van haar gedrukten boekenschat. Toen Prof. A.v.
Goudoever in 1839 Prof. v. Heusde als bibliothekaris was opgevolgd werd het
Supplement, dat de aanwinsten tot 1840 bevatte, in 1845 in een nieuw folio boekdeel
uitgegeven, mede bewerkt door J.J. Dodt. De catalogus der aanwinsten van '41 tot
'55 werd vervolgens in een 8vo deel in 1855 uitgegeven, bewerkt door P.J. Vermeulen
die in '48 Dodt als amanuensis was opgevolgd. In 1857 tot bibliothecaris aangesteld
kon Vermeulen slechts een betrekkelijk gering gedeelte van zijn beschikbaren taak
aan de belangen der bibliotheek wijden, daar hij met die betrekking die van archivaris
van provincie en gemeente Utrecht vereenigde1. Toch werd met het werk der
catalogiseering geregeld voortgegaan en kon in 1876 het eerste deel van den Catalogus
der aanwinsten over de jaren 1855-70 in druk verschijnen, dat kort na zijn overlijden
in '78, door de uitgave van het tweede deel gevolgd werd. De aanwinsten sedert '70
waren inmiddels volgens het Leidsche systeem door het personeel op losse bladen
gecatalogizeerd.
Tiele vond dus bij zijn optreden als bibliothekaris, een vrij volledigen en gedrukten
alphabetischen catalogus, maar in verschillende alphabetten verdeeld, dat het gebruik
niet weinig bemoeielijkte. Zijn eerste werk was deze tot één alphabet te vereenigen,
waarvoor al de titels moesten worden uitgeknipt, op losse bladen geplakt en door
hem zelven in eene nieuwe alphabetische orde worden geschikt. Dit laatste werk
leverde eigenaardige bezwaren op, daar het

1

Verg. zijn Levensbericht, door Mr. B.J.L. de Geer, in de Levensberichten d. leden d. Maatsch.
v. Ned. letterkunde. 1879.
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spoedig bleek dat vele titels niet nauwkeurig beschreven waren 't geen dus een
vergelijking met de boeken zelve noodzakelijk maakte, nog te meer omdat vele
banden een aantal geschriften bleken te bevatten die niet alle in den catalogus waren
opgenomen. Het was een herhaling van het werk te Leiden verricht, en dat weinig
minder tijd en inspanning kostte. De catalogus werd verder geheel als die te Leiden
ingericht, ook met gedrukte titels van de nieuwe aanwinsten, en ten gebruike van het
publiek gesteld. Inmiddels was door Tiele ook de systematische catalogus onder
handen genomen, waaraan nog geen bibliothecaris zijne krachten had gewaagd, een
veld dus dat te Utrecht geheel braak lag. Het systeem te Leiden gevolgd kon hier wel
diensten bewijzen, maar moest talrijke wijzigingen ondergaan door den in vele
opzichten afwijkenden inhoud der bibliotheek, die betrekkelijk rijker was aan wisen natuurkundige werken dan die te Leiden. Ook hierbij genoot hij de hulp van
bevriende hoogleeraren, die zich zelve, onder zijn toezicht, met de schikking van
een gedeelte der titels wilden belasten, hoezeer het grootste gedeelte ook door hem
zelven moest bewerkt worden. ‘Dank de groote kennis en werkkracht van onzen
uitstekenden bibliothecaris’, luidt het verslag der lotgevallen van de Universiteit over
1883/84, ‘is de systematische catalogus zoover gevorderd dat hij ter beschikking van
het publiek kan gesteld worden.’ In dezen zoowel als in den alphabetischen catalogus
waren ook opgenomen de titels der boeken der afzonderlijke boekverzamelingen,
tot de verschillende inrichtingen aan de Universiteit verbonden behoorende, zoo
mede die van de bibliotheek nagelaten door Prof. M.A. Rovers, door diens zoon aan
de Universiteitsbibliotheek ten geschenke gegeven waar zij tot dusverre afzonderlijk
bewaard werd. Alleen de titels van die boekwerken dezer laatste bibliotheek die niet
reeds in de Universiteits-bibliotheek voorhanden waren, werden in de catalogussen
opgenomen. Ditzelfde geschiedde ook met de
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Bibliotheken der Ridderschap van Utrecht en van het Historisch Genootschap, beiden
aan de Universiteits-bibliotheek in bruikleen afgestaan. Dit laatste was geschied op
voorstel en aandrang van Tiele, die hiermede een begin van uitvoering gaf aan zijn
steeds geliefdkoosd denkbeeld van concentratie in één lokaal der in eene gemeente
verspreide boekverzamelingen.
Reeds terstond bij zijn optreden als bibliothekaris te Utrecht had Tiele zich tot
taak gesteld, om na den Catalogus der gedrukte boekwerken, dien der Handschriften
te bewerken. Terwijl gene zijne voltooiïng naderde, werden al de handschriften
achtereenvolgens naar zijne woning overgebracht, daar vergeleken met de gebrekkige
lijsten die er van bestonden en door hem aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.
Eischt de boekbeschrijving reel kennis en inspanning, de beschrijving van
handschriften, vooral die der middeleeuwen, brengt o.a. die eigenaardige moeielijkheid
mede, dat van velen de tijd van ontstaan, de schrijver of de afschrijver niet uit de
werken zelve blijkt, maar zooveel mogelijk uit allerlei gegevens moet nagevorscht
worden, waarbij vermeld behoort te worden of die werken al of niet uitgegeven zijn,
en in het laatste geval of zij verschil met de uitgave opleveren. Had Tiele reeds
vroeger te Amsterdam en later, bij het samenstellen van den Catalogus der
handschriften der Remonstrantsche bibliotheek,1 en andere verzamelingen, proeven
geleverd dat hij ook voor dit werk berekend was, hij begreep zelf te goed dat hij zich
hier moest beperken, en wilde hij het werk ten einde brengen, in de eerste plaats zich
moest bepalen tot de volledige en duidelijke beschrijving der handschriften, waardoor
iedereen in de gelegenheid werd gesteld den voorraad en den hoofdzakelijken inhoud
te leeren kennen. Dankbaar maakte hij daarbij weer gebruik van de hulp zijner
geleerde vrienden, zoowel voor de beschrijving der middel-

1

Zie hieronder blz. 32.
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eeuwsche godgeleerde, historische en letterkundige handschriften, als voor die in de
Oostersche talen. Reeds in '86 kon hij het werk ter perse geven dat in het volgende
jaar, door de zorg van Curatoren en Regeering gedrukt en in het licht verscheen onder
den titel: ‘Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Universitatis
Rheno-Trajectinae.’ Deze Catalogus bevat de beschrijving van 1582 handschriften,
waaronder ook die uit de bibliotheek van het Historisch Genootschap en van de
bibliotheek Rovers, alle naar eisch omschreven en gerangschikt naar de talen waarin
zij geschreven zijn; bij iedere taal is de wetenschappelijke indeeling gevolgd. De
verschillende inhoud van een groot aantal banden leidde tot deze rangschikking,
waarvan het bezwaar overigens tegemoet gekomen wordt door verwijzigingen en
het uitvoerige alphabetische register aan het slot, dat gevolgd wordt door een register
van de afschrijvers, vroegere bezitters en schenkers, steeds zorgvuldig bij ieder
handschrift, waar dit mogelijk was, vermeld. De collatie en aanteekeningen bij vele
handschriften gevoegd verhoogen niet weinig de waarde van het ‘monumentale werk,
dat als vrucht van onschatbaren arbeid met ingenomenheid door curatoren en
hoogleeraren werd ontvangen’1 en door het geheele geleerde publiek in Nederland
hooglijk werd gewaardeerd.
Was Tiele ook te Utrecht genoodzaakt een groot gedeelte van het jaar zijn woning
niet te verlaten, evenmin als te Leiden leden hier de werkzaamheden onder dit
bezwaar. Blijkt dit reeds voldoende uit de werkzaamheden aan den Catalogus besteed,
het geheele beheer der bibliotheek leverde daarvan de meest afdoende bewijzen. Te
Utrecht bestond het gebruik dat iedere faculteit, vertegenwoordigd door een
bibliotheeksraad, het recht had zich zelve de verlangde boeken, volgens het toegestane
budget, aan te schaffen buiten weten van den bibliothecaris,

1

Jaarboek d. Rijksuniv. te Utrecht, 1887/88.
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waardoor het dikwijls voorkwam, dat boeken werden gekocht die reeds aanwezig
waren, of ook die op aanvraag ten geschenke konden ontvangen worden. Tiele's
eerste bemoeiïng was, al zijn pogingen aan te wenden aan dit misbruik een einde te
maken. Gelukte het hem niet volkomen, gesteund door het gezag van curatoren wist
hij ten minste, te bewerken, dat geen boek zonder zijn tusschenkomst mocht worden
aangeschaft en dat dientengevolge ook het geheele beheer der daarvoor bestemde
gelden hem werd toevertrouwd. Beide maatregelen ondervonden in den beginne wel
tegenkanting, vooral toen Tiele het later noodig achtte het budget der verschillende
faculteiten met de bindkosten te belasten,1 maar spoedig werd men van het billijke
en doeltreffende van het een en ander overtuigd, ook toen, dank vooral Tiele's
bemoeiïng, het jaarlijksch subsidie voor de bibliotheek aanzienlijk vermeerderd werd,
en belangrijke geschenken met veel door ruiling verkregen der bibliotheek
toevloeiden. Door de aanzienlijke uitbreiding der bibliotheek, tijdens Tiele's beheer,
was de beschikbare ruimte weldra niet meer voldoende en werd, in afwachting van
eene geheele herbouwing, in '86 de oude Willebrorduskerk in de Heerenstraat gehuurd
en tot bergplaats ingericht. Daarheen werden overgebracht de boekwerken,
tijdschriften en couranten die gewoonlijk het minst geraadpleegd werden, waarvan
de keuze en schikking door Tiele zelven met veel overleg werd bestuurd.2
Diezelfde geheele toewijding aan de belangen hem toevertrouwd, werd overigens
in zijn geheele bibliotheeksbeheer opgemerkt, gelijk zijn voorkomende hulp aan
hoogleeraren, studenten en anderen steeds om strijd werd geroemd. Al-

1
2

Zie Jaarboek 1883/84.
Vele bijzonderheden over Tiele's bibliotheeksbeheer te Utrecht werden mij medegedeeld
door den heer P.J.D. van Dokkum, thans conservator der bibliotheek, wiens hulp bij al zijn
werkzaamheden door Tiele steeds hooglijk werd gewaardeerd.
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gemeen was de verslagenheid bij zijn overlijden, den 22 Januari 1889, en werd aller
gevoelen uitgedrukt door de woorden van den waarnemenden Rector Magnificus
Prof. J. Cramer bij zijn graf gesproken: dat de Utrechtsche Universiteit een
onherstelbaar verlies geleden had door het overlijden van haar even begaafden en
geleerden als bescheiden bibliothecaris, die voor het eerst aan de bibliotheek eene
richting had gegeven harer waardig en daardoor het aanzien der Universiteit zoo hier
te lande als in het buitenland had verhoogd.
Kort voor zijne benoeming aan de Leidsche bibliotheek had Fred. Muller aan Tiele
het voorstel gedaan eene bibliographie samen te stellen van zijne verzameling
oorspronkelijke Nederlandsche reisbeschrijvingen naar Oost- en West-Indië en het
Noorden. Sedert vijftien jaren had hij deze gezocht en bezat daarvan thans een
verzameling eenig in haar soort, zooals in geen openbare of bijzondere bibliotheek
gevonden werd. Getrouw aan zijn beginsel, zijn boeken zooveel mogelijk aan de
bibliographische wetenschap dienstbaar te maken voor zij door den verkoop zouden
verspreid worden, had hij den op dit gebied bekenden bibliograaf P. Trömel te Leipzig
uitgenoodigd, zich met de beschrijving dezer verzameling te belasten. Na diens kort
daarop gevolgd overlijden werd dit werk achtereenvolgens ondernomen door Robidé
van der Aa, A.G.C. van Duyl en Dr. A. van der Linde, maar moest door hen om
verschillende redenen worden opgegeven. Tiele aanvaardde Muller's opdracht, pakte
het werk met zijn bekenden ijver aan en kon het nog binnen het jaar, tegen het einde
van 1866, ter perse geven. Het verscheen in het volgende jaar onder den titel: Mémoire
bibliographique sur les Journaux des navigateurs Néerlandais.1

1

Zie den uitvoerigen titel hierachter in de Lijst der geschriften.
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De hoofdbedoeling bij de samenstelling van dit werk was, duidelijk in het licht te
stellen het belang en de waarde der oorspronkelijke hollandsche drukken van de oude
Nederlandsche reisverhalen. Tot dusverre was de aandacht op deze te weinig gevestigd
en was hun bestaan, door de groote zeldzaamheid der meeste, vooral in het buitenland,
weinig anders bekend dan uit de Latijnsche en Duitsche vertalingen in de
reisverzamelingen van de Bry en Hulsius voorkomende. Camus had in zijn ‘Mémoires
sur la collection des grands et petits voyages de Th. de Bry’ (1801), daarvan wel
eene beschrijving gegeven, maar ook de oorspronkelijke uitgaven daarbij niet vermeld.
Het werk van Camus aan te vullen en te verbeteren was dus de opdracht van Muller.
Tiele was alzoo genoodzaakt, met enkele afwijkingen, de methode van Camus te
volgen. De praktische bruikbaarheid van het werk heeft er wel onder geleden, maar
het groote doel er mede beoogd is in alle opzichten bereikt geworden. Door Tiele's
beschrijving is de beteekenis en waarde der oude hollandsche reisverhalen voor het
eerst in het licht gesteld, en is het gebleken dat het meerendeel der vertalingen in de
verzamelingen van de Bry en Hulsius, dikwijls zeer gebrekkig waren of zich bepaalden
tot korte uittreksels. Van ieder boek wordt de beschrijving gegeven met de
nauwkeurige collatie en opgave van het verschil, ook wat den inhoud betreft, der
drukken, der vertalingen en andere bewerkingen, der platen en kaarten, met andere
bijzonderheden tot toelichting van den tekst of van het leven der schrijvers zoo noodig
voor de volledige kennis en waardeering van deze merkwaardige geschriften.
Met niet geringe belangstelling werd het werk ontvangen en spoedig om strijd
geprezen en aanbevolen door de meest bevoegde autoriteiten1, als een der best
bestaande

1

Anzeiger f. Bibliographie van Petzholdt, 1867, Nr. 12, Serapeum, 1867, 324 volg. Ned.
Spectator 25 Jan. 1868, (d.A.v.d. Linde). Le Bibliophile Belge 1867, No. 4 (d.C. Ruelens).
Tijdschrift v. Ned. Indië, 1868, No. 2 (d.P.J. Veth). Revue critique, 27 Mei 1868, de Gids,
1868, No. 6 (d.A.G.C. van Duyl). Das Ausland, 6 Febr 1869 (d.O. Peschel). Deutsche
Rundschau f. Geographie, III, 127, d. Ph. Paulitschke. Revue contemporaine, 1868. Annales
des voyages, 1869.
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bibliographische werken en als belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche ontdekkingstochten. Tiele's naam als bekwaam bibliograaf werd er
binnen- en buitenslands door gevestigd.
Toch was Tiele zelf het minst voldaan over zijn werk. Behalve het gebrek in de
methode, die door hem moest gevolgd worden, had hij de vele leemten ontdekt die
Muller's verzameling nog aanbood. Daarin was wel gedeeltelijk voorzien door de
hulp van enkele binnen- en buitenlandsche bibliotheken, maar er ontbrak nog te veel
om zijn werk op eenige volledigheid te doen aanspraak maken. Het onderwerp had
hem intusschen in die mate aangetrokken dat hij zijn onderzoek met kracht bleef
voortzetten. Reeds getuigden daarvan zijne opstellen in de ‘Bijdragen voor
vaderlandsche geschiedenis’ van 1869 en '70, waarin hij verslag geeft van door hem
nieuw ontdekte reisverhalen in handschrift, die dezelfde verhalen in de bekende
verzameling ‘Begin en Voortgang’ aanvullen en verbeteren. In '71 gaf hij in Le
Bibliophile Belge eene doorwrochte kritiesche beschrijving van de oorspronkelijke
hollandsche journalen, voorkomende in het 13e deel der zoogenaamde ‘Grands
voyages de de Bry’. In '71 verscheen van hem in den Gids een bibliographische
studie over Blaeu's Licht der Zeevaart, naar aanleiding van het werk van Baudet1, en
eindelijk in '73, in de Bibliographische Adversaria, een vrucht van zijn voorloopig
onderzoek op dit gebied, getiteld: Bouwstoffen voor een bibliographie van
Nederlandsche reisbeschrijvingen.
Deze ‘Bouwstoffen’ bevatten eene lijst van 232 Noord-

1

Leven en werken van W. Jz. Blaeu. Utr. 1871.
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en Zuid-Nederlandsche reizigers, die sedert de 13e eeuw tot 1702 verschillende
landen buiten Europa bezochten en van wie reisverhalen, hetzij door hen zelven,
hetzij door anderen geschreven, zijn overgebleven. De lijst is in chronologische orde
gerangschikt, naar het jaar waarin zij hunne reizen aanvingen, en bevat daarenboven
de korte vermelding van al de uitgaven hunner reizen met enkele toelichtende
aanteekeningen, vooral waar het geldt aanvulling en verbetering van de Mémoire
bibliographique van '67. Het was Tiele's bedoeling deze bouwstoffen te bezigen als
legger voor eene volledige bibliographie der Nederlandsche reisbeschrijvingen, en
door de uitgave anderen in de gelegenheid te stellen de nog te ontdekken leemten
aan te vullen, vooral ook om hemzelven de gelegenheid te openen inzage te ontvangen
van vele uitgaven, die het hem tot dusverre niet gelukt was onder de oogen te krijgen.
Werdhet plan zelf al niet verwezenlijkt, de Bouwstoffen behou den een blijvende
waarde daar zij een aantal opgaven bevatten die in het tien jaren later verschenen
werk, ‘Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde’, door het daarvoor
gestelde programma, geen plaats konden vinden. Dit werk werd nog voorafgegaan,
in 1876, door eene uitvoerige kritiesche studie van 29 uitgaven van het Kaartboek
van Abraham Ortelius, op enkele weinigen na door hem in verschillende
verzamelingen opgespoord, met groote nauwkeurigheid en scherpzinnigheid in
onderling verband beschreven en toegelicht. Ook dit was een geheel nieuw werk,
waaraan nog niemand zijne krachten had beproefd, voor Tiele een prikkel te meer
om het te ondernemen, vooral omdat hij het groote belang er van inzag bij de studie
der historische geographie.
Als laatste vrucht op dit gebied van bibliographie verscheen in 1884 de genoemde
Nederlandsche Bibliographie van land- en volkenkunde, het resultaat van vijftienjarig
navorschen en studie. Slechts aarzelend kon hij tot de uitgave besluiten, overtuigd
als hij was van het onvolledige
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van zijn arbeid. Maar zijne medeleden van de Commissie van het Frederik
Muller-fonds1 stelden er te veel belang in de rei hunner uitgaven met een werk van
Tiele te openen - omdat dit te gelijk zou dienen tot model voor de bewerking van
volgende deelen, - dat hij voor dien aandrang bezweek. Volgens het Programma dier
stichting, reeds vroeger door hem nog met Muller zelf ontworpen, werd alleen de
bibliographie verlangd van Nederlandsche of door Nederlanders geschreven of
vertaalde boeken van blijvende waarde. Tiele beperkte zich nog, wat de Nederlandsche
plaatsbeschrijving betreft, tot de werken van algemeene strekking2, maar ruimde eene
groote plaats in aan de beschrijving der kaartwerken van Ortelius, Mercator, de Jode,
Janssonius, Doncker, van Keulen en anderen, hier, behalve Ortelius, voor het eerst
grondig behandeld. De ‘Mémoire bibliographique’ en de ‘Bouwstoffen’ leverden
verder de belangrijkste stof, maar door vernieuwd onderzoek vermeerderd en
verbeterd. Het geheel bevat de beschrijving van ruim 1250 werken, met de talrijke
herdrukken, nadrukken, vertalingen, tot een drieduizendtal te brengen, alle op zeer
weinige na, door hem zelven gezien en geraadpleegd. Het was een geheel zelfstandig
werk, het was door jaren lang onderzoek g e w o r d e n en geen compilatie. De keuze
der opgenomen boekwerken was geschied volgens een vast plan, wel overlegd en
met nauwgezette kritiek toegepast. De bewerking beantwoordt aan alle eischen der
wetenschappelijke bibliographie, misschien te sober, niet overladen met
aanteekeningen en met verwijzing naar het vroeger door hem over dit onderwerp
geleverde, voldoende als handboek en wegwijzer voor

1
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Door Fred Muller bestemd om na zijn overlijden een algemeene Nederl. bibliographie tot
stand te brengen. Verg. Kruseman's Levensbericht van F. Muller in de Levensberichten d.
Maatschappij van letterk. 1881.
Verg. de Voorrede voor dit werk.
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den navorscher op dit uitgestrekt gebied. Zijn er leemten en gebreken in overgebleven,
Tiele was de eerste dit te erkennen, geen bibliographisch werk kan er aan ontsnappen,
maar als proeve van bibliographische bewerking van een vak van studie zal het voor
ieder die zich op dat gebied waagt tot voorbeeld kunnen strekken.
Was dit het laatste belangrijke werk op dit gebied door Tiele voltooid toen hij
reeds te Utrecht gevestigd was, zijn verblijf te Leiden, zoowel als te Utrecht leverde
nog een onafgebroken reeks van bibliographischen arbeid op, buiten het werk aan
de bibliotheek besteed, dat steeds het grootste gedeelte van zijn tijd innam.
Reeds in het eerste jaar zijner vestiging te Leiden kon hij tijd vinden voor het
beschrijven der incunabulen en handschriften van de bibliotheek Enschedé, waartoe
de verkoopers dier bibliotheek hem hadden uitgenoodigd, en werd de vacantietijd
besteed aan het samenstellen van den Catalogus van de bibliotheek der Polytechnische
school te Delft hem door het bestuur dier inrichting opgedragen. De grootste
moeielijkheid bestond hierbij in de systematische indeeling van een aantal vakken
van wetenschap waaraan hij tot dusverre nog weinig studie had gewijd. In overleg
met den bibliothecaris Prof. F.J. van den Berg, werd hierbij vooral op de praktijk bij
het gebruik der bibliotheek gelet. In weinige weken was het werk gereed; de catalogus
kon nog in hetzelfde jaar in druk verschijnen. Het volgende jaar, 1868, zag hem
werkzaam aan het beschrijven der pamfletten van de Bibliotheek van Thysius1 en
aan de samenstelling, met H.C. Rogge, van den Catalogus der
handschriftenverzameling van de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te
Rotterdam. Bij het bewerken van dezen laatste ontdekte hij het gedeeltelijk
onuitgegeven journaal van Wolfert Harmensz.2, in de Remonstrantsche

1
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Zie hierboven blz. 19.
Zie hierboven blz. 29.
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bibliotheek verdwaald, en gelukte het hem de bestuurders te overreden dit aan het
Rijksarchief, ter bewaring bij de daar aanwezige belangrijke verzameling oude
reisjournalen, af te staan.
Was Tiele een zekere autoriteit geworden die men gaarne bij het catalogiseeren
en rangschikken van bibliotheken raadpleegde, dit werk verschafte hem daarbij
meermalen gelegenheid zijne bibliographische studiën voort te zetten. Het was vooral
de hoogst belangrijke bibliographie der 16e eeuw die hem voortdurend bezighield.
‘Het bibliographisch onderzoek onzer drukwerken van de 16e eeuw is nog in zijn
geboorte’, schreef hij in een zijner opstellen1 en daarom verzuimde hij geen
gelegenheid zijne aanteekeningen daarmêe te verrijken of wanneer het een belangrijke
vondst gold haar bekend te maken. In '64 trok zijn aandacht een handschrift van de
bibliotheek der Maatschappij van Nederl. letterkunde, betreffende den mystieken
sectaris Henric Niclaes, dat hem aanleiding gaf tot een onderzoek naar de betrekking
van den Antwerpschen drukker Plantijn tot genoemden sectaris en de zeldzame
geschriften van den laatste, bijna alle clandestien gedrukt. Niettegenstaande over dit
onderwerp sedert door M. Rooses meer is bekend geworden, kon hij later, in '65,
nog een merkwaardige vondst in de Utrechtsche bibliotheek vermelden van een tot
dien tijd geheel onbekend gebleven geschrift van Henric Niclaes2. In hetzelfde jaar
bracht een nauwkeurig onderzoek in het Stedelijk archief te Leiden hem tot een
merkwaardig opstel, vol nieuwe feiten en data over de eerste Academie-drukkers
Silvius, Plantijn en Fr. van Ravelinghen3. Achtereenvolgens verschenen verder zijne
aanteekeningen over de eerste Amsterdamsche boekdrukkers, over het zeldzame veel
besproken boekje ‘Summa

1
2
3

Bibl. Adversaria, IV. 207.
Bibl. Adv. V. 122.
Le Bibliophile Belge, IV.
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der godliker Scrifturen’ en andere Antwerpsche en Emdensche drukken, over den
Leidschen drukker Jan Seuersz. en zijn kettersche uitgaven, over de Nederlandsche
boeken in het buitenland gedrukt, over de ‘Visitatie en repurgatie van boeken te
Utrecht, 1568-70’, een belangrijke bijdrage tot de kennis der ‘verboden lectuur’, alle
onderwerpen waarover het laatste woord nog moet gezegd worden, maar waarover
Tiele's grondig onderzoek en scherpzinnig oordeel reeds veel licht heeft verspreid.
In zijn nalatenschap wordt bovendien een schat van aanteekeningen van zijn hand
gevonden, die nog vele diensten kunnen bewijzen.1
Terwijl Tiele een groot deel zijner bijzondere studiën aan de bibliographie der
Nederlandsche reisverhalen naar Oost- en West-Indië wijdde, kon het hem niet
ontgaan, dat deze bij het behandelen der vroegste geschiedenis onzer overzeesche
bezittingen weinig of niet altijd met de vereischte kritiek waren geraadpleegd. Vooral
het verband waarin deze reizen dikwijls tot elkander stonden en tot die der
Portugeezen, Spanjaarden en Engelschen, onze voorgangers in Indië en den
Maleischen Archipel, was te dikwijls uit het oog verloren door de vroegere zoo
binnenals buitenlandsche geschiedschrijvers, veelal ook door gebrek aan de noodige
bronnen en bouwstoffen. Hoe meer hij die leemte opmerkte des te meer gevoelde
hij behoefte zijne krachten te beproeven haar, zij het dan ook gedeeltelijk, aan te
vullen. Met zijn bekende geest- en werkkracht had hij spoedig de moeielijkheid van
het aanleeren van Spaansch en Portugeesch, bij deze studie onmisbaar, overwonnen2,
en ontwikkelde zich alvast een groot ont-

1

2

De geheele handschriftelijke nalatenschap van Tiele over onderderwerpen van bibliographie
heeft eene harer waardige plaats gevonden in de Bibliotheek der Vereeniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels te Amsterdam.
Met hoeveel ernst Tiele zich b.v. op het Portugeesch toelegde, kan daaruit blijken, dat hij in
staat was belangrijke diensten te bewijzen aan den heer A. Penning bij de bewerking van
zijn ‘Handleiding tot de beoefening der Portugeesche taal’, Leiden, 1878, waarvoor deze
hem in de Voorrede zijn bijzonderen dank betuigt.
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werp in zijn geest voor welks geleidelijke uitvoering hij nu zijne studiën op dit gebied
inrichtte. De groote bibliotheken hier te lande werden geraadpleegd over het bezit
van de noodige boekwerken. Waar deze ontbraken wist hij, niettegenstaande hun
zeldzaamheid en kostbaarheid, tot de aanschaffing te doen besluiten1. Het oud
Oost-Indisch Archief, op het Rijksarchief berustende, werd voor hem opengesteld
en wat in het werk van de Jonge niet was opgenomen, achtereenvolgens door hem
aangeteekend; de Resolutiën der Staten van Holland en der Staten-Generaal, de
Missiven van Bewindhebbers der O.-I. Compagnie excerpeerde hij insgelijks voor
zijn doel terwijl verder alle bronnen werden opgespoord die hem voor de uitvoering
van zijn plan konden dienen.
Dat plan omvatte oorspronkelijk hetzelfde onderwerp waaraan zijn grootvader
N.G. van Kampen zich had gewaagd: de geschiedenis der Nederlanders buiten Europa,
maar werd al spoedig beperkt tot eene geschiedenis der Nederlanders in Oost- en
West-Indië tot 1709 in vier à vijf boekdeelen uit te geven, waaraan de geschiedenis
van de vestiging der Portugeezen in Indië en den Maleischen Archipel als inleiding
zou voorafgaan.
Reeds was het eerste hoofdstuk der Inleiding: de Portugeezen op weg naar Indië
in den Gids opgenomen, toen het juist verschenen werk van Vivien de Saint-Martin,
‘Histoire de la Géographie’ hem ter hand kwam, waarin hem bij veel goeds, het
gebrekkige en onvolledige der bewerking in het oog viel. Daar een dergelijk werk
aan onze letterkunde ontbrak besloot Tiele tot een gedeeltelijke vertaling en
omwerking, vooral wat de ontdekkingen der

1

Verg. Ned. Spectator, 1874, 65.
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Nederlanders betrof, en vond hij aanleiding daarbij reeds van de vruchten van zijn
zelfstandig onderzoek te doen blijken. Het werk verscheen in 1874 onder den titel:
‘De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende eeuw. Voorafgegaan door een overzicht
van de geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen vóór de Portugeezen, vrij
bewerkt naar V. de Saint-Martin, door P.A. Tiele.’
Intusschen was ook in '74 het tweede hoofdstuk van de Geschiedenis der
Portugeezen in Indië verschenen, dat van '75 tot '79 door nog vier hoofdstukken
gevolgd werd1, waarmede dat gedeelte van het werk voltooid was. Was het hier te
lande maar aan weinigen gegeven het belang van dezen arbeid te kunnen waardeeren,
terwijl de weinige bekendheid met onze taal de waardeering in het buitenland tot
zeer beperkte grenzen bepaalde, uit de methode van bewerking bleek voldoende de
echt wetenschappelijke zin die hierbij had voorgezeten en de scherpzinnigheid van
den schrijver bij het gebruik der bronnen, waardoor een geheel nieuw zelfstandig
overzicht van dat roemrijk tijdperk uit de Portugeesche geschiedenis was verkregen.
Nog vóór het laatste hoofdstuk hiervan het licht had gezien was Tiele reeds
begonnen het tweede hoofddeel van zijn plan, met eenige wijziging, uit te voeren.
Onder den titel: ‘De Europeërs in den Maleischen Archipel’ verscheen in '78 in de
‘Bijdragen van het Kon. Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië’,
het eerste gedeelte dat de jaren 1509-1519 omvatte. Over het plan van dit hoofddeel
laat hij zich aldus in een ‘Voorbericht’ uit: ‘Met dezen arbeid meen ik, zonder de
verdiensten mijner voorgangers te miskennen, eene leemte aan te vullen. De vroegere
verhalen voldoen niet meer aan de eischen die men aan het historisch onderzoek
stellen mag, en daarenboven zijn er sedert bronnen aan het licht gebracht, waaruit
men vroeger niet heeft kunnen putten. Slechts enkele episoden

1

Zie hierachter de Lijst der gedrukte werken, 1873-79.
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zijn in den laatsten tijd uit de oorspronkelijke schrijvers opnieuw onderzocht’. Hierop
volgt een kritiesch overzicht van de door hem gebruikte bronnen, dat bij ieder volgend
gedeelte wordt aangevuld. Voor het zesde gedeelte, dat de eerste scheepstochten der
Nederlanders behandelt, lezen wij: ‘Niet zonder aarzelen heb ik het terrein betreden,
waarop nog zoo kort geleden Jhr. J.K.J. de Jonge zich heeft onderscheiden. Hij toch
heeft de onschatbare documenten voor de vestiging der Nederlanders in Indië, door
hem voor 't eerst openbaar gemaakt, ook voortreffelijk toegelicht, en ik zou dikwijls
denzelfden weg te volgen hebben als hij. Maar de overweging dat mijn plan toch in
meer dan een opzicht van het zijne afweek1, en meer nog de wensch van Bestuurders
van het Instituut dat ik mijn arbeid zou voortzetten, deden mij die aarzeling
overwinnen’, en daarop volgt dan een kort bericht over de gedrukte en geschreven
bronnen die den heer de Jonge niet ten dienste stonden. In negen gedeelten, die
achtereenvolgens in de jaargangen 1878-'87 van genoemde ‘Bijdragen’ verschenen,
mocht hij dit belangrijke werk tot het jaar 1623 brengen. Volgens zijne aanteekeningen
was het ongetwijfeld zijn voornemen daarmede voort te gaan tot het einde der 17e
eeuw, en stelde hij zich dan een afzonderlijke uitgave voor, vermeerderd en verbeterd
uit de nieuwe bouwstoffen hem onder de bewerking toegevloeid, waarvan hij
voortdurend aanteekening hield. Mocht hij de voltooiïng van dien arbeid niet beleven
het werk door hem verricht mag, volgens het oordeel van bevoegden2, als een eerste
kri-

1
2

Vooral daarin, dat de Jonge's werk alleen Java, en Tiele's werk den geheelen Archipel omvatte.
Ook Busken Huet schrijft in het Alg. Dagblad van Ned.-Indië van 9 Mei '84: ‘Al het
voornaamste wat de heer Veth verhaalt omtrent den toestand van Java onmiddellijk vóór de
komst der Nederlanders; omtrent de Javaansche kolonie te Malakka in de eerste jaren der
16e eeuw; omtrent den strijd van Javanen en Portugeezen aldaar, - dit alles is het eerst
gevonden door den heer Tiele. Zijne uitgebreide kennis der Portugeesch-koloniale litteratuur
heeft hem in staat gesteld, over deze toestanden een voor Nederlandsche lezers verrassend
licht te doen opgaan.’
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tiesche behandeling van dat tijdperk der geschiedenis onzer overzeesche bezittingen
aangemerkt worden, en zal als zoodanig een blijvende waarde behouden.
Niet minder waardeering viel Tiele ten deel bij de verschijning van het eerste deel
der ‘Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel,’
dat zich als van zelf aan het voorgaande werk aansloot. Bij de bewerking van zijne
‘Europeërs in den Maleischen Archipel’ had hij talrijke onuitgegeven documenten
van het Rijksarchief moeten raadplegen en achtte om vele redenen de openbaarmaking
daarvan noodzakelijk, niet het minst omdat zij grootendeels de bezittingen buiten
Java betroffen en dus het werk van de Jonge aanvulden. Reeds een paar jaar vroeger
waren door zijn zorg in de ‘Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch
Genootschap’ eenige dezer stukken afgedrukt, waaronder de zeer merkwaardige
Steven van der Haghen's avonturen van 1575 tot 1597, maar welkom was hem het
voorstel daarmede voort te gaan in eene zelfstandige uitgave. De ‘Bouwstoffen’
verschenen als ‘Tweede Reeks’ van ‘De opkomst van het Nederlandsch gezag in
Oost-Indië, Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-koloniaal archief’,
van de Jonge, en werden evenals deze met toelichtende aanteekeningen en inleidend
overzicht uitgegeven en bewerkt.1 Omvatte

1

Een bevoegd beoordeelaar schrijft naar aanleiding van dit werk, na op de groote moeielijkheid
gewezen te hebben van het uitgeven van documenten, dat vooral bestaat ‘in het uitschieten
van wat als minder belangrijk niet ter zake doet’: ‘De keuze door Tiele uit een ware massa
gedaan, is met evenveel zorg als juistheid geschied. Elk document is belangrijk. Nergens
wordt het meêgedeelde herhaald, en zoo de nieuwe bescheiden het reeds van elders bekende
betreffen, ontvangt dit, door hetgeen hier wordt gegeven, nieuw en helderder licht. Vraagt
iemand of er nog meer en beter werd achtergehouden, wat de archieven bevatten is door
dezen geleerde onderzocht. De omvang zijner kennis, zoowel als de nauwgezetheid van zijn
wetenschappelijk geweten, waarborgen ons dat wij hem op zijn woord kunnen gelooven, als
hij datgene wat hij ons geeft het belangrijkste noemt. Wie nog twijfelt kan aan het Rijksarchief
de verzekering ontvangen dat de heer Tiele alles onder de oogen gehad heeft, en zoolang
niet uit de zakelijke registers op alle documenten blijkt, dat er nog meer en belangrijker
bestaat dan wat wij hier bekomen, hebben wij geen recht dat te vermoeden en zou zulks
tegenover het vele dat ons hier geboden wordt niets dan ondank zijn.’ G.C.K. de R. in Indische
Gids, 1886. 961. - Een ander bevoegd beoordeelaar schrijft aan Tiele: ‘Uw Coen is een ander
dan dien wij ons uit de Jonge voorstelden, minder nationaal maar meer naar waarheid.’ R.F.
aan T. 20 April '87.
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het eerste deel de jaren 1612-1624, de stukken voor het tweede deel, tot 1639
loopende, waren reeds verzameld en gedeeltelijk ter perse gelegd, toen de dood hem
te midden van dien arbeid wegrukte. Men mag den wensch koesteren dat het initiatief
door Tiele hier weder genomen, voor de wetenschap verder vrucht moge dragen, en
dat het belangrijke werk eenmaal met denzelfden ijver en denzelfden zin voor ernstig
onderzoek voltooid worde waarmede het is aangevangen.1
Terwijl Tiele nog met het bewerken van de ‘Bouwstoffen’ bezig was, ontving hij
van Col. H. Yule, den President der Hakluyt Society te Londen de uitnoodiging zich,
als daarvoor ‘de aangewezen en volkomen bevoegde’ man, te belasten met de nieuwe
uitgave van de Engelsche vertaling van J.H. van Linschoten's reizen, door Dr. Arthur
Burnell begonnen, maar door diens overlijden gestaakt. Het betrof de vergelijking
van den ouden Engelschen tekst met de oorspronkelijke Hollandsche uitgave

1

Aanvankelijk zal het tweede deel worden uitgegeven, met gebruikmaking aan Tiele's
aanteekeningen, door Mr. J.E. Heeres, ambtenaar van het Rijksarchief, hoofdzakelijk belast
met de regeling van het oud O.I. archief.
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en het bijvoegen van toelichtende aanteekeningen en verklaring van vreemde woorden.
Nadat hij zich voor het laatste verzekerd had van de hulp van de hoogleeraren Kern
en de Goeje, werd het werk ondernomen en niet zonder tusschenpoozen, door den
afstand der pers veroorzaakt, in '85 ten einde gebracht.1 Aan het werk was door hem
nog toegevoegd een beknopte maar zaakrijke levensschets van van Linschoten, de
vrucht van een nieuw, zelfstandig onderzoek. Met ingenomenheid werd het werk
door het Bestuur der Hakluyt Society ontvangen en Tiele's medewerking aan deze
eerste kritiesche uitgave van van Linschoten hooglijk gewaardeerd.2
Als uitvloeisel van deze meer omvangrijke werken kunnen nog vermeld worden
een aantal geschriften van minderen omvang op ditzelfde gebied, in tijdschriften en
genootschapswerken verspreid, waaronder vooral de aandacht verdient het opstel,
door Tiele als bijdrage tot de feestgave van het Instituut voor taal-, land- en
volkenkunde van N.-I. bij gelegenheid van het Orientalisten-Congres, geleverd. Het
betrof de oudste kaarten van den Maleischen Archipel, waarvan een 20-tal kaarten
vóór 1600 vervaardigd kritiesch wordt beschreven, met bijvoeging van een facsimile
van het gedeelte der wereldkaart van 1529 van de Gr. Hert.-bibliotheek te Weimar,
waarop de Maleische Archipel voorkomt, hier voor het eerst uitgegeven. Voorts waar
het gold aankondigingen van werken op historisch-geographisch gebied, of
beoordeeling van prijsvragen, steeds kon men op zijn hulp rekenen, niet het minst
tot terechtwijzing waar zijn onderzoek hem tot andere uitkomsten had geleid. Dit
laatste kwam intusschen zelden voor, daar bijna allen die zich hier te lande, ook velen
die zich in het buitenland aan dergelijke studie wijdden, hem vooraf raadpleegden,
overtuigd

1
2

Zie den titel op de Lijst der werken.
Zie Robidé van der Aa's uitvoerige aankondiging in den Ned. Spectator 1885. 336, 348, 358,
en Athenaeum, 1886. Nov.
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van zijn bereidwilligheid en mededeelzaamheid zonder eenigen schijn van ijverzucht.
Zoo was hij steeds in levendige briefwisseling met Robidé van der Aa, P.A. Leupe,
F. Muller; zoo hielp hij, om slechts enkelen te noemen, Baudet bij zijn werk over de
Azoren, leverde Busken Huet stof voor zijn opstel over Valentijn en voor zijn ‘Land
van Rembrandt’, hielp hij L.R. Koolemans Beynen bij de bewerking van Barents'
reizen, J.H. Hessels bij zijn uitgave van Ortelius' brieven, Dornseiffen bij zijn
cartographische werken, v. Deventer bij zijn ‘Nederlanders op Java’, van der Chys
te Batavia bij zijn talrijke geschiedkundige werken den Indischen Archipel
betreffende. In het buitenland leverde hij o.a. aan Peschel, en na zijn overlijden aan
S. Ruge, menige bijdrage tot den tweeden druk der ‘Geschichte der Erdkunde’, aan
Wappäus te Göttingen een tal van aanteekeningen over de oude Nederlandsche
zeekaarten, aan F. Blumentritt te Leitmeritz over de Philippijnen, aan Breusing te
Bremen over den geograaf Varenius, genoeg om een denkbeeld te geven van zijn
toewijding ook aan dit gedeelte zijner studiën. Wêerkeerig raadpleegde hij niet minder
allen die hem voor het werk dat hem zelven bezig hield licht konden verschaffen,
waarvoor een wisseling van brieven vereischt werd, welker schrijven of
beantwoording dikwijls veel onderzoek, inspanning en alweêr een groot gedeelte
van zijn kostbaren tijd vorderden.
Leert de ervaring dat zij die het meest met bepaalde werkzaamheden overladen zijn,
steeds tijd weten te vinden voor ieder ander werk, Tiele's geheele leven getuigt
opnieuw voor deze schijnbare paradox. Wel bracht zijn gestel mede dat hij zich
gedurig van uitspanning buiten zijn woning moest onthouden, en dikwijls het grootste
gedeelte van het jaar die woning niet verliet, maar veel van den daardoor gewonnen
tijd ging verloren door bedlegerigheid en zwakte die iedere inspanning verbood, en
door herhaald
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verblijf in het Zuiden, dat gewoonlijk meer leed dan lafenis en genoegen opleverde.
Des te opmerkelijker mag daarom zijn buitengewone geest- en werkkracht schijnen
en zijn helder hoofd dat hem nooit verliet. Zoo wist hij nog tijd te vinden voor het
vertalen van romans en novellen, voor het samenstellen van registers op den Gids
en de werken van het Historisch Genootschap, voor het nazien van drukproeven van
anderer werken, dat steeds vergezeld ging met aanvulling en verbetering dier werken,
en van het bezorgen der uitgaven van werken van overleden schrijvers. Geschiedde
dit ook wel tot vermeerdering van zijn betrekkelijk gering inkomen, het ‘werken ter
wille van het werk zelf, werken met geheel ons verstand, met geheel ons hart, leven
in ons werk’1, was en bleef toch zijn doorgaande stemming. Getuigde daarvan in de
eerste plaats zijn bibliotheeksbeheer, aan die stemming is geheel zijn bibliographische
en historisch-geographische arbeid te danken. In die stemming kon hij aan zijn
voortdurende belangstelling in letterkundige studie voldoen, waarvan de historia
litteraria en de letterkundige kritiek een voorname plaats innamen. Wanneer deze
het onderwerp van een voordracht of van een gesprek vormden, bemerkte men
terstond, dat ook hier geen oppervlakkige studie ten grondslag lag, en verbaasde hij
meermalen door zijn uitgebreide belezenheid, zoowel in de oudere als de nieuwere
schrijvers2. Ook de nieuwsten trokken zijn bijzondere aandacht en wist hij hun streven
en richting te waardeeren, al was hij afkeerig van hun overmoed en inhumanen toon.
Steeds was de behoefte bij hem levendig de intellectueele beweging op ieder gebied

1
2

Verg. Tiele's opstel ‘Werken’ in den Christelijken Volksalmanak 1860.
Gedurende een verblijf te Wiesbaden maakte hij persoonlijk kennis met Douwes Dekker,
waarvan een uitgebreide briefwisseling over letter- en geschiedkundige onderwerpen het
gevolg was, die eerst met het overlijden van Dekker eindigde.
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van wetenschap en kunst te volgen, want ook de kunst in iedere uiting vond in hem
een sympathiek vereerder. Onder de stellingen door hem reeds in 1861 in de Debating
club te Haarlem verdedigd bevond zich ook de volgende: ‘Er bestaat geen verband
tusschen kunst en zedekunde, de zedekundige kritiek heeft dus op het gebied der
kunst geen recht van bestaan.’ Het ‘l'art pour l'art’ werd volkomen door hem begrepen
die het werken om het werk zelf in de eerste plaats liefhad. Van zijn ernstige
kunstwaardeering en hooge ingenomenheid met de oude Hollandsche schilderschool
getuigt ook een opstel in den Ned. Spectator van '71 over ‘Schilderijen van
Hollandsche meesters in het Museum te Venetië’, dat ook voor kunstgeschiedenis
eenige waarde heeft, terwijl talrijke gesprekken en een jarenlang onafgebroken
briefwisseling met zijn vriend en zwager, den kunstschilder F. ter Meulen, door
beiden gewaardeerd, niet weinig er toe bijdroegen Tiele's kunstzin te ontwikkelen
en hem boven het gewone dilettantisme te verheffen. Gevoelde hij zelf als
letterkundige de gave te missen aan zijne opstellen dien kunstvorm te geven dien hij
in anderen zoo hooglijk wist te waardeeren, beknoptheid van behandeling en klaarheid
in voorstelling en betoog waren het kenmerk van al zijne geschriften, gelijk de
grondslag van alle het zoeken naar waarheid uitmaakte.
Die waarheidszin was ook de grondslag van zijn karakter en van zijn
levensbeschouwing. Tiele vertoonde zich altijd geheel zooals hij was, oprecht, zonder
omzien, afkeerig van halfheid. Zelfstandig en onafhankelijk in zijn oordeel, maar
altijd humaan in zijn uitingen, had hij een open oog en hart voor iedere terechtwijzing,
met eerbiediging van anderer overtuiging. Hij was bescheiden van aard, kon zich in
het maatschappelijk leven nooit op den voorgrond plaatsen en liet zijn persoonlijkheid
steeds buiten zijne geschriften, - van moeitevollen arbeid of overwonnen bezwaren,
waartoe zijn groote werken alle aanleiding
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verschaften, nooit een woord. Maar die bescheidenheid had hare grenzen. Met kracht
trad hij steeds op waar het gold het verdedigen van maatregelen hem in zijn betrekking
bevolen en wist zijn rechten te handhaven wanneer hij de zekerheid had, dat het
belang der zaak die hij voorstond er door bevorderd werd. Kon hij in zijn
bibliotheeksbeheer en andere werken niet altijd volkomen bereiken war hij zich
voorstelde, en was hij zelf het eerst overtuigd van het onvolmaakte van zijn arbeid,
hij was toch ook zichzelven bewust iets geleverd te hebben dat op blijvende waarde
kon aanspraak maken. Werd dit door zijn vrienden en door allen die voor hunne
studiën met hem in aanraking kwamen erkend, het was hem en allen een groote
voldoening toen dit eindelijk ook openlijk erkend werd door den Senaat der
Utrechtsche Universiteit, die hem, bij gelegenheid van het 250-jarig jubilé der
Universiteit in '86, het doctoraat honoris causa in de Nederlandsche Letteren
verleende. Deze onderscheiding verkreeg nog meer beteekenis, toen het bekend werd
dat de Leidsche Senaat reeds een gelijke voordracht in behandeling had genomen,
maar haar had prijsgegeven om aan hare feestvierende zuster de eer der benoeming
te gunnen. Reeds vroeger waren hem de volgende lidmaatschappen aangeboden: in
1867 van de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, en van de Société des
bibliophiles de Belgique (membre correspondant), in '72 van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, in '78 werd hij benoemd tot membre délégué du
Congrès international des Américanistes de Bruxelles, in '79 briefwisselend lid van
het Aardrijkskundig Genootschap te Antwerpen, en lid van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van kunsten en wetenschappen, in '80 lid van het Historisch
Genootschap, in '81 correspondeerend lid van het Kon. Instituut voor taal-, landen
volkenkunde van Neerl.-Indië, in '83 correspondeerend lid van het Bataviaasch
Genootschap van kunsten en wetenschappen, in '86 lid van het bestuur en bibliothe-
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karis van het Historisch Genootschap. Ook deze erkenning werd door hem ten volle
gewaardeerd; nooit onttrok hij zich aan de werkzaamheden die enkele dezer
Genootschappen van hem verlangden, al was hij door zijn kwaal zelden in de
gelegenheid de bijeenkomsten bij te wonen.
Die kwaal deed van zelf zijn omgang tot weinig vrienden beperken en noodzaakte
hem in den huiselijken kring vergoeding te zoeken voor het gemis aan deelneming
aan het publieke leven. Werd zijn hartelijke en beproefde vriendschap op hoogen
prijs gesteld, dubbel waardeerde hij het wanneer de vrienden hem in zijn woning
opzochten; wanneer de kwaal hem met rust liet, konden zij verzekerd zijn van een
opgewekt en leerzaam gesprek. Maar vooral waardeerde hij het toen de echtgenooten
d'Aumerie, gedurende eenige jaren van zijn verblijf te Leiden, hun huis voor hem
beschikbaar stelden en hem in hun huiselijken kring opnamen. Toch was hij eerst
recht gelukkig toen hij, in October '75, te Utrecht een eigen huiselijken haard mocht
vinden door zijn huwelijk met Mejuffrouw Agatha ter Meulen, met wie hij tot zijn
overlijden in den gelukkigsten echt mocht vereenigd zijn, en die hem twee zonen
schonk in wier eerste ontwikkeling hij zich nog mocht verheugen. Moeten die zonen
de opleiding van hun besten vader missen, hij zal voor hen blijven leven in zijn
talrijke geschriften, de getuigen van zijn groote gaven, van zijn schranderen geest,
van zijn onvermoeide werkzaamheid, waarvan ook het verre nageslacht de vruchten
zal genieten.
MARTINUS NIJHOFF.
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Lijst der gedrukte werken van DR. P.A. Tiele.
1853.

Een Rederijkers bijeenkomst in 1616.
Beschreven door P.
Antoni. Leeskabinet 1853.
Korte geschiedenis van de vestiging der
boekdrukkunst in Nederland in 15de eeuw. Weekblad v.d.
boekh. 1853. 145, 153,
161, 179, 183.
Boeken en boekverkoopers in de
middeleeuwen. Ald. 1853. 225.

1854.

Smithsons Inrigting. Ald. 1854. 45.

1855.

Strijd tusschen een hoogleeraar in de
regten en de Theologische
Faculteit te Utrecht. Navorscher 1855.
105.
Spiegel der Spaansche tiranny
(bibliographie). Navorscher 1855.
161; 1856. 104.
De bibliotheek der stad Amsterdam. Alg.
Konst- en Letterb.
1855. 359, 394.

1856.

Bibliotheek van Nederlandsche
pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te
Amsterdam. Naar tijdorde
geranschikt en beschreven door P.A.
Tiele. Amsterdam, Fre
derik Muller. kl. 4to. 1e en 2e stuk 1856.
3e en 4e stuk 1857.
5e en 6e stuk 1858. Tweede deel 1860.
Derde deel 1861.
Catalogus van de bibliotheek der Stad
Amsterdam. Amsterdam (Stadsdrukkerij) 1856-58. 4 dln. 8vo.
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1857.

Fragmenten van een Liedeboek en van
een Reisbundel uit de
16e eeuw. Navorscher 1857. 1.
Casparus Grevinchovius. Ald. 1857. 189.
De ‘Morghenwecker der vrije
Nederlantsche Provintien’ en
de geschriften, die daarmede in verband
staan. Bijlage tot
de Bibl. v. Pamfletten dl. 1.
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1857.

Catalogus eener uiterst zeldzame
verzameling van Hollandsche
bijbels..... (en) Hollandsche godgeleerde
werken der 16e en
17e eeuw …,. verzameld door en
verkrijgbaar bij Frederik
Muller te Amsterdam. Amsterdam, Fred.
Muller. 1857. 8vo.
De Bibliotheek der Maatschappij ‘Felix
Meritis’ Anoniem. Alg.
Konst- en Letterb. 1857. No. 19.
Aankondiging van: Catalogussen van vier
boekerijen te s' Gravenhage. Anoniem. Alg. Konst- Letterb.
1857. No. 36.

1858.

Catalogus der bibliotheken nagelaten door
D.C. en J.J. van
Voorst. Amsterdam, Fred. Muller
1858-60. 5 dln. 8o. Door
Tiele werd bewerkt het 1e en 3e dl.
(Theologie, Classici, Philologie) en de Afd. Autographen.

1859.

Werken, door P.…r. Christel.
volksalmanak 1860. Haarlem, Kruseman. 1859. 12o.

1862.

Bloemlezing uit Nederlandsche
prozaschrijvers ten vervolge op
die van N.G. van Kampen en D. Veegens,
uit schrijvers van den
jongsten tijd bijeen verzameld, door P.A.
Tiele. 1e - 3e stukje.
Haarlem, Erven F. Bohn. 1862-64. kl. 8o.
Het 4e stukje
werd door hem uitgegeven in 1866, het
5e in 1868.
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1863.

Catalogus der bibliotheek nagelaten door
Dr. V.H. Huurkamp van der Vinne … Haarlem, Erven
F. Bohn. 1863. 8o.
Marietta, door F.A. Trollope. Naar den
3den druk uit het Engelsch vertaald (door P.A. Tiele.)
Haarlem, Erven F. Bohn.
1863. 8o.
Aankondiging van: Bodel Nyenhuis,
Topographische lijst der
Nederl. plaatsbeschrijvingen. De Gids
1863. II. 189.

1864.

Aankondiging van: Repertorium der
verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands. De Gids 1864.
III. 190.
Inboedel van een ongehuwd Haarlemmer
in 1646. Navorscher
1864. 316.
Catalogue de manuscrits autographes du
célèbre Hugo Grotius
et de documents importants qui ont servi
à la composition
de ses ouvrages, dont la vente aura lieu
le 15 Nov. 1864, par
Mart. Nijhoff à la Haye.
De medeminnaars, door Mrs. Gaskell, uit
het Engelsch vertaald
(door P.A. Tiele.) Haarlem, Erven F.
Bohn. 1864. 2 dln. 8o.

1865.

De Haarlemsche boekdrukkers en
boekverkoopers in de 15e18e eeuw. Nieuwsbl. v.d. boekh. 1865.
Ook afgedrukt in:
Bijdragen tot de geschiedenis van den
Nederl. boekhandel, uit-
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geg. door de Vereen. ter bevord. van de
belangen des boekh.
Amsterdam, v. Kampen. 1884. 1e deel.
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1865.

Het Handschrift van het Interest van
Holland. De Gids 1865.
III. 518.
Catalogus der handschriften, portretten,
enz. nagelaten door
Mr. H.W. Tydeman, Hoogleeraar te
Leiden, waarvan de verkooping zal plaats hebben 23 Oct. 1865. 's
Gravenhage, Nijhoff. 1865.

1866.

Aankondiging van: Catalogus van
tractaten, pamfletten, enz. over
de geschiedenis van Nederland, aanwezig
in de bibliotheek
van Is. Meulman, door Dr. J.K. van der
Wulp, 1e deel. Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis,
N.R.V. 4.
Catalogus van het magazijn van boeken,
plaatwerken en handschriften nagelaten door den heer Jac.
Radink boekh.-antiq.
te Amsterdam. Leiden, 's Hage, Brill,
Nijhoff. 1867. 8o.

1867.

Catalogue de la bibliothèque formée
pendant le 18e siècle par
M.M.J.J. et Dr. J. Enschedé imprimeurs
libraires à Haarlem. Amsterdam, La Haye, Muller,
Nijhoff. 1867.
Mémoire bibliographique sur les journaux
des navigateurs Néerlandais réimprimés dans les collections
de de Bry et Hulsius, et dans les collections hollandaises
du XVIIe siècle, et
sur les anciennes éditions hollandaises
des journaux de navi-
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gateurs étrangers; la plupart en la
possession de Fred. Muller à Amsterdam. Avec tables des
voyages, des édtions et
des matières. Amst. Fred. Muller. 1867.
8o.
Catalogus van de bibliotheek der
Polytechnische School te
Delft. (Leiden, Sijthoff.) 1867. 8o. Een
‘Eerste Vervolg’ hierop,
ook onder Tiele's leiding bewerkt,
verscheen in 1873.
1868.

Aankondiging van: Facsimiles of
National Manuscripts … selected under the direction of the Master
of the Rolls, etc.
Ned. Spectator 1868. 120.
Christophe Plantin et le sectaire mystique
Henric Niclaes. Le
Bibliophile Belge III.
Catalogus van handschriften op de
bibliotheek der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te
Rotterdam, bewerkt door
H.C. Rogge en P.A. Tiele. Amsterdam,
Rogge, 1869. 8o.
Catalogus der pamfletten van de
bibliotheek van Jo. Thysius
te Leiden, 1500-1659, later gedeeltelijk
opgenomen in:
Bibliotheek van Ned. pamffetten.
verzamelingen van de bibliotheek van Jo. Thysius, enz., bewerkt door
L.D. Petit.
s' Gravenhage 1882, 83. 2 dln. 4o
Indische tooververtellingen, uit het
Engelsch van M. Frere.
(vertaald door P.A. Tiele) Leiden, S.C.
Van Doesburgh. 8o.
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aanwezig op de Bibliotheek der Leidsche hoogeschool.)
Dietsche Warande 1869.
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1868.

De scheepstocht naar Oost-Indië onder
Wolfert Harmensz.
(1601-1603). Bijdragen voor Vad.
Geschiedenis en Oudheidk.
N.R. VI. 217.

1869,

Les premiers imprimeurs de l'Université
de Leide. Les Silvius
- Chr. Plantin. - Les Ravelinghen. Le
Bibliophlie Belge, IV.

1870.

Het origineel van twee korte reisverhalen.
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidk. N.R.
VII. 10.

1871.

Schilderijen van Hollandsche meesters
in het Museum te Venetië. Ned. Spectator 1871. 233.
La XIIIe partie de la Collection des
Grands Voyages et les
récits des originaux Hollandais. Le
Bibliophile Belge 1872.

1872.

L'histoire de l'imprimerie en Hollande.
(naar aanleiding van
Ledeboer, De boekdrukkers, enz. in N.
Nederland. 1872.)
Le Bibliophile Belge 1873.

1872.

Aankondiging van: P.J.H. Baudet, Leven
en werken van
Willem Jansz. Blaeu. De Gids 1872. I.
356.
Aankondiging van: P.J.B.C. Robidé van
der Aa, Afrikaansche Studiën. De Gids 1872. I. 373.
Aankondiging van: J.K.J. de Jonge, Nova
Zembla. De Gids
1872. IV. 551.

1873-1879.

De Portugeezen op weg naar Indië. De
Gids. 1873. III. 177.
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Het Oosten vóór de komst der
Portugeezen. Ald. 1874. III. 193.
De vestiging der Portugeezen in Indië.
1498-1506. Ald. 1875.
III. 177.
Alfonso d' Albuquerque in het Oosten.
1507-1515. Ald. 1876.
lII. 377.
De opvolgers van Alfonso d'
Albuquerque. 1515-1529. Ald.
1877. IV. 35.
Nuno da Cunha in het Oosten.
1829-1539. Ald. 1879. III. 236.
1873.

Bouwstoffen voor eene bibliographie van
Nederlandsche reisbeschrijvingen. Bibl. Adversaria I. 33,
101, 197, 261.
De eerste boekdrukkers te Amsterdam.
Ald. I. 133.

1874.

Koloniale literatuur in Nederlandsche
bibliotheken. Ned. Spectator 1874. 65.
De eerste boekdrukkers te Batavia.
Bibliogr. Adversaria II. 39.
De ontdekkingsreizen sedert de vijftiende
eeuw. Voorafgegaan
door een overzicht van de geschiedenis
der aardrijkskundige
ontdekkingen vóór de Portugeezen. Vrij
bewerkt naar het
Fransch van V. de Saint-Martin, door
P.A. Tiele. Leiden.
S.C. v. Doesburgh. 1874. 8o.

1875.

De voorgewende ontdekking van
Australië (Nieuw Holland)
door de Portugeezen. Ned. Spectator
1875. 234, 252.
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1875.

Discovery of the island of St. Paul and
New-Amsterdam. Geographical Magazine. 1 Juni 1875.
Aankondiging van: Geschiedeais der
Noordsche Compagnie,
door Mr. S. Muller Fz. Utrecht, v.d. Post.
1874. 8o. De Gids
1875. IV. 324.

1876.

Nieuw-Guinea en de Engelschen. (Naar
aanleiding van het Bluebook, July 1876). Tijdschrift v.h. Aardr.
Genootschap II. 195.
Studiën en schetsen over vaderlandsche
geschiedenis en letteren
door R.C. Bakhuizen van den Brink.
Derde en vierde deel.
's Gravenhage, Nijhoff. 1876, 77. 8o
Verzameld en voor den
druk gereed gemaakt, met bijvoeging van
voorrede en lijst
van geschriften van B.v.d. Br. door
P.A.T.
Het Kaartboek van Abraham Ortelius.
Bibl. Adversaria III.
83. Herdrukt met bijvoegsels en
verbeteringen van P.A.T.
en J.H. Hessels in: A. Ortelii et viror.
erudit. ad eundem
Epistolae. 1887. Cantabr. 1887. 4o.
Het grafschrift van Isaac Lemaire. Ned.
Spectator 1877. 403.

1877.

Register op de veertig eerste jaargangen
van De Gids. 18371877. Amsterdam, P.N.v. Kampen & Zn.
1877. 8o.
Register op de onderwerpen, behandeld
in de Kronijk, Berich-
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ten en den Codex diplomaticus,
uitgegeven door het Historisch
Genootschap te Utrecht. Utrecht, Kemink
& Zn. 1877. 8o.
1877-1882.

Overzigt der werken over Nederlandsche
geschiedenis in
het buitenland verschenen in de jaren
1874-1876. Bijdragen
voor Vaderl. geschiedenis en Oudheidk.
N. Reeks. IX. 72.
- Hetz. over de jaren 1877-1879. Ald. X.
85.
- Hetz. over de jaren 1879-1882. Ald.
Derde Reeks
I. 53.

1878-1887.

De Europeërs in den Maleischen
Archipel. Eerste gedeelte 1509-1529. Bijdragen tot de taal-,
land- en volkenk.
van N.I. Vierde volgreeks I. 1878.
- Tweede gedeelte 1529-1540. Ald. III.
1879.
- Derde gedeelte 1541-1555. Ald. IV.
1880.
- Vierde gedeelte 1556-1578. Ald. IV.
1880.
- Vijfde gedeelte 1578-1599. Ald. V.
1881.
- Zesde gedeelte 1598-1605. Ald. VI.
1882.
- Zevende gedeelte 1606-1610. Ald. VIII.
1884.
- Achtste gedeelte 1611-1618. Ald. Vijfde
volgreeks I. 1S86.
- Negende gedeelte 1618-1623. Ald. II.
1887.

1878.

Nog eens: Spitsbergen. (Naar aanleiding
van ‘Het Doopregister
van Spitsbergen van kapt. F. de Bas).
Tijdschrift van het
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1878.

Aanteekeningen van een Leidsch
boekverkooper (Jan Seuersz.),
1514-23. Bibl. Adv. IV. 65.
Een Supplement op Brunet's Manuel. Ald.
IV. 79.
Aankondiging van: Catalogus der
bibliotheek van de Maatschappij
der Nederl. Letterkunde te Leiden. Derde
gedeelte. Nederlandsch
tooneel. Leiden 1878. Ned. Spectator
1878. 382.

1879.

Catalogus der bibliotheek van Joannes
Thysius. Leiden, Brill.
1879. roy. 8o.
Verschillende artikelen over
Nederlandsche topographie in
Meyers Conversations-Lexikon. 3e Aufl.
Beschrijving van de Azorische eilanden
en geschiedenis van
hunne volkplanting, door P.J.H. Baudet.
Bekroonde verhandeling door het Aardr. Genootschap
van Antwerpen. Antwerpen, wed. de Backer. 1879. 8o. Na het
overlijden van
den schrijver door P.A.T. uitgegeven.
Duivelgeloof bij onze voorouders.
Volksalmanak d. Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen 1879.
Aankondiging van: The Arctic North-East
and West Passage.
Detectio freti Hudsoni or Hessel
Gerritsz's Collection of trade
of himself, Massa and De Quir.…
Reproduced in photolithogr.,
etc. Amsterdam, Fred. Muller & Co. 1878.
Ned. Spectator
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1879. 26.
1880.

De ‘Summa der godliker Scrifturen.’
Bibl. Adversaria IV, 201.
De Elzeviers. (Naar aanleiding van ‘Les
Elzeviers par Alph.
Willems’). De Gids 1880. IV. 385.
Ter gedachtenis (van D. Mulder
Bosgoed.) Ned. Spectator
1880. 102.

1881.

Frederik de Houtman te Atjeh. (Naar
aanleiding van: Cort
Verhael van 't gene wedervaren is Fred.
de Iloutman, enz.
Gouda, G.B.v. Goor & Zonen. 1880. 4o.).
Indische Gids
1881. I. 146.

1882.

Aankondiging van: Malaca, l'Inde
méridionale et le Cathay
Manuscrit de Godinho de Eredia.
Bruxelles. 1882. 4o. Indische Gids 1882. II. 88.
Aankondiging van: Geschiedenis der
stedelijke boekerij van Amsterdam, door Dr. H.C. Rogge.
Amsterdam, Y. Rogge. 1882.
4o. De Gids 1882 II. 574.

1883.

Brief van een vrijdenker geschreven in
1633. Bijdragen en meded. v.h. Historisch Gen. te Utrecht VI.
217.
Documenten voor de geschiedenis der
Nederlanders in het
Oosten. Ald. VI. 222.
Steven van den Haghens avonturen van
1575 tot 1597 door
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hemzelven verhaald. Naar het H.S. op het
Nederl. Rijksarschief medegedeeld. Ald. VI. 377.
De oudste kaarten van den Maleischen
Archipel. Met facsimile
der wereldkaart van Diego Ribeiro.
(1529.) Bijdragen tot de
taal-, land- en volkenk. van N.I. uitg. ter
gelegenheid v.
h. VIe Orientalisten Congres. 1883.
1884.

Aankondiging van: de Jonge, Opkomst
van het Ned. gezag in
Oost-Indië, elfde deel, uitg. door M.L.
van Deventer. 's Gravenhage, Nijhoff. 1883, Indische Gids
1884. I. 79.
Nederlandsche bibliographie van landen volkenkunde. (Eerste
deel der uitgaven van het Frederik
Muller-fonds.) Amsterdam,
Fred. Muller & Co. 1884. roy. 8o.

1885.

The voyage of John Huyghen van
Linschoten to the East Indies. From the old Englisch translation
of 1598. The first
book containing the description of the
East in two volumes.
The 2d. volume edited bij P.A. Tiele.
London, Printed
for the Hakluyt Society. 1887. 8o.
Een geschrift van Hendrik Niclaes
teruggevonden. Bibl. Adversaria V. 122.
Aankondiging van: Bijdrage tot eene
geschiedenis van het geslacht van Keulen. Eene
biblio-cartographische studie, door
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G.D. Bom HGz. Amsterdam, H.G. Born.
1885. 8o. Ned.
Spectator 1885. 254.
1886.

Lijst van Nederlandsche boeken in het
buitenland gedrukt. (Opgesteld door M.N., met medewerking van
P.A.T.) Bibl.
Adversaria V. 235.
De eerste uitgave vau Blaeu's Licht der
Zeevaart. Ald. V. 293
Bouwstoffen voor de geschiedenis der
Nederlanders in den Maleidschen Archipel, uitgegeven en
toegelicht door P.A.T.
Eerste deel. 's Gravenhage, Nijhoff. 1886.
8o. Ook o.d. titel:
De opkomst van het Nederl. gezag in O.
Indië. Tweede reeks
(Buiten-bezittingen).

1887.

Een boekverkoopers rekening van 1584.
Bibl. Adversaria. Tweede
Reeks I. 15.
In memoriam van P.J.B.C. Robidé van
der Aa. Indische
Gids 1887. I. 435.
Aankondiging van: Do vestiging van het
Nederl. gezag over de
Banda-eilanden, door Mr. J.A. van der
Chijs. Ald. 1887. I. 598.
Catalogus codicum manuscriptorum
bibliothecae Universitatis
Rheno-Trajectinae. Hagae Com. Nijhoff.
1887. roy. 8o.

1888.

Visitatie en repurgatie van boeken te
Utrecht (1568-1570).
Bibl. Adversaria, Tweede Reeks I. 1.
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1888.

Aankondiging van: Verboden lectuur.
Een drietal indices.
door C. Sepp. Leiden, Brill. 1888. Ald.
I. 107.
Aankondiging van: Abr. Ortelii et
virorum erud.… epistolae, ed. J.H. Hessels. Cantabr. 1887. 4o
Ned. Spectator
1888. 231.
De artt. Plantijn en Utrecht in de
Encyclopaedia Britannica,
9th. edition.
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Levensbericht van J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland.
‘Beide deelen van een door taal, aard en zeden, door kunsten, wetenschap en
lettervruchten onverbroken geheel, draag ik, ongescheiden en met voorliefde in mijn
hart; en moge dan het standpunt mijner nationaliteit tweezijdig heeten, nimmer toch
zal het den Noord-Nederlander dubbelzinnig zijn!’
Zoo sprak de heer Nolet, bij 't aanvaarden van het voorzitterschap, op het
nederlandsch congres te Brussel, ten jare 1851, en hij is aan die woorden getrouw
gebleven. Met de hoogste achting vervuld voor de kunst, gelijk zij in Vlaanderen,
Brabant, enz. had gebloeid, aangetrokken door de vriendelijkheid welke er heerscht
in de meeste gedichten der Zuidelijke broeders, bovendien gunstig voor België
gestemd door de vrijheid waarmede zich aldaar de poëzië van den katholieken cultus
mocht ontwikkelen - daar hij zelf in de leer der katholieke Kerk was opgevoed - hield
hij toch niet op Hollander te we-
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zen; evenals omgekeerd de geleerde J.F. Willems (†1846) niet ophield Belg te zijn,
al was hij ook aan koning Willem I gehecht, en al ried hij met nog zooveel nadruk
zijnen landgenooten aan, zich in taal en letterkunde aan de krachtige voorbeelden
der hollandsche schrijvers te spiegelen.
Maar ondanks dien onafhankelijken zin moest Willems na 1830 langen tijd in een
soort van verbanning in het kleine stadje Eecloo leven, terwijl Nolet, gedurende de
omwentelingsjaren naar Holland teruggekeerd, zich in België rustig kon nederzetten,
toen de omwentelingsstorm genoeg heerlijk woud had omgewaaid dat te voren den
gezichtseinder verborg.
Evenmin als Willems was Nolet een man der ‘Staatkunde’. Beiden betraden slechts
het letterkundig gebied, en sleten hunne dagen verder in rust.
Jan Karel Huibert Nolet de Brauwere van Steeland was te Rotterdam, den 23n
Februari 1815 geboren. Hij studeerde al vroeg fransch en latijn, en werd op tienjarigen
leeftijd naar België in de leer gezonden. Hij lag, na Doornik bezocht te hebben, te
Brugge ter schole, toen de omwenteling uitbrak. Uit den nood een deugd makende,
bezigde hij de eerste jaren der woeling, om te Rotterdam een aantal Nederlandsche
schrijvers te lezen, die hem eene nuttige verpozing waren van zijne classische studiën.
Zijne ouders hielden niet op het oog naar België te richten, en dwongen hem als het
ware aan de Gentsche hoogeschool den titel van doctor in de rechten te gaan
verwerven. Hij bracht zijne academische studiën tot aan het kandidaatschap in
wijsbegeerte en letteren. Overigens bijna geheel verdiept in de nieuwere letteren, gaf
hij reeds in 1834 de eerste bewijzen van zijnen dichterlijken aanleg, in de
Nederduitsche Letteroefeningen en in het Nederduitschletterkundig jaarboekje, te
Gent verschijnende, en wel met een gedicht, genaamd Godentwist, tot het genre der
spotdichten behoorende, waarin Nolet later steeds uitmuntte.
Nadat hij zijne kracht ook in het ernstig lyrisch genre had beproefd, in zijn gedicht
De star der hoop, en zelfs
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een schoolboek over de Geschiedenis van het joodsche volk had uitgegeven, zeide
hij zijne rechtsstudiën geheel vaarwel, om voortaan alleen voor de letteren en de
plastische kunst te leven. Daaraan is hij zijn geheele leven getrouw gebleven. Met
eene onafhankelijkheid van denken en spreken gelijk die het voorrecht is van den
ambteloozen, vermogenden burger, droeg hij nu, in dichterlijken en ondichterlijken
vorm, critische lessen van levenswijsheid voor, die soms grooter nut brengen en
dieper sporen nalaten dan andere vruchten van eenen dichterlijken geest, en
geschreven ter wille van de kunst, van de schoonheid alleen.
Hij spaarde zijnen tegenstander, ja zelfs zijnen vriend niet, wanneer hij meende
door een goed- of afkeurend woord een spoor- of een zweepslag te geven aan den
gevleugelden klepper, waarop de jonge kunstenaar tot den Zangberg rent.
Geene zoogenaamde politieke meening verhinderde hem aan Pol de Mont hartelijk
toe te wenschen dat zijn zoon een ware Ποληδωρ mocht worden, of Dr. Aug. Snieders
toe te juichen voor de ‘zielveredelende lektuur’ zijner Klokkentonen1
Zijn oudgermaansche reislust, dikwerf gepleegd in het gezelschap van zijnen
ouderen vriend J.B. David, professor te Leuven, hield zoowel het poëtisch vuur wat
zijne verbeelding verhitte gaande, als het zijne geest en opmerkings. gave scherpte.
Zijn kracht als letterkundige, de waarde zijner schriften bestaat dan ook hoofdzakelijk
in trekken van vernuft die vaak aan den kamergeleerde vreemd blijven.2
Dit neemt niet weg dat Nolet in de jaren 1840 tot 1842, een paar gedichten schreef
van hoog ernstigen en zelfs historischen aard, waaraan hij een groot deel van zijnen
naam als dichter heeft te danken. Wij bedoelen Naomi

1
2

Volledige werken, III, 1878-1884, bl. 40.
Zie Reisje door het Noorden 1843, waarin Nolet o. a (met jeugdige idealiteit) de
‘voorvaderlijke deugden’ der Russen verheft.
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en Ambiorix, het eerste eene zwierige behandeling van het boek Ruth, het
laatstgenoemde een mengeling van waarheid en verdichtsel; eene liefdesgeschiedenis
van Ambiorix en eene priesteresse Brenda, afgewisseld en opgesierd door tal van
levendige beschrijvingen van allerlei wonderen en orakels, bardensagen, enz. die
Cesars verhaal tot punt van uitgang hebben. De beoordeelaar in de Vaderlandsche
letteroefeninqen vergeleek toenmaals de dichterlijke schoonheden van Ambiorix bij
die van Lucifer en Fingal, wees aan den dichter eene ‘eerste plaats’ in de rij der
vlaamsche en ‘eene zeer hooge’ in die der Hollandsche dichters toe. Een derde gedicht
uit die jaren, Het Graf der twee Gelieven, eene legende aan Gregorius van Tours
ontleend, en in balladevorm gegoten, maakte den dichter nog verder gunstig bekend.
Maar zijne ware oorspronkelijkheid toonde hij in zijn hekeldichten, waarvan hij
reeds nu den eersten bundel, onder den titel Dichtluimen uitgaf.1
Wegens zijn minzaam en verdraagzaam karakter overal welkom, niet minder dan
door zijne letterkundige verdienste geschat, werd hij nu in een aantal Belgische steden
als lid der vlaamsche maatschappijen opgenomen, werkte te Leuven krachtig in het
Studentengenootschap Met tijd en vlijt, verkreeg tijdelijk met den bovengenoemden
Willems den titel van eeredoctor der hoogeschool van Leuven, alsmede dien van lid
van het koninklijk nederlandsche Instituut; terwijl zijn verdienste ook in Duitschland
door een aantal genootschappen, die hem het lidmaatschap aanboden, werd erkend.
In 1849 tot lid der koninklijke academie van Brussel benoemd, schitterde hij aldaar
met zijn hekeldicht Vooruitgang, in nederlandsche klanken, die er zelden worden
gehoord. Jarenlang wijdde hij ook zijne krachten aan de

1

Men leze het geheele tweede deel zijner Volledige Werken, 1839-1859, getiteld: Luim.
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bevordering der Nederlandsche congressen, ijverde later almede voor de oprichting
van een gedenkteeken voor Vondel, alles met een ijver, waaronder zijne
lichaamskrachten schenen te lijden.
Dit deed Nolet besluiten het middenpunt van zijnen werkkring (sedert 1844 was
het Brussel) te verlaten en zich in de afzondering te Vilvoorde neder te zetten, hoezeer
het hem ook kostte vooral de maatschappij Ned. Taalverbond vaarwel te zeggen,
waarvan hij herhaaldelijk tot voorzitter was gekozen.
Zijn streven naar samenwerking op het gebied der letteren en andere kunsten van
Noord en Zuid, verliet hem daarom niet. In zijne schriften van die dagen wordt deze
gedachte herhaaldelijk en met drang, met vuur uitgesproken, en hierin was hij weder
een waardige medestander van J.F. Willems, die ondertusschen in 1846 was
overleden1.
Doch het wordt duidelijker hoe hij deze samenwerking verstond, wanneer wij zien
dat hij ook den lof zong van den vrede tusschen het waalsche en het vlaamsche
gedeelte der belgische bevolking; dat hij diengene afwees welke hem van groote
Voorliefde voor de duitsche taal en kunst beschuldigde, en eindelijk een snijdend
hekeldicht Half en half schreef, waarin alle karakterlooze schepselen, zonder
overtuiging, zonder welgeteekend streven door hem worden over den hekel gehaald.
Hij was geen vriend van de moderne constitutiën, en hing eene eenhoofdige
regeering aan, met al de kracht van zijnen conservatieven geest. Doch toen die
eenhoofdigheid

1

Men zie b.v. het gedicht getiteld ‘19 October 1861’, op het zevende Nederlandsch taal- en
letterkundig congres te Brugge, in 1862, voorgedragen. Het was met ‘toestemming der beide
vorsten’ opgedragen ‘Aan Z.M. Koning Willem II en Z.M. Koning Leopold I.’
Verder zie men het gedicht: ‘De beide Nederlanden’, eveneens aan de beide regeerende
vorsten gewijd, in 't jaar 1869.
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in Pruisen aanleiding gaf tot de opheffing van het koninkrijk Hannover en andere
kleine duitsche staten, barstte zijn verontwaardiging los, waaraan hij ook lucht gaf
in eene voordracht, in 't fransch, ter Brusselsche academie gehouden, onder den titel
van Le Pangermanisme.
Die onafhankelijkheid van geest belette echter niet, dat de regeeringen van
Nederland, Portugal, Hannover, de beide Siciliën, Nassau, enz. Nolet met hunne
ridderkruisen vereerden.
In 1856 werd hij door Leopold II tot medestichter der koninklijke vlaamsche
academie benoemd, in welke hoedanigheid hij tot het laatste oogenblik zijns levens
met grooten ijver werkzaam bleef. Doch voor de dialectstudie, welke aldaar wordt
gepleegd, had Nolet geen medegevoel, en had dat reeds uitgedrukt in eene scherpe
beoordeeling van de Bo's westvlaamsch Idioticon. Nolet vreesde namelijk den strijd
te zien uitbreken tegen eene algemeene nederlandsche taal, dienstbaar voor Zuid en
Noord, waarvan de Nederlandsche congressen steeds de groote bevorderaars waren
geweest, en die hem het eenig mogelijke middel scheen om de uitbreiding van het
onderwijs in 't vlaamsch krachtig te bevorderen.
Toen de inrichting der vlaamsche academie werd aangevallen, was hij de eerste
om hare verdediging op te nemen.
Zoo bleef hij tot het einde de onafhankelijk denkende en sprekende man!
In 1877 kreeg zijne gezondheid een knak, waarvan hij zich niet geheel herstelde.
Den 21n Juni 1888 ontsliep hij zachtkens, te midden zijner familie op zijn huis te
Vilvoorde. Hij werd eenvoudig en stil, alleen door verwanten en goede vrienden, ter
aarde besteld, gelijk hij daartoe den wensch had uitgedrukt in een zijner laatste
gedichten, getiteld: Stil heengaan.
L e u v e n . Dr. P. ALBERDINGK THIJM.
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Levensbericht van Willem Hofdijk, Jacobsz.
(Geboren te Alkmaar, 27 Juni 1816. Overleden te Arnhem, 29 Augustus
1888.)
Meer dan zeventig jaar was hij oud: zijn oog was niet donker geworden, en zijne
kracht was niet vergaan. Toen overviel hem eene zware ziekte; zij was nog niet
volkomen geweken bij zijn vertrek naar Arnhem in het laatst van April 1888. Vier
maanden later heeft Hofdijk het tijdelijke afgelegd. De gewrochten zijner talentvolle
en onvermoeide werkzaamheid behooren thans tot de geschiedenis onzer letteren,
en het is het loffelijk gebruik onzer Maatschappij, de herinnering aan den arbeid der
leden in hare gedenkboeken te bewaren. Elders hebben reeds vele verhalen en
bijzonderheden aangaande zijne persoonlijkheid eene plaats gevonden, omdat zijne
oorspronkelijke eigenaardigheden door een groot aantal opmerkers gedurende een
lang tijdsverloop werden waargenomen; zijne talrijke geschriften openbaren bovendien
in alle openhartigheid het innerlijk zijn van den auteur, en de kunst van den schilder,
teekenaar, beeldhouwer en graveur heeft zijn uiterlijk, van de jongelingschap tot de
grijsheid, voor den nakomeling bewaard. Eene levensschets, ontdaan van de vroeger
daaraan kle-
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vende overleveringen en vertellingen, legenden en anekdoten, moge beantwoorden
aan den geest en de bedoeling der opdracht, waarmede het Bestuur der Maatschappij
mij vereerd heeft.
Willem Hofdijk werd den 27sten Juni 1816 te Alkmaar geboren; zijn vader heette
Jacob, en dat vermeldde hij een twintig jaren later eerst achter zijn namen en verder
tusschen beide in, zoodat hij bekend gebleven is als Willem Jacobsz. Hofdijk. Ook
zijn geslachtsnaam heeft, buiten zijne geboortestad althans, deze verandering
ondergaan, dat de klemtoon van de laatste lettergreep op de voorste werd overgebracht.
Zijne moeder was Maria van Thuyl, mede eene Alkmaarsche; toen leefde zijn
gelijknamige grootvader nog, een bekend man uit de dagen der patriotten en uit de
gebeurtenissen der groote omwenteling, die toen en nog gedurende de kindsheid van
zijn kleinzoon een gelegenheidsvers maakte en wiens jaren destijds langzaam de
zeventig naderden. In het geboortehuis aan den Koningsweg, waar sedert 1889
vanwege de stadsregeering een gedenksteen geplaatst is, oefende de vader het beroep
van zilversmid uit; hieronder moet verstaan worden, dat hij goud- en zilverwerk
herstelde en schoonmaakte, dat hem vooral op de marktdagen werd aangebracht door
de eigenaressen of door de kashouders uit de groote winkels van deze kostbaarheden.
Weldra echter zagen de laatstgenoemden het belang in om deze reparatuur zelf bij
hunnen handel te voegen, zoodat het bedrijf der kleine goudsmeden langzamerhand
verliep. Jacob Hofdijk nochtans heeft dien keer in zijn beroep niet gekend, daar hij
den 7den November 1817 overleed, de genoemde weduwe met haar eenig kind
achterlatende. Dertien maanden daarna hertrouwde zij met Samuel Sieuwerts,
weduwnaar met een zoontje, evenzeer zilversmid, doch tevens barbier, waarbij
spoedig het tweede vak het meest winstgevende werd voor het huisgezin, dat met
een gemeen-
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schappelijken zoon vermeerderd was. Aldus verwisselde de toekomstige dichter op
St.-Nicolaasdag 1818 zijn geboortehuis met de woning van zijn stiefvader in de
Achterhouttilstraat.
Van zijne volgende zestien levensjaren valt niet veel te zeggen; de kleine
gebeurtenissen in de geschiedenis zijner ontwikkeling ontleenen haar belang aan de
uitkomsten. Zijn halfbroeder en de kinderen uit de buurt, welke het gemakkelijkst
voor den vreemdeling aan te duiden is, als gelegen in de nabijheid van het
merkwaardige Waaggebouw, waren zijne speelmakkers. Onder de vrienden telde hij
den zoon van een gewezen varensman, nu broodbakker, en de beide jongens uit Den
Burg, een logement van den tweeden rang, aan het Waagplein, waar open tafel was
voor handelsreizigers en ongehuwde officieren en ambtenaren. Die bakkerszoon was
Evert Masdorp en de beide anderen waren de broeders van een meisje, dat zes jaar
na Hofdijk werd geboren en op dertigjarigen leeftijd zijne gade zou worden en sterven. Dat die jongens veel gespeeld en rondgedoold hebben in de schoone
landstreek rondom en vooral ten westen van hunne stad, is licht te denken bij kinderen
uit de duinstreek. Met onmiskenbare neiging voor indrukken van natuur en oudheid,
met overleveringen van de heldhaftige Alkmaarsche victorie en den Oudhollandschen
adel en zijn voor ieder hunner tooverachtig verleden, met allerlei langzamerhand
verkregen lectuur van oude kronieken, legenden, historiën en romans, ontvlamde
vooral in den jongen Hofdijk de vonk, die in hem een vuur geworden is, dat niet
werd uitgebluscht.
De grootvader overleed den 24 October 1826, acht en zeventig jaar oud; zijn invloed
op de leiding en de toekomst van den even tienjarigen kleinzoon kan slechts gering
geweest zijn. Deze had zijn schooljaren achter den rug, was bijna twaalf jaar geworden
en werd in de werkplaats van zijn stiefvader als leerling opgenomen. Het plan
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mislukte. Ook had hij in 't oog der zijnen zóóveel waarnemingsgeest en leerlust aan
den dag gelegd, met zóó groote leeswoede alle verkrijgbare boeken verslonden, die
zijne verbeeldingskracht bezig hielden, en kon hij zóó aardig vertellen, dat hij wel
iets beters mocht worden dan waarvoor hij thuis kon leeren. Voor ditmaal was hier
geene overschatting zijner eigenschappen uitgesproken: wat men bijbracht als reden
om hem eene min of meer wetenschappelijke loopbaan aan te wijzen, was geheel
waar. Hij werd kweekeling op de school van den onderwijzer De Witt, bij wien hij
den bewerker van het Spreekwoordenboek, Harrebomée gekend heeft gedurende
1830 tot April 1835, toen Hofdijk bevoegd werd verklaard tot het geven van
onderwijs. Hoelang nu die voorbereiding geduurd heeft, blijkt niet duidelijk, ofschoon
het denkbaar is, dat hij naar toenmalige gewoonte het daar gegeven onderwijs geregeld
ontving als een ander betalende leerling, tot vergoeding enkele werkzaamheden
verrichtte als kweekeling en allengs meer aan 't onderwijzen gezet werd en zijn
onderricht in afzonderlijke lessen buiten de schooltijden ontving. Zijne eenzijdige
opvatting van leervakken en zijn onverzettelijke afkeer van de rekenkunst - wiskunde
werd destijds nog aan niemand opgelegd, die haar te droog vond - beletten hem
nadere proeven te geven van den omvang zijner studiën door verdere examens, maar
het is zeer vermoedelijk, dat hij daar wel gelegenheid had om iets te leeren. Uit zijne
vroegste geschriften reeds is zichtbaar, dat zijne uitgebreide kennis onzer Flora op
iets beters berustte dan op enkele lectuur en op bloote kruidenzoekerij, zoodat hij
ook in verband met hetgeen hij van dieren en grondsoorten zegt, wel genoten mag
hebben van het onderwijs, dat Anslijn in Alkmaar gebracht, of ten minste heel veel
verbeterd heeft. Hij teekende beter dan verreweg de meesten van een later geslacht
bij voortreffelijk onderricht hebben kunnen voortbrengen. In zijn lateren leeftijd
sprak hij nooit vreemde talen; zelfs
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al hadden zijne ambtgenooten met anderen, buitenlanders, een onderhoud in hunne
moedertaal; hij deed dan hetzelfde, 't zij als een verzet van nationale beteekenis, 't
zij omdat hij zijne uitspraak niet vertrouwde, of de gemakkelijkheid miste om zich
in zijne eigenaardigheden uit te drukken. Daaruit is weleens afgeleid, dat hij van
vreemde talen heel weinig meer wist, dan men zonder studie kan bijeenrapen. Dit is
niet mogelijk en is van veel gewicht in de geschiedenis van zijne ontwikkeling en
zijnen arbeid. Zijne eerste werken toonen door woorden, uitdrukkingen en aanhalingen
de bekendheid aan met wetenschappelijke en letterkundige geschriften van zekere
moeilijkheid en waarvan gaandeweg titel en bladzijde werden opgegeven. Natuurlijk
heeft hij als iedereen gedurende een langen leeftijd de schrijvers van het buitenland
meer en meer leeren kennen, zelfs zonder veel aandacht te schenken aan het
grammatische deel daarvan, waardoor hij zijne eigene taal zuiverder had kunnen
bewaren, maar de eerste gronden - hoe onvast en beperkt ook - moeten gedurende
de schooljaren gelegd zijn.
Den 28sten April 1835 legde hij het examen af voor den derden rang; het daaraan
voorafgaande had hij niet ondergaan en het was eene zaak tusschen zijn patroon en
hem, of dit noodig was en hij moet weinig voorkeur gegeven hebben aan den titel
van ondermeester boven dien van kweekeling; zijne persoonlijkheid woog wel tegen
een vierden rang op. Later heeft hij geene hoogere of andere akten van toelating
verworven, en toen hij zestien jaar daarna aan het gymnasium te Amsterdam benoemd
werd, kon niemand wederleggen, dat hij geadmitteerd was, ook voor onze taal en
geschiedenis, zij het slechts voor eene lagere school van den middelsten rang.
Den 11den April 1836 overleed zijne moeder aan de tering. Bij de uitgave van zijn
‘Alcmaria victrix’ eerde hij zichzelf en zijne ouders, door hun in eenige gevoelvolle
dichtregelen dit geschrift toe te wijden als eene uiting zijner
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erkentelijkheid. Want hij was dankbaar aan allen, die hem vriendschap, liefde, bijstand
en weldadigheid betoond hadden. Nog in de feestdagen van zijn eerste huwelijk wees
hij aan de voorname bezoekers, die zijn eenvoudigen stiefvader niet kenden of hadden
opgemerkt, den goedhartigen Sieuwerts met de woorden: ‘Mijn Vader!’
Wat ons in de Levensberichten voor 1872 beschreven medelid, Mr. G. van
Leeuwen, zijn' schoolopziener, er toe gebracht heeft om hem de waarneming der
school in den Heer-Hugowaard op te dragen, weten wij niet. Hij was een ouderloos
twintigjarig jonkman zonder middelen en nog in den eersten tijd zijner loopbaan.
Wanneer een waarnemer van elders moest komen, werd doorgaans iemand gezocht,
op wien de keuze der gemeentenaren wel niet vallen zou; was hij daar reeds
ondermeester en goed gezien, dan was omgekeerd de kans voor vreemde mededingers
hoogst ongunstig. Hier had men twee samenwerkende omstandigheden. De meester
van Heer-Hugowaard was in het laatste tijdperk van de tering, die van het naburige
Oudorp had als officier bij de Noordhollandsche schutterij zijn studietijd in de
Noordbrabantsche kantonnementen doorgebracht en stond nu beloond te worden met
eene ministerieële vrijstelling van een vergelijkend examen, zoodra de plaats
openkwam. Met zulke uitzichten en denkelijk niet onder de bekoring eener ernstige
mededinging, vatte de jonge waarnemer de taak met wijsgeerige koelheid op. 's
Maandags kwam hij tegen schooltijd uit de stad en 's Vrijdags middags trok hij de
deur achter zich toe om naar Alkmaar te wandelen. Den tusschentijd, die bij zomerdag
in de slecht bezochte school nog al ruim was, vulde hij aan met teekenen,
herboriseeren en wandelen. Nog herinnert de oude waardbewoner zich, hoe grappig
de jonge meester kon doen, maar niemand kon het maar vergeten, hoe wreedaardig
hij het bestond die arme kikkers te villen. Met het einde van September 1836 gaf hij
den sleutel aan den nieuwen meester over.
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Te Alkmaar had hij welwillende, maar onvermogende vrienden. Juist in dezelfde,
ook voor hem noodlottige lente van 1836 overleed de vader van zijn vriend Masdorp,
en Evert - in den ridderbond hunner jongensjaren Max geheeten - had met den moed
van een wezenlijken ridder de werkelijkheid vlak in 't gezicht gekeken en zorgde
voor moeder en hare kinderen, toen de stervende vader hem als afscheidswoord het
bestuur zijner bakkerij opgedragen had en hij zijn gegeven woord betaalde met de
opoffering van al zijne illusiën eener letterkundige roeping. Ook de oudste Ukena
stond in Den Burg trouw zijne moeder ter zijde, die reeds in 1823 weduwe geworden
was. Haar jongste kind zou in October van meergemeld jaar 1836 veertien jaar
worden. Te midden van zooveel werkzame zorgen was de twintigjarige onderwijzer
ledig, en zag, door welken prikkel ook daartoe aangedreven, naar eene betrekking
uit, waarvoor hij de bevoegdheid en de noodigste uitwendige en innerlijke
eigenschappen bezat en slechts den wil om eene nuttige roeping te vervullen behoefde.
De dorpsschool te Beusichem werd destijds door een groot honderdtal leerlingen
bezocht, zoodat de wet het houden van een' ondermeester voorschreef, en voor die
betrekking werd Hofdijk aangenomen. Aan den hoofdonderwijzer was toegestaan
‘kostleerlingen in huis te houden’. Dit doet onderstellen, dat zijn inkomen
onvoldoende was, zelfs als hij al de kleinere, vanouds aan zijne oorspronkelijk
kerkelijk ambt verbonden, betrekkingen vervulde, en ze niet aan een ander overdeed
voor een prijsje, omdat hij wel een deel van het traktement wilde of kon opofferen.
De genoemde kostleerlingen werden op de gewone manier in de school onderwezen;
wat de onderwijzer in zijn beschikbaren tijd verder met hen deed, was zijne eigene
zaak. Was dit anders geweest, dan had hij dag- en kostschoolhouder geheeten, en dit
werd men alleen door groote inschikkelijkheid der gemeentenaren, die toch altijd
bleven meenen, dat hun kroost bij de vreemde jongeheeren ach-
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terstond, ja verwaarloosd werd. Om de zaak in dien tijd goed voor te stellen, dient
nog gezegd te worden, dat het een instituut was, wanneer ook de externes door den
monsieur werden opgenomen, geheel volgens zijn welbehagen. De toenmalige
toestand te Beusichem was wel in ons geval de ongunstigste, daar zij beide de lasten
van het kosterambt en het instituut in zich vereenigde, de eerste op een dorp van nog
geen duizend zielen heel gewoon; in grootere gemeenten kende men die niet in die
uitgebreidheid: men luidde de klok alleen op kerkdagen en begroef zonder de
aanvoering van een lijkdienaar. De stelling van Hofdijk was dus heel ongunstig. Men
herinnert zich nog en bracht dat aan de jongeren over, niet zonder een heimelijk
genoegen, hoe de allengs meer genoemde en eindelijk vereerde dichter, in de kerk
had voorgelezen - dat vóór eene halve eeuw nog tot de benijde betrekkingen behoorde
- en dat hij, in een eigenaardig kostuum als vermomd, zijne dorpsgenooten ten grave
had gebracht - dat meer tot de zeldzaamheden gerekend werd. Ook dàt nam hij later
weer koel op. Toen hij lang daarna een zijner medeleden op eene vergadering van
een wetenschappelijk genootschap opmerkte en vernam dat deze heer te Beusichem
woonde, vroeg hij belangstellend: ‘Waar ligt die negorij toch?’ Wat hij later zoo
geriefelijk in den stroom der vergetelheid dompelen kon, was toen niet zoo
gemakkelijk te dragen. Van de gelegenheid om zich eene nuttige afleiding te
verschaffen door te studeeren voor examens, maakte hij geen gebruik, gelijk reeds
is opgemerkt. Eindelijk was 't hem genoeg, en het lidmatenboek zegt, dat hem 19
Mei 1839 kerkelijke attestatie verleend werd naar Alkmaar.
Wij zullen later vernemen, dat hij aan de boorden van de Lek een paar uitvoerige
gedichten had geschreven, maar moeten nu trachten te weten of hij door heimwee
gekweld of daarenboven nog door eene andere macht naar zijne
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geboorteplaats gedreven werd. De Geldersche Volksalmanak voor 1839 bevat van
zijne hand een lofzang op de Liefde; hij is onderteekend te Beusichem in Juni 1837,
dus vier maanden voordat de jongejuffrouw Ukena vijftien jaar zou worden, want
deze was het voorwerp zijner hartstochtelijke vereering. Zoo trok hij de inmiddels
bijna zeventienjarige te gemoet; hij telde zoowat drie en twintig, zonder veel andere
uitzichten dan die van een beginnend poëet en dat nog wel in ons land.
De terugkomst naar Alkmaar was op zijn zachtst gesproken eene daad van
overmoed. Met den stiefvader was het gegaan, gelijk reeds van zijne vakgenooten
is gezegd: hij was bijna uitsluitend barbier geworden en dit was ook het beroep van
den zoon uit het tweede huwelijk, Hofdijk's halfbroeder van moederswegen. Ook
was de oude Siewerts hertrouwd, en de nieuwe vrouw aangesteld als inbrengster in
den lomberd; daartoe was het voorhuis omgeschapen in eene tijdelijke bewaarplaats
der panden en de scheerwinkel eenige huizen verder in de Achterhouttilstraat
overgebracht onder de leiding van den zoon, terwijl de vader de stadsklanten bediende.
Nu Willem thuiskwam, werden deze schikkingen uitgebreid door het afschieten van
eenige ruimte tot een bovenkamertje, waar hij weldra tal van versierselen aanbracht,
prentjes, bloemen en bladeren met andere kleinigheden, gelijk arme verliefde poëten
plegen te doen. Zelfs iemand, die geen vriend der natuur was, zou deze omgeving
verlaten hebben om te genieten, wat de landstreek oplevert in den schoonen zomerdag.
Zoo deed hij, die door aanleg en gewoonte nergens zoo thuis was als in zijn eigen
schoon Kennemerland. Men heeft reeds lang mededeelingen gedaan, de gewoonten
van dichters en schrijvers openbarende, ‘blikken geworpen op de schrijftafels van
groote mannen’. Men weet nu, dat verzen en romans kunnen gemaakt worden door
menschen, die in hun bed liggen, of nog erger zich uitgestrekt hebben op den harden
grond; door haveloos en gedeeltelijk ongekleede
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persönen. of die integendeel uitgedost zijn, alsof ze onder het oog moeten komen
van den grooten koning te Versailles; die alleen werken kunnen in een keurig
gemeubeld kabinet en nooit een letter plaatsen, tenzij op fijn papier met gouden
randen, of die hun boek in de wereld brengen, gelijk ‘Ons Voorgeslacht’ ontstond;
die een secretaris achter zich hebben op hunne wandelingen door hunne werkkamer,
of in de lanen hunner buitenplaats, en aldus elken wanklank kunnen hooren, dien zij
anders eerst zouden opmerken, nadat die gedrukt was, of die met Dante ronddwalen
in zóó geheimzinnige omgeving en volslagen afgetrokkenheid, dat de eenvoudigen
hen wanen te aanschouwen in den omgang met geesten.
Wie ooit met Hofdijk gewandeld heeft in de stad of daarbuiten en hem in al zijn
bewegen en stilstaan heeft gade geslagen, wie hem zijne diepe verontwaardiging
hoorde uiten of deelgenoot werd zijner dichterlijke verrukking, wie zijne
onderhoudende verhalen eensklaps hoorde afbreken door een allerhardnekkigst
stilzwijgen, wie zijne natuurlijke vriendelijkheid kent bij eene plotselijke ontmoeting,
als hij niets buitengewoons in zijn hoofd had, of zijne onmalsche norschheid, als hij
zat, stond of liep te dichten, weet iets van zijne manier van werken. Zij ontstond door
omstandigheden en gewoonte, en is hem bijgebleven tot zijne laatste gangen naar de
bosschen in de omstreken van Arnhem.
Tegen het einde van zijn verblijf te Beusichem onderteekende hij het voorbericht
van een eerste afzonderlijk werk, ‘Rosamunde’ getiteld en te Amsterdam bij
Immerzeel uitgegeven. Maar eenige weken later, in Augustus 1839, schreef hij de
opdracht van een nieuw stuk: ‘Egmond in 1004 en 1021’, dat te Alkmaar uitkwam.
De betrekking tot Immerzeel deed hem ook optreden in den Nederlandschen
Muzenalmanak voor 1840 en wel met een stukje van 1838, ‘Het Avondrood’, en een
ode van Januari 1839, ‘Jeugd en Liefde’, beide dus te Beusichem geschreven. In
datzelfde jaar ontstonden ook een paar zijner ‘Kenne-
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mer legenden’, tot latere openbaarmaking bewaard. Gelegenheidsdichter voor vrienden
en bekenden is hij nooit geweest; hij had een zekere vermaardheid om in hunne
kringen op eene hoogst aantrekkelijke wijze het woord te voeren, maar zijne verzen
waren daarvoor niet veil; evenzeer, hoe geestig hij soms kon zijn, hield hij zich buiten
het komische. Het zal er wel niet ver van af zijn, dat hij beide dichtsoorten stilzwijgend
een weinig beneden de waardigheid zijner gave achtte. En zoo bracht hij het jaar
zijner terugkomst door, dichtende, denkende, vol hoop, volharding en niet het minst
vol teederheid voor de zeventienjarige koningin zijner gedachten. Zijne en hare
familie deelden in zijne verwachtingen van de toekomst; immers Juffrouw Toussaint
op de Mient, die óók het onderwijs aan de letteren had gegeven en die nog niet eens
verzen schreef, was wel een afdoend voorbeeld, om niet eens te spreken van den
dichter van Jose en Guy de Vlaming. Zoo dachten de goede menschen in alle
eenvoudigheid. Ook zal de moeder van Helena wel wat moederzorg betoond hebben
aan den jongeling, die van zijne kindsche jaren de goede zijde der inrichtingen te
haren huize had gekend en als ouderlooze hare vrouwelijke meewarigheid veroverde.
Op den duur echter kon het zoo niet blijven; er moest iets verdiend worden, en dan
was er nog tijd genoeg over voor de studie; immers er waren zooveel menschen, die
bij het dichten nog preekten, pleitten, dokterden, zelfs kooplui en makelaars waren.
Dat denkbeeld moest verwezenlijkt worden in eigen kring, en de Ukena's hadden er
alle eer van. De oudste zoon kende van nabij een ambtenaar ter secretarie, met wiens
dochter hij later getrouwd was, Pieter Spanjaardt geheeten, een Enkhuizer van
geboorte. De toenmalige stadssecretaris had een bekwamen chef-de-bureau
broodnoodig en Spanjaardt was daartoe uit zijne stad overgekomen, kreeg niet alleen
eene benoeming ter secretarie, maar werd nog ijker er bij. Een nieuwe burgemeester
had hem ook zeer noodig, zoodat hij de man
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werd; reeds in den hier besproken toestand van Hofdijk had hij invloed genoeg om
de vrienden uit Den Burg een pleizier te doen, de jonge poëet werd zijn beschermeling
en de omstandigheden brachten mede, dat de Burgemeester en de Secretaris het plan
hartelijk ondersteunden, zoodat het personeel der stedelijke secretarie met een
schrijver vermeerderd werd. Daar wij nog ver van de Gemeentewet zijn, is het niet
vreemd, dat deze zaak binnenskamers en onder de hand gedaan en vastgesteld werd;
een besluit van benoeming of eene bijzondere opgave van betaling eener jaarwedde
bestaat niet, voor zoover ten aanzien van 't laatste het jaar 1840 betreft, zoodat het
begin zijner ambtenaarsloopbaan niet juist terug te vinden is. In 1841 wordt voor
hem een jaarwedde van tweehonderd gulden uitgetrokken, sedert 1844 op driehonderd
gebracht. In verband met het opgemerkte betreffende zijne weinig officieële plaatsing,
dient wel hier reeds gezegd te worden, hoe eigenaardig de notulen den afloop van
dit ambtsleven verhalen met de woorden, ‘dat hij voor zijne betrekking bedankt.’
Een eerste gevolg zijner plaatsing was de vervulling van een lang gekoesterden
wensch. Hij had nu inderdaad een titel, en wel een titel waarvan een Hagenaar vreemd
zou opzien: hij was niets minder dan commies ter secretarie, terwijl zijn chef - het
hoofd van het ministerie Spanjaardt, gelijk men nu nog zegt - eenvoudig ambtenaar
heette. Die titel was zeker fraaier dan die van kweekeling en ondermeester en zeker
achtenswaardiger dan het naamloos bedrijf, dat hij sedert Mei 1839 ter hand had
genomen. In elk geval kan men daarvan zeggen, dat zijne verloving met Helena
Johanna Ukena thans eene zaak van openbare bekendheid werd. Zoo dit in het
genoemde jaar 1841 geweest is, dan hebben deze geesten tien jaren den tijd gehad
om elkander te beproeven.
Natuurlijk bezong hij die gebeurtenis door een nieuw dichtstuk toe te wijden aan
de uitverkoorne; het heette
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‘De Bruidsdans. Een Lied van den Minstreel van Kennemerland’. Het verscheen te
Alkmaar, 1842; de opdracht is gericht tot Theda. Menigeen heeft woordelijk van
buiten geleerd, wat de ondeugende Braga hiervan gezegd en op de rekening van den
dood-onschuldigen Boudewijn geplaatst heeft. Of de letterkundige Vernuften op den
Nyenborch in navolging der ‘Geesten’ op het Muiderslot elkander vereerende
bijnamen gaven, is onzeker; dat in die hoogbeschaafde omgeving en in de vrome
stemming ter pastorie van Heiloo een armen drommel spotnamen zouden achterna
geroepen worden, is onmogelijk, terwijl wij gelegenheid zullen vinden om na te gaan
of Hofdijk's karakteriseerende naam een geschenk kan zijn der gemeenzame
genegenheid in ernst aan hem gegeven, door zoo aanzienlijke vrienden. De waarheid
is trouwens, dat de vinding van Hofdijk zelf is. Eenvoudig genoeg is de opheldering,
dat de benaming zooveel mogelijk uitdrukte wat hij meende te worden. Met den
naam Theda weet men minder raad, wel te verstaan om de opheldering der keuze te
rechtvaardigen. Die verklaring is, dat veel vrouwen uit het oud-Oostfriesche geslacht
der Ukena's dien naam droegen. In het nog te vermelden dichtstuk Helene, wordt in
eene aanteekening aangaande een wapen uit de eeuw der Karolingers, door hem
medegedeeld, dat het later in de geschiedenis bekend is als dat van het geslacht
Ukena. Oostfriesch was dit geslacht buiten twijfel: de vader van Theda was geboren,
op een bijna onvindbaar plaatsje, een weinig ten noordwesten van Emden; hare
grootouders woonden er nog in 1810, toen hare moeder haar Amsterdamschen
vakgenoot, den weduwnaar Fokke Hendrik Ukena trouwde.
Theda is eene gedaante uit het verhaal van Eelco Hermana in ‘De Voorouders.’
Wij behoeven thans evenmin te zoeken naar verontschuldigingen voor, als naar
redenen van Hofdijk's geringe belangstelling in de onderwerpen, die op de
stadsschrijfkamer
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voorkwamen. Kopiëerwerk was niet voor hem geschikt. Ieder die kan oordeelen over
het verschil van het beheer eener gemeente voor en na de invoering van het beginsel
der autonomie en sedert het aanbrengen van voorheen geheel onbekende takken van
dienst, weet dat de arbeid verveelvoudigd is, dat elk onderdeel belangrijker werd en
nu heel wat meer dan werktuigelijke kennis vordert. Daaruit kunnen wij ook afleiden,
hoe betrekkelijk onbeteekenend veel destijds was, en hoe ongevallig aan een
dichterlijken geest, die boven alles naar eene ideale vrijheid haakte. Wat hij in zijne
vele vrije uren deed, voor zooveel het doel dezer nasporingen betreft, was teekenen,
legenden dichten en lezen; hij deed dit alles meest op zijne wandelingen; bij zomertijd
was hij vaak in de buurt van Heiloo, als de dag aanbrak; maar die ijver verliet hem
als hij op het stadhuis kwam, en meermalen moest hij zich laven met eenige bladzijden
steelsgewijze te lezen in het Placaetboek van Cau en Scheltus, totdat ook deze
verkwikking aan de heeren niet meer welgevallig werd. Er werd besloten, hem langs
een anderen weg voort te helpen in de richting, die zich meer en meer begon te
openbaren. Men zou hem het jaargeld laten behouden, of liever de heeren, die hem
op 't stadhuis gebracht hadden, legden dat bedrag bijeen en het heette, dat Hofdijk
na twee jaar verklaren zou of hij al dan niet in dienst der stad wilde blijven, en na
deze overeenkomst ondernam hij, wat altijd bekend is gebleven onder de benaming
van zijne kunstreis. Een ambtenaar reist, behalve op de manier van andere menschen,
ook op eene negatieve manier; alsdan bezoekt hij gedurende zijn verlof nooit zijn
bureau, of, zooals dat te Amsterdam in ongewijde taal heet, zijn kantoor, is voor
korten tijd van huis en komt in wezenlijkheid vaak genoeg terug om door iedereen
gevonden te kunnen worden, waar men hem anders zoeken zou. Zoo is Hofdijk zeker
de Zuiderzee overgestoken om op de Veluwe te gaan nasporen, wat daar voor zijne
portefeuilles te verkrijgen was, maar zijn
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eigenlijk jachtgebied lag aan de duinstreek, tusschen Schorel en Hillegom, waarvan
hij zulk eene aardige kaart gaf, in vogelvlucht geteekend. In een dier zeker niet
zeldzame verpoozingen van zijne kunstreize had hij eene ontmoeting met ons medelid
Bosboom; dat was in September van 1846, toen onze vriend reeds een kunstenaar
van naam was geworden en te Alkmaar in de Groote kerk studies kwam maken. Hij
had zijn tijdelijk verblijf genomen in het ons bekende logement Den Burg en zag
daar niet slechts de dochter des huizes, maar ook haren vriend Hofdijk. De jongelui
hadden in het geheele leven maar één enkel bezwaar; het traktement van driehonderd
gulden was wat sober, en daarop was door hen gevonden, dat Hofdijk zich maar op
‘de winstgevende schilderkunst’ zou gaan toeleggen, mits Mijnheer Bosboom na het
bekijken zijner teekeningen en studies daaraan zijne goedkeuring wilde hechten. Nu
is het wereldkundig, dat niemand woordenrijker is dan de goede kerkschilder, zóó
zelfs dat de stroom te sterk wordt om een uitweg te vinden, namelijk als hij iets
aangenaams en hoffelijks te zeggen heeft, iets dat, zooals hij zegt, goed doet, iets,
dat gelukkig maakt. Doch als hij iets moet verklaren, dat pijn doet aan de hoorders,
dan heeft hij een paar dagen noodig om het eerste woord te vinden, en al lijdt hij
onbeschrijfelijk onder zijn eigen oordeel, wat hij zegt is niet slechts eigene overtuiging
maar ook de waarheid. Toen hem in het voorgaande jaar, dat is nu twee en veertig
jaar na dit onderhoud met Hofdijk en Helena, gevraagd werd, wat destijds de uitspraak
geweest was, niet zonder bezwaar van wege de hoopvolle stemming van den
aspirant-kunstbroeder en de smeekende oogen der verloofde, schreef hij aldus: ‘Ik
gaf hem te kennen, hem als geboren dichter te achten, een landschapsschilder met
de pen bij uitnemendheid, maar te gelijk, dat die gave daarom nog geen de minste
voorspelling opleverde om datzelfde evenzeer te worden met het penseel.’ Gelijk
het gaat, wanneer eene raadgeving buiten de reke-
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ning valt, er werd gehandeld volgens het uitlokkende plan, en Hofdijk werd leerling
van den heer Simon van den Berg, tot vóór korten tijd directeur van het Koninklijk
Kabinet van schilderijen in Den Haag en van zijn thans overleden schoonbroeder
Christiaan Immerzeel, toen beiden te Haarlem wonende.
Om den loop der studiën van hun' leerling te beschrijven, is het de vraag of men
met het begin of met het einde eener week moet aanvangen. Wij zullen het laatste
doen. Als de duisternis van den Zaterdagavond inviel, was onze voetganger bij het
kerkje van Heiloo en stapte met toenemende vaart op Alkmaar toe. Dinsdag groette
hij de Lieve en zijne historische bakermat en bereikte na veel dwalen, rusten en
teekenen de Beverwijk, waar hij den Woensdag zijne offerande aan de huisgoden
van Dr. Dorbeck aanbood. Deze dichterlijke vriend van Hofdijk, wien hij zijne
Rosamunda opdroeg, overleed te Alkmaar 5 September 1888. Ons medelid Hasebroek
schetste hunne betrekking in het inleidend woord van de Lelietjes der Dalen, het
nagelaten dichtwerk van dezen anderen dichter uit Noord-Holland. Na een dag
oponthoud, werd het nu voor Hofdijk zachtjes tijd om zich naar de Spaarnestad te
begeven, vanwaar hij tijdig naar Alcmaria Victrix terug keerde om den rustdag nuttig
en aangenaam door te brengen. In het booze jaargetijde kwam daarin veel verandering,
maar die herhaalde tochten heeft hij zeer onderhoudend beschreven in zijne
‘Kunstenaars-idylle,’ Haarlem 1849. Het schilderen is evenwel bij eene idylle
gebleven: de verwachtingen, op die dichterlijke wandeltochten geboren, zijn volkomen
teleurgesteld. Van zijne Haarlemsche meesters meende Immerzeel, dat hij ‘den vorm
niet kon krijgen’, de andere getuigt, ‘dat, wat zijn aanleg betreft, deze niet veel te
beteekenen had; - ik geloof zelfs, dat zijn dichterlijk talent hem juist daarvoor in den
weg stond.’ Tegenover de ongegronde bewering, dat zijn eerste schilderij op de
Amsterdamsche tentoonstelling terstond
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verkocht werd, Staat in het verslag der ‘Kunstkronyk,’ dat het evenmin in Den Haag
als in de hoofdstad aanmoedigende kunstbeschermers kon lokken, en uit latere
beschikkingen is het bekend, dat het gelegateerd werd aan het Museum te Alkmaar
door den schilder zelven.
De Haarlemsche Rederijkerskamer Lourens Jansz. Coster had stukken zonder
vrouwenrollen noodig en droeg de vervaardiging daarvan aan haar medelid en
toenmaligen stadgenoot op. In October 1856 beschreef hij zich in zijne ‘Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde’ en, zinspelende op zijn vijf jaar vroeger aangevangen
tooneelwerk, zegt hij: ‘Hofdijk heeft zijne vroegere epische baan verlaten, en zich
bijna geheel der dramatische poëzy toegewijd.’ Wij zijn hem nog een overzicht van
den vroegeren arbeid schuldig en van de nog onbeschreven jaren, eer zijn leven eene
algeheele verandering ondergaat. Hij moet in dat tijdvak, waarin hij schilder en
dichter was, veel geschreven hebben, dat hier en daar verstrooid werd zonder ooit
bijeenverzameld te worden of door hemzelven voor zijn werk erkend of verzameld
te zijn. Bovendien dagteekenen van dien tijd de ontwerpen en voorstudiën van het
vele, dar eerlang met snelle opvolging het licht zou zien. Jacob van Lennep schreef
een aanbevelend woord vóór ‘De Jonker van Brederode’ in 1849. Het volgende jaar
verscheen het eerste deeltje der ‘Balladen van Kennemerland’; hij had dien bundel
niet alleen mogen opdragen aan Koningin Sophie, maar ook de toestemming
verworven om zijn present-exemplaar persoonlijk aan te bieden, iets waarvan toen
en later veel gewag gemaakt is. De Haarlemsche tooneelstukken deden aldaar
genoegen en de vervulling van het hem opgedragene werd niet onbeloond gelaten.
Een deel van zijn tijd werd ingenomen door de redactie van het ‘Album van Schoone
kunsten’, waarvan hij eerst medewerker was. Het bleek hem, dar het geslacht der
Maecenaten nog niet geheel uitgestorven was in zijne
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woonplaats, in zijne geboortestad en te Amsterdam. Hij werkte hard, maar met
ondersteuning, en de waardeering ontbrak niet. In 1850 ging hij op Holland op zijn
Smalst wonen, destijds een tijdelijk buitenverblijf, waar men kamers kon huren, thans
verdwenen door de groote veranderingen, die de aanleg van den spoorweg, het
uitroeien van bosschen en het sloopen van buitenplaatsen teweegbrachten; het lag
dicht bij De Beverwijk onmiddellijk aan de grens dezer gemeente, en onder Velzen;
naar men verhaalde werd op het naburige Scheibeek de ‘Palamedes’ geschreven.
Daar bleef hij totdat andere dingen hem zouden roepen.
In het twaalftal jaren, tusschen den dag, dat hij de dorpsschool van Beusichem
verliet, tot zijne benoeming te Amsterdam, is er in zijne lotgevallen maar ééne
zekerheid, die zijner volharding. Den 1sten April 1848, toen zijn tweejarig verlof te
Alkmaar geëindigd was, had hij zich moeten verklaren, gelijk gezegd is, en dit was
de dag, waarop ‘hij voor zijne betrekking bedankte’. Daarmede had hij het inkomen,
al was het klein, afgewezen en andermaal zijne vrijheid verkozen boven een loon
voor een hem weder te eentonigen arbeid. We hebben opgemerkt, dat zijn ijver
gedurende zijn tweejarig verblijf te Haarlem onmiskenbaar groot was, en dat hij
bovendien eene overigens onontbeerlijke welwillendheid van vriendenhanden
ondervond. Ook nu werd het hem mogelijk gemaakt, zijn ouden gang te gaan en op
zijne wijze te werken in de volheid van het natuurleven, maar, in de hem zoo gewone
krijgsmanstaal gesproken, hij was in zijne laatste verschansing. Hiermede zou nu
genoeg gezegd zijn, zoo weder niet eene andere legende zich gemengd had in zijne
nog niet opwekkende historie.
Toch zou het in zijn levensbericht eene fraaie bladzijde geweest zijn, als daarin
naar waarheid kon beschreven worden, hoe de jonge Hofdijk was toegelaten in de
letterkundige avondstonden van den huize Nyenborch, dar hij
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een der talentvolle gasten was in de pastorie van Heiloo. Daarvan zijn inderdaad
verhalen in omloop, die iemand goed doen. Hoe ze ontstonden en waarom ze bij
herhaling geschreven werden, is niet dan met voorzichtigheid te zeggen. Het opnemen
van een talent zonder geboorte en in behoefte werkeloos levende door de rijker
bedeelden naar het tijdelijke en naar den geest, is altijd iets zeldzaams. Wanneer
iemand zich uit den lageren kring heeft opgewerkt door het kiezen van den juisten
weg of door het slagen in zijne pogingen, dan wil ieder vereerd worden met zijn
omgang, omdat een deel van zijn roem afstraalt op hen zelven. Eerst dan nog moet
de begunstigde zich aannemelijk maken in den ongewonen kring, na zich met alle
kieschheid losgemaakt te hebben van zijne eigene omgeving. Is de tijd van
hulpbehoevendheid voorbij, dan verneemt men niet zelden, hoe de aanzienlijke gaarne
wil weten, dat hij die goede uitkomsten van den vermaard gewordene lang heeft
voorzien en er wel een weinig toe heeft bijgedragen om hem deze hoogte te doen
bereiken.
Omgekeerd gebeurt het, dat die bewering van oude vriendschap niet wordt
wederlegd door den gepretenteerden gunsteling, immers de toegekende genegenheid
geeft hem grooter eer, dan de tegenspraak het genot eener kleine wraakneming kan
verschaffen. Maar om zoodanige poëtische tusschenvoeging in de eenvoudige historie
te maken, moet ten minste de waarschijnlijkheid daarvan bestaan, en dit is in ons
geval de vraag. Vooraf dient opgemerkt te worden, dat de toelating van den jongen
Hofdijk in de niet onvermaarde gezelschappen te Heiloo voor hem een zegen zou
geweest zijn, ook als men uitsluitend het oog heeft op zijne gebrekkige
maatschappelijke vorming en op zijne pas aangevangen letterkundige ontwikkeling,
en dan - het hooge woord moet er uit - hij had zich daartoe den weg afgesneden. Het
heet, dat hij de vriendschap won van juffrouw Toussaint, en dat hij haar dikwijls
vergezelde naar
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de vriendelijke pastorie van Heiloo. Vooreerst moet men wel in acht nemen, dat het
verschil tusschen beide voor ons en een geslacht vroeger vermaarde letterkundigen
groot was. Behalve in jaren en sekse, was er een groote afstand tusschen de eerste
met hare welbewaarde overleveringen eener deftige afkomst, hare uitmuntende
opleiding te Harlingen, hare vorming in de aanzienlijke omgeving der familie De
Bruin Kops te Hoorn en tusschen den jongeling uit de ons bekende schamele
omgeving, vooral naar de beoordeeling eener kleine stad. De juffrouw was een
zeldzaam voorbeeld van ingetogenheid en kieschheid; hij was inderdaad een braaf
jongeling, met vrij veel uiterlijkheden van het tegendeel; zoo zij niet als
romanschrijfster reeds eene rol bestemd had voor een denkbeeldige dochter uit eene
herberg of taveerne, zou zij stellig den omgang vermeden hebben met iemand, die
zich met het leven en het bedrijf zijner aanstaande schoonmoeder als vereenzelvigde.
Men kan deze tegenstelling nog lang voortzetten, maar het is genoeg de afdoende
getuigenis der meestbevoegden neder te schrijven: Toussaint hield niet van Hofdijk.
Toen ons medelid Hasebroek in het vroege voorjaar van 1843 zijne eerste
standplaats verwisselde met Breda, was hij er iets meer dan zes jaar werkzaam geweest
en bewaarde daarvan, gelijk veel anderen, goede herinneringen. In December 1838
had hij de schrijfster van Almagro bezocht, en deze had onverwijld met een
tegenbezoek de uitnoodiging der schrijfster van Te Laat beantwoord. Een half jaar
daarna begon Hofdijk zijne vroegere omdwalingen in het bosch van Heiloo te
hervatten, bezocht het witte kerkje weleens en af en toe kwam hij de pastorie binnen,
om den jongen leeraar te raadplegen, niet uitsluitend over aangelegenheden van
geestelijke strekking, maar in diens hoedanigheid als letterkundige. Toen hij
stadhuisklerk geworden was, placht hij nog weleens aan te loopen, als hij zijne
wandelingen in die richting alleen deed, en zoo moet het wel gebeurd zijn, dat hij er
soms een der letterkundige
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vrienden van Jonathan en Editha aantrof, die van grooter afstanden gekomen waren
als gasten, of die op 't Huis gelogeerd waren en vandaar als bezoekers welkom werden
geheeten en met aangename indrukken de pastorie verlieten. Het moet een schoon
tijdvak geweest zijn in de geschiedenis van Den Nyenborch, niet ongelijk aan hetgeen
met meer of minder overdrijving verhaald wordt van Muiden: een later geslacht moge
dat beschrijven, als men zal begrepen hebben wat de groote beteekenis is van de
Negentiende eeuw in de historie onzer letteren, Maar die zin voor kunst en
wetenschap, die smaak voor alles, wat door rijkdom van gaven en de geschiktheid
om zich in zulken kring te bewegen, die vereering van den adel der verdienste en
van het genie, dat alles maakte den ouden burcht nog niet tot eene open huizinge
voor elken nieuweling binnen het gebied van het talent, en de fijne beschaving met
de hooge aristocratische denkbeelden, die in de adellijke woning heerschten,
handhaafden het onderscheid van welwillendheid en gemeenzaamheid, van opneming
en toegankelijkheid.
Zijne verhouding tot den kring van het huis De Nyenborch zou niemand treffender
geteekend hebben dan Hofdijk zelf, als hij niet door het reeds veel gesprokene op
den zeventigjarigen geboortedag van Prof. Beets verhinderd was geweest te zeggen,
wat hij voorgenomen had te doen. In een papiertje bewaard, had hij eene verdroogde
bloem bij zich, waaraan deze herinnering verbonden was: Hij wandelde in ‘Het Bosch
van Foreest’ en uit eene zijlaan kwamen twee heeren een weinig verder op zijn' weg,
namen dezelfde richting als hij, zoodat zij een eind vooruit bleven, Het was de
predikant van Heiloo met zijn ambtsbroeder van Heemstede, Jonathan met Hildebrand.
Terwijl Hasebroek opmerkzaam luisterde, en Beets hevig gesticuleerde onder het
spreken, liet deze een bloempje vallen, dat hij in de zwaaiende hand gedragen had.
Dat ontsnapte niet aan het steeds waarnemende oog van den Minstreel
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van Kennemerland. Eenige schreden verder, raapte hij de bloem op, stak die als
dichterlijke vereering bij zich, verliet de groote laan langs een bijpad, en kon veel
jaren later het voorwerp toonen, waarin hij den eerbied aan den dag legde voor den
toen reeds beroemden gastvriend der pastorie van Heiloo.
In de eerste jaren van zijn verblijf te Amsterdam hield Hofdijk enkele voordrachten
in proza. De onderwerpen waren genomen uit zijne herinnering, en deze verlevendigde
hij voor zooveel dit noodig was. Zoo had hij een volkomen beeld vóór zich van
verschillende landschappen, die hem, naar de wijze opvatting van David Jacob van
Lennep, ‘belangrijk voor gevoel en verbeelding’ bleken te zijn. Hij ontdeed het terrein
van hetgeen de hand der kunst daaraan had toegevoegd, maakte het daarna ledig en
woest, en begon het toen te stoffeeren met geheimzinnige wezens, met menschen
van wonderlijke gedaante, vreemde eigenschappen, de gansche reeks
vertegenwoordigende van menschelijke deugden en duivelachtige geaardheden, met
dieren, welker soort reeds lang is uitgestorven en planten, sedert eeuwen ontaard en
vergaan, en liet op dar tooneel gebeurtenissen plaats hebben, waarvan het verhaal,
op deze wijze geleverd, gelijkelijk voldoet aan verstand, gevoel en verbeelding. De
uitgever A.C. Kruseman kende er een paar van, wist die studies tot een negental te
laten brengen met eene inleiding en gaf toen het veel gelezene en driemaal gedrukte
boekje uit: ‘Historische Landschappen’, Haarlem, 1856. De rangschikking is naar
de volgorde van het beschreven tijdvak, maar de tafereelen zijn niet naar dit beginsel
geschreven. Men heeft bijna elk daarvan beurtelings het beste en sprekendste
genoemd. Wie geen voorstelling van een onbepaald tljdvak onzer ongeschrevene
historie verkregen heeft na de lezing van ‘Het Hunebed te Rolde’, moet wel het
orgaan voor de geschiedenis missen, en wie dit studievak heeft beoefend, zal gaarne
erkennen nooit een beteren gang van de invoering
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der Christelijke leer te hebben leeren kennen dan uit ‘De preekstoel onder Heiloo’.
Eene oudheidkundige tentoonstelling te Amsterdam bracht ons kundig medelid,
den uitgever van de ‘Landschappen’, op het denkbeeld der uitgave van het
omvangrijke werk, dat een arbeid van zeven jaren eischte: ‘Ons Voorgeslacht in zijn
dagelijksch leven geschilderd’. Het boek heeft zijne inwendige geschiedenis en zijne
uitwendige. Wie het doorziet, bemerkt spoedig, dat de zeventiende en de achttiende
eeuw met onevenredige kortheid zijn behandeld en leest aan den voet der bladzijden,
dat de naam van een ander onzer medeleden daar dikwijls genoemd wordt, die van
Dr. G.D.J. Schotel, van wien getuigd wordt, dat hij niets ongelezen liet van hetgeen
onze zeventiende eeuw betreft en wiens werken toonen, dar hij het daaraan sluitend
tijdvak niet minder machtig is. ‘Ons Voorgeslacht’ tot aan het einde der middeleeuwen
is uitvoerig bewerkt, zoo zelfs, dat het de raming van den omvang te buiten zou zijn
gegaan, indien de rest niet wat bekort was geworden. Evenals de ‘Landschappen’,
zijn het wandelingen langs den ouden bodem van ons vaderland, en zichtbaar is het,
hoe een groot gedeelte van de eerste deelen ontstond. Gewapend met eene steeds
toenemende belezenheid, die blijkbaar is uit eene macht van aanhalingen, trekt de
auteur van plaats tot plaats, rondziende, stilstaande, mijmerende, losbarstende als hij
sterke indrukken ontvangt en hevige aandoeningen hem treffen. Dan haast hij zich,
den stroom der gedachten terug te geven in schrift, want van de vlugge doorlezing
zijner bronnen tot de overweldigende uiting zijner phantasieën is alles slechts een
gang naar het ondichterlijke doel: kopij voor den verbeidenden letterzetter. Dan
neemt hij elk stuk papier, dat op den weg, in het bosch, in eene landelijke herberg,
bij boer of heide- en duinbewoner te vinden is en schrijft met alles, zelfs met een
afgebrand houtje. Kruseman verhaalt dit op blz. 412 van het eerste deel zijner
‘Bouwstoffen’ en deelt
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dit nog wel eens mede, thans met veel minder bezorgdheid dan in de jaren, waarvan
iedere maand eene aflevering moest voortbrengen, Men zie nu eens, of het
aanschouwelijke niet uit het boek spreekt, en beoordeele of niet, onverminderd de
verdienste van een fraai uiterlijk, het groote publiek deelde in de bezieling van den
schrijver, die meer dan waarschijnlijk alles moest hebben gezien en bijgewoond, wat
hij van den voortijd in woord en prent overbracht. Juist dat ‘Ons Voorgeslacht’ op
de zetterij kwam in eene kopij, die voor geen bewaren geschikt was, is de reden dat
het boek, andermaal, en twee en twintig jaar na de eerste verschijning in druk gebracht,
binnen weinig weken acht duizend inteekenaren telde.
Voor dezen soort van arbeid had Hofdijk een gelukkig tijdvak, bijzonder ten
aanzien van de bronnen. Wel had Pleyte nog niet aan de beschrijving der
Nederlandsche Oudheden den vóór hem ongekenden vorm gegeven en hadden de
geschriften van Witte en Van Eeden nog niet geleerd, hoe men in onze taal onze
planten moet beschrijven, maar de tijd van zijn optreden was rijk aan nieuw
verschenen werken, gelijk hij die behoefde. Menigeen had zulke geschriften in onze
taal overgebracht en voor onze landgenooten verwerkt, die ook voor zijn studievak
de vertegenwoordiger was eener algemeene herleving onder ons, ook buiten de
schoone kunsten en fraaie letteren. Reeds dadelijk bij hunne verschijning had Hofdijk
gebruik gemaakt van werken als Schleiden, ‘De Plant en haar leven’; Ule, ‘De Wereld
beschouwd in den Strijd harer wording’; Von Weinhold, ‘Altnordisches Leben’.
Zooals is opgemerkt, kende hij zijne kronieken genoeg, om plaatsen daarvan uit zijn
geheugen aan te halen, gelijk dikwerf blijkbaar geschied is. Van de latere schrijvers
zijn hem professor Van Lennep en diens zoon, zijn beschermer, alles geweest. Wat
hem van tijdgenooten in zijn werk te pas kwam, had hij gelezen : Westendorp,
Budding, Janssen, Halbertsma, Haasloop Werner, Olt-
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mans, Eyck van Zuilichem, - hij heeft ze allen geraadpleegd; Ossian naar Bilderdijk's
vertaling vond zijne toepassing bij de beschrijving van Kennemersche landschappen,
Macaulay's Geschiedenis van Engeland, bij het tafereel van den koningseik bij
Garderen. Dit wordt hier als een enkel voorbeeld bijgebracht om aan te toonen, hoe
goed hij zijn onderwerp meester was, eer hij begon te schrijven. En toch is het den
kundigen Uitgever van de ‘Historische Landschappen’ en van ‘Ons Voorgeslacht’
nog niet duidelijk, hoe hij die bronnen bijeenkreeg, en in een ruimeren kring was hij
niet bekend als een verzamelaar, terwijl de bibliotheken van veertig jaar geleden
alleen den naam gemeen hebben met de alom hulp verleenende instellingen van
onzen tijd. Van jongs af waren hij en zijne makkers gewoon zich met kleine middelen
boeken te verschaffen, of ze met weloverlegde woorden terleen te krijgen, en zoo
had hij eene kleine verzameling verworven, die hem als bouwstoffen diende en na
deze diensten betoond te hebben plaats moest maken voor andere. Om echter de
beteekenis zijner geschriften te verstaan, is het noodig te weten, dat hij over geen
geringe letterkundige hulpmiddelen heeft weten te beschikken, want alvorens zijne
verdiensten in den vorm te beoordeelen, mag men niet nalaten te erkennen, dat de
degelijkheid van den inhoud vaak die eener welluidende, zoo niet klinkende
dichterlijke schepping verre te boven gaat.
Het sterkst is hij zijn levenlang geweest in het landschap. Hij overziet in een
oogenblik het geheel, neemt de minst beteekenende onderdeelen met groote
scherpzinnigheid waar, beschrijft en verklaart elk verschijnsel en schikt het tafereel
met groote behendigheid naar het jaargetijde of naar het oogenblik van dag of nacht.
Wel heeft ieder zijne indrukken van de natuur, vooral als zij schoon is en men
daarmede sedert de vroegste levensjaren gemeenzaam is geworden. Voor een
ontvankelijk gemoed, gelijk onze bekende Alkmaarsche knapen bezaten, zegt het
veel, als er
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schoone geschiedenissen en fraaie volksverhalen aan verbonden zijn, en de zichtbare
overblijfselen van den voortijd beide herinnering en verbeelding opwekken. Hofdijk
had de gaven ontvangen der opmerkzaamheid en der waarneming en daarbij het
talent van beschrijven. Door dit alles heen blinkt zijn zin uit voor koloriet, dat nergens
nalaat leven en gloed bij te zetten aan zijne tafereelen. Het landschap is zijne groote,
zoo niet zijne eenige kracht; in dat vak kan hij vergeleken worden met de beste zijner
kunstbroeders; zoo is de waarheid bewezen geworden van Bosboom's oordeel, dat
hij een geboren landschapschilder met de pen was en er is niets aanmatigends in
zijne eigene meening, wanneer hij zichzelf kenschetst als schilder-dichter.
Nadat Hofdijk's verblijf in zijne afzondering tot in den tweeden zomer geduurd
had, ontving hij zijne benoeming aan het gymnasium te Amsterdam; grootendeels
was zij te danken aan den invloed van Mr. Jacob van Lennep, die een der curatoren
was. De betrekking heette: Onderwijzer in de Nederduitsche taal, stijl en geschiedenis
des Vaderlands; hij zelf bracht dit over door praeceptor; het gebruik heeft er
langzamerhand leeraar van gemaakt, en na de toepassing der Wet op het Hooger
Onderwijs werd het leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde en de geschiedenis
des Vaderlands, welke laatste betrekking echter niet in de wet zelf aangeduid wordt.
Het inkomen, daaraan verbonden, was zestienhonderd gulden; de regel, dat de titel
het dubbele traktement waard was aan privaatlessen, was nooit van toepassing op
deze vakken. In October 1851 aanvaardde hij zijne betrekking en oefende die uit tot
in den zomer van 1886, vijf en dertig schooljaren lang. Gedurende dat gedeelte van
zijn rijperen leeftijd en zijne klimmende jaren heeft hij in de letterlijke beteekenis
van het woord in het openbaar geleefd en waar hij als dichter en schrijver in
persoonlijke of geestelijke aanraking kwam met volwassenen, werd en bleef hij tot
in de kleinste bijzonderheden bekend aan een even groot aan-
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tal opmerkzame snaken, die hem hebben bestudeerd, zooals dit geschiedt door jongens
- meisjes heeft hij er maar twee onder zijne leerlingen gehad - destijds van elf tot
twintig jaar, ruim genomen; op deze oefende hij al den invloed uit, waaronder
persoonlijkheden als de zijne iemand weten te brengen.
De dertig jaren van zijn ambt hebben de bevolking der hoofdstad zien vergrooten
met 50 ten honderd, die van het gymnasium met 76 per cent. Bij zijne komst had hij
in al de afdeelingen te zamen 119 leerlingen, waarvan bijna de helft in de laagste
klassen zaten, en hoewel van het heele gezelschap slechts een vijftal student werd,
had het onderwijs toch plaats, ook al zag men de medestrijders bij halve dozijnen
onderweg den marsch opgeven. Het toenmalig gebruik bracht mede, en het was nog
niet door de voorschriften verboden, dat voor sommige leervakken kleine klassen
vereenigd werden om lesuren uit te sparen, maar de talrijke leerlingen bij elkaar en
voor een vak, waarvan het lot van den gymnasiast niet kon afhankelijk gesteld worden,
werd in de allereerste plaats een man van volstrekte autoriteit vereischt, als Hofdijk.
Met 1858 daalt de bevolking tot iets boven de zeventig en er waren twaalf jaar noodig
om honderd te bereiken; maar in 1879 was het bijna verdubbeld, zeker door de
veranderingen in het hooger onderwijs en door de uitzichten om te Amsterdam te
kunnen studeeren, bijzonder voor de geneeskunde in landsdienst. Die vermeerdering
was toen een groot tijdelijk bezwaar voor den leeraar; de wet werd eerst een half jaar
na het gestelde maximum ingevoerd; Hofdijk telde 63 jaren; in de eerste helft van
zijn cursus was hij lang ziek, en de nieuwe regeling gaf hem een medeleeraar in zijne
vakken, of naar zijn oordeel, een onderleeraar, wien wijslijk werd opgedragen de
grammatica te onderwijzen en dat voortaan niet meer volgens den kleinen Weiland.
Als dit nu zóó geschikt was, dat het onderricht aan de drie laagste klassen aan den
hulpleeraar in onze taal en historie toe-
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vertrouwd werd, bleven zes uren in de week over voor de hoogere klassen, die door
splitsing later meer werk gaven; in de zesde klasse gaf een ander onze
staatsinstellingen.
Onderwijs van een anderen aard dan het lagere had Hofdijk nooit gegeven of zien
geven; hij moest dus schoolhouden volgens zijne herinneringen aan Meester De Witt
en naar de opvatting van zijn gezond verstand, en dit laatste was van veel te deugdelijk
allooi om dat te willen leeren uit een boek over Opvoeding door Onderwijs, of een
Duitsche Pädagogik te vertalen en uit te geven ten einde bij de goê gemeente door
te gaan voor een paedagoog. Hofdijk was eene persoonlijkheid, om niet te zeggen
eene eigenaardigheid, en het is toch maar opmerkelijk, dat onder de mannen van 't
vak, die wat historische vermaardheid hebben, een groot deel datgene bezit, waarvan
hier en daar iets van Hofdijk's eigenschappen terug te vinden is. Met den sollicitant
bij Rabener, hield hij rechtzinnig vast aan dit artikel: ‘Auf dem Respect halte ich
mich!’ Van een omgang als voorheen op Noorthey en Schoonoord, thans op Stadwijk
en op 't Instituut-Schreuders had hij geen denkbeeld of ondervinding, maar hij zou
dat alles ten sterkste afgekeurd hebben. En de ‘jongens’ zouden onvoorwaardelijk
hunne stem gegeven hebben aan zijne ‘manieren’ niet omdat zij zelf grof en
onopgevoed, slaafsch of zonder eergevoel waren, maar omdat er geen onderscheid
des persoons bij hem was; zelfs de Rector had voor hem geen titel en de Curatoren
mochten van geluk spreken, als zij hunne mogelijke fijngevoeligheid eener betamelijke
ontvangst en behandeling bij hun ambtelijk bezoek een half uurtje konden afleggen.
Professor Kappeijne, die meer dan een kwart eeuw als rector al het zijne met Hofdijk
heeft ‘overbracht’ en toch diens nobel karakter en dichterlijke gaven ten hoogste
waardeerde, verklaarde dat zijn vriend in het uitdenken van scheldwoorden Van
Vloten ongeveer kon evenaren, doch het finaal aflegde tegen de
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vindingrijkheid zijner ‘jongens’. Intusschen moet ik de verzekering geven, dat niet
slechts de toekomstige bewoners zijner hoogere leerkamers hem altijd in oprechtheid
eene plichtschuldige vrees betoonden, maar tevens, dat de ouderen in zijne
afwezigheid en van hem sprekende hem steeds ‘Mijnheer Hofdijk’ noemden; niet
ongewoon hoorde men in de verschillende gangen en portalen van een ander melding
maken sine titulo of met min of meer begrijpelijken of smaakvollen alias.
Maar het levendige van dezen docent zat ook in zijn onderwijs, als hij dit namelijk
geliefde te geven. Dan teekende hij heel vlug en met zekere vastheid van hand op
het zwarte en plechtig schoongemaakte bord, en nadat met eene uiterst geringe statie
al de ‘lappen’ van de ramen waren weggenomen, eerst een heel dikken Tromp, daarna
een minder gezetten Zoutman van wezenlijke gelijkenis. Vervolgens kwam de
uitlegging met wijziging van stemgeluid en toon, met trillingen en rhetorische
tusschenvoegsels. De slotsom was, dat onze zeemacht dagen van grooten roem had
beleefd en daarna diep vervallen was, al hetwelk duidelijk bleek uit ‘dat snoet van
dien stoeren kerel’ en dat nog wel vergeleken met ‘dat bakkes van dien lammen
ploert van een verwalbarkten scherminkel’. Dit is volstrekt niet de eenige der
historielessen volgens die methode, welke men na veel jaren met groote
nauwkeurigheid hoort teruggeven door mannen, bekend door hunne abstracte
beschouwingen van hetzelfde onderwerp of die dat vak, lang opgegeven, verklaren
gaarne te willen opvatten, zooals het schriftelijk en liefst mondeling werd onderricht
in 't oude ‘hok’ op 't Singel. Eveneens deed hij met onze letterkundige historie; over zijn boek nader. Met de theorie, hoe alles had behooren geschreven te zijn, hield
hij zich zelf niet eens op, laat staan knapen, die nog geen kantje van het in zijne
lessen zulk eene groote rol spelende gelijnd papier naar zijn' zin konden volschrijven.
Om de jongens te plagen met boekverkoo-
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pers kundigheden van titels en uitgaven, die zij nooit gezien hadden en meestal alleen
hoogstens van de rugzijde zouden leeren kennen, daarvoor was hij te praktisch, want
zijne groote belezenheid wist hij maar al te wel niet in een tusschenuurtje te hebben
verkregen. Zoo deed ‘De Zeeusche Nachtegael ende des selfs dryderley gesang’ vaak
dienst, waarbij de heer Peutemans een paar uitbranders kreeg, omdat zijn naam te
veel overeenkwam met zijn gerijmel, en dat een mensch met een familienaam, die
weinig doet verwachten, maar moet maken, dat hij dien logenstraft; daarop volgde
een uitval tegen Cats, omdat die allengs uit de gratie geraakt was en ‘het keestig
hout’ van 's mans dichtboom langzaam begon ‘weg te rotten’. Van Anna Roemer
Visschers - des ronden Roemers dochter van de Geldersche kaai - dat Kolkje liet hij
liefst in zijne exegese onaangeroerd, uit vreeze voor de peroratio zijner topographisch
zeer ontwikkelde hoorders - van die Anna kwam hij te Muiden, en dan zou hij een'
- niet juist d e n - volgenden keer daar eens wat ‘printen’ van meebrengen, mits
niemand der geëerde aanwezigen de slungelachtige insolentie mocht overkomen om
dit te herinneren aan hem, die best in staat was de dingen te ‘bestieren’ zonder zulke
miserabele hulp. Daarop werd de oude Nachtegaal teruggebracht naar de bekende
houten kooi, waar men meer letterprodukten van uiteenloopenden aard met gemelde
‘printen’ kon vinden, en ongeveer een kwartier later verkondigde de klok, dat het
oogenblik, waarop de les zou eindigen, officiëel aangebroken was.
Zonder eene hier reeds gebezigde uitdrukking voor hen te herhalen, zullen enkele
lezers van dit levensbericht uitzien naar eene beschrijving zijner opvatting van de
eischen aangaande het gehalte van gymnasiaal onderwijs in zijne vakken, het op zijn
voordeeligst aanwenden van hetgeen ook in eene school de nationale tijd is en de
stiptheid, waarmede hij de ook voor hem vastgestelde plichten vervulde. Het beste
antwoord op dergelijke nieuwsgierigheden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

227
is de voorloopige verwijzing naar hetgeen hem wedervaren is bij de openlijke viering
van zijn zeventigjarig geboortefeest, en bij het nederleggen van zijn ambt.
Indien echter zijn levensbeschrijver het onderwerp eenigermate machtig is, verbergt
hij zich niet, dat hij wel de beoordeeling van Hofdijk's ambtsvervulling kan weglaten,
geenszins het ambt zelf en wel over een tijd, dat hij de zoons van zijne vroegere
leerlingen heeft onderwezen. Zijne plaatsing als onderwijzer in meergemelde vakken
was geen gevolg eener alleswagende en geslaagde mededinging naar eene vacature;
de post was voor hem geschapen en hem aangeboden. Van Lennep, zelf een eerlijk
man, wist, dat hij te doen had met iemand, die hem niet zou beschamen; hij kende
genoegzaam de vereischten voor den nieuwen docent en kon volkomen beoordeelen
wat zijn beschermeling wist en hoeverre zijne wettelijke bevoegdheid reikte. Zelfs
vond hij het reeds wat veel, dat de dichter zich had beziggehouden in zijne
middeleeuwsche neigingen met wat hij het patois onzer taal noemde, en in zijn oog
was het beter dat een jongen twee fabels van Lafontaine en een fragment uit Corneille
of Racine kon opzeggen, dan de heele ‘Beatrys’ of den ganschen ‘Melis.’ Zelf had
hij ‘De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland aan zijne kinderen
verhaald’, dus was er een handboek voor den leeraar naar de behoefte der jongens.
De verhaler had te uitgebreide kennis van de taal, om veel te hechten aan een lesboek
voor de spraakkunst, of het moest zijn in den geest van ‘The comic Grammar.’ Mocht
het bijna ondenkbare geval zich voordoen, dat Hofdijk zijn hart zou geven aan de
Grammatica, dan had de toenmalige collega te Zutfen, Dr. Brill, uitnemend voor
hem gezorgd, en Roorda, met zijn niet altijd helderen uitlegger Borski, zaten alvast
te schrijven, wat zelfs elke tegenvoeter van een minstreel heel ongenietelijk zou
vinden. Een historische les als van Tromp en Zoutman viel in den geest van den
zanger der ‘Nederlandsche legenden’, en hij was
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niet vrij van de zondige gedachte, dat als de belangstelling voor onze letteren en
geschiedenis maar kon opgewekt worden, de liefhebberij wel volgen zou, en de
kennis niet zou achterblijven. Hij was een te veelzijdig ontwikkeld man van de wereld,
eene te letterkundige en wetenschappelijke persoonlijkheid, een te zorgvol vader en
beminnaar van de opkomende jeugd in zijn eigen stand, om te voorzien, dat aan de
schrijftafel van een eenzijdig landsambtenaar, in het studeervertrek van een
theoreticus, in het brein van een kinderloozen opvoedkundige of een ongehuwd
mensch zonder kinderjaren, jeugd of jonkheid, een tarief zou ontstaan, vaststellende
hoeveel kilo boeken en ares drukwerk een kind van zooveel jaar en zooveel maanden
moet bijeengebracht hebben, en bij gebreke daarvan uitgesloten worden van alle
leerplaatsen der wetenschap. Die toestand was anders, toen Hofdijk docent werd. Er
was veel te leeren, ongeveer zooveel als nu; men hield in het oog, dat de klassieke
vorming de weg was; hield vooral rekening met de kinderhoofden in al de
verscheidenheid van hun inhoud en behoefte; hield verder de aandacht gevestigd op
het bereiken eener harmonische ontwikkeling en nam daarvoor zoo mogelijk den
duur van den ganschen leertijd. Langzamerhand werd aldus duidelijk, wat in
twijfelachtige gevallen te verwachten was; niet als de som van eenige getallen, met
heterogene onbestaanbaarheid samengebracht en voor onomstootelijke maatstaven
aangenomen tot vaststelling van iets, dat niet gewogen, gemeten en geteld wordt,
maar alleen kan bepaald worden door den bezitter van de zeldzame gave, die weet
te leiden en te schatten, welke geen enkel hoofd eener wetenschappelijke instelling
mag ontbreken, al was de man in zijn eigen vak nog zoo bekwaam en daarbij een
nauwgezet boekhouder en een uitnemend statisticus. In het tijdvak van Hofdijk zag
hij het middelbaar onderwijs opkomen; tot de ‘welgezinden’ van die jaren behoorde
hij niet.
Eindelijk werd het hooger onderwijs geregeld, doch in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

229
de verhooging van zijn rang verheugde hij zich even weinig, als dat hij het zich
aantrok te moeten hooren, dat de leervakken buiten die der klassieke oudheid bijzaken
waren geworden, of dat iemand met eene halve eeuw arbeidens weinig beduidt bij
een jongeling, die door omstandigheden buiten hem, in staat gesteld werd den
hoogsten wetenschappelijken rang en titel te bekomen, nog vóór zijne burgergerlijke
meerderjarigheid. Niet zonder beteekenis was het, dat hij, zoodra van een nieuwen
maatregel gesproken werd, met de grootste nauwkeurigheid het aantal zijner
dienstjaren begon te noemen en dit als een krachtig argument gebruikte tot
mededeeling van een besluit, dat hij wel niet duidelijk aankondigde, maar waaruit
een zijdelingsche wenk kon afgeleid worden, dat het maar verstandig zou zijn op dit
stuk de verwachtingen aangaande hem niet al te hoog te spannen. Een en ander,
misschien nog meer, moge men in 't oog houden bij de beoordeeling van Hofdijk als
docent.
Het docentschap bracht tot het schrijven van leer- en leesboeken over de vakken
van het onderwijs; in later tijd zou men zeggen: bracht dit mede, maar lang vóórdat
het middelbaar en het gymnasiaal onderricht een magazijn vol schoolboeken hebben
doen ontstaan, was de keuze niet ruim. Onze letterkundige historie had de eerste
rechten op een nieuw werk. Siegenbeek's ‘Beknopte Geschiedenis’ was van 1826,
Snellaert's tweede uitgave was veel beter, maar 't ware even nationaal geweest,
Ettmüller voor de middeleeuwen te vertalen en de rest voor Nederland bij te werken,
als een Belgisch boek te Amsterdam in te voeren. Gelukkig had Jonckbloet een
gedeelte uitgegeven van zijne vermaarde geschiedenis der Middelnederlandsche
dichtkunst, en Van Vloten's ‘Verzameling van Nederlandsche prozastukken van
1229-1479’ was in hare bescheiden gedaante opgetreden en allerwegen gewaardeerd.
Hofdijk schreef een handboek voor zijne lessen, bijna gelijktijdig met de aanvaarding
van zijn ambt, maar het voltooien duurde zóó lang, dat de dood van Tollens, 21
October 1856, daarin
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vermeld werd en tevens des schrijvers besproken overgang tot de dramatiek.
Vergeleken met Siegenbeek, is het een aangenaam en leerrijk boek; vergeleken met
den arbeid van Dr. Jan te Winkel, verbazen ons de vorderingen der studie van het
onderwerp en het talent van inkleeding en beschrijving van dezen historischen gang
onzer letterkundige geschiedenis. Dit zou ook de uiterste eisch zijn, waartegen de
schrijver niet bestand is, nadat de grondslagen van zijn boek vijf en dertig jaar vroeger
gelegd zijn; dat boek is evenwel zoodanig bewerkt, dat nog na het zeventigste jaar
van den schrijver eene zevende uitgaaf verscheen.
Aan een leerboek van de geschiedenis des Vaderlands was voor algemeen gebruik
de behoefte zoo groot niet. In 1847 had Elberts eene handleiding gegeven, die destijds
voldoende was in de handen van ieder docent, die zijne zaak machtig was. Hofdijk
echter verlangde iets anders, en dat gaf hij, negen jaar later, onder den titel: ‘Het
Nederlandsche volk, geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling’,
wel herdrukt, maar evenals het inderdaad als leerboek betere boek van 1847, geheel
verdrongen door Lodewijk Mulder en thans onder de nog nieuwere en als
schoolboeken goedkoopere verdrukt. Iets nieuws was de ‘Schets van de geschiedenis
der Nederlanden. Opgehelderd met afbeeldingen’, 1857. Het deed de pers van Binger
eer aan - later werd het namaak - papier, letter en illustratiën, nooit gezien voor een
schoolboek; maar hoe het als leerboek in een gymnasium te gebruiken was, zelfs
met de ervaring van de geringe belangstelling in de vaderlandsche zaken onder de
hedendaagsche invloeden binnen en buiten de school, was eene benauwende vraag.
Nog minder was de bestemming te verklaren van de ‘Geschiedenis des
Nederlandschen volks’, 1865-1872. Even bont in de kleeren en in deftig royaal octavo
als de Schets, bestond dit ‘handboek voor het onderwijs en zelfonderricht’ uit drie
ferme deelen, en kostte tien gulden. Dit vond ik als een gevaarlijk instrument in de
handen der drie laagste
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klassen, in elke een deel, naar gelang van de gemaakte vorderingen, zoodat een knaap
van vijftien jaar een werk had door te worstelen, dat zelfs voor een ‘jongeheer van
de grachten’ wat kostbaar en voor menig eerzaam leermeester eene bibliotheek was.
Na de korte opgave van dezen arbeid voor de school, onthouden wij ons van eene
beoordeeling en gaan enkele jaren in het leven van den schrijver terug.
Lotswisselingen, treffender zelfs dan in de gewone ongestadigheid van den
menschelijken levensloop, eischen onze aandacht.
De goedheid van Van Lennep had hem niet slechts een passend en noodig middel
van bestaan verschaft, maar ook de lang verbeide gelegenheid geschonken om te
trouwen. Toen hij drie maanden gedoceerd had, beraamde hij het plan in de
kerstvacantie en stelde na rijp overleg den grooten dag vast. Schoon hij
oud-secretarieambtenar was, had hij geen rekening gehouden met art. 109 van het
Burgerlijk Wetboek, zoodat de uitvoering eerst kon plaats hebben nadat hij ‘buiten’
was afgekondigd, en werkelijk plaats had den 6den Februari 1852. Nog grooter was
de hilariteit zijner jongere vrienden en ambtgenooten, toen het bleek, dat de
overgelukkige dichter, die, met geringen practischen zin begaafd, eenvoudig geen
toebereidselen tot de huishouding had gemaakt en zijn ‘gaayken’ thuisbracht op zijn
jonggezels-kwartier aan de Kaasmarkt, nu het Thorbecke-plein. Met behulp van meer
ervarenen werd de woning ontdekt, die hij op den gewonen verhuistijd betrok, om
er gelukkig en rampzalig te zijn.
De zomervacantie bracht hij te Apeldoorn door. Ik lees dienaangaande, dat ‘door
Z.M. den Koning aan het jonggehuwde paar vergunning werd gegeven in de heerlijke
dreven rondom het paleis vrij te mogen wandelen.’ Zeker is dit eene hooge
welwillendheid, want de onderteekening van staatsstukken uit die dagen maakt het
verblijf des Konings op het Loo aannemelijk, en alsdan was het park voor het publiek
gesloten; in geen geval echter is dit be
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richt aan gegevens der intendance ontleend. Niet minder gelukkig daarom waren die
dagen. De eindelijk verworven gade van den poëtischen Hofdijk is, met hem
vereenigd, eene snel voorbijgaande verschijning geweest; haar bloei duurde een
korten zomer. Volgens hare kleine buste, en te oordeelen naar hare gegraveerde
beeltenis, getuigen de betrekkelijk weinigen, die haar te Amsterdam gekend hebben,
naar waarheid, dat haar uiterlijk fraai, maar tenger was. Zij was lieftallig in den
omgang en vereerde haren echtgenoot in zijne werken en in zijne vrienden. Voor
alles, wat haar dichterlijke vriend schreef, had zij de grootste belangstelling, zonder
zelfs den schijn aan te nemen, dat zij in die zaken eenigszins bedreven of geoefend
was.
Die schoone korte zomertijd was niet onbewolkt en voor haar brak het dichterlijk
seizoen van den herfst aan onder toenemende bezorgdheid. Op haar dertigsten jaardag,
den eersten en eenigen geboortedag, dien zij in haar huwelijk mocht beleven, spreekt
haar man haar in sombere tonen toe als: ‘Blanke Lely van mijn harte’. Dat was op
den tienden October. Den vierden November werd zij moeder van een' zoon, die de
namen ontving van Willem Hendrik Jacob. Maar de teringlijderes werd weldra buiten
staat, hare taak in het kleine gezin te verrichten; het kind stierf in de woning der
grootmoeder aan het Waagplein te Alkmaar den 7den Januari 1853, dus twaalf weken
oud. Het langzaam naderen der lente hield de hoop gaande op het behoud der moeder,
maar even langzaam naderde de dood, die haar den 30sten Mei 1853 wegnam. Vele
jaren lang had Hofdijk haar begeerd; het gerust bezit duurde weinige weken; met
elken dag werd de toestand onrustwekkender en haar leven ernstiger bedreigd. Na
eene korte spanne tijds, was hij van kind en van vrouw verlaten. De hartstochtelijke
man verwierp op zijne beurt alles: troost, opwekking en raad van vrienden, - en zij
waren van de beste soort, zelfs ieder van hen had voor hem meer dan ééne gave, kunst, letteren, poëzie; ledig zat hij neder en
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hopeloos. Wat toen geschied is en lang daarna bij vlagen zich herhaalde, is te
rangschikken onder de handelingen, begaan in een staat van ontoerekenbaarheid.
Onder tallooze gewaarwordingen had hij een jaar later haar twee gedenkteekenen
gewijd: ‘Theda’ en ‘Helene’. Nog in het laatste gedeelte van zijne ‘Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde’, die in 1856 voltooid werd, bleek inzonderheid bij de
vermelding van Anna Pruyssenaar, hoeveel hij voor zijn lotgenoot Nieuwland
gevoelde, en dit heldert menige toespeling op, als in dat boek van rampen gewaagd
wordt, gelijk die hen beiden troffen.
Ik moet hier eene bijzonderheid inlasschen, dit treurig onderwerp betreffende, en
die mij eerst nu uit de onderzoekingen ten behoeve van dit levensbericht duidelijk
is geworden. Op den dag, dat ik mijne lessen aan het gymnasium had begonnen te
geven, en hij de zijne na eene langdurige ziekte hervatte, stelde hij mij voor, dat ik
na den afloop van ons werk om drie uur hem zou opwachten en dan vergezellen. De
uitnoodiging, die ongemeen veel had van een bevel, werd aangenomen. Langs mij
op dat oogenblik nog onbekende wegen bracht hij mij op 't Rusland. Op mijne vraag
waarom de ch uit dien naam was weggelaten, verklaarde hij in die straat bij een
kapper te moeten zijn, want dat hij daar zoolang kwam, als hij te Amsterdam was;
hij gaf mij daar de gelegenheid om te luisteren naar het verhaal van eene rheumatische
ziekte, die hem belet had zijne plichten bij zijn Ruslandschen vriend te komen
vervullen, en na diens verrichtingen aan eene zorgvuldige beoordeeling onderworpen
te hebben, zette hij met mij den tocht voort. Aan het einde der straat gekomen, waar
ze op den Oudezijds-achterburgwal uitloopt, stond hij een oogenblik te kijken naar
een zijgevel, met een kleine trap tot op de straat uitstekende, legde de linkerhand op
mijn schouder en zag mij met groote oogen aan, terwijl een korte maar vreeslijke
zenuwtrekking over zijn gelaat ging. Met den bekenden wandelstok wees hij mij
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het leelijke huis, en zeide: ‘Daar ben ik gelukkig geweest.’ Hij sprak dien kleinen
zin met eene trillende stem en afgebroken uit. ‘Dat moet zeer kort geduurd hebben,
Mijnheer!’ merkte ik op, want ik wist er iets van en kende hem niet genoeg, om dat
laatste woord weg te laten. Terwijl ik moeite had bij zijn snellen gang die groote
schreden bij te houden, hoorde ik hem zeggen: ‘'t Is nu al zeven en twintig jaar’. Hij
zag, dat ik ontsteld was, en brak de stilte af, door eene luidruchtige ontboezeming
over de fraaiheid der oude burgwallen, gevolgd door een epigram over de morsigheid
van de hoofdstad, en zoo wenschte hij mij een goeden middag bij de deuren van Arti.
Dat was op den sterfdag van zijn eersten zoon.
Vier jaar duurde zijn eerste weduwnaarschap: den 15den April 1857 huwde hij
Cornelia Petronella Post uit Den Haag, waar haar vader ambtenaar was bij het
hoofdbestuur der Maatschappij van Weldadigheid. Dit huwelijk eindigde den 30sten
December 1867, toen zij overleed, drie kinderen nalatende. Zij zijn: Willem Jacob,
geboren 11 Maart 1858; deze nam op 18-jarigen leeftijd vrijwillig dienst en teekende
over bij het leger in Oost-Indië, September 1878, waarin hij nog dient; Cornelia
Petronella Lamberta, geboren 15 Juli 1861, en Hendrik Willem Lambertus, geboren
26 December 1863, thans luitenant der infanterie. Den 2den Februari 1870 hertrouwde
Hofdijk andermaal met Mejuffrouw Willemina Horn, van Enkhuizen, door hare
moeder verwant met de familie Spanjaardt en, gelijk opgemerkt is, door het huwelijk
der dochter van den Secretaris met den oudsten broeder van Helena, ook met de
familie Ukena.
Eigenaardig hield onze dichter zijne drie echtgenooten uit elkander, als hij zijne
toehoorder wilde duidelijk maken, van wie hij sprak. De eerste was en bleef zijn
‘Engel’. Den titel zijner tweede gade heeft hij zeker gekozen, vóór dat hij zijne studie
gemaakt had van de zeden en gewoonten in onze Oostindische bezittingen: zij was
‘de moeder
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zijner kinderen.’ Mevrouw Hofdijk, die hij als zijne weduwe achterliet, heette hij in
alle dankbare oprechtheid zijne ‘vrouw.’ We hebben vernomen, dat hij overtuigd
was van zijne bekwaamheid in het ‘bestieren’, maar bij die gelegenheid was er sprake
van schoolzaken. Gelijk Vader Cats zijne ‘Invallende Gedachten op voorvallende
Gelegentheden’ had, zoo had Hofdijk ook de zijne, maar omdat de man van
Brouwershaven eigenschappen bezat, die in den Kennemer zanger heel gebrekkig
ontwikkeld waren, is het hem een zegen geweest, verstandigen raad en goede leiding
te kunnen ontvangen van zijne derde gade. Dat heeft hem vaak gekost, wat hij in
kleinen voorraad tot zijne beschikking had: zelfverloochening. Als nu de worsteling
tusschen vleesch en geest afgeloopen was, dan prees hij in de oprechtheid van zijne
ziel baar, die het hem zoo beschikt had en daarom gaf hij aan Mevrouw Hofdijk-Horn
den Germaanschen eeretitel van ‘vrouw’, die haar van rechtswege toekwam.
De betrekkingen van echtgenoot en vader legden hem een plicht tot arbeid op;
later was daaruit eene behoefte aan afleiding ontstaan; wij hebben nog te beschouwen,
wat hiervan de gewrochten zijn. Wat nog verscheen als voldoening aan zijne
dichterlijke zending en nog niet door ons werd vermeld, zal hier zonder opzettelijke
beoordeeling evenwel genoemd worden, om later in de lijst voor te komen, die in
tijdsorde de ontwikkeling en werkzaamheid van Hofdijk doet aanschouwen.
Uit de tijdrekenkundige opgaaf zijner geschriften blijkt, dat Hofdijk, eerst bij
tusschenpoozen, daarna eenige jaren lang, zijne poëtische richting had veranderd.
De behoeften der Haarlemsche rederijkers, later ook hunne elders vertoonende
broederen, deden hem eene proef nemen, wat hij voor het tooneel vermocht. In 1852
was zijn ‘Aeddon’ uitgegeven, de dood zijner jonge gade gaf hem een ander episch
gedicht in, haar naam dragende en in 1854 verschenen; tusschen 1851 en 1874 gaf
hij een elftal drama-
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tische werken. Als hij de dichtveder andermaal voor den epischen vorm opneemt,
brengt hij ons in het zuidelijke halfrond.
Een geschrift, schoon niet zoo rechtstreeks voortvloeiende uit behoefte in zijne
betrekking van onderwijzer aan het gymnasium, werd opgenomen in het programma
dier inrichting voor den cursus 1858-1859. De titel luidde: ‘Een Vede van driehonderd
jaren. Historische monografie’; het onderwerp was de strijd der West-Friezen tegen
de Graven van Holland. Opmerkelijk is het, dat dit opstel, voor genoemd leerjaar
bestemd, eerst in November 1859, en dus ongeveer vier maanden na den afloop der
lessen, gereed was, blijkens de opdracht van den schrijver aan zijn voormaligen chef
Spanjaardt, dien wij als een West-Fries leerden kennen. Volgens het titelblad is het
programma van twee jaar vroeger in 1860 uitgegeven, en het maakt nog een
zonderlingen indruk, als men bedenkt, hoe het programma en de vede van stadswegen
werden vereerd, toen de inhoud van het eerste had uitgediend en de laatste
verkeerdelijk niet bewaard werd voor het nieuwe plan der lessen, die met September
stonden gegeven te worden. De verklaring hiervan is, dat deze studie nog minder
aangenaam was door de ongewone kosten, daaraan te besteden, dan wegens de moeite,
die het gegeven had om het handschrift machtig te worden. De Middelburcht en de
Nyenburcht, beide benoorden Alkmaar gebouwd, waren daarvoor geteekend ‘in
welstand.’ Eene kaart, wel zonder schaal, maar met hare cartons een vel papier
beslaande, maakte de rekening van den steendrukker vrij hoog. Die kaart, door
Hofdijk ontworpen, verbeeldde Westfriesland in de dertiende eeuw, en is geen
meesterstuk van cartographie, althans voor iemand, die placht te beweren, dat hij
een examen als landmeter had afgelegd. In plaats van de vaste gegevens der nog
aanwezige plaatsen en punten, door triangulatie vastgesteld, op eene juiste schaal
nauwkeurig over te brengen in zijne teekening en de latere
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kustlijn aan te duiden, heeft de ontwerper der kaart eene teekening uit de hand
gemaakt, en heeft aldus het gebrekkige van al de oudere kaarten verkregen, dat men
eerst door geodetische plaatsbepalingen kon verbeteren; het onjuiste van alles binnen
den kustrand is onvermijdelijk. De beschrijving vormde een geheeI, waarvan de
bestanddeelen door den druk reeds algemeen bekend waren. Vier jaar later, of om
juister te spreken in 1864, verscheen de kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288,
door Mr. G. de Vries, met eene beschrijving, zooals alleen de Koninklijke Akademie
die in hare uitgaven kan hebben. Nu zou het onbillijk zijn, kaart en tekst van het
schoolprogramma te vergelijken met een geschrift, dat altijd een meesterstuk zal
blijven, al is de bekendheid met het onderwerp sedert de verschijning van beide
ongelijke monographieën toegenomen en al zal ieder onderzoek het duistere vraagstuk
van dien bodem en het vele raadselachtige der daarop voorgevallene gebeurtenissen
nader tot de oplossing brengen. Twee der curatoren, Koenen en Van Lennep - ook
al hadden zij niets vernomen aangaande den arbeid van hun akademisch medelid Mr.
G. de Vries - moeten onmiddellijk gezien hebben, dat de studie, op hun last
uitgegeven, de kennis van het onderwerp geen schrede vooruitbracht, en dat de
schrijver den slag niet had om een historisch punt zelfstandig te onderzoeken en
oordeelkundig te bewerken. Amsterdam schafte dan ook de bijvoeging eener
verhandeling achter het gymnasiale programma af.
De vindingrijkheid van ons meergenoemd medelid, den Haarlemschen uitgever,
had intusschen een nieuwen arbeid bedacht. De heer David van der Kellen junior,
thans directeur van het Nederlandsch Museum te Amsterdam, zou de afbeeldingen
vervaardigen en Hofdijk daarbij de beschrijving leveren van ‘De Klooster-orden in
Nederland’; het werk verscheen van 1862 tot 1864. Daarin worden dertig orden
voorgesteld en volgens den titel ‘historisch
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onderzocht en toegelicht.’ Toen in 1864 het bekroonde werk van Römer over ‘De
Kloosters en Abdijen in Holland en Zeeland’ verschenen was, gewaagde de redacteur
der ‘Dietsche Warande’ van: ‘De Leidsche Maatschappij’ - de naam is in 't oogloopend
gedrukt - ‘die Ds. Römer een geschiedenis onzer kloosters doet bewerken, terwijl
nog geen vierde der steenen voor zoodanigen reusachtigen bouw gebakken is’; wat
buiten die provinciën verschenen was, gold meer de topographie, dan het
onderscheidend wezen van de orden in ons land. Het deel van Moll's
‘Kerkgeschiedenis’, waarin het monachisme behandeld wordt, was eerst in den zomer
van 1867 voltooid. Wat men bij de smaakvolle teekeningen noodig had ter opheldering
van hetgeen het verschil in leven en daden der afgebeelde personen was, gelijk men
over hun uiterlijk en omgeving kon oordeelen, eischt meer dan eene zekere dichterlijke
gezindheid voor de middeleeuwen. Het moge al heel veel zijn, dat Moll een man van
gezag is bij de Katholieke geleerden, dat prof. Paul Fredericq te recht getuigt:
‘L'impartialité sereine et la méthode rigoureusement scientiffque du maître sont
encore l'apanage de ses deux élèves principaux’, en dan noemt hij twee overbekende
kerk-historici, waarvan een ‘à son tour est devenu chef d'école à Leide’, - wij moeten
erkennen, dat ook met hunne hulp het werk te zwaar zou geweest zijn voor Hofdijk.
Misschien zou men vanwege het hoog gezag der meeste bevoegdheid de uitspraak
hooren, dat het schrijven dezer dertig schetsen de medewerking vordert van eenige
katholieke specialisten in dit uiterst moeilijke historievak. Het weinig samenhangende
dezer opstellen, die met hun allen nog geen overzicht van het kloosterwezen in ons
land geven, wordt niet onaardig zichtbaar gemaakt door de afzonderlijke nommering
der bladzijden van elk stukje. Dat het werk geen handboek werd onzer jonge
geleerden, begrijpen wij thans; dat het niet de belangstelling der leesgragen onder
de Onroomschen gaande maakte, kan men
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aan den strijd toeschrijven, die ter zake van den Spaanschen tijd in de lucht zat; ook
moge het in 't oog der Katholieken geene aanbeveling voor den auteur geweest zijn,
dat hij zijn geboortestad ‘Ten vierdag gerechtigd’ verklaard en zulks een jaar later
staande gehouden had. Met al de bezadigdheid, waarmede men vijf en twintig jaar
na de uitgave oordeelt, voegt men zich, om redenen buiten personen, geheel bij de
openbare meening van dien tijd ten aanzien van dit boek.
Nog meer dan dit ééne letterkundig gewrocht van omvang, aan onze historie
ontleend, wensch ik niet verder te beschrijven, dan in den zin, waarin dit door
Potgieter gedaan is; reeds heb ik uitgesproken, dat veel ontstond, omdat den
echtgenoot en vader een plicht tot arbeid werd opgelegd, dien hij met zeldzamen
ijver heeft vervuld. De tijdgenoot gaf zijn oordeel, in hoeverre de letterkundige
opofferingen gedaan heeft aan den huisvader; de steller van zijn levensbericht wenscht
de titels op te geven der werken, die aan eenigen eisch van het tijdvak voldeden en
eerst later weder eene voorbijgaande waarde zullen hebben voor den toekomstigen
beschrijver van het tijdsgewicht waarin ze gelezen werden, wie uitgevers waren van
dergelijke lectuur van de week en wie toen de vervaardigers mochten geweest zijn
dier voortbrengselen onzer pers, eenmaal te noemen, met toevoeging der hoedanigheid
van zeldzaam in den volstrekten superlativus.
De kleinere historische gelegenheidsgeschriften vinden eene aanleiding tot hun
ontstaan in eene plechtig te vieren herinnering van eene groote gebeurtenis; de
historische man verplaatst zich naar den geest geheel in den voortijd, het onderwerp
bezielt hem, en gelijk hij het gebeurde aanschouwt, als in een droomgezicht, wordt
het eene werkelijkheid voor wie het hooren of lezen; hoe meer vinding en verbeelding
van den verhaler, hoe meer geestdrift bij de ontvlambaar gemaakte menigte, die
gaarne in elken
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gedenkdag een feest ziet, als zou dit het sluiten van een statenbond of zelfs een
staatkundigen sluipmoord betreffen. Zoo werd Hofdijk's geest vaardig, als de tijd
naderde van den grooten dag te Brielle, die eersteling der vrijheid, te Alkmaar, waar
de victorie begon, van Leiden, dat reddeloos verloren was, zoo het bevrijd moest
worden door menschelijke macht, van den moord te Delft, waar al de poëzij aan
ontnomen is door de woorden der ooggetuigen, die bovendien het doorluchtig
slachtoffer plaatsen tusschen het diepste peil der menschelijke laagheid en de dierlijke
wreedheid eener bloedgierige wraakneming onder het masker der heilige justitie.
Reeds Hofdijk geeft aan zijne geschriften titels, die eene epigraphische kracht hebben:
‘De Triumf der piraten’, ‘Alcmaria Victrix’, ‘Leidens wee en zegepraal’, ‘Een
Lauwerkrans op des Zwijgers graf’. Bij hem wordt het Brielsche werk der
woestelingen eene daad, die ge toejuicht. Bij het lezen van Professor Fruin's boekje,
waarin ge leert dat het Beleg van Leiden maar een insluiting geweest is, wordt ge
onrustig onder het verhaal, huivert ge bij de koele berekening, hoe de burger
werkeloos moet aanzien, dat de zijnen neergeveld worden door het zwaard des hongers
en der pestillentie, veelmalen meer dan te Parijs in de schrikkelijkste aller belegeringen
en het wordt u zóó eng, dat ge de macht niet eens hebt om ‘Leiden ontzet!’ te roepen,
als alleen een wonderwerk de uitredding heeft gebracht; bij Hofdijk vecht ge mede,
al is de eene arm afgeknaagd in de razernij des hongers. Lees de processtukken van
1584, en ge walgt van den moordenaar en gevoelt een afkeer voor hen die zelfs zulk
een ellendeling zoo konden martelen; laat Hofdijk u dat eens verhalen, en gij wordt
belust om een kijkje te nemen naar den onmenschelijken arbeid van meester Jacob
Michielsz., den scherprechter van Utrecht, dien een minder verlichte eeuw zou aanzien
voor de vleeschwording van het booze. De lezer is niet altijd een critisch mensch,
en zelfs deze heeft zwakheden, en als iemand, zij het ook niet tot het uiter-
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ste, met Hofdijk wordt meegesleept, dan getuigt iets dergelijks voor diens levendige
voorstelling der gebeurtenis, die hij wenscht aanschouwelijk te maken.
Van eene beschrijving der gebeurtenissen komt men tot eene beoordeeling, hoe
objectief men ook meene te zijn, en van deze uiting der gevoelens tot een twistschrift
is de afstand zeer gering. Het was, zeker niet zonder zijn toedoen, te Alkmaar weder
in gebruik gekomen, den dag te herdenken, waarop van die stad uit de victorie begon;
het was naar de denkbeelden van de mannen van '95 niet meer geschied, omdat het
tot de oude instellingen behoorde, een gewrocht dus uit de tijden, toen men de nu
heerschende leuze van gelijkheid niet kende. Hofdijk was de redenaar op den
hernieuwden herinneringsdag en met de kracht aan zijn opschriften eigen, gaf hij
aan zijne toespraak dezen uitdagenden titel: ‘Ten vierdag gerechtigd. Feestrede
gehouden te Alkmaar, 8 October 1860’. Een zijner Amsterdamsche vrienden, maar
die nu juist niet in het tijdperk zijner uiterste toegevendheid op het punt der
maatschappelijke en kerkelijke omwenteling der zestiende eeuw leefde, J.A.
Alberdingk Thijm, vond die gerechtigdheid en den heelen vierdag daarbij niet goed.
Op St.-Willebrordsdag - dat is volgens de staatsburgerlijke tijdrekening den 7den
November - daaraanvolgende teekende hij het voorbericht zijner wederlegging en
gaf dit zelf uit onder zijn uitgeversnaam C.L. van Langenhuysen. Niettemin had hij
een afdruk ten geschenke bekomen, met dit inschrift:
Mijn geliefden vriend J.A. Alberdingk Thijm.
Schoon langs twee verscheiden wegen
Soms en met gedulde schreên
In het streven naar de waarheid
Samen even rustig een.

Inderdaad was de redenaar te ver gegaan. Wat de burgemeester bedreven had door
den vierdag te bevorderen en te steunen, terwijl hij zich buiten de vroolijkheid had
moeten houden, die den wettigen landsheer te Madrid en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

242
de oude kerk moest bedroeven met twee vijfden der bevolking, ligt hier buiten onze
beschouwing. Maar Hofdijk was de hoofdmisdadiger en moest afgestraft worden
met de nog overgeschoten middelen van kastijding, eerwaardig geworden door lang
en hard bewezen goede diensten. En hij werd geranseld en gepijnigd op de
kwetsbaarste en gevoeligste plaats. De Protestant, de Nederlander, de Alkmaarder,
de Dichter had, in een dezer hoedanigheden of in alle gezamenlijk aangevallen, zich
juist wegens de daaraan verbonden rechten en gevolgen kunnen ontschuldigen, maar
dat was niet genoeg. De overtreder was leeraar in de Vaderlandsche historie aan eene
openbare instelling; hij moest derhalve het beloop kennen van de aangelegenheden,
die tot den tegenwoordigen toestand geleid hebben en dat had hij te doen met
inachtneming der lichtgevoeligheid van ieder, die hem wenschte te beoordeelen in
zijne persoonlijke uitingen en zijne particuliere geschriften. De leeraar van het
gymnasium kende de Grondwet niet, waarop al het voorgaande uitloopt en waarmede
alles voortgaat tot op dezen dag, en die onbekwaamheid in zijne zaken en zijne
onbekendheid met de rechten van twee vijfden zijner landgenooten werd hem in 't
aangezicht geworpen. Dieper grieve en zwaarder beleediging kon niet uitgedacht
worden. Elk leed van dien aard is te dragen, het verwijt van onbekwaamheid in beroep
of bedrijf, staat of bediening niet; bovendien, als zulk een oordeel uitgesproken wordt
naar eene aanleiding, die met ambtelijke bedrevenheid niets te maken heeft. Wat
zelden gebeurd is, Hofdijk beheerschte zichzelf. Een der medeplichtigen trad op, Mr.
W. van der Kaay, destijds jong advocaat te Alkmaar, thans in de staatkundige
geschiedenis van ons land en in den kring onzer Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde bekend. Hij beantwoordde de vraag, ‘Hoe de heer Alb. Thijm Constitutie
en Historie in bescherming neemt’, en hij deed het zooals een advocaat dat doet, die
in Grondwet en Staatsgeschiedenis volkomen thuis is. Hofdijk gaf daarna zijne
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‘Kantteekeningen’ op het ons bekende strijdschrift uit. Het was ons niet te doen om
dien kamp tusschen beide thans overledenen in gedachtenis te houden, nog minder
om het verweerschrift zelf te beoordeelen; het geval doet een bijzonderen trek van
Hofdijk's karakter kennen. Deze gaf dan zijne ‘Kantteekening’ uit en zond een afdruk
aan zijn' bestrijder. In de bibliotheek van Alberdingk Thijm - die, na eerst vijf jaren
in het Rijksmuseum als in een veem nutteloos opgeslagen te zijn, gedurende acht
maanden opengesteld werd om aan enkele ingewijden te toonen, hoe belangrijk deze
verzameling voor Nederlandsche letteren en geschiedenis was, en toen hare
bestemming kreeg op eene auctie - daarin trof men het presentexemplaar aan. Het
inschrift luidt:

Mijn hartelijk geliefden vriend J.A. Alberdingk Thijm.
Onder vrede en onder strijd
- Zonder windsels Om beginsels
Steeds het zelfde hart gewijd.
8 Oct. '61.
W.J. Hofdijk.

De dagteekening is met betuiging van alle goede gevoelens eene kleine herinnering,
dat naar de woorden van Thijm de ‘binnen Alkmaar aangerichte feestelijkheid’
andermaal een ‘vierdag’ was geworden. Volgens Hofdijk was de zaak uitgevochten
en waren beiden ‘alevel goede vrinden’. Men moet aan den anderen kant toegeven,
dat Hofdijk elke gelegenheid uitvond, elke aanleiding aangreep om tegen de
overtuigingen van ‘zijn geliefden Vriend’ dingen te zeggen, die leed moesten doen
en welker vorm iedere hoffelijkheid miste, waardoor het pijnlijke van den inhoud
verminderd mocht worden. Volstrekt onnoodig was toch b.v. een zin als deze in zijn
tekst bij de gravures van het Museum Van der Hoop. Van den grooten Rembrandt
en diens kunstwerk ‘Het Joodsche Bruidje’ sprekende, ontvalt hem
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geheel onverwacht: ‘Sommigen hebben zijne eigenaardige richting willen verklaren
uit zijn protestantisme; men kan evengoed zeggen, dat hij de Jezuïet onder de schilders
is geweest, wiens leuze geene andere was dan ‘Het doel heiligt de middelen’; aan
zijn reusachtig begrip van licht en bruin geeft hij zijne teekening menigmaal geheel
en al ten beste.’ Nog eenmaal dreigde de vrede gestoord te worden, schoon het uit
de besproken kleinere geschiedkundige geschriften bleek, dat aan den lofzanger van
boeven en piraten toch geen eere te behalen was. Het gebeurde, dat het bezoek van
den dichter Coppée aan Amsterdam in Januari 1880, Thijm eene gedachte van Bornier
deed overnemen in een sonnet, aan den Franschen zanger gewijd, eindigende met
den regel: ‘Tout homme a deux pays: le sien propre et la France.’ Zooals Hofdijk dit
te recht of te onrecht opvatte, kon hij daarmede niet instemmen, en hij barstte los:

Een tegenklank uit Nederland.
‘Twee Landen?’ Neen! By God niet, neen!
Een enkel, enkel Land! Slechts e e n !
't Land, door zijn vaadren vrij gestreden,
Dat is het Nederlandsch gemoed
Van onvervalscht Germanenbloed
Z i j n Land, zijn e e n i g Land, zijn E d e n !
Voer' hem zijn kribbe er zelfs naar 't kruis 't Blijft nog als graf zijn h e i l i g t h u i s !
Langs Maas- en Rijn- en Scheldezoomen
Moge al wat schoon is, goed, en groot
Het kleine Neêrland binnenstroomen,
Bevruchtend voor d' ontfankbren schoot
Die 't zaad er welig op doet komen;
De kloeke Nederlandsche geest
Ontrijs' zelf vaardig aan zijn beemde,
En pure honing uit den vreemde,
En eigne de air waar hy ze leest;
Hy wett' zijn wiek aan andrer schachten,
Hy delve 't goud uit 's vreemden mijn,
En sterke en stale dus zijn krachten -
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Maar sleehts e e n Land, e e n Land is 't zijn
Den oogst van volkren en van zeën,
Gedoopt met allerhanden naam,
Tast hy op eigen bodem saam Maar deelt zijn h a r t e niet in tweën:
Dat houdt hy o n v e r d e e l d verpand
Aan 't e e n i g , h e i l i g VADERLAND.
W.J. HOFDIJK.

Andere aanvechtingen wegens openbare zaken had hij niet veel. Eens had hij het een
weinig te kwaad met de overheid; het was in 1866, toen eene raadscommissie een
rapport had ‘ingebracht’, dat hij weder ‘op den toetssteen gebracht’ heeft en in 1867
liet drukken. De zaak betrof de benoeming der commissarissen van den schouwburg;
hij meende, dat Mr. J. van Lennep verongelijkt was, en schoon de aandacht niet op
het geval behoeft gevestigd te worden, blijkt daaruit hoe zijn gevoel van
erkentelijkheid immer sterk sprak. Hier was 't geen dankbaarheid alleen, maar ook
innige vereering, die hij bij iedere aanleiding daartoe deed blijken. Ik zag hem thuis
eene lange pijp aansteken met behulp van een rood-en-geelkoperen komfoortje, dat
alle kenmerken van schoonheid begon te verliezen, zelfs den loodrechten stand op
het verflooze houten voetje, dat bovendien nog een der drie steunseltjes miste: het
moest dus eene innerlijke waarde bezitten. ‘Dat is nu mijn vanlennepie’, zeide hij
tot welwillende verklaring van mijne zichtbare verlegenheid om dat meubel goed
thuis te brengen; die dichter had het lange jaren gebruikt. De schouwburgkwestie
bracht ons naar het tooneel. Hij was een der hoofdbestuurders van het Nederlandsch
Tooneelverbond, en toen in het laatst van 1874 de door hen opgerichte tooneelschool
geopend werd, nam hij het onderwijs voor een gedeelte op zich. De opmerking, die
hem om mij niet geheel bekende redenen, weleens in het gymnasium ge maakt werd,
dat hij in zijne betrekking van leeraar in de kostuumkunde het voorrecht had zijn
eigen curator te zijn, beviel hem maar half.
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In 1842 bezocht Koning Willem de Tweede zijne stad Alkmaar en haar 26-jarige
ingeborene poëet gaf bij die gelegenheid een ten minste later weinig opgemerkt stukje
uit: ‘Koning Willem II in Noord-Holland’; zes jaar later uitte hij eene ‘Bede voor
het volk van Nederland in de dagen van Europa's beroering.’ Had zijne stadgenoote
Toussaint de eer gehad het Gedenkboek te schrijven der inhuldiging van den nieuwen
Koning in 1849, hij mocht zijne ‘Balladen van Kennemerland’ opdragen aan de jonge
Koningin, en toen hij zijn boekje door bijzondere welwillendheid zelf had kunnen
aanbieden, waardeerde hij die eer oneindig hooger dan het geschenk eener pendule,
bij welker keuze trouwens het zeldzame verstand had voorgezeten, dat zulk een
sieraad voegen moet bij de bescheidene aardsche goederen van een hedendaagschen
minstreel. Koning Willem de Derde had getoond te kunnen staan aan het hoofd der
natie, als deze getroffen was door rampen in vollen vrede, gelijk zijne voorvaderen
het volk aangevoerd hadden onder de onheilen van den oorlog, en Hofdijk bood den
Koning een lied aan, als ‘Eene stem uit de hoofdstad’. Meermalen kwam de nooit
verzuimde gelegenheid voor om zijne gevoelens te uiten aangaande Vaderland en
Koning, Nederland en Oranje. Die gezindheid, zoo algemeen overigens, werd door
hem zoo dikwijls herhaald, dat het eene persoonlijke zaak werd van Zijne Majesteit
om daarop acht te slaan. De oprichting van het Monument op den Dam ter herinnering
aan den Volksgeest van 1830 was eene goede gelegenheid voor een vaderlandslievend
en oranje-gezind man; onze dichter had zich daarbij ijverig geweerd en heeft ook
het Gedenkboek helpen stellen; Van Dam van Isselt deed een goed woord en Hofdijk
werd als ridder opgenomen in de groot-hertogelijke orde van de Eikekroon in 1859,
en eene maand na het nu nog te vermelden onderhoud, 6 November 1873, schonk
de Koning hem het officierskruis dier zelfde orde.
Met een bij anderen veelal ontbrekend herinneringsver-
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mogen, maar dat in ons Vorstenhuis erfelijk blijkt te zijn, het herkennen van personen,
vooral bij eene korte ontmoeting, merkte de Koning den dichter spoedig op, wanneer
deze als mede-hoofdbestuurder van het Tooneelverbond met zekere onbeschroomdheid
den hoogen Begunstiger dezer instelling in gehoor kwam toespreken of te zelfder
gelegenheid bovendien zijne eigene persoonlijke hulde ging aanbieden. Het streelde
hem dan niet weinig, dat de Souverein hem zoo gauw in 't oog had, en omgekeerd
hield hij niet van het hofgebruik om zooveel mogelijk op den achtergrond te blijven,
waar de kunst van op te merken en de gunst van opgemerkt te worden veel grooter
wordt. Zoo herinnert men zich nog het voorgevallene op het stadhuis te Alkmaar,
den dag der Alcmaria Victrix, 8 October 1873. Hofdijk weidde breed uit over al de
schoonheden van Kennemerland. De Koning, die anders niet veel tijd placht te geven
aan iedereen, die hem ongevergd aan den praat hield, luisterde ditmaal bijzonder
geduldig en ondervond, niet voor den eersten keer, dat het dezen Alkmaarder volstrekt
niet ontbrak aan een overvloed van woorden, terwijl menigeen geen volzin bijeen
kan brengen, zoodra hij staat voor den persoon van des Konings majesteit. Met de
eigenaardige uitdrukking in het gelaat, als er iets gaande was, dat den Koning de
gelegenheid verleende om een wat voorbarig man met een kleinigheid op zijne plaats
te zetten, deed de Vorst alsof het woord residentie hem nooit onder de oogen gekomen,
het gevoel van voorliefde of afgrijzen ten aanzien van de keuze eener stad als verblijf
geheel onbekend was, en zeide: ‘Maar, mijnheer Hofdijk, als het hier zoo mooi is,
waarom is u dan niet hier gebleven?’ Dat het antwoord niet gauw gereed was, ondanks
het latere verhaal van den patient, zal den hoogen Bezoeker van Alkmaar wel een
beetje pleizier gedaan hebben. Wat de spraakzaamheid van den dichter bedierf,
maakte zijne innige gehechtheid aan het huis van Oranje volkomen goed. Geheel
ongelijk aan zijn' grootvader den patriot, heeft hij geene gelegenheid laten voor-
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bijgaan om de dooden te verheerlijken en de levenden te loven. Een dezer pogingen
op grooter schaal is het werk: Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden.
Als landgenoot en koningszoon gevoelen wij eene nationale verwantschap tot
Prins Hendrik; door den adel van zijne ziel behoort hij tot de geheele menschheid,
en van deze is hij een der uitnemendste sieraden. Zoo iemand, dan vermocht Hofdijk
zulk een leven te beschrijven, omdat hij als dichter, wist hoe men over idealen spreken
moet. Er was destijds een boekje gedrukt, dat over Soestdijk handelde en dus ook
over den hoogen Eigenaar, die den inhoud door zijne gegevens had verbeterd en
aangevuld; het was voor het publiek niet te bekomen, maar Hofdijk had het exemplaar
van den hofarchitect geleend. Erger was het voor den dichterlijken biograaf, dat de
Prins van zijne vroegste jeugd jarenlang officier in werkelijken dienst bij de
Koninklijke Zeemacht was geweest, van jonker tot vlootvoogd en dat hij in zijn rang
aan al zijne verplichtingen had voldaan, zooals bij een effectief zeeman weinig anders
denkbaar is. Nu had Hofdijk wel eenige scheepsjournalen ten gebruike gehad, en
zelfs een facsimile gegeven van een bestek van den adelborst ‘Hendrik’; hij zou
echter de laatste geweest zijn om te beweren, dat dit blad het beste, het meest juiste
denkbeeld van 's jonkers omgang met sextant en zeemanstafels was. Bovendien is
het tijdvak van activiteit voor een nog niet eens theoretisch ingewijde heel zwaar
vanwege de menigvuldige omwentelingen in het zeewezen, waarmede een vlagofficier
bekend moet zijn. Wie zal hier historisch uitmaken, dat de Prins op zijne plaats
behoorde onder de admiraalsvlag, als niet de hoogelijk verdiende vereering, maar
de professioneele getuigenis moet beslissen? Eene andere vraag is, wat de
Luitenant-Admiraal had kunnen doen als opperbevelhebber onzer vloot in de
Noordzee, indien de hoogere Macht het niet verhoed had, dat wij in 1870 de oude
driekleur had-
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den moeten hijschen tegenover den zwarten adelaar. De Prins was stadhouder van
Luxemburg, dat voor ons alleen geen volkomen vreemd land was, omdat onze
Koningen en deze Koningszoon daarop betrekking hadden door het hooge gezag.
En al kende men nu al de verborgenheden van de Luxemburgsche verwarringen, den
coup d'état, de kwestie, wie zou ons den persoonlijken invloed van den
Prins-Stedehouder juist schetsen? Wie was 's Konings raadsman na den dood van
den grooten Prins Frederik, en wat deed die tot heil van het Vaderland? Wie den
beminnelijken, eenvoudigen Heer van Soestdijk kon gadeslaan, wist dat hij niet
zelden zijne werkzaamheden voortzette totdat het licht van den zomerschen dageraad
aangebroken was. Dan mocht een kort, langzaam uitgesproken en afgebroken woord
gehoord worden over de vermoeienissen van den overwerkzamen geest, over de
waarheid, dat het toch gedaan moest worden, en dat men vooraf behoort te
onderzoeken wat tot raad en daad dienstig en noodig was; wie zal nu verhalen wat
de Prins langs dien weg tot algemeenen nut deed? Wat hij deed, was veel, en dat
alles goed; zijne woorden waren weinig, omdat zijne daden vele waren en hij die het zij met nadruk gezegd - voor elk menschelijk oog verborg. Even schaarsch was
hij in de taal, als een bevaren zeeman, die voor zijne bevelen nooit eene letter meer
gebruikt dan noodig is, en niet milder waren zijne woorden, als hij iemand iets
toestond of eene hem pijnlijke weigering uitsprak, - beide deed hij op vorstelijke
wijze: de gifte beleedigde niet, de weigering kwetste niemand. De lezer ontschuldige
dezen omweg, die tot de uitspraak moet leiden: De held van Hofdijk's
levensgeschiedenis ware voor hem een schoon onderwerp geweest voor een epischen
lofzang; misschien zou dit zijn dichtvermogen niet al te zeer zijn te boven gegaan
zijn. Eéne gunstige getuigenis mag niemand aan dit boek onthouden. Al kan men
daaruit den Zeeman en den Regent niet geheel leeren waardeeren, zoodra het karakter,
hart
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en gemoed beschreven worden, kent en bemint de lezer den goeden Prins, gelijk hij
inderdaad was en blijven zal in de herinnering zijner deugden naar de overleveringen
van een ver nageslacht.
Eer ik tot de laatste drie groote dichtwerken van Hofdijk kom, moet ik eene
bladzijde in herinnering brengen van Brandt's statigen arbeid, J.v. Vondel's Leven:
‘Men hoorde hem, toen met David's Harpzangen besigh, dikwils zeggen, Indien ik
de troost en verquikking der Psalmen niet hadde, ik verging in mijn elende’. Hij
dacht daarbij aan het slot van het 27ste lied in ons berijmd Psalmboek. En - zoo laat
Brandt - hierop volgen: ‘Noemt geen kinders naar uwen naam; want die wordt
gebrandmerkt, als ze niet doogen.’ Wij kennen de geschiedenis van jongen Joost
volkomen en hebben de afbeelding niet vergeten, van de Nieuwe Stadsherberg, waar
de bijkans zeventigjarige man voor de laatste maal de hand drukt van den verloren
zoon, voor wien een verzoek aan Burgemeesteren was gedaan, omdat hij niet vrijwillig
naar Oost-Indië wilde varen, ‘dat men hem met dwangh derwaarts moght zenden, 't
welk daatlijk werdt ingewillight.’ Wij gevoelen alles voor den vader, die zijn naam
zoolang vlekkeloos bewaard had en stemmen voor dit rampzalig geval in met de
woorden: ‘De kleenen treên op 't kleed, de grooten treên op 't hert.’ Oude Vondel
heeft het bericht nog ontvangen, dat het lijk van den ongelukkigen jonkman lang
rustte in den schoot der groote wateren, eer het schip Java bereikte. Gelukkig, wie
de kracht heeft om met soberheid van woorden te schrijven, wat Hofdijk in zijn 63ste
levensjaar overkwam en waarop reeds bij de vermelding zijner kinderen gezinspeeld
werd. Hij heeft die ramp drievoudig gevoeld: hij, wiens eergevoel aan ijdelheid
grensde, moest de zwaarte van zijn ongeluk alleen torsen, zijne smart voor iedereen
verbergen en was tot op zijn sterfbed bewust, dat het noodlot alleen door den dood
kon afgewend worden, gelijk bij Vondel's zoon, maar ook, dat de dood nog niet
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gekomen was. Bijna tien volle jaren trilde zijn vaderhart, als hij met zijne gedachten
omdwaalde in dat verre land. Wij zouden deze tweede verwoesting van zijn
levensgeluk verzwegen hebben, als zij niet de oorzaak geweest was van een schoon
hoofdstuk in het leven van den Dichter, eene goede bladzijde in de geschiedenis
onzer Vaderlandsche poëzie. Want sinds dien noodlottigen najaarsdag van 1878
verkeerde Hofdijk naar den geest in de verre gewesten onder het Zuiderkruis.
Het was weer iets eigenaardigs, den ouden Minstreel van Kennemerland bezig te
zien voor zijn epische zangen, toegewijd aan het Oosten, waaraan zijn hart evenzeer
gehecht werd, als het was aan de landstreek, die hem naam en roem gaf. Op den
zolder zijner vervallen en nu afgebroken woning op de Vijzelgracht, door hem sedert
hare versmalling minachtend Vijzelsloot herdoopt, had hij met schragen en groote
planken een toestel gemaakt, waarop Java aanschouwelijk was voorgesteld. Kaarten,
terreinschetsen, profielen, gravures, prenten, teekeningen, photographische en
steréoscopische afbeeldingen in elke deugdelijkheid, grootte en geldswaarde vormden
eene tentoonstelling van zijn begeerd onderdeel, dat aan de rijke verzameling van
den heer Dudok de Wit geen oneer zou gedaan hebben- Zijne boekverzameling
bevatte alles, wat tot de voorstudie van zijn onderwerp noodig was, wetenschappelijke
geschriften ‘van den droogsten aard’ tot aan de dichterlijkste beschrijvingen in proza
en poëzie: Wallace, Junghuhn, van Hoëvell en wie al niet, naast Veth, De Jonge,
alles, wat de kennis van Java kon vermeerderen. Boven op den zolder schiep hij zijne
historische landschappen, beneden stoffeerde hij die; evenals de personen uit ‘Ons
Voorgeslacht’ wat vergevorderd middeleeuwsch waren, gaf hij aan de kleuren der
Javaansche helden en heldinnen eene tamelijk Westersche tint. Vosmaer's vertaling
van den Ilias moest den vorm leveren, want het zou een gedicht worden in den
maatslag, waarvoor de Germaansche talen zoo on-
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eindig veel moeilijkheid geven, zelfs als ze niet geplaagd worden met de
tusschenvoeging van eigennamen, die, zelfs bij de onvolkomenste schikking naar
onze uitspraak, nog voor het metrum onzer taal niet te buigen of te neigen zijn. Met
al de vlugheid en werkzaamheid, die hij in volle levenskracht onbetwist heeft aan
den dag gelegd, toog hij aan den zwaren en veeljarigen arbeid. Vijf en zestig jaar
was hij oud geworden; toen verscheen: ‘In 't harte van Java.’
Wat betrekkelijk zoo kort geleden tot ons kwam en zooveel opgang maakte, is
overbodig hier te beschrijven en te beoordeelen. Merkwaardig zal het blijven, dat
reeds in 1884 een nieuw gewrocht deze zeldzame kracht de pers verliet: ‘In het
gebergte Di-eng.’ Nog kwam drie jaar later: ‘Dajang Soembi. Eene Javaansche
legende’, het werk van den een en zeventigjarigen man. Toen hem de pen aan de
hand ontviel, bleek het, dat hij een Javaanschen roman had aangevangen, ‘Andora’
geheeten, doch onvoltooid achtergelaten. Zoo onafgebroken heeft zijn geest verwijld
in het land van Insulinde, waarheen het hart hem met onweerstaanbare macht trok.
De waardeering dezer studiën door den hoogleeraar dr. P.J. Veth is uiteengezet in
diens ‘Open brief aan den Dichter W.J. Hofdijk, ter gelegenheid van zijn 70sten
verjaardag’; (Gids, 1886, derde deel). Daaruit worden hier de volgende regelen in
herinnering gebracht:
‘Noch gij, noch ik, hebben met het lichamelijk oog het schoone Java aanschouwd;
om het te leeren kennen hebben wij een groot deel van ons leven besteed om de stof
meester te worden, die ons in staat zou stellen het beeld van het eiland voor onze
verbeelding op te bouwen. Maar bij die punten van overeenkomst bestaat een zeer
groot verschil, zoowel in de wijze als in het resultaat onzer werkzaamheid. Mijn
arbeid bestond in het verzamelen van steentjes, die, door moeizamen arbeid zorgvuldig
aaneengevoegd, een mozaïek werk hebben opgeleverd, waarin zich nergens het
scheppend element openbaart. Geheel af-
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hankelijk van mijne autoriteiten, heb ik getracht ze door zorgvuldige vergelijking en
schifting met elkander overeen te brengen, en wat ik uit honderden boeken had
bijeengegaard tot een groot beeld te vereenigen, waarvan iedere trek, ieder onderdeel
aan anderen behoort, en slechts de ineenzetting aan mij behoort. Bij geen enkel door
mij beschreven landschap heeft de fantasie mijne pen bestuurd; ik zou u schier bij
elken trek nog den schrijver kunnen aanwijzen aan wien ik hem verschuldigd ben.
Wat er goeds in mijn boek is, is niet van mij; de fouten die ik begaan heb, zijn fouten
uit de tweede hand, tenzij ze uit misverstand of onoplettendheid zijn geboren. Het
geheel is een vrucht van geduldig, critisch, wetenschappelijk onderzoek, die, zoo het
daarmede behaald succes eenigermate verdiend is, dat succes niet aan geniale
aanschouwing, maar aan vlijtige nasporing dankt.’
‘Uwe gedichten behooren tot eene hoogere orde van literarische produkten; zij
behooren niet tot het gebied der vorschende wetenschap, maar tot dat der scheppende
kunst. Wel waren ook voor U langdurige nasporingen noodig, maar zij waren slechts
zoovele treden van de lange ladder, waarop gij hoog genoeg kondt stijgen om het
geheel te overzien, en het dus verkregen beeld met de scheppingen uwer fantasie te
bezielen. Een groot dichter, die ons de natuur naar waarheid zal schetsen, moet ook
uitgebreide kennis bezitten: hij moet een veelzijdig geleerde zijn, maar veel meer
dan dat. Hij moet zich voorbereiden door ook een tijdlang den weg der wetenschap
te bewandelen, maar zijne eigenlijke taak begint eerst daar, waar de geleerde aan het
einde der zijne staat. Hij voegt de doodsbeenderen samen en blaast ze een nieuw
leven in. Zonder kennis zou vaak zijne fantasie hem op dwaalwegen voeren; maar
zonder verbeelding, die op de werkelijkheid steunt, maar ze met een zienersblik
omvat en begrijpt, zou hij, al schreef hij in verzen, slechts een wetenschappelijk
vertoog leveren, waaraan de adem der kunst ontbrak.’
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Maar nu ook had hij, naar de woorden van het lijklied der Grieksche kerk, ‘de grenzen
des levens bereikt’. Wij moeten nog even met hem teruggaan naar de viering van
een zonnigen dag.
De wet op het hooger onderwijs bepaalt, dat leeraren en hoogleeraren hun ambt
neerleggen op zeventigjarigen leeftijd. Hofdijk, die lang uitgezien had naar het einde
zijner onderwijzersloopbaan, dacht niet eens aan eene poging om nog een jaar
traktement te veroveren, gelijk weleens gelukt; hij vroeg en verkreeg tijdig in het
jaar, waarin hij aftreden wilde en moest, zijn eervol emeritaat tegen het einde van
Augustus 1886. Daar hij te lang dienst had om bij de invoering der wet in de
Hoofdstad, zes jaar vroeger, voor het pensioenfonds te storten, gelijk het geval
voorkwam, dat een leeraar met veertig dienstjaren daarvan slechts een zestal bij het
hooger onderwijs kon rekenen, regelde de Regeering van Amsterdam deze
aangelegenheid op eene wijze, gelijk alleen de machtige Stad doen kan. Daarop
volgde de zeventigste geboortedag en Hofdijk verscheen nog in het gymnasium voor
zooveel zijne werkzaamheid daar vereischt werd en hij niet verhinderd was, totdat
zijne laatste les, gelijk alle voorgaande eindigde, zonder dat, naar locaal gebruik, dit
de algemeene aandacht zelfs binnen het gebouw getrokken had.
Maar de jaardag zelf werd door vriendenzorg tot een Feestdag gemaakt. Op dien
Zondag had eene begroeting en gelukwensch in het toen nog classieke gebouw van
Felix plaats, waar oud en jong verscheen en alle vrienden, die niet verhinderd waren.
Daar ontving Hofdijk de betuigingen der hulde en vriendschap, der hoogachting en
waardeering van autoriteiten en vereenigingen, van particulieren uit verschillende
standen, ouden en jongeren. Professor Quack trof zijne hoorders door de
welsprekendheid zijner improvisatie en door een onvergetelijke inlassching van
snaaksche bijzonderheden uit de dagen, waarin hij leerling van den
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Feestvierende was, toen hij als gymnasiast dezen met loffelijken ijver had bestudeerd,
tot menigen uitval had verlokt en met niet onverdienstelijke getrouwheid nagebootst,
en nu, in 't bezit van den hoogsten wetenschappelijken rang en met een vermaardheid,
verkregen in het vak, waarvan hij de gronden had aangeleerd onder dezen zelfden
Leermeester, dit alles tot veel genoegen van allen in herinnering bracht. Ook kwamen
de vrienden niet met ledige handen, zoodat de oude Poëet van die zijde den
levensavond gerustelijk kon te gemoet zien. Oude vrienden, van meer dan veertigjarige
geestverwantschap sprekende, mannen van erkende verdiensten traden op; men
hoorde daar den talentvollen Schrijver der Waarheid en Droomen met den Kennemer
legendendichter, naar hun geliefkoosde krijgsmansgebruiken, wachtwoord en
wederwoord wisselen: ‘Heilo en Kennemerland;’ gezaghebbenden in Land en Stad
kwamen hunne hoogachting betuigen. Wat veel zegt voor het diep ontvankelijk
gemoed van een dichter, de Regeeringen van Nederland en van België deden hem
bericht toekomen, dat koning Willem de Derde en koning Leopold de Tweede hem
in de ridderorden hunner rijken hadden opgenomen. De dag eindigde met een
feestmaal in de nabijheid van Sandpoort - in het eigene Kennemerland.
Lang had Hofdijk overdacht, waarheen hij zou trekken, als hij tot zijn rusttijd
gekomen was, want dat hij Amsterdam zou verlaten - om geen sterker woord na te
zeggen - stond bij hem vast. Zijn eerste plan was het natuurlijkste; al had Simon Stijl
het niet zoo treffend uitgedrukt, de mensch hijgt naar geboortegrond en vaderlandsche
streken. Hoemeer de tijd naderde en hij de zaken te Alkmaar of elders in
Kennemerland uit dit oogpunt bekeek, hoe geringer de kans vatbaar bleek te zijn
voor slagen. De waarheid was, gelijk altijd en overal, dat de geboortegrond niet meer
was als in de dagen zijner kindsheid en dat de menschen van toen er verruild waren:
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hij zelf was ongemerkt een vreemdeling geworden in zijn eigen land en gevoelde
het onaangename van daar overal nieuwe kennis aan te knoopen, waar hij wel een
weinig recht had algemeene bekendheid te vorderen, doch er inderdaad vergeten
was. Toen dacht hij aan Velp, waar Mevrouw Hofdijk welgezeten bloedverwanten
heeft en hij zelf eene schoone natuur zou aantreffen, die door haar verschil met die
zijner geboortestreek hem nieuwe indrukken mocht geven. Haast was er niet bij de
beslissing. Hij had zijn huis aan de ‘Vijzelsloot’ moeten opgeven omdat het niet
langer bewoonbaar was, en een ander gehuurd, waarin hij wel een geheele woning
alleen had als zijne stelselmatige levensvoorwaarde, maar die in de hoofdstad voor
een redelijken prijs slechts te bekomen is in zoodanigen toestand, dat niemand
gretigheid betoonde om het tusschentijds van hem over te nemen. Onnoodig is het,
zijne ontboezemingen op dit stuk mede te deelen; het was heel hard, op zijn minst
een heel jaar in de Kerkstraat te moeten blijven, terwijl hij, van zijn jubelfeest
gerekend, zich in staat kon achten elders te gaan, maar hij onderwierp zich verstandig
aan de ons bekende betere leiding van zulke zaken; hij zou dan maar blijven en zich
onderwijl schadeloos stellen met eenige critische opmerkingen over Gijsbrecht's
oude veste. ‘Wat uw schoonste voorrang is.… Dat is uw geschiedenis’, schreef hij
tot oneer van het tegenwoordige.
Waarmee hij zich bezig hield, toont de lijst zijner geschriften; inzonderheid denken
wij hier aan den arbeid uit zijn korten overblijvenden tijd, aan zijn lied: Weldadigheid
en zijne laatste bijdrage in het jaarboekje Onesimus. Voor De Gids van 1887 en 1888
schreef hij: Drie stadiën op den wordingsweg van Batavia, 1619, 1629, 1683, in het
nommer van Augustus 1888: De Kenmer avonturier, [Claes Compaen]; zijn laatste
afgewerkte opstel getiteld: Spanje's Felissima Armadaas, [die van 1588 en 1639],
werd door de trouwe vriendenhand van den heer W. Rein-
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kingh voor de uitgave gereedgemaakt en na des schrijvers dood geplaatst in Nederland
van September 1888. Kenmerkend was hier weer de manier, waarop de dichter deze
dienstbetooning aanvaardde. Het afschrift, naar eenige potloodkrabbels op stukjes
papier, met moeite en zorg netjes vervaardigd, was naar de thans aangenomen spelling
in drukproef en revisie onder zijne oogen gekomen. Dit had zijne grenzenlooze
verontwaardiging zoodanig gaande gemaakt, dat de goedwillige Vriend het artikel
in de private spelling overbracht en het, onder alle protesten van Redacteur en
Uitgever, liet herdrukken.
In zijn rusttijd te Amsterdam bezocht hij zijne geregelde dagelijksche
gezelschappen, in één waarvan zijne trouwste vrienden waren, die het maar niet
kunnen begrijpen, dat zij hem, ondanks een uur oefening elken dag, in achttien jaren
tijds het domino-spel niet hebben kunnen leeren. Ook in andere kringen verscheen
hij nog wel. In het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, waarvan hij
mede-oprichter was en eerelid werd, had men eene buitengewone vergadering belegd
op den vooravond van Vondel's geboortedag, driehonderd jaren geleden; Hofdijk
zou de feestrede uitspreken. Hij kwam, had een fraai gebonden exemplaar bij zich
van zijne ‘Lauwerbladeren uit Nederlands gloriekrans’, destijds tien jaar vroeger
verschenen, las er eenige fragmenten van, en sloeg daarna het boek met de uiterste
bedaardheid dicht.
Hoe hij over zijn emeritaat dacht, waaraan volgens hem alleen maar de vrijheid
ontbrak en hoe hij zijne tijdelijke positie te Amsterdam beschouwen moest, bleek
mij eens, toen ik hem op een middag ontmoette op zijn terugkeer van de domino-les.
Het was de 27ste Juni 1887, zijn laatste jaardag te Amsterdam. ‘Jullie bent de eenige,
die me gefeliciteerd hebt’, zeide hij, mij en ons medelid mijn zoon voor dit hoogst
toevallig eerbewijs bedankende, ‘behalve natuurlijk de vrinden in mijn clubje. Maar
mijne kinderen hebben mij zeer goed bedacht; komt maar eens
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kijken, hoeveel soorten van wijn ik heb. Dat is wat anders, als 't vorige jaar. Ik heb
geen sterveling gezien.’ Zulke woorden beteekenen uit den mond van een dichter
meer dan men wel denkt. En dat men in een jaar volkomen vergeten wordt, is zelfs
voor een prozaïst wat sterk, - Caesar of niets.
Na eene bedenkelijke ziekte in den daaropvolgenden winter, werd aan het besluit
gevolg gegeven om te Arnhem te gaan wonen. Tegen het einde van April verliet hij
Amsterdam. Wederom naar locaal gebruik kwam niemand hem de hand drukken,
toen hij in den trein stapte. Zijne gezondheid bleek te veel geleden te hebben; daar
is hij niet meer tot de krachten gekomen, die hij vóór zijne ziekte bezat. Na eenige
weken lijdens, overleed hij te Arnhem, den 29sten Augustus 1888. Zijn lichaam werd
op de begraafplaats van Rozendaal te ruste gelegd, in de nabijheid van Peter Augustus
de Génestet en van Bernhard ter Haar. Bij die plechtigheid waren slechts twee
vrienden uit Amsterdam overgekomen.
Weldra werd een plan gevormd tot het plaatsen van een herinneringsteeken op
zijn graf. Vanwege de familie was er eene zerk opgelegd met dit opschrift:

1816. W.J. Hofdijk. 1888.
Tusschen de bloemen en onder de boomen
Dáár is de reinste genieting bereid;
Dáár droomt de ziele heur heiligste droomen,
Dáár toch troont God in zijn heerlykheid.

Natuurlijk moest deze getuigenis der vereering van den Dichter onveranderd bewaard
blijven. Van eene kunstvaardige hand werd de bijvoeging van een rand en een
opstaanden steen zoodanig verwacht, dat daaruit een monumentaal geheel kon
ontstaan. Dit voornemen is onvervuld gebleven.
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Naar aanleiding van den feestdag in 1887 had de heer Bart van Hove eene
levensgroote buste van Hofdijk vervaardigd en in pleister gevormd, een beeld, als
altijd, van sprekende gelijkenis. In de warmte der oogenblikkelijke stemming had
men den vermaarden kunstenaar niet zonder het geven van rechtmatige uitzichten
bewogen om het beeld in marmer te bewerken en deze kunstarbeid slaagde, zelfs
vergeleken met de beste uitkomsten van zijne pogingen, buitengemeen. Niettemin
zag men de schoone buste van Hofdijk zwerven van de tentoonstelling in Den Haag
naar die te Weenen en naar die te Parijs. De geestdrift bleek uitgedoofd. Een hoogst
verdienstelijk medaillon van zijn kunstgenoot Van den Bossche vermocht evenmin
de geestdrift te doen herleven: Habent sua fata.…!
Hofdijk m o e s t gevormd worden op de wijze, zooals dit geschied is; eene regelmatige
opleiding, volgens een stelsel met al de voorschriften van beweging in tijdmaat,
kracht en richting, had hem in de lagere klassen doen stranden; hij zou daardoor
ondergegaan zijn, of zijn eigen weg verder ingeslagen hebben, ook al hadden
gelukkiger omstandigheden de betere voor hem geopend en geëffend. Daarom is het
niet doenlijk de werkelijkheid uit zijne geschiedenis te verwijderen; door hem zelven
zijn ze verborgen, of niet zelden in lijnrechte tegenstelling met de feiten verhaald.
Maar om zijne deugden te begrijpen, zijn arbeid en diens vorm te waardeeren, zijne
gemoedsuitingen uit hem zelven te verklaren, om den uitnemenden mensch te schatten,
is het onvermijdelijk te weten, wat al doornen en distelen zijn langen levensweg
overdekten, terwijl hij zelf van bloemen zong. Hij heeft in eene onafgebroken
worsteling verkeerd tegen machtige en hem ongunstige geesten, die hem gestadig
tot den strijd uitdaagden, en die hij niet eens noemen kon, zelfs niet voor zijne
vertrouwelingen: de rampen zijner jeugd, ontevredenheid met een bescheiden
levensstand, onmatige eerzucht, onbeperkte
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phantasie, lichtgeraakte ijdelheid, gekwetste kunstenaarshoogheid, achterstelling bij
anderen, met wie hij zich minstens gelijk in rang onder de talenten achtte,
teleurstelling in zijne jeugdige verwachtingen, uitsluiting door gebrek aan
bloedverwanten van invloed en aanzien, door gemis aan maatschappelijken rang en
titel, verborgen verdriet in eigen kring, - dit en wellicht nog meer maakte hem den
hemel somber en het pad moeilijk op de levensreis. Dat alles moeten wij zooveel
mogelijk kennen: daardoor spande hij zijne meer dan gewone krachten in en vormde
zijne bijzondere persoonlijkheid.
Was zijn leven niet meermalen uitvoerig beschreven, en was daaraan niet een
groot aantal bijzonderheden toegevoegd, dan had hier menige bladzijde weggelaten
kunnen worden. Maar het rozenkleurige van de stralenkroon en de geur der bloemen
in de levensgaarde van den dichter brachten eene afwijking van de historische
waarheid te weeg, die thans de vermelding noodig maakt van hetgeen voor het
nageslacht geen groote waarde heeft en vroeger beurtelings verzwegen of versierd
is geworden. Nu de wezenlijkheid niet meer te ontwijken is, moge ze dienstig worden
voor de bekendheid van het onderwerp.
Het karakter van Hofdijk was gehard door den kamp tusschen eene ongunstige
lotsbestemming en eene verbeeldingrijke natuur. Hij eerde de kunst en streefde in
kunstenaarsgeest naar onafhankelijkheid en naar vrijheid om zijne neigingen te
volgen. Hij achtte den godsdienst, mits dien der Onroomschen en in elk geval ontdaan
van al het leerstellige; hij kende zijn' Bijbel, vooral de historische gedeelten en
dichterlijke plaatsen. Hij was een oprecht beminnaar van het Vaderland, een trouw
vriend van den Koning en zijn stamhuis. Zijne beteekenis als ‘landschapschilder met
de pen’ is genoeg besproken. Hij was een kenner onzer historie, met behoud van al
het dichterlijke en met ontzegging van elke critiek, die met zijne op-
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vatting als staatsburger en poëet in botsing kwam; zijne laatste opstellen toonen aan,
dat het toenemen zijner jaren hem den geest der zachtmoedigheid niet had
medegedeeld in het oordeel over geschilpunten van geschiedkundigen aard. In den
dagelijkschen omgang ontving hij beleefdheden als eene schatting en aanvaardde
(wetenschappelijke) hulp als een cijns. Oprecht was hij tot aan de grenzen van den
gewaagden toon; volhardend, tot stijfhoofdigheid en onbuigzaamheid, stoutmoedig
in zijne ondernemingen tot onberadenheid toe, vooral in zijne jonkheid. Zijn
zelfvertrouwen was niet ver verwijderd van aanmatiging; hij toonde zich vrij en
onafhankelijk tot hetgeen bij verzachting eigenaardigheid van manieren, en, in den
mond van meerderen, gelijkstelling heet. In zijne vriendschappelijke betrekkingen
was hij, behoudens alle voorzichtigheid, ongemeen trouw; hij toonde eene innige
belangstelling in het wel en wee van dezulken uit dien grooten kring, met wie hij
jarenlang verbonden was; geschillen, hoe ook ontstaan, legde hij meest stilzwijgend
bij, maakte ze somtijds met een epigram of een kort gesproken woord af en had het
voorrecht ze voor altijd te vergeten. Het groot aantal zijner vrienden had hij
gedeeltelijk met wijsheid gekozen uit zoodanigen, die hem nuttig konden zijn, en
iedereen ondervond, dat hij in het verkeer te werk ging zonder opoffering der
zelfachting en met behoud van den boventoon. Het gezicht van de armoede was hem
ondragelijk, en de oogenblikkelijke indruk verlokte hem dan tot eene weldaad, die
ons het gebeurde in Yorck's Sentimental Journey voor den geest roept.
Ten slotte. Hofdijk bezat niet alleen individualiteit, maar hij zelf was de
verwezenlijking daarvan. De eigenschap is zoo schaarsch, dat de persoon eene hooge
zeldzaamheid wordt. Hij wàs eene individualiteit en dit gaf hem in het oog van
anderen eene onbetwiste meerderheid, eene onafhankelijkheid in doen en laten, eene
gewoonte van handelen en zeggen, waarbij het goede sterk uitkomt,
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en het overige vergoelijkt, zoo niet toegejuicht wordt.
Men vergelijkt de menschen soms met diamanten, die nog de glans- en lichtgevende
kunstbewerkingen niet hebben ondergaan. In deze beeldspraak heet WILLEM HOFDIJK,
JACOBSZ. e e n d i a m a n t v a n h e t z u i v e r s t e w a t e r .
A m s t e r d a m . J.G. FREDERIKS.
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Geschriften.
Zeer enkele malen hebben de stellers van levensberichten gegevens ontvangen,
waardoor zij in staat waren achter de biographie eene volledige bibliographie te
voegen in tijdrekenkundige opvolging, waarin de juiste tijd van het ontstaan ook der
kleine en verspreide opstellen vermeld zijn. Zulk eene juiste beeltenis van het
letterkundig leven zal van Hofdijk blijven ontbreken. Aan zijne afzonderlijke werken
is niet altijd de tijd der voltooiing toegevoegd, het jaartal op den titel is veelal jonger
dan dat der vervaardiging; sommige hebben in een lang tijdsverloop het licht gezien,
zoodat het eerst verschenen gedeelte van enkele betrekkelijk kleine boeken jaren
vroeger uitkwam dan het compleet gewordene. Nieuwe uitgaven naar den schijn
blijken alleen uiterlijk verjongd te zijn, zonder eenige moeite aan den auteur
veroorzaakt te hebben. In sommige verzamelingen komen verzen voor, die vijftien
of meer jaren nadat ze geschreven waren gedrukt werden, blijkbaar door inhoud en
jaartal of door een van beide. Hofdijk's arbeidzaamheid is daarom alleen in haar
geheel te overzien; de wording der afzonderlijke uitgaven is met vrij geringe
nauwkeurigheid vast te stellen. Er blijft dus alleen over hiervan eene lijst te geven
met bijvoeging van zoodanige aanteekeningen, welke den boekenkenner minder
dienstig zullen zijn dan aan iemand, die den schrijver in zijne gangen wil volgen.
De omstandigheden hebben meegebracht, dat hij veel en velerlei te schrijven had.
Wij treffen hem aan onder de medewerkers van tijdschriften en jaarboekjes, onder
de makers van bijschriften voor plaatwerken, zelfs van eene enkele gravure;
herhaaldelijk belastte hij zich met de eervolle maar tijdroovende redactie van
vervolgwerken. Met zijne inzendingen werden ook enkele dagbladen begunstigd. Al
had men dit alles bijeen, het zou niets toebrengen aan de wetenschap, dan dat de
hoeveelheid groot is, omdat men de verdeeling niet kent over een tijdvak van een
halve eeuw.
Wij geven dus enkel de bibliographie der afzonderlijke werken, en
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de aanduiding der bewaarplaatsen van verspreide en al of niet verzamelde stukken.
Van den bijna uitsluitend stoffelijken arbeid om een leesboek bijeen te brengen, een
klein deel van eene letterkundige nalatenschap te voltooien, het toezicht te hebben
op het persklaar maken van een handschrift, het werk van een vriend, en dergelijke
zaken van ondergeschikten aard zullen de opgaven hier den doorslag niet geven aan
de volledigheid
Rosamunde. Romantisch Dichtstuk, Amst. Joh. Immerzeel Jr., 1839.
Met eene steendrukplaat van M. Mourot naar W.J. Hofdijk. Opdracht:
‘Aan mijn vriend D. Dorbeck Tz.’ De voorrede is van 3n May 1839; de
schr. was toen te Beusichem.
Egmond in 1004 en 1021, Alkmaar, H.J. van Vloten, 1840.
Motto: Dus daen exempel hebben Wi Van desen. Melis Stoke. Vignet,
W.J. Hofdijk, del. ad viv. Opdracht aan mijnen vriend E. Masdorp.
Alkmaar, Augustus 1839. Het motto is wel van een anderen schrijver; de
slotpoort van Egmond is niet genoeg vervallen.
De Bruidsdans. Een lied van den Minstreel van Kennemerland, Alkmaar, G.K. van
der Paauw, 1842.
Opgedragen aan Theda.
Koning Willem II in Noord-Holland, Alkmaar, G.K. van der Paauw, 1842.
Onderteekend: Augustus 1842. W.J. Hofdijk; naar den vorm, eene ode.
Bede voor het volk van Nederland in de dagen van Europa's beroering. Haarl. A.C.
Kruseman, 1848.
Wee over de aard! Toonen des tijds. Haarl. J.J.v. Brederode, 1848. De
Jonker van Brederode; met een brief aan den Uitgever van
Mr. J. van Lennep; geschr. in Dec. 1848. Amst. P. Kraay Jr., 1849.
Onder den laatsten regel staat: 1847.
Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe. Een stem uit het Volk. Haarlem 4 April
1849. 's-Grav. Giunta d'Albani, 1849.
Kunstenaars-Idylle. Haarl. J.J.v. Brederode, 1849.
Aan het slot staat: 1848; het voorbericht is onderteekend te Haarlem, 21
April 1849.
Kennemerland. Balladen. 1e dl. Haarl. J.J. van Brederode, 1850.
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Opdracht aan de Koningin, gedagteekend Mei 1850; onder de stukken
geen datum of jaartal.
2e dl. 1851, 3e, 4e en 5e dl. 1852; nieuwe uitg. 2 dln. aldaar
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1853; 2e herz. en verm. druk, afl. 1 en 2, blz. 1-96, Maassluis J.v.d. Endt,
1875; compleet aldaar, 1876.
De laatste dag van Heemskerk's beleg (1359). Historiesch-dramatiesch gedicht. Haarl.
A.C. Kruseman, 1851.
Geschreven voor de rederijkerskamer L.J. Coster, door het medelid W.J.H.,
met opdracht gedagteekend, Holland op zijn smalst, bij Beverwijk onder
Velsen, December 1850. 2e dr. Haarlem, de Erven Loosjes, 1857.
Aeddon, een epiesch gedicht met 10 op koper geëtste platen, door K.F. Bombled.
Delft, N.J. Overvoorde, 1852.
Voorbericht, Amst. 14 Juli 1852; met eene epigraphische opdracht aan
J.A. Alb. Thijm.
Griffo de Saliër. Dramatiesch gedicht. Haarl. A.C. Kruseman, 1852.
Voor de leden der rederijkerskamer L.J. Coster; 2e dr. Amst. Gebr. Binger
1858; titelherdruk, Leiden, Noothoven van Goor, 1861.
J.v. Lennep en W.J. Hofdijk, Merkwaardige kasteelen in Nederland. Voor jonge
lieden bewerkt. 1e-6e afl. Amst. G.W. Tielkemeijer, 1852.
7e-11e afl., 1853; 12e afl., 1854; met weglating van ‘Voor jonge lieden
bewerkt’, 2e serie, afl. 1-5, 1854; 6e-11e afl., 1855; 12e en 13e afl., 1856;
14e en 15e afl. compleet; 3e en laatste serie, 1e en 2e afl., 1858; afl. 8 en
9; dl. II blz. 1-32, 1859; afl. 12-15, 1860; afl. 16, 1861;-2e druk, Leiden,
E.J. Brill & S.C. van Doesburgh, 1e afl. 1881; afl. 2-8, 1882; afl. 9-16,
1883; compleet in 3 dln.
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor gymnasiën en zelfonderricht. 1e
stuk. Amst. Gebr. Kraay. 1853.
2e st. 1854; 3e en 4e st. compleet, 1856, aan het slot: Oktober 1856; opdracht
aan Dr. D.J. Veegens, 1 December 1856; 2e dr. 1859; 3e dr. 1864; 4e dr.
1867; 5e dr., goedkoope uitgave, 1872; 6e dr. 1878; 7e druk, 's Grav. Joh.
IJkema, 1886.
De bloem der waereld. Amst. G.W. Tielkemeijer, 1854.
Opdracht aan Mr. J. van Lennep, Amst. Oct. 1854.
De profecy der starren. Dram. legende. 1e afl. Amst. L.F.J. Hassels, 1854.
Eene proef-uitgave van een bundel, die verscheen in 1855, 1e-4e afl.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

Helene. Amst. Gebr. Kraay, 1854.
‘Aan de nagedachtenis mijner te vroeg ontslapene Helene met diepen
weemoed toegewijd’. 5 Sept. 1853. Het portret der overledene,
vermoedelijk naar Hofdijk zelf gegraveerd, en een titelblad van zijne
vinding, geven een aangenamen indruk van Helene,
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en moeten gelijkend zijn. Opmerkelijk zijn de volgende als motto
aangehaalde verzen van Ernst Schulze, geb. 1789, overl. 1817, die ook
zijne jonggestorvene bruid Cäcilie, 1813, bezong:
Nicht ungenannt sollst Du von hinnen scheiden,
Dein Staub soll nicht im Sturm der Zeit verwehn;
Der Enkel soll an Deinem Bild sich weiden,
Verherrlicht sich in Dir die Jungfrau sehn.
Theda. Amst. L.F.J. Hassels, 1854.
Opdracht: ‘Aan Marie’, 1 Januari 1854.
Aan den Koning. Eene stem uit de Hoofdstad. Amst. H.M. Binger en Zoon. 1855.
Amst. 29 Maart 1855.
Het doode kind. Een omtrek uit den Watersnood. Ten voordeele der noodlijdenden
door den Watersnood. Amst. G.W. Tielkemeijer 1855.
Aan Mevrouw Maria von Marra, bij hare laatste voorstelling te Amsterdam, 31
Mei 1855.
Een fantazy uit de werkelijkheid. Overgedrukt uit het tijdschr.: Nederland. Amst.
J.C. Loman, 1856.
Aan het slot, in de uitgave: Gedichten I, 1-53, staat: 1855. Opdracht: Mijn
vriend en behuwdbroeder ‘den Heere’ J.F. Ukena, met hartelijke en innige
genegenheid toegewijd.
Het Nederlandsche volk, geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling.
Amst. Gebr. Kraay, 1856.
2e verm. dr. Amst. G.L. Funke, 1872; 3e dr. 's Grav. Henri J. Stemberg,
1882.
De Schuttersmaaltijd; schilderij van Van der Helst. Grav. van J.W. Kaiser, uitg. van
F. Buffa en zonen. Tekst van W.J.H., 20 pp. kl. 8o.. Amst. Maart 1856.
Historische Landschappen. Haarl. A.C. Kruseman, 1856.
Opdracht aan Mr. F.L. Willekes Mac-Donald, zonder datum. Op den gegr.
titel, plaats, naam uitg. en jaartal; Voorbericht, Amst. 1856. Tweede
titeluitgave, 1e afl., blz. 1-56. De naam van den eersten uitgever is op den
gegraveerden titel weggenomen, en met een schroefstempel vervangen
door dien van den nieuwen eigenaar; compl. in 1858; 2e herziene druk,
Amst. G.L. Funke, 1873.
Antwerpen's citadel. Een schetstrek uit de drie en twintig dagen. Amst. Gebrs. Binger,
1857.
Nieuwe titeluitgave, Leiden, D. Noothoven van Goor, 1861.
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Kennemer-legenden gedramatizeerd 1e stuk. Amst. L.F.J. Hassels, 1857.
4e afl. 1862. Nieuwe uitgave, 1865
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Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Opgehelderd met afbeeldingen. Amst.
Gebr. Binger, 1857.
2e verm. dr., ald., 1867; 3e verm. druk, Leiden P. van Santen, 1876.
Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw vertegenwoordigd door zijne groote
mannen. Gravures van J.W. Kaiser, Tekst van W.J. Hofdijk; 1e afl. portr. van Willem
III en 2 blz. tekst. Amst. Fr. Buffa & Zoon. 1857.
Ons voorgeslacht. I. 1e-6e afl. Haarl. A.C. Kruseman, 1858.
I, 7e-10e afl., II, 1e-9e afl., 1859; II. blz. 289-365; III, blz. 1-288; III, blz.
289-432, IV, blz. 1-211; IV, 3 blz. en bl. 75-420, V, bl. 1-96; V, bl. 97-388;
VI, 1-128. - Nieuwe uitgave, Leiden, P. Van Santen, 6 dln., begonnen in
1868; met een supplement op den 2en druk; compleet, 1875.
Vondel gekroond. Lyriesch-dram. gedicht. Amst. Gebr. Binger, 1858.
Opdracht: Aan Neêrlands Beeldhouwer, den Ridder Royer. Amst. 4 Januari
1858.
Verspreide Gedichten. 1e deel Amst. L.F.J. Hassels 1859; 2e dl. 1860; titeluitgave,
2 dln. Aldaar 1865.
Gedenkboek der oprichting van het monument ter herinnering aan den volksgeest
van 1830 en 1831. Bewerkt door S.J. van den Bergh en W.J. Hofdijk. Dordr. H.
Lagerwey, 1859.
Op het titelblad 1858 verder geen andere datum.
Mededeelingen omtrent Matthias Claudius. Gron. A.L. Scholtens, 1860.
Een Vede van drie honderd jaren. Historische monografie, Amst. Seyffardt, 1860.
Behoort bij het verslag van het Gymnasium te Amsterdam over den cursus
van September 1858 tot Juli 1859. Het stuk is opgedragen aan den secretaris
van Alkmaar, P. Spanjaardt, in Nov. 1859, en met het programma eerst in
druk verschenen toen de cursus reeds zes maanden vroeger geëindigd was.
Des Konings Verjaardag. Woorden van W.J. Hofdijk, Choren van F.H. Greb, uitgespr.
den 19en en 20en Februari, 1860.
Alckmaars beleg. 1573. Hist. dram. tafereelen. Amst. L.F.J. Hassels, 1860.
Opgedragen aan Jonkheer D.C. de Dieu Fontein Verschuyr, den 25 Sept.
1860.
Amsterdam in 1860. Met platen van J. Hilverdink. 1e en 2e afl., blz. 1-8. Amst. F.C.
Bührman.
3e-6e afl., 16 blz. en daarmede gestaakt.
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Ten Vierdag geregtigd. Feestrede geh. te Alkmaar, 8 Oct. 1860, Alkmaar, J. Roem.
Opgedragen aan den Burgmeester A. Maclaine Pont.
De kroon van Willem den Goede. Amst. L.F.J. Hassels, 1861.
Geschreven op 's Konings jaardag 1861.
Museum Van der Hoop. Twaalf gravures van C.L.v. Kesteren, tekst van W.J. Hofdijk.
afl. 1-12. Amst. C.L.v. Kesteren 1861-65.
Nieuwe uitg. in groot 4o. Amst. Wed. J.C.v. Kesteren & Zn. 1875; de
Inleiding is onderteekend door Van Lennep, Dec. 1861.
Verkeerdelijk wordt van eene dergelijke beschrijving gewag gemaakt
betreffende Het Rijksmuseum te Amst., etsen van J.A. Boland. Amst.
1875. De tekst is slechts bij een paar afl. gegeven; die van Hofdijk, op den
titel beloofd, is nooit gekomen.
Een Amsterdamsch lied. Amst. 1861.
Kantteekeningen op Alb. Thijm's strijdschrift ten gunste van grondwet en
geschiedenis. Amst. Erven H.v. Munster & Zn. [8 Oct.], 1861.
Zuid en Noord. Epische Fantasie. ‘Den Vlaamschen Kunstbroeders toegewijd’,
en beschrijvende eene ontmoeting van Maerlant en Melis Stoke. Amst. L.F.J. Hassels,
1861.
De kloosterorden in Nederland, Hist. onderzocht door W.J. Hofdijk, en geschetst
door D. van der Kellen Jr. 1e stuk. Haarl. A.C. Kruseman 1862.
2e en 3e st., compleet, 1864; Nieuwe uitgave, 1e en 2e afl., aldaar, 1867;
3e-24e afl. 1868; vernieuwde uitgave, afl. 1-8, aldaar, 1873; afl. 9-37, 1874.
Tafereelen uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederl. volk, in de kunstzaal
der Mij. Arti et Amicitiae, toegelicht. Amst. Gebr. Binger, 1862.
De eerste uitgave was met zooveel overhaasting gedrukt wegens het bezoek
des Konings, 29 Maart 1862, dat eene nieuwe editie noodig was, waarvan
Hofdijk het ‘Voorwoord’ onderteekende, 1 April 1862.
Levensbericht van J.J. Nieuwenhuyzen. In de Handelingen van de Mij. der Nederl.
letterkunde, 1862.
Gedagteekend Mei 1862.
Oranje en zijn keurvendel in 1572. 1e en 2e afl. Utr. L.E. Bosch & Zoon. 1863.
3e-9e afl., 1865; 10e-15e afl., 1865; 16e en 17e afl., 1867; Nieuwe uitgave,
Leiden, D. Noothoven van Goor, 1871.
Het nationaal monument. Waardeering van het advies der gedepu-
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teerde kommissie. Een andwoord voor de heeren C. Vosmaer c.s. Amst. Erven H.
van Munster & Zn. 1864.
Een Echo uit 1573. (Gedicht). Utr. L.E. Bosch & Zn., 1865.
Opgedragen aan Mr. J.B. Baron Hugenpoth tot den Berenclaauw, Alkmaar,
July 1865, Haarlem A.C. Kruseman, 1873.
Als antwoord hierop verscheen:
W. Wessels, Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573. Krit. toonen uit
‘de Dietsche Warande’ onder het balkon van den heer W.J. Hofdijk. Amst.
C.L.v. Langenhuysen, 1865.
Geschiedenis der Kennemer-vrijbuiters. 1e stuk. Amst. L.F.J. Hassels, 1865.
2e stuk, 1e ged., blz. 177-256, 1867; 257-334, 1869, compleet onder den
titel: Kroniek der Kennemer-vrijbuiters; hiervan eene nieuwe uitgave, bl.
I-324, Amst. G.L. Funke, 1872.
Geschiedenis des Nederl. Volks. 1e afl. tot blz. 48. Amst. C.v. Helden,
1865. blz. 49-328, 1866; blz. 329-622, 1867; blz. 623-972, 1872; compleet
in 3 stukken, Amst. J.C.A. Sulpke.
Voor 300 jaren. Historische Herinnering. 1e en 2e afl. blz. 1-102. Utr. Kemink & Zn.,
1865.
No. 3, 1866; No. 4 en 5, 1867; No. 6, 7, 8 en 9, 1868; No. 10, 11; compleet
onder den titel: Voor 300 jaren, Historie-schilderingen uit Neêrlands
Vrijheidskrijg, en als zoodanig door dezelfde uitgevers andermaal in den
handel gebracht in 1876.
Romantische poëzy. Amst. Geb. Kraay. 1867.
De vrouw van den vrijbuiter. Historiesch drama, 1573. Amst. Loman & Verster,
1867.
Het rapport der raadscommissie, benoemd in de verg. van 19 Dec. 1866 op den
toetssteen gebracht. Amst. C. van Helden, 1867.
Hierop verscheen: De beweringen van den heer Hofdijk, voorkomende in
zijne brochure: ‘Het rapport.…’, in het licht bekeken door Iconoclastus.
[Volgens Mr. J.I. van Doorninck, Vermomde schrijvers, blz. 267, A.J.C.
Landré.] Amst. J.C. Schlömann, 1867.
De booze eed. Historisch drama. Amst. Loman & Verster. 1868.
Van Lennep herdacht. Eene allegorie. Amst. Erven II. v. Munster & Zn. 1868.
Aan het slot, 29 Aug. 1868.
Herinnering aan de verdedigers der Citadel, 6 Dec. 1871; 8 pp. zonder naam van den
uitgever. Onderteekend: W.J. Hofdijk.
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De heilige strijd. Neêrlands vrijheidsoorlog aan Neêrlands volk verhaald. Tiel, H.C.A.
Campagne, 1872.
Alkmaar. Een echo uit 1573. Met titelgravure naar Ch. Rochussen. Haarl. A.C.
Kruseman. 1873.
De Triomf der piraten. Een feestgave bij Neerlands derde jubilé. Voorbericht, 9
Febr. 1872. Amst. G.L. Funke, 1872.
Eene tweede goedkoope uitgave verscheen ‘weinige weken daarna’.
Alcmaria Victrix (Van Alkmaar begint de victorie). Het beleg en ontzet van Alkmaar.
Hist. tafereel uit 1573. Alkm. H. Coster & Zn., Amst. Jan Leendertz., 1873.
Brielle's gedenkdag op Neêrlands derde jubilé. Met pl. Brielle, J.J. Hofstede. 1873.
Levensbericht van Evert Masdorp in de Handelingen van de Mij. der Nederl.
Letterkunde voor 1874.
De bouwval van Brederode. Amst. G.L. Funke, 1874.
Het Jacoba-prieel in het Haagsche bosch. Amst. G.L. Funke. 1874.
Afzonderlijke afdrukken uit de ‘Historische landschappen’.
Gedenkboek van de feestviering ter gelegenheid der 25-jarige regeering van Z.M.
Willem den Derde. aff. 1-3. Haarl. Erven F. Bohn, 1874; afl. 4-15, compl., ald. 1875.
De helden van den opstand in 1572, geschetst voor 't jonge Nederland. Leiden D.
Noothoven van Goor, 1874.
Een kroon op drie eeuwen. Lyriesch dram. gedicht. Amst. Erven H. van Munster
& Zn., 1874.
Leidens Wee en Zegepraal. Leiden, P.v. Santen, 1874.
Oranje en zijn Keurvendel. Geschetst voor 't jonge Nederland. Leiden, D.
Noothoven v. Goor, 1874.
De strijd onzer vaderen tegen Spanje. Tiel, H.C.A. Campagne, 1874.
Amstels Mannenkoor. Jubeltoonen op 's Konings zilveren Krooningsfeest. Woorden
van W.J. Hofdijk. Amst. Erven H.v. Munster & Zn. 1874.
Ecole Hollandaise en oléographie. Texte polyglotte de M.W.J. Hofdijk. Ie Série.
livr. 1-4. Amst. Jan Leendertz. 1874.
[H. gaf een tekst in 't Nederlandsch, die door daartoe bevoegden in het
Fransch, Duitsch en Engelsch werd nagevolgd.] Livr. 5-8, 1875, Livr.
9-12, 1878.
Lauwerbladen uit Neêrlands gloriekrans. afl. 1-4. 's-Hage, Joh. IJkema, 1875.
afl. 5-17, 1876; afl. 18-30, 1877; afl. 31-40, slot, 1878.
De oude Schutterijen in Nederland. Met platen. Utr. Kemink & Zn. 1875.
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Amsterdams opstanding. 26 Mei 1578. Een historisch tafereel. Amst. Jan D. Brouwer,
1878.
Aan Neêrlands Koningin. Utr., C.v.d. Post Jr., 1879.
Een lijkkrans op een vorstengraf [Prins Hendrik]. 13 blz. Amst. Jan Leendertz,
1879.
Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden. afl. 1-4, 1879; afl. 5 en 6, 1880,
compleet, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1880.
Malven en asters, Gedichten. Amst. L.F.J. Hassels, 1880. 2 dln.
In 't harte van Java. Amst. Scheltema & Holkema, 1881.
Opdracht: ‘Aan mijne geliefde Echtgenoote W.F. Horn, Augustus, 1881.
Een lauwerkrans op des Zwijgers graf. 's Hage, Charles Ewings, 1884.
In het gebergte Di-Eng. Opgedragen aan H.M. de Koningin. Beverwijk, D.S.
Slotboom, [1884.]
Dajang-Soembi. Een Javaansche legende. Amst. Tj. v. Holkema, 1887.
Weldadigheid. Muziek van Richard Hol, Gedicht van W.J. Hofdijk. Uitgegeven
ten voordeele van de weduwen en weezen van de met de vischbom Cornelia Johanna
in den storm van den 2en September 1887 verongelukte bemanning te Egmond aan
Zee. Alkmaar P. Kluitman [1887].
Een donkre wolk hangt over de aard,
Van omvang droevig groot.
Zij werpt alom heur schaduw uit,
Van Oost tot West, van Noord tot Zuid,
Door niets gekeerd, door niets gestuit,
Heur naam is m e n s c h e n n o o d .
Toch rijst er dikwerf aan den trans Vaak biddende verbeid Een zacht en vriendlijk zonnelicht,
De weerschijn van Gods aangezicht,
Waarvoor het donker tijdlijk zwicht:
Het heet w e l d a d i g h e i d .
[Met beleefde toestemming van den Uitgever overgenomen.]

Behalve de voorgaande afzonderlijke werken, schonk Hofdijk twee bijdragen in het
Dichterlijk Album: Historische Vrouwen, Haarlem, A.C. Kruseman, en wel afl. 4,
Jacoba van Beyeren, 1858, en afl. 13, Saffo, 1861; en de beide laatste nommers van
een ander prachtwerk bij denzelfden uitgever: Tien bladzijden uit de geschiedenis
van Neêrlandsch roem en grootheid, waarin ‘J.C.J. van Speyk’ en ‘Oranje en
Bautersem’, 1861; ook plaatste hij iets in ‘Voor Visschers
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gevangen’, Amst. Scheltema en Holkema 1873 en in een dergelijken bundel:
Bloemengefluister, Amst. 1887. Door hem werden drie bloem lezingen vervaardigd:
Dichterlijk Album, Haarlem 1856, 1868 en 1879; en Uit velerlei gaarden
bijeengebracht, Amst. Holkema, 1884, goedkoope uitg. 1886; en met L.F.J. Hassels:
Keurgarve, Amst., van 1870 tot 1888 zes drukken.
Uit den aard der zaak werkte hij mede aan verschillende jaar-, maand- en andere
vervolg-schriften. De oude Bestuurder van de Vaderl. Letteroefeningen was niet
bijzonder gunstig gestemd jegens den Minstreel van Kennemerland, die op zijne
beurt geen lust had in De Navorscher; de Nederlandsche Spectator bevat niets van
zijne hand, enkele malen eene kleinigheid over hem; zoo berichtte dit weekblad op
blz. 224 van den jaargang 1884: ‘Jean Morias, een Griek, die te Parijs woont, heeft
met hulp van eene Hollandschen letterkundige Hofdijks Elfenkoning en zijn De
Hoogste troost in het Nieuw Grieksch vertaald.’
De Geldersche Volksalmanak van 1839 gaf het eerst een zijner pennevruchten in
druk. De Muzen-almanak van 1840 tot 1857 nam ieder jaar zijne bijdragen op; zoo
ook het Album der Schoone Kunsten, te Haarlem bij J.J. van Brederode, 1850-'54,
waarvan hij enkele jaren de uitgave bestuurde. Later in den Utrechtschen
Volksalmanak. De reeks van het Nederlandsch Magazijn, toen dit bij Van Es uitkwam,
getuigt van zijne ijverige medewerking. Dorcas, Amst. 1851-'53, werd door hem
geredigeerd. Vergeet-mij-niet, eerst in 1863 met Ten Kate, de beide volgende jaren
alleen, evenzoo Aurora van 1866-1875, de drie volgende en laatste jaren met
Dercksen. Zijne betrekking tot het Nederlandsch Tooneel bracht hem in de redactie
van het Orgaan dezer vereeniging. Voor een jaarboekje als Onesimus had hij gaarne
eene bijdrage beschikbaar. Later treffen wij artikelen van hem aan in Eigen Haard
en het Zondagsblad van 't Nieuws van den dag. De Gids van 1851 bevatte twee zijner
Kennemer-balladen, maar nam sedert 1881 een aantal prozastukken van hem op,
waarvan de inhoud meestal met zijne studien over Indië in verband staat. Nederland,
waarin hij niet weinig schreef, bewaart zijn laatste werk. Zeker zijn er meer
tijdschriften met zijne artikelen, die bij den grooten toevloed der letterkundige
periodieke pers op den achtergrond geraakten en een bijzondere nasporing zouden
eischen om tot volledigheid te komen.
De romantische werken van zijn vriend Masdorp werden onder zijn toezicht
uitgegeven, Amst. 1858-'60; onder den titel: Ons
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volk in zijne historie romantisch geschilderd door W.J. Hofdijk en M.E. Rosmade,
3 dln.; door zijn toedoen werd het Panorama van Neêrlands verleden van P.J.
Andriessen niet alleen in uitgave voortgezet, maar het daaraan ontbrekende gedeelte
hulpvaardig bijgewerkt.
Op den eersten Alkmaarschen vierdag na zijn dood, bevatte de stedelijke courant
aldaar het volgende gedicht, dat in den zomer van zijn sterfjaar geschreven was.
Hofdijk had het geschonken aan den zoon van zijn vriend Dorbeck; de heer Adr.
Dorbeck, jur. stud. te Amsterdam, liet het in het Alkmaarsche blad opnemen, en had
de goedheid de inlassching in de biographie van den Dichter toe te staan.

Alcmaria victrix.
Mijn Vaderstad! Mijn Vaderstad!
Wel moogt Gy fier zijn, fier en prat
En trotsch op uw historie:
In gouden lettren toont heur blad:
‘Van Alkmaar de Victorie!’
Het vrye Neerland lag geveld
En krommend onder 't Spaansch geweld,
Daar werd - Uw eeuwge glorie! Elk burger onverschrokken held …
‘Van Alkmaar de Viktorie!’
Het Spaansche spook deinsde af met schand,
Verlamd van voet, verlamd van hand,
Bebloed uit iedre porie.
En schaatrend klonk het door heel 't Land:
‘Van Alkmaar de Viktorie!’
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Levensbericht van Mr. Marinus Verbrugge.
In October van het vorige jaar bracht ik, te Middelburg zijnde, een bezoek aan mijn
ouden vriend Verbrugge. De achtbare, ruim zes en tachtig-jarige grijsaard was, hoewel
eenigszins lijdend, toch nog altijd met onverzwakten ijver werkzaam. Ik vond hem
dan ook in zijn ruim, ouderwetsch maar gezellig ingericht studeervertrek, waarvan
het donkere behang nauwlijks zichtbaar was, achter de hooge open kasten, gevuld
met deftige folianten, lijvige kwartijnen en meest sierlijk gebonden octavo's. Tusschen
die kasten hingen familieportretten en enkele bontgekleurde wapenkaarten en
kwartierstaten. Voor den schoorsteen, waaronder op dien kouden morgen het vuurtje
in den ‘franklin’ reeds helder opvlamde, kon men, in een nette lijst gevat, de namen
lezen der raadsheeren en andere leden van het in 1875 opgeheven Provinciaal
gerechtshof van Zeeland, een kunstwerk van schoonschrift, door de regeering aan
den laatsten procureur-generaal in bruikleen afgestaan. De oude man zat in een
gemakkelijk huisgewaad voor zijn groote schrijftafel en was, zoo als ik zeide, met
jeugdige vlijt
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bezig om een zijner meest geliefde dichters te bestudeeren en te excerpeeren; welke
uittreksels voor anderen minder waarde zullen hebben, daar zijn schrift, nooit zeer
duidelijk, op het laatst nauwlijks meer te ontcijferen was. Wij keuvelden naar
gewoonte over velerlei dingen, want mijn oude vriend was geen kluizenaar, maar
bleef levendig belangstellen in den gang van het maatschappelijk leven. Toen ik
opstond om heen te gaan en wij elkander de hand tot afscheid drukten, sprak de
grijsaard met bewogen stem: ‘Mijn waarde, wanneer ge in het voorjaar weer in
Zeeland komt, zult ge mij niet meer vinden. Ik sta, om zoo te zeggen, met de knop
van den deur in de hand. Gij weet echter, wat ik van Uwe vriendschap verwacht.’
Dat wist ik, want reeds jaren geleden had Verbrugge mij opgedragen om, zoo ik hem
mocht overleven, de zorg op mij te nemen voor zijn oudste vrienden, gelijk hij zijne
boeken noemde en te gelijk laten doorschemeren, dat het hem genoegen zou doen,
indien ik zijne levensschets bewerkte voor het gedenkboek onzer maatschappij,
waarvan hij toen reeds, naar ik meen, het oudste lid was. Die taak vervul ik thans
met genoegen, ook omdat zij aanleiding geeft om mij op nieuw voor den geest te
roepen het beeld van een man, die mij jaren lang zijne vriendschap heeft geschonken;
een man, die hoezeer door zeer velen gekend, echter slechts door weinigen naar
wezenlijke waarde werd geschat.
Marinus Verbrugge was afkomstig uit eene oude Delftsche familie, welke oorsprong
hem gansch niet onverschillig was. Zoo bewaarde hij zorgvuldig de gedachtenis aan
zijn overgrootvader, den medicinae doctor Willem Verbrugge, die in 1784
burgemeester te Delft was en later Gecommitteerde-raad van Holland. Gaarne
verhaalde hij van dien, naar het schijnt, zeer verdienstelijken geneesheer, die onzen
laatsten stadhouder meermalen behandelde, waarom, reeds spoedig na zijne
troonsbeklimming, de eerste koning der Nederlanden den hoogbejaarden grijsaard
met een ridderkruis versierde. Een zoon van dezen geneesheer, Bartholo-
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meus Verbrugge was lid der regeering, kapitein der burgerwacht, alsmede een
aanzienlijk handelaar te Rotterdam. Dit was de vader van Willem Verbrugge, die
voor koopman werd opgeleid, doch bij het kwijnen van den handel in den Franschen
tijd zijne zaken moest opgeven, waarna hij eerst schout en secretaris, vervolgens
vrederechter en eindelijk burgemeester van Hillegersberg is geworden. Uit diens
tweede huwelijk met Gerardina Margareta Hartingh, dochter van den Leidschen
Burgemeester Mr. Nicolaas Hartingh en kleindochter van den bekenden,
gelijknamigen Raad van Indië, werd als derde zoon op den 4 Mei 1802 Marinus
Verbrugge te Rotterdam geboren. Terwijl de knaap zijne eerste opleiding kreeg,
kwamen er donkere dagen voor het vaderland. De handel, door Fransche
verbodswetten beperkt, verviel meer en meer; de zeevaart ging geheel te niet; de
inkomsten werden besnoeid; voortdurende inkwartiering drukte ieder gezin en, erger
nog, de conscriptie roofde de beste krachten weg om een dwingeland te dienen. Het
was werkelijk roerend, om den ouden man te hooren vertellen van de duistere
schaduwen, welke destijds vielen in de ouderlijke woning, van de bittere smart in
het talrijk, door liefde verbonden gezin, bij het oproepen van één der zonen om uit
te trekken, en hoe dat leed nog verscherpt werd, toen kort daarna uit het buitenland
bericht kwam van zijn vroeg en verlaten sterven. Die sombere dagen drukten echter
een stempel op het karakter van den knaap. De tegenspoed der ouders leerde de
eenvoudigheid en matigheid, welke hem levenslang kenmerkten; en daardoor werd
ook reeds vroeg de overtuiging gevestigd, dat hij om met eer door de wereld te komen,
vlijtig en gestadig arbeiden moest, waardoor gaandeweg de gewoonte ontstond om
altijd nuttig bezig te zijn, zoodat voor dezen man leven en werken als één zijn geweest.
In September 1814 kwam Verbrugge op de Erasmiaansche school, welke instelling
altijd een goeden naam had en vele uitnemende mannen onder hare kweekelingen
telde.
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Ook dáár bleef hij vlijtig werken, maar door de zeldzame ontwikkeling van een vroeg
gestorven makker, gelukte het hem maar ééns om den eersten prijs te behalen en
moest hij zich meestal met den tweeden tevreden stellen. Daar zijn vader te
Hillegersberg woonde, ging de jongeling reeds in den vroegen morgenstond op weg,
om te acht uur bijzonder onderwijs van den rector Zillesen te ontvangen. Verbrugge
placht later zijne vaste gezondheid niet weinig toe te schrijven aan die
morgenwandelingen door weer en wind, in de frissche buitenlucht. In September
1819 was het gymnasium met lof afgeloopen en werd hij als student in de rechten
aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven. Hoewel geen fortuin hebbende en zelfs
zeer eenvoudig moetende leven, vernam ik van tijdgenooten, dat Verbrugge spoedig
behoorde onder de meest geziene studenten en dat de vriendschap van den
trouwhartigen jongeling door de beste akademieburgers zeer op prijs werd gesteld.
Dit blijkt ook hieruit, dat vele, der in die onbezorgde jaren aangeknoopte betrekkingen
met verdienstelijke en later hooggeplaatste mannen levenslang, en onverzwakt bleven
voortduren. Hoewel niet afkeerig van de geoorloofde vermaken der jeugd, bleef hij
zich toch met volhardenden ijver, geholpen door vlugge bevatting en een schranderen
geest, aan de studie wijden, zoowel om de wetenschap zelve meester te worden, als
om zich te bekwamen voor eene eervolle plaats in het maatschappelijk leven.
Ofschoon de rechten tot hoofdvak waren gekozen, beoefende hij ook met voorliefde
de oude en nieuwe letterkunde, toen bloeiende onder de bezieling van Bilderdijk,
van der Palm en Borger. Na een welbesteed akademieleven werd Verbrugge op den
2 Mei 1823 tot doctor in de beide rechten bevorderd; zijne dissertatie ‘De donatione
inter vivos’, mocht hij opdragen aan zijn hooggeschatten leermeester prof. N.
Smallenburg, die in een zijner boeken dit goedbewerkt proefschrift loffelijk aanhaalt.
Vier dagen na de promotie, werd Verbrugge als advocaat voor het Hof te
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's Gravenhage beëedigd, waarna hij zich te Rotterdam vestigde. Een week later ging
hij, vergezeld door zijn vader, in gekleeden rok, korte broek en steekhoed naar de
gewone audiëntie, om Zijne Majesteit persoonlijk aan te bieden een fraai, in
marokijnleder gebonden exemplaar zijner dissertatie; welke landsvaderlijke, maar
aantrekkelijke gewoonte tot 1830 heeft stand gehouden. De Koning sprak tot den
jongen advocaat eenige aanmoedigende woorden, daarbij zinspelende op de hem
bekende vaderlandsliefde zijner familie.
In die dagen, toen er reeds onweer in Belgie broeide, werd het zeer wenschelijk
geacht om het Oranjegezinde element aldaar door bekwame jongelieden uit
Noord-Nederland te versterken en daarom werd enkele maanden later Verbrugge
door invloedrijke vrienden overgehaald om zich in Brussel als advocaat neder te
zetten, waarbij hem eene warme aanbeveling werd medegegeven aan den toenmaligen
advocaat-generaal van het Gerechtshof, den loffelijk bekenden mr. Wilhelm Theodoor
van Baumhauer.
Het is hier de plaats niet om uitvoerig te bespreken, welke vijanden het jeugdige
koninkrijk destijds belaagden; de geschiedenis heeft daarover haar oordeel reeds
geveld. Toen Verbrugge, in het laatst van 1823, te Brussel kwam, was de verbittering
van een groot deel der Belgen, tegen de soms onverstandige en altijd wankelmoedig
uitgevoerde vooruitgangsmaatregelen van koning Willem, reeds hoog gestegen. Het
sluiten der kleine semenariën en de oprichting van een Collegium Philosophicum te
Leuven in 1825, verwijderde de geestelijkheid van de regeering en toen, om deze te
bevredigen, twee jaren later een concordaat met den Paus werd gesloten, waren de
liberalen daarover zóó verstoord, dat de koning in hun oog geen goed meer kon doen;
terwijl de mindere klasse klaagde en onrustig werd door de duurte en de hooggestegen
belastingen op de voornaamste levensbehoeften. Het ondoordachte besluit om het
Collegium Philosophicum weder op
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te heffen en de bisschoppelijke seminariën te herstellen, gaf geen kalmte, maar werd
als een blijk van lafhartige zwakheid beschouwd. Radicalen en Clericalen sloten
voor een oogenblik een onnatuurlijk verbond en schenen hun veten te vergeten om
zich tegen de regeering te verzetten. De opstand in Juli 1830 te Parijs, bracht de vonk
aan, welke de in Belgie opgehoopte brandstof ontvlammen deed; een brand, die het
in menig opzicht schoone koninkrijk in tweeën scheurde.
De jonge advocaat Verbrugge had deze woelingen met belangstelling gevolgd,
waarvoor hij den tijd had, daar het in de eerste jaren met de rechtspraktijk nog niet
druk ging. Na een paar welgeslaagde en veel besproken pleidooien werd de aandacht
meer op hem gevestigd, zoodat hem eene plaats werd aangeboden op het bureau van
den vermaarden advocaat Jouet, in 1866 als president-honorair van het Hof van appèl
te Brussel overleden. Hier werkzaam zijnde, behandelde hij in 1826 twee belangrijke
stratzaken, als over een geruchtmakenden manslag te Antwerpen en een geval van
brandstichting in het tuchthuis te Vilvoorden, welke zóó goed slaagden, dat de patroon
ongevraagd het salaris verdubbelde en hem daarna tot associé aannam, welke
overeenkomst echter door het uitbreken van den opstand verijdeld werd. Doch ook
op ander gebied had Verbrugge in die jaren niet stil gezeten. De jonge man, een vurig
vereerder van het Huis van Oranje, was door aanbevelingen bekend met den minister
van justitie Cornelis Felix van Maanen, een korzelig maar eerlijk man van strenge
beginselen en in Belgie evenzeer gehaat als gevreesd. Door die kennis was Verbrugge
meermalen in de gelegenheid om den Koning en zijn bewind tegen laster en
ongegronde beschuldigingen met zijn vlugge pen in dagbladen te verdedigen. Hij
handelde daarbij echter uit volle overtuiging en steeds zelfstandig, en uit zijne papieren
blijkt, dat hij zich nooit tot een gewilligen en volgzamen aanhanger der regeering
heeft willen doen ge-
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bruiken. Destijds kreeg hij nog geen gelegenheid om zijne vaderlandsliefde met de
wapenen in de hand te toonen, daar de schutterij te Brussel, waarbij hij in 1827 als
Tweede-luitenant was aangesteld, bij de volksbewegingen van Augustus 1830 niet
in de wapenen werd geroepen. Ook de Nederlandsche belangen, vertegenwoordigd
door taal en letterkunde, werden ijverig door hem behartigd. In Juni 1826 werd
Verbrugge secretaris en kort daarop president van het Genootschap tot bevordering
der Nederlandsche letterkunde, vroeger een gezelschap tot beoefening van uiterlijke
welsprekenheid; en hij behoorde onder de drie leden, die aldaar gratis openbare lessen
gaven. Later vereenigde zich dat genootschap met de Koninklijke maatschappij
Concordia, waarvan Verbrugge een ijverig lid werd, gelijk door prof. J.F.J. Heremans
in zijn Overzicht der Zuid-Nederlandsche letterkunde van 1815-1830. Antw. 1874
wordt vermeld. Met niet minder toewijding was hij lid der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, eene instelling, welke in Belgie eene bijzondere plaats innam en aldaar
met veel bezwaar te kampen had; meer dan eens vertegenwoordigde hij de afdeeling
Brussel in de Algemeene vergadering en in andere commissiën te Amsterdam. In de
samenkomsten van het departement trad hij dikwerf als spreker op; nu eens om te
betoogen, dat verlichting de bron is van echt volksgeluk; dan weder om uiteen te
zetten, hoe kennis der geschiedenis onontbeerlijk is voor ieder staatsburger. In
dienzelfden geest sprak hij herhaalde malen in de letterkundige afdeeling der
rederijkerskamer ‘De Wijngaard’ met de zinspreuk ‘In liefde bloeiend’, waarvan hij
directeur en later eerelid werd. In 1830 kreeg hij eene benoeming tot schoolopziener
over de jonge-kinderscholen te Brussel, welke betrekking hij door den opstand niet
heeft kunnen vervullen. Ook was hij diaken der Nederl. Hervormde gemeente, welke
toen hare godsdienstoefeningen hield in de voormalige kerk der Augustijnen, destijds
tot kapel des Konings ingericht.
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De verhandelingen, door Verbrugge in De Vriend des Vaderlands, De
Letteroefeningen en andere toongevende tijdschriften geplaatst, hadden de aandacht
op hem gevestigd. In 1826 benoemde de Hollandsche maatschappij van fraaie kunsten
hem tot lid en in Juni 1829 werd dit voorbeeld door onze Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde gevolgd; eene keus, welke hij steeds hoog heeft
gewaardeerd. Het kenschetst, dat eene verkiezing tot correspondeerend lid der
Huishoudelijke maatschappij te Haarlem in Juli 1830, door hem niet kon worden
aanvaard, daar de procureur-generaal dit lidmaatschap onvereenigbaar achtte met de
betrekking van advocaat.
Op Koningsverjaardag, den 24 Augustus, barstte het oproer los, dat spoedig eene
omwenteling bleek te zijn. Verbrugge was op dien avond in den schouwburg, waar
La muette de Portici de gemoederen in beweging bracht en het rumoer aanving. Later
zag hij het gepeupel, waaronder niet weinigen de ketterhaat van den Sint-Bartelsnacht
(24 Aug. 1572) voor den geest speelde, onder dolzinnig getier de woning van den
uitgever Libry-Bagnano plunderen, en vervolgens het hôtel van den minister van
Maanen; terwijl politie en militaire macht door onverantwoordelijke bevelen als
gekluisterd, deze afschuwelijke bandeloosheid werkeloos moesten aanzien. Toen de
opstand veld won, werd het verblijf voor onzen advocaat, wiens Oranjegezindheid
aan enkele revolutionaire raddraaiers, zooals De Potter, Tielemans en Bartels niet
onbekend was, in Belgie zóó gevaarlijk, dat hij in de eerste dagen van September,
met achterlating van boeken, meubelen en vele hem nog toekomende
schuldvorderingen, overhaast de wijk moest nemen en niet zonder levensgevaar
Brussel verliet en Rotterdam bereikte.
Noord-Nederland tintelde van een anderen geest; want als één man schaarde zich
het volk om den troon van Oranje. Alles werd voor eene algemeene wapening
voorbereid en de vaderlandsliefde klom tot vurige geestdrift,
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toen de Koning in de eerste dagen van October de trouwe natie opriep tot verdediging
van den vaderlandschen grond. Op dat ‘Te wapen’ grepen mannen van allerlei leeftijd
en allerlei stand het zwaard en stonden nevens elkander als kameraden in het gelid;
kantoren en werkplaatsen werden ledig; de kweekelingen der Hoogescholen verlieten
hunne studiën; vrijkorpsen werden opgericht en nog vóór het einde des jaars stond
een talrijke, goed uitgeruste legermacht in Noord-Brabant en Zeeland gereed om de
oude grenzen, door de Belgen bedreigd, te beschermen.
In de familie Verbrugge was liefde voor het vaderland en gehechtheid aan Oranje
als erfelijk. De grootvader en vader van onzen advocaat waren vóór en na de
omwenteling van 1795 kloekhartige mannen geweest, waarvan de eerste als kapitein
der burgerwacht, de tweede als kolonel der nationale garde te Rotterdam, in benarde
dagen aan hun medeburgers gewichtige diensten hadden bewezen. Diezelfde geest
leefde in hun nakomelingen en nog vóór den winter waren de drie broeders in het
leger. De oudste, Lodewijk Nicolaas Ernst (1799-1880) later rijksontvanger te Vianen,
trad als vrijwilliger bij de grenadiers in dienst; zijn broeder Cornelis Gerardus
(1800-1847) later stedelijk ontvanger te Rotterdam, trok uit en werd kapitein-adjudant
bij het veld-bataillon der Rotterdamsche schutterij, en onze Marinus bleef evenmin
achter. Daar het kader van officieren reeds meer dan vol was, sloot hij zich als gewoon
schutter, hoewel hij te Brussel officier was geweest, bij het mobiele bataillon aan en
marcheerde daarmede op den 20 October naar Breda. Kort daarop werd hij echter
Tweede-luitenant en na een examen ging hij in April 1831 bij de artillerie over,
waaraan mede de verdediging was opgedragen van de, in staat van beleg verkeerende,
vesting. Tevens werd hij lid van den Krijgsraad, waar zijne rechtsgeleerde kennis
dikwerf te stade kwam. In Maart 1832 ontving hij zijne benoeming tot Eerste-luitenant
en tegelijk het metalen herinneringskruis.
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Tot werkelijken strijd werd hij niet opgeroepen, doch ware dit het geval geweest,
dan zou hij gewis onverschrokken zijn plicht hebben gedaan. De naar geest en lichaam
kloeke man scheen geen vrees te kennen, waarvan hij te Brussel een opmerkelijk
blijk gaf bij een gelukkig zonder bloedstorting afgeloopen tweegevecht, waarin hij
door een politieken heethoofd, zijns ondanks, betrokken was. Zelfs nog in hoogen
ouderdom bleef hij in oogenblikken van gevaar kalm en moedig. Zoo herinner ik
mij, dat er een hevige brand nevens zijne woning uitbrak en hoe de ter hulp snellende
vrienden verbaasd opkeken, toen zij den meer dan tachtigjarigen grijsaard kalm en
beraden de maatregelen zagen besturen om de kostbaarste goederen te redden.
Het krijgsmansleven van Verbrugge duurde tot November 1833, wanneer hij
benoemd werd tot rechter in de rechtbank te Goes. Gedurende vijf jaren was hij in
dat stadje gevestigd en maakte hij er zich in verschillende betrekkingen verdienstelijk,
onder anderen als ouderling der Nederlandsche Hervormde gemeente. Niet zelden
trad hij daar ook in letterkundige kringen op en zijne doorwerkte, geestige
voordrachten werden altijd met genoegen en belangstelling aangehoord.
Tijdens hij te Goes was, trad hij te Middelburg op den 16 Mei 1834 in het huwelijk
met Isabella Cornelia 's Graeuwen (geb. 1806), oudste dochter van den medicinae
doctor Paulus 's Graeuwen en Johanna Margareta de Lang. Veertig jaren was hij met
deze echtgenoote verbonden, en toen zij op den 19 December 1874, na langdurig
lijden stierf, schreef hij in een soort van dagboek ‘zij is mij eene lieve, getrouwe,
zich geheel aan mij toewijdende gade geweest. Ik verloor in haar eene vriendin, wier
helder hoofd, wier veelzijdige begaafdheden en boven alles wier voortreffelijk hart
mijne levensvreugde onuitsprekelijk veel hebben verhoogd. Haar belezenheid, haar
helder inzicht en haar uitstekend geheugen, hebben mij in mijn arbeid
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gesteund, en met het volste recht mag ik getuigen, dat ik haar verscheiden levenslang
diep, innig diep, zal blijven betreuren.’ In den huiselijken kring was Verbrugge
eenvoudig, opgeruimd en gulhartig. Véél had hij gezien en gelezen en hij wist levendig
en onderhoudend te vertellen; ook had hij er den slag van, om bij verschil van
meening, voor zijne overtuiging in hoffelijke, nooit kwetsende vormen op te komen.
De wet op de Rechterlijke organisatie in 1838, bracht groote verandering, daar hij
in September van dat jaar benoemd werd tot advocaat-generaal bij het Provinciaal
gerechtshof in Zeeland, waarvoor hij zich te Middelburg vestigen moest. Deze
omvangrijke betrekking heeft hij steeds met ijver en toewijding waargenomen, totdat
hij in Februari 1850 in plaats van mr. G.J. Ackermans, in het vorig jaar overleden,
benoemd werd tot procureur-generaal; welk aanzienlijk ambt hij heeft bekleed tot
de opheffing van het Gerechtshof op 31 December 1875. Bij een bezoek te 's
Gravenhage, in Juli 1847, gaf de toenmalige minister van Justitie, mr. Marinus Willem
de Jonge van Campensnieuwland, aan Verbrugge zijne bijzondere tevredenheid te
kennen over de wijs, waarop hij gehandeld had in de strafzaak van negentien ter
dood veroordeelde boosdoeners, die gedurende langen tijd het Westerdeel van
Staats-Vlaanderen hadden verontrust. De minister verzekerde, dat hij deze zaak aan
den Koning zou meedeelen, waarna op den 6 December eene benoeming volgde tot
ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw. Die onderscheiding was ook in
andere opzichten wel verdiend, want sedert jaren was Verbrugge een voorbeeld van
nauwgezette plichtsbetrachting en een voortreffelijk ambtenaar. Gedachtig aan het
wapendevies, dat hij zich gekozen had, verbond hij zooveel mogelijk het ‘fortiter in
re’ met het ‘suaviter in modo’; want hoezeer altijd tot verzachting geneigd, bleef hij
onwankelbaar, waar recht en wet moesten worden gehandhaafd. In de gerechtszaal
was hij geen redenaar in
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den volsten zin des woords, maar in zijn beste jaren mocht hij toch een degelijk
pleiter worden genoemd, die zijne opvatting met nadruk wist te verdedigen en
welsprekend was door gezond verstand, kennis en bondigheid van redeneering.
Ondanks tal van bezigheden wist Verbrugge met den tijd zóó te woekeren, dat hij
steeds gelegenheid vond om zich, ook buiten zijn zeer drukken ambtelijken, werkkring
op maatschappelijk gebied nuttig te maken. Zoo werd hij in 1845 benoemd tot curator
van het stedelijk gymnasium, welke betrekking hij ruim dertig jaren opgewekt
waarnam en waardoor hij gelegenheid kreeg om bij schoolbezoek en examens te
doen uitkomen, hoe hij bij zijne classieke studiën, op de stevige grondslagen te
Rotterdam gelegd, had voortgebouwd.
In de woelige dagen van October 1848 werd Verbrugge gekozen tot lid van den
gemeenteraad. Ook daar onderscheidde hij zich door ijverige behartiging der hem
toevertrouwde belangen. Op politiek gebied zou men hem misschien het best een
democraat met aristocratische neigingen hebben kunnen noemen. Hij geloofde aan
maatschappelijken vooruitgang en beijverde zich, om dezen door het voorstaan der
volksontwikkeling te bevorderen, doch hij hechtte niet minder aan het bestuur der
kundigsten en meest ontwikkelden. Nooit was hij echter een partijman; hij ging een
eigen weg en volgde wat zijn geweten hem als raadzaam en eerlijk voorschreef. In
zienswijs mochten soms velen met hem verschillen, er was niemand, die de zuiverheid
zijner gevoelens ooit heeft betwijfeld.
Als lid van den raad was Vebrugge vele jaren voorzitter van regenten van de
algemeene armen (later burgerlijkarmbestuur), welk beheer in eene, toen zeer
kwijnende stad niet weinig tijd en zorg kostte. De verpleging der behoeftigen had
reeds in Brussel, tijdens hij daar diaken was, zijne belangstelling gewekt en wanneer
hij zich die belangen aantrok, volgde hij slechts de inspraak van zijn mensch-
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lievend en tot helpen geneigd gemoed. In zijne betrekking tot het gemeentebestuur
was hij ook lid van den militieraad, waarvan hij de vergaderingen, hoe bezwaarlijk
het soms ook viel, geregeld bijwoonde en waarin hij door grondige rechtskennis
meermalen kon voorlichten.
In 1871 vond Verbrugge aanleiding om, met het oog op klimmende jaren en
veelvuldige bezigheden, bij de periodieke aftreding voor het lidmaatschap van den
raad te bedanken, waardoor ook de daaruit voortvloeiende betrekkingen vervielen.
Reeds in 1826 was hij te Brussel lid geworden der Vrijmetselaarsloge l'Esperance,
en tijdens zijn verblijf te Breda, slaagde hij er in om met eenige vrienden de loge
‘Het Vrije geweten’ als uit de asch te doen herrijzen, wat bij zijn vertrek in 1833
door eene benoeming tot meester van eer, werd erkend. Niet minder verdienstelijk
maakte hij zich te Middelburg bij de loge Le Philantrope, waarbij hij eerst als redenaar
en tot aan de opheffing in 1857 als voorzitter optrad. In al de vereenigingen, waarin
hij zitting had, wist hij zich de achting zijner medeleden te verwerven door
onvermoeiden ijver, veelzijdige kennis, strikte onpartijdigheid, grondige adviezen
en groote humaniteit.
Ondanks tal van bezigheden werd de letterkunde door Verbrugge nooit uit het oog
verloren, maar bleef steeds zijne liefste uitspanning. In September 1834 werd hij lid
van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen en menige, met zorg bewerkte
voorlezing, werd door hem in de maandelijksche bijeenkomstem van het destijds
zoogenoemde Perpetueel comité uitgesproken. Deze verhandelingen werden
meerendeels later in De Vriend des Vaderlands, De Fakkel, of De Letteroefeningen
gedrukt en waren aanééngeschakeld door de gedachte, om te schetsen de langzame
ontwikkeling der beschaving in de middeleeuwen en de worsteling, waarmede die
vooruitgang tot stand kwam. Zijne voordrachten werden altijd met genoegen gehoord
en
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met belangstelling gelezen; want de steller had den slag om het werk goed in elkander
te zetten en wist te boeien door juiste verhouding der afzonderlijke deelen, welke
het hoofddoel helder deden uitkomen. Nu en dan als het pas gaf, gaarde hij ook wel
eens bloemen op het veld der poësie, doch deze bleven in den familiekring en deden
zich dáár ook het best voor.
Mijn vriend Verbrugge heb ik meest leeren kennen in zijn hoogen ouderdom, toen
hij, na het verlies zijner echtgenoote en de opheffing van het gerechtshof, in zijne
woning te Middelburg met een paar oude trouwe dienstboden ambteloos leefde. Even
onvermoeid als vroeger bleef de oude man echter werkzaam, en was zelf vervuld
met zulk een drang om steeds bezig te zijn, dat hij zich nauwlijks den tijd gunde voor
verpoozing. Eenige weken vóór zijn overlijden, schreef hij mij ‘Iederen levensdag
mag ik thans als toegift rekenen; het is mijn plicht daarmee te woekeren en den tijd
te gebruiken, niet alleen ten nutte van mijzelf, maar ook zooveel mogelijk ten
voordeele van anderen’. Door dien geest bezield, was hij dan ook van des morgens
vroeg tot des avonds vrij laat in zijn studeerkamer, omringd door een kostbare
boekerij, welke steeds werd geraadpleegd, verrijkt en verfraaid. Die boeken beminde
hij als zijne vrienden en zij vervulden, in zekeren zin, de plaats van oude dierbare
betrekkingen, die hem schier allen door de donkere poort waren voorgegaan.
Verbrugge leefde daardoor in de laatste jaren zeer afgezonderd en aan jongere
stadgenooten zou de oude man geheel vreemd zijn geworden, zonder zijn dagelijksch
‘loopje’. Het moest dan ook al ruw weer zijn, indien de grijsaard des namiddags
tusschen drie en vier uren niet wandelde langs de kaden of plantsoenen. Wie hem
daar tegenkwam, zou niet licht geraden hebben, dat er meer dan tachtig winters waren
gegaan over het nog ongebogen hoofd van den man, die met een gezond, blozend
en levenslustig uiterlijk, fiks doorstapte, meestal vlug zwaaiend
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met een dun wandelstokje, als sloeg hij de maat bij een ietwat schommelenden gang.
Onze vriend ontging echter het lot niet van ieder, die een hoogen ouderdom bereikt;
lang leven is veel overleven. Een geliefde echtgenoot, beminde broeders en zusters,
dierbare makkers, hooggeschatte kameraden gingen hem voor, zoodat hij ten laatste
overbleef als een enkele boom, gespaard uit een omgehouwen bosch. De weemoed
der eenzaamheid sloeg hem echter niet neer, want hij achtte slechts tijdelijk den band
verscheurd, welke hem vereenigde met die dierbare afgestorvenen. Hij geloofde aan
onsterfelijkheid en weerzien, en beschouwde den dood slechts als een gebeurtenis
in 's menschen eindeloos bestaan. Voor de gebreken des ouderdoms is Verbrugge
lang gespaard gebleven en zijn krachtige gezondheid werd zeker niet weinig gesteund
door een matig en geregeld leven. Behalve nauwlijks merkbare doofheid, bleven zijn
zintuigen onverzwakt, zijn stem helder, zijn denkkracht scherp. In het laatste jaar
bemerkte ik echter uit zijne maandelijksche brieven, dat ook bij hem de ongemakken
des ouderdoms langzamerhand kwamen aansluipen. Hij werd in toenemende mate
door benauwdheden gekweld, die de geneeskunde wel lenigen, doch niet herstellen
kon. Zooals bij den aanvang dezer schets is gezegd, zag de grijsaard het naderend
einde zonder schrik te gemoet. Hij had dan ook een welbesteed leven achter zich en
kon van de aarde scheiden met een gerust geweten. Op 29 December 1888 ontsliep
hij zacht, gelijk de landman na welvolbracht werk, kalm ter ruste gaat, vast
vertrouwend, dat na den nacht een schoone morgen dagen zal.
Door weinig behoeften, eenvoudige levenswijs en verstandig beheer had Verbrugge,
hoewel niet rijk en voor noodlijdenden steeds hulpvaardig, een vrij aanzienlijk
vermogen bespaard, waarvan hij een niet onbelangrijk deel aan nuttige instellingen
naliet. Behalve de vestiging eener studiebeurs aan de universiteit te Leiden, de
stichting van
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een wetenschappelijk fonds onder beheer van het Zeeuwsch genootschap, en eene
aanmerkelijke gift aan onze Maatschappij, schonk hij vele legaten aan inrichtingen
van weldadigheid, of tot bevordering van maatschappelijke ontwikkeling. Ook door
die giften zal zijn naam in gedachtenis blijven, als die van een onbekrompen
beschermer der wetenschap, een nuttig burger en een edel mensch.
U t r e c h t , Mei 1889. F. NAGTGLAS.
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Lijst der gedrukte verhandelingen van MR. Marinus Verbrugge.
Dissertatio jur. inaug. de donatione inter vivos. L.B. 1823.
Lijkrede op Jan Melchior Kemper. (Aug. 1824.)
Redevoering ten betooge, dat de verlichting de éénige bron is van volksgeluk en
het beste middel tot duurzaamheid eener eenhoofdige regeering. (In Vriend des
Vaderlands 1827.)
Iets over de Maatschappij tot bevordering van het lager onderwijs in de provincie
Namen. (Als boven 1827.)
Redevoering ten betooge, dat de beoefening der geschiedenis en vooral de
gewestelijke en stedelijke, voordeelig en nuttig is voor den zoogenoemden gemeenen
man. (Als boven 1828.)
Brussel. Vaderl. herinnering uit de 16e en 18e eeuw. Brussel 1828. (In Magazijn
v. Wetensch., Kunsten en Letteren van Van Kampen VIIIe dl.)
Een zomeravond te Bloemendaal. (Als boven 1828.)
Redevoering over de plichten jegens het voorgeslacht. (In De Fakkel 1829.)
Verhandeling ten betooge, dat de geschiedenis, ook van andere volken, dienstig
is tot bevordering van vaderl. gevoelens. (Als boven 1829.)
Toespraak aan mijne medeburgers. Brussel 1829.
Nog iets over de Maatschappij tot aanmoediging van lager onderwijs in de
provinciën Namen, Luik en Henegouwen. (In Vriend des Vaderlands 1830.)
Het slot van Arkel in de XIVe eeuw. (In Letterk. magazijn 1833.)
Verhandelingen over den vaderlandschen zin. Breda 1833.
Verh. over Adolf van Egmont, hertog van Gelder. (In Letterk. magazijn 1836.)
Het slot van Strijen in de XIVe eeuw. (In De Fakkel 1837.)
Reinoud van Brederode. ao 1417-1473. (Als boven 1837.)
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Het slot Zandenburg bij Veere. (Zeeuwsche Volksalm. 1839.)
De ondergang van het steenen huis van Willem van Duivenvoorde. ao 1420. (In
Vriend des Vaderlands 1840.)
Teylingen op het laatst der XIIIe eeuw. (Als boven 1842.)
Ridder Jan van Naaldwijk. (1488-1492.) (In De Fakkel 1843.)
Ridder Wolfert van Borssele van der Veere. (In Vaderl. Letteroefeningen 1849.)
De verheffing van Antfried tot bisschop van Utrecht in 996. (Als boven 1850.)
Voorts nog een aantal kleinere stukken in tijdschriften en dagbladen, zoo vóór als
na 1830.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

292

Levensbericht van Abraham Johannes de Bull.
Amsterdammers, die tusschen de jaren 1830 en 1838 zich nu en dan in de buurt van
de Reguliersgracht bevonden, konden op zekere tijden van den dag getuigen zijn van
vrijwat luidruchtigheid. Als de jongens het huis van den heer C. Reedijk verlieten,
stelden zij zich schadeloos voor de uren, in gedwongen rust op de harde schoolbanken
doorgebracht, door aan hun levenslust bot te vieren, en de anders zoo stille en deftige
Heeren- en Keizersgrachten te maken tot een tooneel van dartele uitgelatenheid.
Misschien werd wel eens eene eerbare dienstmaagd in de keuken opgeschrikt door
een stevigen ruk aan de huisschel, of was een ijverig lantaarnopsteker, die de lampen
der reverbères schoonmaakte, het mikpunt hunner guitenstreken. Men zal die bengels
hunne ongerechtigheden wel niet al te zwaar hebben aangerekend, en insgelijks wel
eens van harte gelachen hebben om de sprongen en grappen van dat jonge volkje.
Op een dier jolige knapen, zeker niet de minste in het uitdenken van jongensstreken,
kon men zich bezwaarlijk ernstig boos maken. Die jongen in zijn blauwen kiel, met
zijne blonde lokken, zijne blozende wangen, zijne levendige oogen, zijn vriendelijk
uiterlijk, moest ieder wel voor zich innemen.
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‘'t Bulletje’, zooals hij onder zijne makkers heette en zich ook nog op later leeftijd
vaak bleef noemen, was de lieveling van die hem kenden.
Op den 11 December 1823 had de jonge De Bull het levenslicht gezien. Hij was
de jongste van een viertal kinderen, waarmede het huwelijk van den Amsterdamschen
meester metselaar Abraham de Bull met Johanna Lampe gezegend was. Zijne
doopnamen had hij van vader en moeder ontvangen. De indrukken, die hij gedurende
zijne eerste levensjaren ontving in de omgeving, waarvan de ouderlijke woning het
middenpunt was, hebben zoowel op zijn gemoedsleven als op zijne levendige
verbeelding een weldadigen invloed gehad. Zijne vrome moeder wekte in hem dien
echt godsdienstigen zin, die hem zijn geheele leven kenmerkte, en aan den huiselijken
haard werden den knaap de beginselen ingeprent, die men later in den man zoo hoog
waardeerde. Reeds op elfjarigen leeftijd moest hij zijn vader missen. ‘God geef dat
wij niet vallen, Nu vaders hand ons niet meer hoedt’, schreef hij, diep bedroefd, in
een kinderlijk rijmpje. Maar nooit heeft hij vergeten, wat sedert die sombere ure zijn
oudste broeder voor hem geweest is. ‘Ge hebt’, 't was hem behoefte dit later openlijk
uit te spreken1, ‘de opvoeding van den knaap aan geen vreemde hand overgelaten,
toen de dood de vaderlijke verstijfd had. Niet vergeefs was uw arm ontwikkeld, en
bezat uw schouder toen reeds de sterkte des mans. Met den eenen hebt ge hem
omvangen toen zijn steun hem ontviel, en hem te vaster aan uw trouwe borst gedrukt;
zijne bezwaren hebt ge op den anderen getorscht. En thans voelt hij bij iederen
polsslag, dat heiliger banden dan die des bloeds, hem aan u verbinden.’ De jaren
hebben dien band niet losser gemaakt, veeleer nauwer

1

In de Opdracht vóór ‘Een beeld der toekomst’, die, helaas bij den herdruk niet werd
opgenomen.
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toegehaald. Hoe bitter voelde De Bull zijn gemis, toen die trouwe raadsman hem in
1868 was ontvallen!
Uit het eenvoudig burgerlijk leven dier dagen, de gebeurtenissen, die er rondom
hem plaats grepen, het eigenaardig karakter van zijne geboortestad, heeft zijn
ontvankelijk gemoed allerlei in zich opgenomen, dat hij later zelfstandig verwerkte.
Menig dichtje zoowel als de ‘Binnenhuisjes’, - de titel is zoo juist gekozen - getuigen,
hoe hij het aantrekkelijke, het lieflijke, het belachelijke niet minder dan het
aandoenlijke, door anderen voorbijgezien, had leeren opmerken. De physiognomie
van Amsterdam, zooals De Bull de hoofdstad in zijne jeugd heeft gekend en liefgehad,
verschilde vrij wat van de tegenwoordige. In plaats van dat driftig jagen naar
verandering en uitbreiding, heerschten er kalmte en voldaanheid. Ontelbare molens
hadden van de landzijde een gordel om de stad geslagen, en de houtzager behoefde
niet te vreezen, dat huis en erf voor nieuwe wijken en straten plaats zouden moeten
ruimen. Men dempte geen grachten, verlaagde geen sluizen, verbreedde geen straten.
De eenvoudige winkelier was nog tevreden met zijn vetkaars, al moest hij erkennen,
dat de lampen van meer bevoorrechte vakgenooten helderder licht gaven. Werd de
gemeente niet in menige kerk bij kaarslicht gesticht, de jeugd op bijna alle
avondscholen bij dat schijnsel onderwezen? Op zwaar geladen sleden trokken de
paarden de koopmansgoederen langs de straten, geholpen door het voorop geplaatste
watervat, dat de keien besproeide, en den smeerlap van den sleper. De toeslee was
het geliefde voertuig voor moeders, die hare zuigelingen ten doop brachten, en dames
die op theesalet gingen. De ratelwacht vermaande den burger te avond ‘zijn vuur en
kaarslicht wel te bewaren’, en herinnerde bij elke ronde aan het uur van den nacht,
terwijl de vroolijke tonen van den torenwachter verkondigden, dat geen brandgevaar
dreigde. Na den vermoeienden dagtaak te hebben volbracht, verpoosde men zich
zomers aan Amstel en IJ, waar
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‘Lokhorst’ en ‘De Berebijt’, de ‘Nieuwe Stadsherberg’ en het ‘Tolhuis’ de
geliefkoosde plekjes waren, tenzij men de voorkeur gaf aan eene wandeling naar de
Plantage, en het stille avondgenot in een der theetuinen. Aan gelelegenheid tot
uitspanning ontbrak het niet, voor de jeugd allerminst. Elk jaargetijde had zijne
bijzondere genietingen. Het wintervermaak: als de narrensleden over de stevige
ijsvlakten vlogen, toen nog geen stoomschepen den strijd met het barre jaargetijde
hadden aangebonden. De lente: als de vliegers werden opgelaten en de knippen
werden uitgezet, om zoo mogelijk langs Schapenburger, Tuin- of een der andere
paden van de buitensingels een der vogeltjes te snappen, die in het geboomte der
talrijke optrekjes hunne nestjes bouwden; als de tijd kwam om aan de Stadlander
wetering, of ook te Slotendijk en Zeeburg het vischtuig te beproeven, eigenhandig
gemaakt, waartoe een tuinman of houtzaagmolenaar ongevraagd den hengelstok had
moeten leveren. De zomer: als Zeeburg of de Kalfjeslaan het doel der wandelingen
waren; als men op Woensdag en Zaterdag in ‘De Keizerskroon’ of ‘De Nederlanden’
naar hartelust kon stoeien en spelen, des Zondags zeker kon zijn van in ‘Rozenburg’
of ‘Frankendaal’ altijd schoolvrienden te vinden; als in de vacantie de groote dag
kwam, waarop men met jaagschuit of glazenwagen naar Haarlem of 't Gooi ging.
Eindelijk de herfst met zijn kermis, de ‘Vermakelijke Vier Kronen’ en koorddansers,
het paardenspel van Baptist Loiset en de pantomime's van Lehman, de draaimolens
en poffertjeskramen. - Dit alles waren vermaken, waaraan de jeugd toen het hart
ophaalde. Dat ik deze herinneringen uit Amsterdams verleden hier aanstip, heeft niet
alleen ten doel om aan te toonen, in welk een atmospheer de jonge De Bull is
opgegroeid, maar geschiedt tevens omdat hijzelf de eerste bladzijden van zijn
levensboek zoo gaarne doorbladerde, en daaruit aan anderen vertelde, zoo boeiend
en onderhoudend, als hij alleen dat doen kon.
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De school van meester Reedijk werd niet zoozeer om hare voortreffelijkheid, dan
wel om hare nabijheid voor de opleiding van den jongen De Bull gekozen. Van zijn
zevende tot zijn vijftiende jaar heeft hij daar doorgebracht en er geleerd, wat op eene
zoogenaamde Fransche school van dien tijd onderwezen werd. Bijna alle onderwijzers
muntten toen uit in de schrijfkunst. Nog zie ik de sierlijke letters, omlijst door zwierige
krullen, waarmede de welversneden ganzepen van mijn leermeester mijn naam en
voorletters meer trok dan schreef op het kapitorie van mijn schoolschrift. De Bull
had zijn keurig en duidelijk handschrift aan de school te danken, en wat hij in die
jaren te huis op papier bracht, muntte evenzeer door netheid uit. Van alle leervakken
trok hem geen zoozeer aan als de geschiedenis, inzonderheid de vaderlandsche. Met
velen van zijn kornuiten gloeide hij van geestdrift voor vaderland en koning. De
bange dagen der Fransche overheersching, waarvan ouders en grootouders zooveel
wisten te vertellen, lagen nog versch in het geheugen. Als Willem I in een met zes
paarden bespannen rijtuig zijn intocht deed in de hoofdstad, was er geen knaap in
huis te houden. Op Haarlemmer- en Nieuwendijk wapperden de vlaggen huis aan
huis; de voorrijder kon zich door de dichte menigte nauwelijks een weg banen, en
aan het gejuich scheen geen einde te komen. Bij het schouwburgbezoek kon het
vorstelijk galarijtuig niet dan met mmoeite vooruit komen, want het jonge volkje
zwierde er als een bijenzwerm omheen en hing achter aan riemen en stangen, ten
spijt van het drietal palfreniers in fraaie livrei. En dan de 24ste Augustus, 's konings
verjaardag, met zijn groene eerepoorten in dwarsstraten en stegen, zijn vreugdevuren
van spaanders en oud vaatwerk, lang te voren bijeengegaard; een dag die voor de
jeugd zelfs den glans van den alouden Hartjesdag deed verbleeken! Maar meer nog
dan Neerlands eerste koning was de held van Waterloo de afgod der knapen. Zij
hadden het hoofd vol van den tiendaagschen veldtocht, en ook
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't Bulletje zou vijitien jaren ouder en een dier schutters hebben willen zijn, wier
terugkomst na den strijd hij op zijne wijze bezong.
Goede handboeken voor geschiedenis moesten nog geschreven worden, en er zou
nog een tiental jaren verloopen, eer Van Lennep de voornaamste geschiedenissen
van Noord-Nederland aan zijne kinderen begon te vertellen, een boek dat door den
jongen De Bull bij de verschijning als verslonden werd. Meester Reedijk sloeg hier
en daar het geschiedboek eens op, en de jongens moesten dan over het gehoorde een
opstel maken, dat tevens voor taal- en stijloefening diende. Zoo had De Bull eens
een paar bladzijden geschreven over Prins Maurits, die eindigden met dit grafdicht:
‘Hier ligt hij, die in zestienhonderd
Op Spaansche benden heeft gedonderd
En hen van Nieuwpoort's strand verjoeg’…

‘Waar hebt ge dat versje van daan gehaald’, vroeg de meester, toen hij deze regels
gelezen had. Jan - hij werd toen en later altijd bij zijn tweeden voornaam genoemd
- Jan stond bedremmeld, en bekende eindelijk met een hoog roode kleur, dat hij er
de maker van was. Van dat oogenblik hield meester Reedijk den jongen bijzonder
in het oog. Jan mocht hem al zijne dichtproeven toevertrouwen, die hij gaarne
beoordeelen wilde. En hij bracht in die schooljaren vrij wat versjes op 't papier. Het
waren vaderlandsche onderwerpen - zooals Lambert Melis, Herman de Ruiter, Leiden
in 1572, De dood van Oldenbarnevelt, De tocht naar Chattam, 's Konings verjaardag,
Op de herstelling van den Kroonprins, - die hij bezong; of wel bijbelsche verhalen,
zooals de opwekking van den jongeling te Naïn en Jezus' dood, die hij in dicht
weergaf. De titels der kunstelooze rijmen, - Aan een roosje, De morgenstond,
Onsterfelijkheid, Aan God, Lofzang op Jezus -, die hij in de stille huiskamer
opschreef, of als hij enkele vacantiedagen bij zijn neef den predikant Proes te Doorn
door-
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bracht, getuigen wat er omging in zijn jeugdig gemoed. Er werd geen verjaardag
gevierd in de ouderlijke woning, waarop hij niet een liedje zong. Welk eene warmte
van gevoel lag er niet in die eenvoudige regels, wanneer het zijne lieve moeder gold,
aan wie hij zoo innig gehecht was, die na vaders dood eene dubbele taak had te
vervullen, als hij tot haar zeggen mocht: ‘Weer breng ik u vroolijk mijn wensch en
mijn lied, Met vreugd in het kinderlijk harte’. Eens bracht hij het beste wat hij gemaakt
had in een bundeltje bijeen, dat hij zijne zuster op haar geboortedag vereerde. Ook
voor de schoolmakkers was de dichterlijke aanleg van ‘'t Bulletje’ geen geheim. Op
zekeren dag, toen er op de Nieuwmarkt eene lijfstraffelijke rechtspleging gehouden,
ja zelfs een doodvonnis voltrokken zou worden, kondigde de meester aan, dat de
school een uur langer zou duren. De teleurstelling op het gelaat der knapen maakte
plaats voor berusting, zoodra zij vernamen, dat er in dat uur niet gewerkt behoefde
te worden, en zij vergaten het genot, dat zij zich hadden voorgesteld, geheel, toen
meester gedichten voorlas, die hunne aandacht boeiden. Eén vooral, ‘De kruisdragende
Christus’ geheeten, bracht een diepen indruk teweeg op hun ontvankelijk gemoed.
Van wien mocht het zijn? ‘Dat vers’ besloot de meester, met den vinger op Jan
wijzende, ‘heeft hij gemaakt.’
Er was nog een ander, die op de vorming van den dichter De Bull een grooten
invloed heeft geoefend. Op de school van Reedijk werd les in het Hoogduitsch
gegeven door Weissman de Villez. Deze maakte ook gedichten, die in den
Muzen-Almanak en in andere jaarboekjes een plaats vonden. Maar wat meer zegt:
hij wijdde al zijne zorg aan de uiterlijke voordracht. Waar hij gelegenheid vond: in
het Genootschap V.W., waarvan hij lid was, in den kring van letterlievende vrienden
en op de school, trachtte hij haar zoo veel mogelijk door voorbeeld, oefening en
kritiek te bevorderen. Voordrachten in proza en poëzie waren toen,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

299
behalve in rederijkerskamers en letterkundige maatschappijen, ook in den gezelligen
kring volstrekt niet zeldzaam, en de hand van een ervaren leidsman als Weissman
de Villez werd dankbaar aangegrepen. Zijne ‘Handleiding ter bevordering van het
kunstmatig lezen’, waaraan leesoefeningen, ontleend aan Nederlandsche dichters en
prozaschrijvers, waren toegevoegd, beleefde in korten tijd een tweeden druk1. De
bijval, aan zijn boek geschonken, deed hem gehoor geven aan den drang van zijn
uitgever, om ook eene bloemlezing van Nederlandsche dichters in het licht te zenden2.
Het laat zich begrijpen wat de jonge De Bull aan deze boeken en den schrijver zelven
te danken had. De rijkdom onzer letterkunde werd voor hem ontsloten, straks zou
hij met deze proeven zich niet meer tevreden stellen, maar de dichtbundels zelven
van Bilderdijk en Wiselius, Loots, Helmers en Klijn, ja ook van Vondel en diens
tijdgenooten in handen nemen, om tevens zich te oefenen in de moeielijke kunst van
goed te zeggen, wat zij zoo schoon hadden gedicht. Voor wie hem kenden was het
geen geheim, dat hij bij het verlaten der school reeds den eersten stap had gezet op
een letterkundigen loopbaan.
De Bull zou voor den handel worden opgeleid, en kwam in dienst bij de grossiers
in tabak Van Laar en Jut. Hoe vreemd het hem ook was in deze nieuwe omgeving,
hij gevoelde er zich weldra op zijne plaats. Bij het sorteeren en monsters trekken
leerde hij het vak kennen, waarin hij dacht eens als makelaar of koopman te kunnen
optreden. Zoo gingen de oude schoolmakkers huns weegs, doch wie hij ook uit het
oog mocht verliezen, de banden der innige vriendschap, met de broeders van Limmik
aangeknoopt, werden niet verbroken. Onder allerlei levenservaringen zijn ze nauwer
toegehaald en eerst de dood heeft

1
2

De 1ste verscheen te Amsterdam in 1838. de 2de ald. in 1845.
Poëzy van vroegere en tegenwoordige dichters. Amst. 1841.
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ze kunnen verbreken. Toen De Bull de noodige kennis van zijn vak had opgedaan,
ging hij naar het kantoor van Thierens en Doyer, waar hij verder in den tabakshandel
zou worden ingewijd. Het zitten op een kruk, om rekeningen te boeken, brieven en
facturen te schrijven, was echter een minder geschikte arbeid voor zijn levendigen
geest, en meer en meer vestigde zich bij hem de overtuiging, dat hij voor den handel
eigenlijk geen aanleg had. Zijn hoofd was vervuld van andere dingen. In plaats van
bij het verlaten der school zijne opleiping als voltooid te beschouwen, had hij begrepen
dat nu eerst zijn studietijd aanving. Wat het onderwijs hem niet gegeven had, moest
hij zelf trachten te verwerven. Zijn gelukkige aanleg hielp hem bij het voldoen aan
den drang van zijn hart. Hij oefende zich in vreemde talen, om ook de schoonheden
der Fransche, Hoogduitsche en Engelsche letterkunde te kunnen genieten, en las in
zijne vrije uren alle boeken, die onder zijn bereik waren en voedsel konden geven
aan zijn geest. Yung Stilling's ‘Scenen aus dem Geisterwelt’ en Suringar's ‘Bezoeken
in de gevangenis’ schijnen hem bijzonder aangetrokken te hebben. De lectuur
prikkelde zijne verbeelding en wekte denkbeelden en voorstellingen op, die hij in
maat en rijm trachtte weer te geven. ‘De ernstige, voor het schoone van geestdrift
gloeiende Muze’, zooals hij zelf getuigde1, ‘die zijne eerste ontwikkeling had geleid
en bevorderd, stond ook den jongeling ter zijde, als de goede engel, die zijne wilde
hartstochten bezweert, wier hand de onreine vonken gestaag tracht te blusschen in
zijn gemoed, wier stemme hem liefelijk van het hemelsche spreekt, als bruischende
driften zijne ziele beroeren. Daarom heeft hij haar lief, vangt hij met open oor en
hart de woorden op, die zij hem toefluistert, en is het hem eene levendige

1

Opdracht vóór ‘Een beeld der toekomst’.
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behoefte met al de kracht zijner lippen uit te spreken, wat zij hem in de ziele heeft
gestort.’
Of het op aanraden was van zijn leermeester Weissman de Villez, dan wel in
navolging van zijne vrienden Kölle en Belder weet ik niet, maar in September 1842
werd hij tot lid aangenomen van de Maatschappij V.W. Men kent dat genootschap
uit de lange reeks zijner jaarboekjes, waarin zijne geschiedenis is neergelegd. In
Amsterdam had het zijn hoofdzetel en stelde zich ten doel de bevordering van de
beoefening van wetenschap en letterkunde. De Bull voegde zich bij de afdeeling
voor geschiedenis en letterkunde, en de werkzaamheden, waaraan hij geregeld
deelnam, zoo vaak de avond was aangebroken, waarop men in ‘De Fransche Tuin’
in de Elandstraat vergaderde, bestonden in dichtkunst en uiterlijke voordracht. Men
maakte verzen over opgegeven onderwerpen, terwijl de besten werden bekroond.
Aan de prijsverzen van De Bull viel meermalen zulk eene onderscheiding ten deel.
Eén gedicht inzonderheid droeg aller goedkeuring weg. Alle leden werden geroerd,
toen de ‘orateur’, als naar gewoonte, het voorlas, en ook deze kon zijn gevoel niet
bedwingen, Het was ‘De ledige stoel’. Weldra werd het ook buiten den boezem der
vergadering bekend. In tallooze afschriften ging het van hand tot hand, in geen album
of bloemlezing voor jongelieden, zorgvuldig uit dichtbundels en jaarboekjes
bijeengebracht, mocht het ontbreken. De populariteit van den negentienjarigen dichter
werd nog grooter, toen niemand minder dan de uitnemende actrice Mevr. Van OllefenDa Silva dit gedicht eerst in de Societeit ‘Bellevue en Concordia’1, daarna in den
Stadsschouwburg voordroeg. Het reciteeren van verzen behoorde in die dagen tot
de meest geliefde uitspanningen in den gezelligen kring; De Bull's ‘Ledige stoel’
begon aan Borger's ‘Aan den Rijn’ den voorrang te betwisten.

1

Aan den Stadscingel bij de Leidsche poort, waar thans Maison Stroucke wordt gevonden.
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De Bull is maar vijf jaren lid van V.W. gebleven. Hij gevoelde zich daar spoedig
niet meer te huis. Eene poging van de jongere leden om allerlei hervormingen in te
voeren stuitte af op de onverzettelijkheid der oudere heeren, waarna hij zich met
zijne vrienden Kölle en Belder terugtrok. De jaarboekjes van de Maatschappij bevatten
zijne eerste dichtoefeningen, die hijzelf, behalve ‘Paulus voor Agrippa’ en ‘De ledige
stoel’, aan de vergetelheid heeft prijsgegeven. Zelfs dit laatste gedicht, hetwelk wij
missen in zijn eersten dichtbundel, achtte hij later alleen om de daaraan verbonden
herinneringen nog waardig om bewaard te blijven. Intusschen was de Bull zich in
V.W. eerst ten volle bewust geworden van zijne gaven, terwijl hij zich vooral had
toegelegd op de uiterlijke voordracht. Aan bloeiende vereenigingen, waar dichterlijke
voordrachten op hoogen prijs werden gesteld, ontbrak het toen bijna nergens. In
Amsterdam bekleedden de letterkundige avonden van de Societeit ‘Bellevue en
Concordia’ een eereplaats naast die van de beide Nutsdepartementen en van de
Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen. In Den Haag was
ieder, die de eer genoot in ‘Oefening Kweekt Kennis’ op te treden, zeker een dankbaar
gehoor te vinden. De Bull ontving weldra verschillende uitnoodigingen, waaraan hij
gaarne voldeed en de groote bijval, dien hij overal inoogstte, moedigde hem aan tot
ernstige studie en aanhoudende oefening. Nu eens gaf de lezing van een boek, zoo
als ‘Angelus Merula’ van den hoogleeraar Moll, of van de romans van Alex. Dumas
over Maria Stuart hem stof tot gedichten, dan weder ontleende hij aan oude legenden
onderwerpen, die het meest zijne verbeelding prikkelden. Wel vloeiden de gedichten
hem gemakkelijk uit de pen, maar het duurde lang eer de vorm hem in alle opzichten
voldeed; want hij schreef zijne verzen om ze voor te dragen. Regels, die niet
zoetvloeiend waren, werden doorgehaald; gedeelten, waar het rythmus niet in
overeenstemming was met den inhoud, bewerkte hij opnieuw. Eigen-
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lijk was hij nooit over zichzelven tevreden, en het gebeurde niet zelden, dat hij op
het laatste oogenblik in woord of maat nog vlekjes ontdekte, die in haast verbeterd
werden, voor hij het spreekgestoelte beklom. Meer dan éen gedicht, in die dagen met
groote ingenomenheid gehoord, bleef later in de portefeuille.1 Ook ‘Het kerkhof te
Muiderberg’, zoo diep gevoeld en treffend, waarmede hij op 21 October 1844 in het
eerste departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam voor
het eerst in het openbaar optrad, achtte hij nog te gebrekkig om bewaard te blijven.
Hoe hoog hij zelf zijne eischen stelde, heeft hij uitgesproken in een onuitgegeven
gedicht van 1848, getiteld ‘De roeping des dichters’. Niet om lauweren te behalen,
roept hij zichzelven toe, niet om te jagen naar grootheid en eer, daalde een vonk van
Gods geest op u neer, hooger uw blikken, niet naar beneden gestaard!
‘Kunst is een straal van het licht uit den hoogen.
Dichter weerkaats haar op wat u omgeeft!’

Waarheid en schoonheid zij uw doel. Gij hebt eene roeping voor u zelven, voor uw
tijd, voor uw volk!
Toch was zijne keuze niet altijd ernstig in het eerste tijdperk, dat hij later zelf zijne
dichterlijke vlegeljaren noemde. Dat ondervond zekere pedante drogist, die in de
courant een bediende vroeg, waarbij hij de overdrevendste eischen stelde. De Bull
bezorgde hem spoedig een antwoord van dezen inhoud: ‘O, Jan Camille! Ge zoudt
wel willen. Dat ik bij jou kwam leeren Drogerijen vernegocieeren. - Voor-

1

Onder de afschriften van De Bull's gedichten, die zijn vriend G.D. Kölle met groote zorg
verzamelde, en mij door een anderen vriend, den hr. P. van Limmik ter inzage werden
gegeven, vond ik, behalve die hier boven genoemd worden, o.a. de volgende niet uitgegeven
en blijkbaar ook voor een voordracht bestemde gedichten: ‘Odo’, ‘Alleenspraak van Maria
Stuart’ en ‘Alleenspraak van Chattelard’ die verliefd was op Maria, toen zij nog koningin
van Schotland was, en zich verborgen had in haar slaapsalet.
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dat ik bij je kom, Koopman in drop en gom! Geloof mij, Kruidenburg, Dat ik mij
eer verwurg.’ De censura morum paste hij ook toe op zekeren collectant, die, toen
de predikant een beurtzang had opgegeven, onder het zingen der zusteren al
collecteerende luide zijn stem had doen hooren. Hij kreeg eene vermaning te huis in
zes coupletten, aldus aanvangende:
Neen, ik bedwing mijn toorn niet langer.
Wat meent ge wel, dwergachtig zanger!
Kunt gij, terwijl ge kollecteert,
Uw zanglust niet zoolang bedwingen,
Dat, als de zusters moeten zingen,
Gij met gesloten mond marcheert!

Zulke kleine ondeugendheden bewezen, dat het saaie kantoorleven den levenslustigen
geest van den jongman niet had uitgedoofd, gelijk de versjes, die hij in den ‘Almanak
voor blijgeestigen’ plaatste, proeven leverden, hoe hij zekere menschentypen, die
juist om het belachelijke hem in het oog vielen, naar de natuur wist te teekenen,
hoewel het den man van rijpen leeftijd tot eere verstrekt, dat hij een ‘Pietjen bedroefd’
en ‘Jantje secuur’ misplaatst achtte naast ‘Sint Caecilia’ en ‘Johannes de Evangelist.’
Werd De Bull in alle letterkundige kringen welkom gegeheeten, vooral in ‘Oefening
Kweekt Kennis’ was hij eene aangename verschijning. ‘Nog zie ik hem,’ schreef mij
de heer Ising ‘mager van gestalte, met een roode blos op het vriendelijk gelaat en
dat mooie donkerbruine haar; nog hoor ik zijne welluidende, gevoelvolle stem’. In
Februari 1846 trad hij er voor de eerste maal op met ‘Hildegonde’, een romantisch
gedicht, ontleend aan de legende van den Drachenfels, en in Maart van het volgend
jaar weder met een ander romantisch gedicht: ‘Bertha’.1 Maar hij bracht zijne hoorders
en de hoorderessen, die de zaal van ‘Diligentia’

1

Dit bleef onuitgegeven.
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nauwelijks bevatten kan, in verrukking, toen hij hier in Maart 1849 ‘Een beeld der
toekomst’ voordroeg. Iemand, die zich met een bekrompene staanplaats had moeten
vergenoegen, gevoelde zich gedrongen zijne opgetogenheid in de warmste
bewoordingen uit te spreken. Doch van alle zijden ontving hij gelukwenschingen.
Warnsinck begroette De Bull als een vereerder van het dichterlijk schoone. De dichter
had de taal des harte gesproken. ‘Dichterlijke verdienste’, schreef hij, ‘is een begeerlijk
goed, maar zij rijst in waarde, waar zij zich toewijdt aan de bevordering van al wat
het rijk der deugd en der liefde kan helpen uitbreiden’. Bosboom zond hem eene
keurige teekening, Duifhuis in de St. Maria-kerk voorstellende, met een brief, die
getuigde welk een weldadigen indruk de taal van den dichter had gemaakt op zijn
gevoelig gemoed. Van den Bergh beijverde zich de aantrekkelijkheid van zijn
jaarboekje ‘Aurora’ door bijdragen van zulk een veelbelovend dichter te verhoogen.
Niet minder groot was de ingenomenheid van het uitgelezen gehoor, waarvoor hij
in November van hetzelfde jaar in het Leesmuseum te Utrecht dit gedicht voordroeg.
De dames ontveinsden hare ontevredenheid niet, dat zij van die lezing waren
uitgesloten, en lieten het Nutsbestuur aldaar geen rust, vóor de dichter eene
uitnoodiging ontving, om ook in dien kring op te treden. ‘O, die preek van Duifhuis’,
schreef een der hoorders, ‘ik dweep er mee, ik moet die lezen en herlezen en altijd
met mij dragen’. Maar bovenal zal de warme dankbetuiging van den hoogleeraar
Royaards, die bij de voordracht in het Leesmuseum tegenwoordig was, den dichter
weldadig hebben aangedaan. Maanden geleden, toen hij naar aanleiding van Royaards'
‘Proeve eener geschiedenis der hervorming in de stad en provincie Utrecht’ begonnen
was zich te verdiepen in de historische werken van Bor en Brandt, en zijne dichterlijke
phantasie door den beminnelijken persoon van den prediker van St. Jacob werd
aangetrokken, had hij zich aangemeld bij den Utrechtschen hoogleeraar om raad en
voorlichting.
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De dienstmaagd, den bijnaam kennende haars meesters, die maar al te veel geleek
op 's dichters naam, had den student, waarvoor zij de Bull hield, bijna de deur voor
de neus dichtgeworpen, en was nauwelijks te bewegen geweest het naamkaartje over
te brengen. De ontvangst, die den weetgierigen jongman te beurt viel, was daarom
niet minder hartelijk, en wat Royaards te geven had, kon aan geen beter handen
worden toevertrouwd. De Bull rustte niet voor hij zijn onderwerp geheel meester
was, en zijn ‘Beeld der toekomst’ gaf hem niet enkel aanspraak op den eernaam van
dichter, maar was tegelijk de vrucht van wetenschappelijke studie.
Weldra kon ieder over den jongen dichter oordeelen, want in December verscheen
het gedicht in het licht, en wel in een vorm zijner waardig. De geniale Rochussen
had volgaarne zijn teekenstift ter hand genomen, om het kunstwerk van zijn vriend
op te luisteren. Niettegenstaande den hoogen prijs, een gevolg der weelderige uitgave1,
ging het boek grif van de hand, en na een halfjaar kon de uitgever P.H. Noordendorp
den schrijver de verzekering geven, dat behalve de vijftig exemplaren, die hij aan
De Bull voor geschenken had afgestaan, er meer dan zeshonderd verkocht waren en
er geld aan verdiend was. De Bull ontving brief op brief van vrienden en van vele
onbekenden, die hij zich van nu aan tot vrienden had gemaakt. Een, die getroffen
was door de uit zijne dichtregelen sprekende reine liefde en waarachtige godsvrucht,
schreef hem: ‘Ik zou mij met dit boek kunnen opsluiten, maar niemand moest mij
zien, niemand mij vragen wat ik gedaan heb’. Een zeven-en-zeventig jarige, moest
hem, na herhaalde lezing van zijne schoone regels, toeroepen: ‘Gij zijt nog een jong
dichter en moet goeden aanleg hebben, vermits de heer Van Lennep uw naam wel
met den zijnen

1

Het gedicht, op groot papier gedrukt, in geheel linnen stempelband, werd voor ƒ 2,90 in den
handel gebracht.
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heeft willen vereenigen1. Wees nu zoo bescheiden, dat goede raad u welkom is; dan
kunt gij het ver brengen’. Ook aan mejuffrouw Toussaint, voor hem geene onbekende,
sedert zij hem uitnoodigde om een dichtje voor haar ‘Almanak voor het schoone en
goede’ af te staan, had De Bull een present-exemplaar vereerd. Wat deed het haar
leed, dat hij zijn plan niet volvoerde, om het haar persoonlijk aan te bieden: ‘gij zoudt
gezien hebben’, schreef zij, ‘dat schroom en schuchterheid bij litterarische
kennismakingen, waar men van weerszijden eenige waardeering verwacht, maar
hinderlijke nevelen zijn, die spoedig vanzelf optrekken’. ‘Het zou goed zijn’, voegde
zij er bij, ‘zoo uw liefelijk gedicht werkelijk profetie ware voor onze kerkelijke en
maatschappelijke toekomst, maar wij zullen zeker nog een zwaren strijd doorworstelen
moeten eer we dáar zijn. Toch is het goed, dat de dichter spreekt van hoop’. Wat er
gebrekkigs was in dit kunstwerk en aan den hoorder ontsnapte, kon den scherpzienden
beoordeelaar zeker niet ontgaan; toch werd de dichter in ‘Tijdspiegel’ en ‘Nederland’,
in ‘Resensent’ en ‘Letteroefeningen’ om strijd geprezen2. Men roemde de zuiverheid
der taal en de schoonheid van den versbouw, al liet zich de geestdrift, door de
voordracht gewekt, meer verklaren door den geest en de strekking van het gedicht
dan door vorm en bewerking. Aan de echte verdraagzaamheid, de ware liberaliteit
van den dichter werd evenzeer hulde gebracht als aan het plastische der voorstelling.
In plaats van betoog en redeneering, had hij leven en werkelijkheid gegeven. Streelend
bovenal was voor De Bull de lof, door Tollens hem ge-

1
2

Dit ziet op ‘De val van Jerusalem’, die in 1850 verscheen.
Het verdient opmerking, dat ‘De Gids’, welk tijdschrift een drietal gedichten van De Bull
had opgenomen, niet alleen over ‘Een beeld der toekomst’ heeft gezwegen, maar ook later
geene enkele uitgave van De Bull de eer eener aankondiging waardig heeft gekeurd.
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bracht1 over zijn goeden smaak, zijne wegslepende poësie, en de levendigheid en
afwisseling der bezielde tafereelen. Zooveel welwillendheid bij de ontvangst van
zijn eersteling heeft den dichter niet overmoedig gemaakt, maar het gaf hem
vertrouwen om op den ingeslagen weg voort te gaan, en deed hem op zijne beurt
toegevend zijn bij de beoordeeling van het werk van anderen. De letterkundige
kritieken van zijne hand2, waaraan ik hier slechts herinner, leveren echter het bewijs,
dat hij niet aarzelde het slechte af te keuren en alle voortbrengselen op dit gebied te
toetsen aan de eischen van schoonheid en goeden smaak.
Na 1849 heeft De Bull zich weinig meer in ‘Oefening Kweekt Kennis’ doen
hooren3. Zijne nieuwe maatschappelijke betrekking, waarover ik later zal spreken,
liet hem bijna geen tijd om van huis te gaan. Eene enkele maal is hij te Haarlem,
Leiden, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem, en misschien ook elders opgetreden, maar
ambtsbezigheden legden hem de verplichting op, tal van aanzoeken af te slaan. Had
hij met geestdrift deelgenomen aan het Taalen Letterkundig Congres, dat in September
1850 te Amsterdam werd gehouden, dezelfde reden hield hem tot zijn leedwezen
van de volgende terug. Alleen het Haagsche Congres van 1868, waar hij zijn toen
nog onuitgegeven gedicht ‘De eerdienst van het schoone’ voordroeg, heeft hij
bijgewoond. Des te meer had men gelegenheid te Amsterdam van zijne gekuiste
voordrachten te genieten,

1

2

3

Dat Tollens zich achter de letter M. in de ‘Vaderl. Letteroefeningen’ (April 1850) verscholen
had, kwam De Bull eerst later te weten, toen hem het eigenhandig handschrift van Tollens
werd toegezonden.
Zie den inhoud van ‘Spectator’, ‘Tijd’ en ‘Kunstkroniek’. Later heeft hij ook in de
Amsterdamsche Courant enkele malen zijn oordeel uitgesproken over een of ander letterkundig
werk.
In October 1851 droeg hij er ‘De profeet van Florence’, in Maart 1856 ‘Origenes’ voor. Het
Genootschap huldigde zijne verdiensten, door hem het honorair lidmaatschap aan te bieden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

309
sedert hij in 1845 lid geworden was van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen. De Maatschappij was toen in vollen bloei en de eerste
letterkundigen van die dagen traden in hare vergaderiugen op. In Amsterdam vooral
waren zij verzekerd een zeer uitgelezen gehoor te vinden, en de groote leeszaal van
het Nutsgebouw was schier te klein om allen te bevatten, als een Da Costa aan het
woord was, of Abraham des Amorie van der Hoeven een nieuw gedicht van zijn
vriend Tollens voordroeg. Van 1845 tot 1868 kwam de naam van De Bull bijna elken
winter op het programma voor. Meestal gaf hij als bijdrage een of meer zijner
gedichten1; soms sprak hij ook vóor en na de pauze2. Eene eigenlijke lezing hield hij
zelden3; hij droeg zijne gedichten voor, zooals hij alleen dat doen kon, en de lof
waarmede Van der Hoeven gewoon was van die voordrachten te gewagen,
rechtvaardigde de ingenomenheid van allen, die hem zoo gaarne hoorden. Het laat
zich begrijpen, dat hij weldra zitting nam in het bestuur der Amsterdamsche afdeeling4
en vier malen de eer genoot van tot Algemeen Voorzitter te worden gekozen. Toen
hij voor het eerst de Algemeene Vergadering van 1866 te Amsterdam opende5, bracht
hij de leden, die van hier en elders in grooten getale aan

1

2
3
4
5

O.a. droeg hij hier voor: Petrus en Cornelius, Origenes, Merula, Bach te Dresden, Beethoven,
Diana, de vertaling van Tennyson's Molenaarsdochter, van liedjes van Beranger, en een
aantal kleinere gedichten.
Bijv. toen hij in April 1849 ‘Een beeld der Toekomst’, in Nov. 1851 ‘De profeet van Florence’,
in Febr. 1856 de dramatische schets ‘Een goede geest’, in Maart 1858 ‘Caecilia’ voordroeg.
In Nov. 1860 las hij zijne novelle ‘Moeder de vrouw’. Of hij zijne andere prozastukken hier
of elders heeft voorgelezen, vóor zij het licht zagen, is mij niet gebleken.
In Dec. 1850, van 1860-61, 1864-67 en 1871-73 was hij voorzitter dier afdeeling.
In 1861, toen hij voor de eerste maal Algemeen Voorzitter was, moest hij, wegens de ersntige
ziekte zijner vrouw, de opening der veradering aan deu hoogl. Domela Nieuwenhnis overlaten.
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wezig waren, in de rechte stemming door de bezielende voordracht van zijn gedicht
op Cornelis de Houtman1. Dat hij de gave bezat ook door eene eenvoudige ‘causerie’
vol geest en leven de vergaderden te boeien, bewees hij in 1877 en in 1880.
Gedurende al die jaren kwam De Bull met een aantal letterkundigen in aanraking,
oudere en jongere, te Amsterdam en elders, die hij door zijne edele hoedanigheden
van geest en hart voor zich innam. Hofstede de Groot en Ter Haar, Warnsinck en
Klijn, Da Costa en Burlage, Beynen en Van Zeggelen, De Genestet en Hofdijk, om
maar enkelen te noemen, drukten hem gaarne de hand. Bij den kring, waarvan
Potgieter het middenpunt was, sloot hij zich niet aan, al koesterde hijzelf voor dien
meester eene groote vereering. Allermeest gevoelde hij zich tot Van Lennep
getrokken. Van het oogenblik dat beiden elkander leerden kennen, verstonden zij
elkander. Ondanks het verschil van jaren, werden zij de trouwste vrienden. Op de
verdere ontwikkeling van De Bull heeft de dichter der Nederlandsche legenden een
grooten invloed gehad, en wederkeerig heeft Van Lennep vaak zijn werk getoest aan
het oordeel van hem, die een oog had voor de kleine vlekjes en een oor voor elken
wanklank2. Van Lennep werd in zijn arbeid niet gaarne gestoord, maar De Bull was
ook onaangediend hem altijd welkom. Voor onzen dichter was de dood van dezen
meester een onherstelbaar verlies. ‘Hij stootte niet af’, zoo schreef hij3, ‘hij trok aan.
Hij drukte niet neder, hij hief op. Hij bluschte niet uit, neen, hij blies aan. Zijne
meerderheid, zijn hoog standpunt deed hij

1
2
3

In zijn dichtbundel getiteld: ‘De bierbrouwer van Gouda’. In de Verslagen der Holl.
Maatschappij van de hierboven genoemde jaren staat het gesprokene afgedrukt.
Van beider samenwerking getuige o.a., dat de uitvoerige prospectus van de nieuwe uitgave
van ‘Het leven van C. en D.J. Van Lennep (Amst. 1865)’ door De Bull werd gesteld.
Amsterd. Courant van 28 Aug. 1868.
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aan niemand, zelfs niet eens onwillekeurig, of ontmoedigender- of vernederender
wijs gevoelen, - integendeel, hij wist ieder nevens zich te plaatsen, won de harten en
vuurde de geesten aan’. Waar kon De Bull den onvergetelijke beter huldigen dan in
de Hollandsche Maatschappij, waar hij ook een krans had neêrgelegd op het graf van
zijn trouwen vriend Marten Westerman1. De eerste wintervergadering van 1868 was
aan deze gedachtenisviering gewijd. Achter in de zaal hing het portret van Van
Lennep, van G. Schwartze's kunstvaardige hand, met eene rouwdraperie tot
achtergrond. In tegenwoordigheid van eene aandachtige schare en van de door het
bestuur genoodigde familieleden, sprak De Bull met diep gevoel over den vriend, in
zijne betrekking tot de Hollandsche Maatschappij, die hem als jongeling
aangemoedigd, als man gevierd, als grijsaard gelauwerd had. Hoe warm hijzelf hem
vereerde, hield hij voor niemand geheim. Die merkwaardige lezing, afgewisseld met
een paar door De Bull vervaardige liederen, werd met voordrachten van gedichten
van Van Lennep, door voormalige leden van de Rederijkerskamer ‘Achilles’, waardig
besloten. Na dien avond trad De Bull zelden meer als spreker op. Achtte hij den tijd
reeds gekomen om langzamerhand voor anderen plaats te maken? In Maart 1878
droeg hij voor het laatst een zijner schoonste gedichten ‘De genius van den kunstenaar’
voor. Nog jaren lang bleef hij bestuurder der Amsterdamsche afdeeling, terwijl hij
met leede oogen aanzag, hoe de roem der eens zoo bloeiende Maatschappij begon
te tanen. Eindelijk trok hij zich in 1882 geheel terug. Noode zag het bestuur hem
heengaan, ofschoon het berusten moest in de redenen, die hem tot dit besluit hadden
geleid. Uit erkentelijkheid voor hetgeen de geheele Maatschappij en hare
Amsterdamsche leden inzonderheid aan hem verschuldigd waren, werd hem het
eerelidmaatschap aangeboden.

1

Op 20 Dec. 1852 wijdde De Bull eene lezing van zijne nage gedachtenis, waarna hij nog een
paar zijner gedichten voordroeg.
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Waren de gedichten meestal nog onbekend, die De Bull te Amsterdam en elders
voordroeg: men werd spoedig in staat gesteld ze te lezen. Het was de gulden tijd der
jaarboekjes, die in prachtgewaad, met keurige staalgravures versierd, tot de
geliefkoosde geschenken behoorden, waarmede de man zijne vrouw, de jongeling
zijn meisje gaarne op het St. Nicolaas-feest verraste. Er was bijna geen beschaafd
gezin, of men vond er een ‘Aurora’, een ‘Holland’, een ‘Almanak voor het schoone
en goede’, of hoe de boekjes heeten mochten, die den ouden Enkhuizer geheel hadden
verdrongen. Redactiën lieten de beste dichters en prozaschrijvers geen rust, en dat
De Bull gaarne gaf, kan de hier achter volgende bibliographie getuigen. Ook van de
meest gelezen letterkundige tijdschriften was hij een meer of minder ijverig
medewerker. Stellig heeft hij de uitgevers wel eens in verlegenheid gebracht, als zij
op zijn kopy wachtten. De Bull werkte niet vlug. Eigenlijk bleek hij zelden klaar te
zijn, omdat hij nooit over zijn werk tevreden was. Vandaar, dat het uiterste oogenblik
voor de toezending werd afgewacht. Toch is hij nooit te laat gekomen, toen hijzelf
als redacteur optrad. In 1850 nam hij met Schimmel de uitgave op zich van den
Nederlandschen Volksalmanak. Die samenwerking duurde slechts twee jaren.
Ofschoon aanvankelijk door eenheid van streven aan elkander verbonden, deed
verschil van inzichten beiden weldra uiteengaan. Terwijl De Bull in Van Lennep zijn
leermeester en beschermer had gevonden, zocht Schimmel steun en leiding bij de
Gids-redactie. Al erkenden zij elkanders letterkundige verdiensten, het laat zich
begrijpen, dat zij geen sympatieke naturen waren, wat bij verdere ontwikkeling
duidelijker uitkwam. Eerst toen Schimmel de redactie neerlegde, vatte De Bull die
taak weder op. Hij veranderde de geheele samenstelling van den inhoud, en gaf
rekenschap van de beginselen, die hem hierbij geleid hadden. Zou de inhoud aan den
titel beantwoorden, dan mocht deze niet aan het toeval worden overgelaten. De
Almanak mocht niet langer eene bonte mengeling zijn
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van proza en poëzie, zonder leidende gedachte. Hijzelf ontwierp een plan en noodigde
zijne vrienden uit om het te verwezenlijken. Zoo kreeg deze Almanak een karakter,
overeenkomstig den titel. Het proza werd hoofdzaak en verdeeld in de rubrieken:
volksleven, taal, kunst, portretten, volksbestaan en oudheden. Gedurende de drie
jaren, dat hij den Almanak redigeerde (1858-1860) en verrijkte met meer dan éene
pennevrucht, bleef hij aan zijn program getrouw. Jammer dat smartelijke
levenservaringen en tallooze bemoeiingen van anderen aard hem drongen dezen
arbeid te staken.
Desniettemin ging hij voort anderen te dienen met zijne gaven. Riep het
Genootschap tot afschaffing van den sterken drank zijne hulp in voor ‘De Goede
Raadgever’, het almanakje ‘voor de vrienden van orde en welvaart’, dat bij honderden
werd verspreid, De Bull was even bereid als Buys en De Veer, om tot het goede doel
mede te werken. In een aardig versje teekende hij den goeden werkman, die altijd
welgemutst, van zessen klaar is, en het ‘handen uit de mouwen!’ en ‘vooruit maar!’
tot levensspreuken heeft gekozen. Niet minder passend is de eenvoudige dichterlijke
vertelling van een burgerman, die terwijl zijn gezin van jaar tot jaar grooter werd,
van zijn buurman den schralen troost kreeg, dat elk kind duizend gulden meebrengt.
Het verhaal van den vader, die op zijn sterfbed zijnen kinderen een woest stuk grond
naliet, met de verzekering, dat het een onnoemelijken schat bevatte, bracht den
burgerman tot nadenken. Hij werkte onverpoosd, de verdiensten namen toe, de
kinderen groeiden op in eer en deugd, en hadden weldra dubbel hun brood;
En toen vader niet meer kon,
De oude dag was aangebroken,
Bleef zijn schoorsteen vroolijk rooken,
Daar zijn kroost de kost hem won.
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‘Waarlijk’, sprak hij wel te vreê,
‘Elk bracht duizend gulden meê!’

Toen de hoofddirectie der politie hem uitnoodigde, om de nieuwjaars- en
kermiswenschen der nachtwachts, waarvan de onbeholpen teekening nog werd
overtroffen door het armzalig kreupelrijm, wat te helpen verbeteren, zette De Bull
zich dadelijk aan het werk. Van de jaren 1852 tot 1861 kreeg men nette houtsneden
te zien, meestal van oude en nieuwe stadsgebouwen, die voor de kennis van het
vroeger aanzien der stad niet zonder waarde zijn. De kleine gedichtjes waren
doorgaans in overeenstemming met die voorstellingen, en legden den gelukwenscher
een kort, vriendelijk en ongekunsteld woord in den mond. Als proeve deel ik er hier
een mede1, want ook deze kleine stukjes kenmerken De Bull.
Laat oude twisten rusten Dat spaart U nieuw verdriet;
Dood oude kwade lusten
En … voed de nieuwe niet.
Waardeer Uw oude vrienden;
Beproef de nieuwe goed;
Zorg voor Uw oud-gedienden
Dat geeft den nieuwen moed.
Blijf niet bij 't oude zweeren
Noch huldig 't nieuwe blind;
Vergooi geen oude kleêren
Voor dat ge nieuwe vindt.
Ontsluit geen oude wonden Zij geven nieuwe smart;
Leg af Uw oude zonden,
Nieuw zij Uw geest, Uw hart.
Gaf 't oude jaar U zegen Vang 't nieuwe dankbaar aan;

1

Hij achtte ze te gering, om later onder zijne Gedichten opgenomen te worden.
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En - liep 't in 't oude U tegen,
't Kan 't nieuwe beter gaan.
Blijf me als van ouds genegen …
Hebt gij me op nieuw verstaan? …

Men zou De Bull onrecht doen, indien men over hem alleen als dichter wilde spreken.
Zijn proza, even sierlijk van stijl als degelijk van inhoud, werd met niet minder
belangstelling ontvangen. Hij had zich een eigen genre gekozen: de vruchten zijner
studie van het volksleven, onder alle klassen der maatschappij, wist hij te verwerken
in novellen en schetsen, die niet minder boeiden bij de lezing, dan wanneer hijzelf
ze voordroeg. Hij stond in dit opzicht lang alleen, en ook nadat Cremer en anderen
begonnen zich te bewegen in dezelfde richting, behielden de stukjes van De Bull
eene bijzondere aantrekkelijkheid, omdat hij zijn stof meestal ontleende aan het
burgerlijk leven met al zijne eigenaardigheden, zijn lief en zijn leed. Men denke
slechts aan ‘Moeder de vrouw’, ‘Moeders pappot’ en zoovele andere schetsen. Hij,
de burgerzoon, de Amsterdammer in merg en bloed, wist dat leven naar de natuur
te teekenen. Licht en schaduw werden op de juiste plaatsen aangebracht, wat tot
hoofd en hart moest spreken kwam duidelijk uit, ook de grofste toets verried de
geoefende kunstenaarshand. Het fijne gevoel, de godsdienstige zin, de edele opvatting,
die zijne gedichten kenmerkten, werden in zijne novellen weergevonden.
Had De Bull als schrijver in korten tijd een verbazenden opgang gemaakt, was hij
geprezen en gevleid, het kon hem niet ontgaan, dat ook de nijd aan zijn roem begon
te knagen. Stampvolle gehoorzalen bewezen hem, dat hij niet aan zichzelven behoefde
te twijfelen, maar hij bezat zelfkennis genoeg, om niet in te zien, dat er kaf was onder
het koren, hetwelk hij met al te kwistige hand misschien had uitgestrooid. De
kennismaking met den uitgever Kruseman heeft een weldadigen invloed geoefend
op zijn verderen lerterkundigen arbeid. Kruseman werd
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zijn vriend en raadsman, en de briefwisseling tusschen beiden over de uitgave der
dicht- en prozabundels strekt beiden tot eer. De Bull is zelf verbaasd over de opstellen,
die hij gepend, de gedichten, die hij gemaakt heeft, maar nu het er op aankomt zijne
landgenoeten blijvende vruchten van zijn geestesarbeid aan te bieden, valt de keus
hem zwaar. Want alleen het beste wil hij geven en niets ter perse leggen, waaraan
hij niet nog eens beschavend de hand heeft gelegd. ‘Bach te Dresden’, zijn cheval
de bataille, mocht onder de gedichten niet worden gemist1; ‘Tegenvoeters’ en andere
kleine stukjes, al of niet vroeger elders gedrukt, moesten in het duister blijven. Van
zijne beschrijvende gedichten werden de meeste ter zijde geschoven, die waarin
gedachten waren neergelegd konden dan toets der kritiek beter doorstaan.
Schilderingen naar de natuur moesten voldoen aan hoogere eischen, want hij zag in
de natuur levensverschijnselen, geen mechanische stofwisseling. Het materialisme
rondom hem deed hem behoefte gevoelen, om van eene andere opvatting te getuigen.
De Bull verheugde zich, toen Kruseman het kopyrecht van enkele stukken had
gekocht, maar hoe verlegen was hij, toen hij den prijs vernam! Met hoeveel zorg
werden de titels gekozen, waaronder de verzamelingen het licht zouden zien, en hoe
dankbaar was hij, toen Rochussen de uitgaven wilde opluisteren met zijne meesterlijke
teekenstift, Rochussen, die bij den laatsten zang van zijn ‘Beeld der toekomst’ eene
teekening had gevoegd, zinrijker dan welke hij er geen van een onzer artisten had
gezien, zoodat de teekenaar het schier van den dichter had gewonnen. Het waren nog
altijd genotvolle uren, toen De Bull later de nieuwe

1

De afzonderlijke uitgave van dit in den Kunstkronyk geplaatste en door Rochussen
geïllustreerde gedicht, was een gevolg van de uitnoodiging van zijn vriend P. van Limmik,
toen predikant te Zaandijk, om iets te geven als niet-prijs voor eene loterij van
dameshandwerken, ten behoeve van een weezenfonds, aan wien ook die uitgave werd
opgedragen.
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en vermeerderde uitgave zijner dicht- en prozawerken voor den uitgever Roelants
in gereedheid bracht, maar de opgewektheid en zelfvoldoening, waarmede hij de
eerste maal alles voor de pers bewerkte, bleven onvergetelijk.
Het verwondert ons niet, dat meermalen bij bijzondere gelegenheden een beroep
werd gedaan op zijne bekende hulpvaardigheid. De Bull beoefende noch de
schilderkunst noch de muziek, maar voor beiden koesterde hij eene onbegrensde
vereering. De concerten der Maatschappij Caecilia behoorden tot zijne edelste
genietingen, en onder den indruk van eene dier heerlijke uitvoeringen, schreef hij
zijn gedicht aan Caecilia gewijd. Voor ‘Eufonia’ dichtte hij een welkomstgroet aan
de Hollandsche liedertafels bij de feestelijke ontvangst op 30 Sept. 18521. Wat de
grootsche scheppingen van Ary Scheffer hem deden denken en gevoelen, heeft hij
in meer dan een opstel uitgesproken. Verschillende artisten behoorden tot zijne
bijzondere vrienden, en met warmte bracht hij hun een dichterlijken toost op het
St.-Lucas-feest, dat den 26sten Oct. 1854 te Amsterdam werd gevierd. De Maatschappij
‘Arti et Amicitiae’ telde hem sedert 1847 onder hare kunstlievende leden en de
Koninkl. Akademie van Beeldende Kunsten had hem in 1852 tot lid benoemd. Toen
eerstgenoemde Maatschappij den 15den September 1856 haar nieuw lokaal feestelijk
inwijdde, vervulde hij een plicht der dankbaarheid door de schilders ter zijde te staan
bij de vervaardiging der feestzangen, die door R. Hol en Dr. Viotta op muziek werden
gezet. Van gansch anderen aard was een feest, dat in 1878 te Amsterdam werd gevierd.
De directeur van Natura Artis Magistra, Dr. G.F. Westerman, had in eene vergadering
van de Maatschappij van tuinbouw en plantkunde het denkbeeld uitgesproken, om
Linnaeus' sterfdag waardig te herdenken. Het plan vond bijval bij verschillende
weten-

1

Daar het den directeur aan tijd had ontbroken voor eene compositie, werd het gedicht niet
gezongen.
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schappelijke instellingen. Er vormde zich een comité, dat van alle zijden medewerking
ondervond. Tot de feestelijkheden behoorde de uitvoering eener cantate, die, bij het
uitspreken van de feestrede door den Amsterdamschen hoogleeraar Oudemans, op
den avond van 10 Januari in Felix Meritis zou worden uitgevoerd. De vervaardiging
van het gedicht werd aan De Bull, de compositie aan G.A. Heinze opgedragen1. Toen
de eerste zijn feestzang, die hij meermalen had omgewerkt vóor zij hem voldeed,
aan de daarvoor aangewezen commissie overlegde, ontveinsde deze hare groote
ingenomenheid niet. Maar nog meer voldoening smaakte De Bull na de uitvoering.
Hij werd met gelukwenschingen overladen. De een achtte het niet wel mogelijk
Linnaeus met enkele sprekende trekken in zijn leven en werken juister te teekenen,
dan De Bull had gedaan. ‘Ik ken geen tweede voorbeeld’, schreef een ander, ‘dat een
dichtwerk èn door het publiek èn door de critiek zoo hartelijk is toegejuichd’. ‘Men
mag den dichter’, verklaarde Mr. Henri Viotta2, ‘de in Nederland zeldzame verdienste
toekennen, een gedicht geschreven te hebben, dat ten volle aan de vereischten voor
muziekale poëzie voldoet.’3 Dit viel te meer in het oog, nu hij in Heinze een componist
had gevonden, die partij wist te trekken van de voordeelen, door deze cantate hem
aangeboden, en in Excelsior eene zangvereeniging, die met enthousiasme zijne taal
wist te vertolken. Niet alleen bracht de heer W.A. Viruly Verbrugge, de voorzitter
van het Lynnaeus-

1
2
3

Zij hadden beiden zitting in de Cantate-commissie, verder bestaande uit de HH. Dr. Westerman
(Voorzitter), W. van der Vliet, Dr. Jonckbloet in Den Haag en J. van Stolk te Rotterdam.
De Amsterdamsche Courant van 11 en 12 Jan. bevatte het verslag der feestviering, geschreven
door De Bull, doch wat daarin voorkomt over de feestcantate is van Viotta's hand.
Het Muziek-Genootschap ‘Sempre-Crescendo’ had dus niet mis gezien, toen het in Mei 1874
De Bull onder zijne honoraire leden opnam.
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comité, den dichter in woorden eene welverdiende hulde, maar hetzelfde comité
schonk hem tot blijvend aandenken een gouden pen. Het Genootschap Natura Artis
Magistra, dat zoo veel tot deze feestviering had bijgedragen, wilde niet achterblijven;
had het De Bull reeds vroeger1 het eerelidmaatschap aangeboden, thans vereerde het
hem de in Mei 1863 ingestelde medaille van verdienste2. ‘De voortreffelijke cantate’,
zoo heette het in den begeleidenden brief, waarin door uw dichterlijk genie doel en
strekking der gedachtenisviering in zulk eene gekuiste taal wordt saamgevat en
omschreven, zal u tot blijvenden eerzuil strekken’.3 In het volgend jaar werd hij nog
eenmaal geroepen zijne gaven te wijden aan eene feestviering. Ditmaal gold het de
begroeting van den Koning en zijne jeugdige gemalin, bij het eerste bezoek HH.
MM. na het voltrokken huwelijk aan de hoofdstad gebracht. De Bull was tot secretaris
gekozen der commissie, die met de regeling der feestviering belast werd. Die
feestviering zelve kan ik hier stilzwijgend voorbijgaan, en aan de voor die gelegenheid
door De Bull vervaardigde schoone cantate, gecomponeerd door Verhulst, heb ik
slechts te herinneren, om bij allen, die het voorrecht hadden de uitvoering in de
Nieuwe Kerk bij te wonen, den indruk te verlevendigen van den geestdrift, die zij te
weeg bracht4. Hoe streelend voor zijn gevoel de dank ook was, die hem van alle
zijden werd gebracht, hoe hoog hij het aandenken waardeerde, dat zijne medeleden
hem voor al zijne bemoeiingen aanboden, nog grooter voldoening was voor De Bull,
‘wiens hart voor land en

1
2
3

4

In Juli 1853.
De Bull ontving bovendien tot aandenken een exemplaar van de te Stockholm bij deze
gelegenheid geslagen medaille.
De Cantate werd, met den Catalogus der Linnaeana en de rede van den hoogl. Oudemans,
te Amsterdam bij Scheltema en Holkema uitgegeven, en ook in de laatste uitgave van De
Bull's gedichten opgenomen.
De tekst is in de laatste uitgave zijner gedichten opgenomen.
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koning gloeide’, de warme handdruk des konings. Willem de Derde, die hem in 1880
tot ridder van de Eikekroon, in 1875 tot ridder 4de klasse van den Gouden Leeuw
van Nassau had benoemd, schonk hem bij deze gelegenheid het officierskruis van
de Orde van de Eikekroon; doch de zichtbare onderscheiding, waarmede Z.M. hem
nog bij het laatste bezoek in den Stadsschouwburg te Amsterdam bejegende, stelde
hij wellicht op nog hooger prijs, dan het ordelint, dat zijn borst mocht versieren.
Het beeld van De Bull, dat ik hier tracht te teekenen, zou zeker niet volledig zijn,
indien ik niet sprak van zijne betrekking tot het tooneel. Wij moeten hiervoor echter
teruggaan tot de dagen, toen hij nog lid was van V.W. De jonge mannen, die zich
daar oefenden in poezie en voordracht, vormden een plan, dat in 1845 tot rijpheid
kwam. ‘Eenige vrienden’, zoo deelt De Bull zelf ons mede1, ‘hadden het denkbeeld
opgevat om de kwijnende dramatische kunst, troost en opbeuring te geven, middelen
tot herstel aan te wenden en, kon het zijn, haar die zij liefhadden een uitzicht op
gelukkiger toekomst te openen. Daartoe moest men verschillende wegen inslaan;
niet alleen zichzelf trachten te ontwikkelen, maar ook tevens een publiek vormen,
om die pogingen te ondersteunen en te versterken; en daar met het verval der
tooneelspeelkunst ook de zucht om voor het tooneel te schrijven geheel was
onderdrukt geworden, moest de vereeniging, die men wilde tot stand brengen, ook
literatoren in haren schoot opnemen. Geen beteren vorm was er te kiezen dan die
eener rederijkerskamer’. Het negental2, dat zulk een kamer oprichtte, stelde zich ten
doel het tooneelrepertoire geheel te zuiveren, betere acteurs en actrices te vormen
en langzamerhand den stand van too-

1
2

De Tijd, 2de jaarg. Dl. I.
Het waren, behalve De Bull, N.J. van Hattem, H.B. Belder, J. Schutte Hoyman, S.W. de Kat,
G. van Beek, H.J. van Kesteren, C.G. van der Star en A.R.W. Bilderdijk.
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neelspeler te verheffen, zoodat hij met den schilder en toonkunstenaar op éen lijn
kon worden gesteld. Men hoopte dit doel te bereiken, door de beste dramatische
voortbrengsel en van onze voornaamste dichters op te voeren en de halfvergetene in
het geheugen terug te roepen. Daar de uitvoering van den Achilles van Huydecoper
in de societeit Bellevue en Concordia door andere rederijkers het eerst op dit
denkbeeld had gebracht, werd de nieuwe rederijkerskamer ‘Achilles’ gedoopt, waarbij
zij de zinspreuk aannam: ‘Met den tijd wordt de spruit een boom.’ Weldra sloten een
aantal letterkundigen en belangstellenden zich bij hen aan, werden de leden verdeeld
in medewerkende kameristen en toeschouwers, en besloot men aan Van Lennep en
Klijn het patronaat aan te bieden, dat door den eersten werd aangenomen.
In den beginne bespeurde de buitenwereld niets van hetgeen er werd voorbereid.
Men kwam om de veertien dagen op Dinsdagavond bijeen, hield bij beurten
voordrachten in poëzie of proza, waarop door een drietal kamerbroeders kritiek werd
gegeven, en begon zich voor te bereiden op openbare uitvoeringen. Die avondjes ‘à
la Rambouillet’, zooals men ze noemde, waren jaren achtereen de brandpunten van
het letterkundig leven te Amsterdam. Van Lennep, die als ‘keizer’ aan het hoofd
stond - men had op zijn verzoek ook de oude titels van ‘prins’, ‘schrijver’ en
‘schatbewaarder’ weer aangenomen - was toen in zijne volle kracht. Na afloop der
gewone werkzaamheden, gaf hij uit zijne geschied- en letterkundige studiën gaarne
verhalen ten beste, tintelend soms van vernuftige invallen. In den tijd, dat hij met
van der Linde, den ‘Schoolmeester’ te Londen, druk bezig was de bekende
‘Vermakelijke Spraakkunsten’ te bewerken, werden de kamerbroeders het eerst op
die berijmde taalregels onthaald.
Het aantal werkende leden, waarbij zich ook de actrices Van Ollefen-Da Silva,
Albregt en enkele jonge dames hadden aangesloten, was spoedig groot genoeg, om
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in het openbaar op te treden. Op 13 Maart 1846 had de eerste uitvoering plaats en
wel van Bilderdijk's Floris V. De groote zaal van Frascati kon het uitgelezen gehoor
bijna niet bevatten. De rijtuigen stonden van de Nes, langs het Rokin, tot op het
toenmalig Rembrandsplein1. De uitslag had de stoutste verwachting overtroffen, en
over dien genotvollen avond was maar éen stem. Dit moedigde aan om op den
ingeslagen weg voorttegaan, en reeds een maand later werd een treurspel van Wiselius
voorgedragen. Men begreep thans ook Vondel's treurspelen in studie te kunnen
nemen. Kort te voren had men in Felix Meritis den dichtervorst weder doen spreken,
toen Belder de Lucifer voordroeg, met toelichtingen van Van Lennep. Op 11
December 1846 werd de Lucifer door Achilles opgevoerd, waarbij De Bull als Rafael
optrad. Ook Van Lennep en Mevr. van Ollefen werkten mede. Het aandachtig gehoor
was opgetogen.2 Voor allen was eene wereld van dichterlijke schoonheden ontsloten,
waarvan men het bestaan bijna vergeten was. Later werden ook andere treurspelen
van Vondel, zooals Jozef in Dothan en Adam in ballingschap, voorgedragen en steeds
met denzelfden bijval gehoord. Won de groote dichter gaandeweg in populariteit,
bij Van Lennep rijpte daardoor het plan, om aan zijne landgenooten eene uitgave
van diens werken te geven, zijner volkomen waardig. Al had de rederijkerskamer
geen ander nut gesticht, dan dat zij aan de studie en de bewordering van Vondel den
eersten stoot had gegeven, zij zou een goed werk gedaan hebben.
Men ging geregeld voort met althans tweemaal in de wintermaanden openbare
voorstellingen te geven. In 1847 volgde Bilderdijk's Kormak, in 1848 Schimmel's
Gondebald3,

1
2
3

Aan het einde van het Rokin, waar de oude Beurs had gestaan.
Mr. Adr. Taunay, toen redacteur van de Amsterdamsche Courant', heeft van die uitvoeringen
niet onbelangrijke verslagen gegeven.
Vgl. over dit Tooneelspel Alberdingk Thijm in den Spectator, dl. VIII, bl. 482, v.
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en later nog zoovele andere treur- en blijspelen, waarbij De Bull zelden onder de
medewerkers ontbrak. Men herinnere zich wat ik boven van zijne voordracht heb
gezegd, aanschouwe daarbij zijn toen welgelijkend portret, gelijk het, naar eene
teekening van J.B. Nouman, in 1852 in ‘Aurora’ werd gegeven, en men zal begrijpen,
dat een niet gering deel van de toejuichingen hem ten deel viel. Allermeest verblijdde
hij zich over den gunstigen invloed, die de opvoeringen van Achilles blijkbaar
begonnen uitteoefenen. De muziek scheen haar terrein op onrustbarende wijze uit te
breiden, ten koste der poëzie. Tegen die overdrijving moest een dam worden
opgeworpen. Of kon men twijfelen aan den veredelenden en beschavenden invloed
der laatste? Voorzeker, het tooneel had allereerst den zin voor ware poëzie bij het
volk aan te wakkeren, maar zooals het thans geschapen stond, was dit niet te
verwachten. Wat het te aanschouwen gaf was van het slechste allooi, en de artisten
bleken meerendeels geevenredigd aan de taak, die zij te vervullen hadden. Met praten
en schrijven vorderde men niet, men moest door daden toonen, dat het anders kon
worden. Inderdaad, de sympathie voor de Nederlandsche letterkunde begon te
ontwaken. De meest begaafde sprekers deden de voortreffelijkste verzen genieten.
Men ontving ondubbelzinnige bewijzen van waardeering. De strijd tegen wansmaak
en kunstverbastering was met gunstig gevolg aangebonden. Doch er moest nog meer
gedaan worden. De kamerbroeders hadden zich, behalve in stemleiding, houding en
gebaren, ook te oefenen in de ware aesthetiek. Zij waren begonnen met de ooren te
openen voor echte poëzie, zij moesten voortgaan met de harten te ontsluiten voor
den geest, die er in leeft, om het verstand te scherpen, om dichterlijke schoonheden
des te beter te kunnen genieten.
Zoo ijverde De Bull1 voor de goede zaak. Hij ging nog

1

Vgl. de Kunstkroniek van 1848.
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een stap verder. Met Van Lennep sloeg hij de handen aan het werk en te zamen
dichtten zij ‘De val van Jeruzalem’. Vergis ik mij niet, dan is dit het eenig voorbeeld
in onze letterkunde van samenwerking bij het schrijven van een drama, waarbij men
meer de rederijkerskamer dan wel het tooneel op het oog had. Uit de briefwisseling
tusschen beide letterkundigen tijdens de bewerking blijkt, welk aandeel ieder in de
samenstelling heeft gehad. Nadat het ontwerp van de eene hand in de andere gegaan
en vastgesteld is, wordt bepaald met welke onderdeelen ieder zich belasten zal.
Telkens zenden zij elkander toe, wat zij gereed hebben, en ontvangen die fragmenten
met op- en aanmerkingen terug. Van Lennep wordt ongeduldig, als De Bull wat lang
op zich laat wachten, de laatste aarzelt niet te verbeteren en door te halen, als de pen
van den eersten wat al te vluchtig heeft neergeschreven, wat in zijn dichterlijk brein
opwelde. Eindelijk is het stuk gereed; op alle medewerkende leden is gerekend, maar
voor éen is geen rol te vinden. De Bull schaft raad en laat een Weeprofeet in het stuk
optreden. De 29ste April 1851 wordt voor de uitvoering bepaald. Van Lennep heeft
de rol van Simon, door hem bewerkt, op zich genomen, De Bull, die van Verax,
mede van zijne eigene hand. Allen werken samen, om door hunne bezielde voordracht
deze proef volkomen te doen gelukken. De aanwezigen, voor het grootste deel uit
de aanzienlijkste kringen der Amstelstad, zijn eenstemmig in lof, zoowel over de
schoonheden van het dichtstuk als over het voortreffelijk spel. Maar de geestdrift
stijgt ten top, als na den afloop De Bull en Belder optreden, om na eene tweespraak,
door den eersten gedicht, aan den ‘keizer’ uit naam der kamerbroeders diens
borstbeeld aan te bieden, door den kunstenaar I.H. Stöver gebeeldhouwd. Deze avond
behoorde tot eene der schoonste uit het kortstondig bestaan der rederijkerskamer
‘Achilles’.
Een andere niet minder onvergetelijke avond was die van het vorstelijk bezoek.
Van den aanvang was daarop
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de hoop der kamerleden gevestigd, maar de tijdsomstandigheden en de dood van
koning Willem II hadden telkens de vervulling van dezen wensch tot later doen
verschuiven. Eerst op 27 April 1854 had in Frascati eene uitvoering plaats in
tegenwoording van den koning, zijne gemalin en verder gevolg. Lang had men zich
over de keus der stukken voor deze gelegenheid beraden, totdat besloten werd twee
bedrijven te geven van Schimmels ‘Lodewijk XI’ en twee bedrijven uit het bekende
blijspel van Helvetius van den Bergh: ‘De Neven’. Toen de ‘Lodewijk XI’ in 1850
voor de eerste maal op den stadsschouwburg werd gegeven, was de uitslag niet
twijfelachtig. Na de eerste opvoering verdween dit stuk voor goed van het repertoire.
Van Lennep - want hij vooral had op deze keus aangedrongen - begreep, dat het
talent der kamerleden, ondanks hunne zwarte rokken, den dichter recht zou doen
wedervaren, en de indruk, dien het teweeg bracht, bewees, dat hij goed had gezien.1
De Bull vervulde dien avond alleen de rol van August van Loon in De Neven, in
welk stuk Van Lennep de heer Verspal voorstelde. De welkomstgroet, waarmede de
kweekelingen der Kamer den vorst begroetten, was mede van onzen dichter.
Mocht deze uitvoering de goedkeuring wegdragen der hooge bezoekers, ook elders
smaakten de leden van Achilles voldoening van hun werk. Zóó, toen zij in 1850 den
leden van het Taal- en Letterkundig Congres in Felix Meritis, vereenigd met de
liedertafel Eufonia, een feestelijken avond aanboden; zóó, toen zij in 1854 en 1856
optraden in eene vergadering van de Hollandsche Maatschappij.2

1

2

Leden van Achilles en andere rederijkerskamers werkten ook mede, toen dit tooneelspel op
17 Febr. 1860 in den Stadsschouwburg, hier natuurlijk in costuum, werd gegeven, met Roobol
in de titelrol.
Dergelijke voordrachten waren in de Amsterdamsche Afdeeling niet zeldzaam. In Febr. 1851
bijv. voerden De Bull, Belder en Kölle hier een tooneel op uit Byron's Caïn, naar de vertaling
van Da Costa.
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De Bull werd bij zulke uitvoeringen zelden gemist. Doch langzamerhand begon de
Kamer te kwijnen. De jonge mannen waren ouder geworden en hunne
maatschappelijke betrekkingen lieten hun te weinig tijd tot voortzetting der
oefeningen, terwijl het opkomend geslacht geen lust toonde om hunne plaatsen in te
nemen. De openbare uitvoeringen werden zeldzamer, om na 1860 geheel op te houden.
Doch ‘Achilles’ had niet te vergeefs bestaan. Behalve hetgeen de Kamer voor de
vereering van Vondel had gedaan, gaf zij den eersten stoot aan de verbetering van
het tooneel. Van Lennep en De Bull - het werd algemeen erkend - waren de ziel der
beweging. Waar pogingen in het werk werden gesteld om de dramatische kunst te
doen herleven, mocht men altijd ook op de medewerking van den laatste rekenen,
en wie het waagden Achilles openlijk of zijdelings aan te vallen, konden zich
verzekerd houden, dat hij de handschoen voor haar opnam1. Andere rederijkerskamers
erkenden zijne verdiensten: De Eendracht te Utrecht onder de zinspreuk ‘Voor koning
en vaderland’, Thespis te Rotterdam, Tollens te Leiden onder de zinspreuk
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’, De Nieuwe Korenbloem in Den Haag onder de
zinspreuk ‘Onder de rozen’, Van der Palm te Kampen onder de zinspreuk ‘Naar
hooger’, Jan van Beers te Utrecht onder de zinspreuk ‘Steeds beter’ en Noviomagum
boden hem achtereenvolgens het eerediploma aan, welk voorbeeld door het
letterkundig genootschap ‘Door Oefening Grooter’ te Amsterdam gevolgd werd,
toen De Bull in 1861 de leden ter zijde had gestaan bij een wedstrijd van rederijkers.
Van onze Maatschappij der Nederl. Letterkunde, welker jaarvergaderingen hij in den
aanvang bij-

1

De onderwijzer Schenkman had in zijne rijmelarij, getiteld: ‘St. Nicolaas geeft ieder wat’
aan Achilles een pruik geschonken, voor den weeprofeet uit ‘De val van Jerusalem’. Hem
werd tot straf eene niet zeer vleiende surprise tehuis gezonden, met eenige burlesque versregels
van De Bull.
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woonde, zoo vaak zijne ambtsbezigheden het toelieten, werd hij reeds lid in Juni
1851, waarop in 1852 het lidmaatschap van het Historisch Genootschap te Utrecht
en in 1870 dat van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap volgde.
Wij zagen hoe De Bull zich tot het tooneel getrokken gevoelde. Amsterdam bezat
in zijne jeugd nog geen ander Nederlandsch theater, dan de houten loods op het
Leidsche plein, met een vloer van klinkers in de ‘bak’. Het uiterlijk aanzien van dit
gebouw mocht weinig in overeenstemming zijn met den weidschen titel van
Stadsschouwburg, wat men er te zien kreeg beantwoordde al even weinig aan de
dichtregels, die onder den bekenden bijenkorf op het voordoek stonden geschilderd:
‘Der kunsten god, aan 't Y met geestdrift aangebeen, Kroont hier in 't heilig koor
verdienste en deugd alleen’. Het tooneel, zooals het in werkelijkheid was, moest bij
een jongman van goeden smaak meer weerzin dan sympathie wekken. De muze der
dramatiek, zoo klaagde de jonge dichter, werd door het slijk gesleurd; draken,
wanschapen voortbrengselen van de Fransche school, werden ten tooneele gevoerd,
en het gehalte der spelers was, op enkele uitzonderingen na, niet veel beter dan het
repertoire. Er was dringend behoefte aan een tooneel, waarop de geschiedenis, in
aanschouwelijken vorm, voor het volk werd onderwezen. Welk eene sympathie zou
er niet voor den schouwburg ontwaken, wanneer dáár de spiegel der historie
voorgehouden en de gebreken van den tijd in geestige blijspelen gehekeld werden!
Maar in plaats van te veredelen, bedierf het tooneel den smaak voor ware kunst;
inplaats van het schoone te huldigen en een heilzamen invloed uit te oefenen, deed
de schouwburg het peil der zedelijkheid dalen. Alleen de lagere volksklasse werd er
nog door aangetrokken; de meer ontwikkelden bleven weg. Wat kon er gedaan
worden, om in dezen toestand verbetering te brengen?
Eenige jonge mannen staken de hoofden bijeen en richtten
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een kritisch blad op, ten einde onpartijdig, zonder aanzien des persoons,
tooneeldirectiën en spelers de waarheid te zeggen. Tegenover de onbeduidende
tooneelberichten der dagbladen, wilden zij den vinger op de wonden leggen, om te
genezen. De verschijning van den Spectator maakte sensatie in en buiten de
tooneelwereld. Terwijl sommigen het moedig optreden dezer kloeke strijders voor
de eer van de kunst toejuichten, waren er anderen, die de directie van den
Stadsschouwburg verdedigden door de bewering, dat zij, die met eene kleine stedelijke
toelage de finantiën in evenwicht moesten houden, wel eens op klippen vast konden
raken, als zij trachtten tusschen Scylla en Charybdis door te zeilen. Voor de Aballino's
en andere wangedrochten mochten niet zij, maar moest het publiek aansprakelijk
worden gesteld1. Zulk eene verdediging bevestigde de schrijvers van den Spectator
in de overtuiging, dat het hoog tijd werd om krachtig door te tasten. De Bull behoorde
weldra tot de medewerkers, en toen Alberdingk Thijm de leiding van het tijdschrift
op zich nam2 sloten Schimmel en hij zich als redacteuren bij dezen aan. Onbarmhartig
zwaaide hij, in jeugdigen ijver, den geesel der kritiek. Den Amsterdamschen
tooneelisten wierp hij, ‘exceptis excipiendis’, hunne luiheid, wansmaak en
beginselloosheid voor de voeten. Acteurs, wier erbarmelijk spel en slechte voordracht
ook het weinigje goeds bedierven, wat men nog te zien kreeg, spaarde hij niet. Echte
kunstenaars en kunstenaressen, die echter wel te tellen waren, eerde hij, de weinig
ontwikkelden maar met goeden aanleg begaafden moedigde hij aan en wees hij op
hunne gebreken.

1

‘Missive van den Spectator ten aanzien van eenige grieven, door dat tijdschrift gericht tegen

2

de directie van den Amsterdamschen schouwburg.’ Amst. 1843. 8o.
Bij de uitgave van het 7de dl. De geloofsbelijdenis in dl II der nieuwe serie (1848), blz. 504
vv, is, volgens de verklaring van Alb. Thijm in zijn warm artikel over De Bull (De Wetensch.
Nëderlander. 1888, kol. 54 vv.), van hun drieën.
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Vooral over de toenmalige directie, die stukken als ‘Forte-Spada’ en ‘Denise’ op het
repertoire bracht, stortte hij de fiolen van zijn toorn uit. Als het bestuur langer in
zulke onreine handen bleef, moest het publiek die plaats mijden. Was het niet schande
voor het stadsbestuur, jaarlijks zooveel duizenden te begraven in het slijk van zulk
een Augias-stal? Bleef het goedvinden met de penningen der goede burgerij eene
instelling staande te houden, die misbruikt werd tot verontreiniging van den smaak
en demoralisatie der burgerij, dan restte er niets anders dan het tooneel aan zijne
ellende over te laten.
Zoo trad De Bull onverschrokken in het krijt voor eene kunst, die hij zoo hoog
stelde en waaraan hij tot het laatst van zijn leven zijne krachten heeft gewijd. Men
begrijpt dat hij, die het klassieke treurspel boven alles stelde, weinig ingenomen was
met de Variété's, die toen in Nes en Amstelstraat verrezen, waar men sigaren rookte
en punch dronk. Even hoog als hij het geestig blijspel van Molière waardeerde, even
weinig hield hij van grollen. De Fransche vaudeville's vielen allerminst in zijn smaak;
dat een talentvol schrijver het genre echter tot voertuig van iets beters kon maken,
bewees Van Lennep in zijn Rembrandt van Rijn. Doch er ging een helder licht op in
die donkere dagen: de groote Rachel, van wie Mme d'Abrantès bij haar eerste optreden
gezegd had: ‘quand on joue comme vous, on est appelé à régénérer la scène française’,
gaf van 2 tot 10 Juni 1846 een vijftal voorstellingen te Amsterdam. Nog heugt het
mij, hoe ik, op een heeten zomeravond in den ‘engelenbak’ gezeten, aan hare lippen
heb gehangen. De Bull was opgetogen; niet tevreden met hetgeen hij schreef bij haar
portret1, trachtte hij zich rekenschap te geven van de tooverkracht harer kunst, en
wilde hij de onvergetelijke herinnering aan haar optreden

1

In ‘De Tijd’.
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bewaren, door met Dr. J.W. Cramer1 Rachel te beschouwen in elk harer rollen. Zij
was opgetreden als Camille in Corneille's Horace, in de titelrollen van Racine's
Phèdre, Lebruns Maria Stuart, De Saint-Ybars' Virginie de Latour, en als Hermione
in de Andromaque van Racine. De Bull doet ons de tragédienne aanschouwen in het
2de en 5de stuk. Hij is opgewonden, zoolang de betoovering duurt van dat verheven
spel, en diep weemoedig, als het doek voor het laatst is gevallen. ‘Konden wij haar
terughouden’, roept hij uit. ‘Wij hebben het ideaal gezien, dat ons hart liefhad, vóór
dat wij de wezenlijkheid ervan konden bevroeden. Het is weer van voor onze blikken
weggenomen; maar dieper dan ooit heeft dit ideaal, door Rachel verwezenlijkt, zich
in onze ziel geprent; en nu wij het in al zijne schoonheid en beminnelijkheid
aanschouwd hebben, zullen wij het vuriger liefhebben en driftiger najagen dan immer’.
Het bleef niet bij schrijven en wenschen; de denkbeelden rijpten tot eene daad. In
September 1850 wordt het onderwerp door Van Lennep en De Bull ernstig besproken.
Zij vormen het plan zich tot den koning te wenden. Burlage en Schimmel sluiten
zich bij hen aan, en te zamen zenden zij een brief naar het Loo. Dit schrijven wordt
met de grootste belangstelling aangenomen, en namens Z.M. ontvangen de heeren
in November het verzoek, om een met redenen omkleed voorstel tot verbetering aan
's konings goedkeuring te onderwerpen, na zich den heer J.W. Holtrop, kommissaris
des konings van den Schouwburg in den Haag, te hebben toegevoegd. In Mei van
het volgend jaar zend de kommissie haar rapport aan den koning2. Met dankbaarheid
had zij haar taak aanvaard,

1
2

‘Een der geestrijkstë medeschrijvers van den Spectator’ (Alb. Thijm in de Wetensch.
Nederlander).
De notulen der vergaderingen, door De Bull als secretaris geschreven, en de over deze zaak
gevoerde briefwisseling, werden door Mevr. de Wed. De Bull aan het archief van den
Stadsschouwburg geschonken.
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nu de sympathie des konings alle hoop gaf op een goeden uitslag. De zaak was waard
om ernstig overwogen te worden. ‘Wij achten’, dus verklaarde de commissie, ‘de
stem, die van het schouwtooneel tot het volk spreekt, niet minder machtig dan die,
welke van den kansel in den boezem der maatschappij doordringt. De eerste is
mogelijk nog machtiger dan die der laatste, omdat zij het woord richt tot alle rangen
en standen, zonder onderscheid van godsdienstige begrippen; omdat zij krachtige
hulpmiddelen bezit om op de menigte te werken, daar zij hoofd en hart, oog en oor,
ziel en zinnen tegelijk treft; omdat zij gedachten in handelingen uitspreekt, omdat
hare woorden daden zijn’. Na een tafereel te hebben opgehangen van den treurigen
staat van het tooneel, werd betoogd, hoe verbetering alleen te verwachten was van
goede stukken, goede tooneelspelers, een kundig en ijverig bestuur en een deelnemend
publiek. Eindelijk werden in den vorm van een plan de middelen aan de hand gedaan,
die dadelijk beproefd of later in het werk gesteld konden worden.
Ik mag over dit rapport, voornamelijk door De Bull gesteld, niet verder uitweiden1;
ook hetgeen daarover geschreven is2 ga ik stilzwijgend voorbij. Dat het niet zonder
gevolg is gebleven, weten wij; de oprichting zoo van de koninklijke vereeniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’ als van de Tooneelschool zijn de vruchten geweest van de
ijverige bemoeiingen der commissie. Heeft De Bull voldoening gehad van zijn streven,
hij zette ook later als

1

2

Het verscheen in het licht onder den titel: ‘Rapport der Kommissie, in dato 20 Mei 1851
door den Koning henoemd ter beraming en opgave der middelen tot herstel van het Nationaal
Tooneel. Amsterdam 1851. 8o.
De ‘Beschouwingen over den vroegeren en tegenwoordigen toestand van het tooneel, en
over de bevoegdheid en verplichtingen der stedelijke regeeringen te dezer zake. Amst. J.H.
van der Beek, 1852’ werden insgelijks den koning toegezonden, en namens Z.M. in handen
der commissie gesteld. Kneppelhout schreef een open brief aan De Bull over dit Rapport in
De Gids (1851 Sept.)
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redacteur van de Amsterdamsche Courant zijne tooneelbeschouwingen voort, maar
nu in meer opbouwenden zin. De jeugdige ijver had plaats gemaakt voor mannelijke
bezadigdheid, en in de tooneelwereld heette hij weldra ‘le père des aritstes’. Hij is
de eerste geweest, die den stoot heeft gegeven aan eene betere tooneelkritiek in de
dagbladen1. Maar de taak werd gaandeweg voor hem van te grooten omvang, daarom
haalde hij den heer F.C. de Brieder over om geregeld wekelijks in zijn blad
tooneelbeschouwingen te geven, die gedurende 1875 en 1876 in De Gids werden
voortgezet. De tooneelspelers Spoor en Moor hebben aan zijn graf in aandoenlijke
woorden uitgesproken, wat zij in dit opzicht aan De Bull verschuldigd waren. Mocht
hij met klimmend welgevallen zien, dat de Amsterdamsche Schouwburg, onder
verstandig beheer en met een goed repertoire, eene betere toekomst tegenging, niet
minder heeft hij zich verheugd in de geheele vernieuwing van het gebouw. Hoe
weinig De Bull anders met Hilman sympathiseerde2, hierin waren zij het eens, dat
het getimmerte, hetwelk na den brand van den schouwburg op de Keizersgracht,
tijdelijk, zoo men meende, in de behoefte zou voorzien, eindelijk voor een waardiger
gebouw moest plaats maken.3 Juist in dezen tijd werd De Bull, in plaats van den heer

1
2
3

Op welk een laag peil de beoordeeling stond van tooneelwerken en tooneelspeelkunst, heeft
J.H. Rössing in ‘Het Nieuws van den Dag’ van 1 Oct. 1888 naar waarheid doen uitkomen.
Beider verhouding heeft Rössing in bovengenoemd artikel zeer juist geteekend.
Vgl. de artikelen bij deze gelegenheid door De Bull in de Amsterd. Courant geschreven, 7
Jan. 1873, 4 en 5 Febr. 1874, alsmede zijne belangrijke studie getiteld: ‘De Amsterdamsche
schouwburg’ in de couranten van 30 Juni, 1, 19, 27 Juli, 10 Aug., 7 Sept., 16 Oct. 1861 en
17 Jan. 1862.
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A. Willet, tot commissaris van den Stadsschouwburg gekozen.1 Na verloop van drie
jaren trad hij af, om echter in 1882 herkozen te worden en die betrekking met
onverflauwden ijver te blijven waarnemen tot zijn dood. Als zoodanig is hij tegelijk
jaren achtereen toeziende-commissaris geweest van ‘Apollo’, vóór veertig jaren in
het belang van bejaarde tooneelspelers en hunne weduwen en weezen opgericht. De
sierlijke krans, door deze maatschappij op zijn graf neergelegd, vertolkte haar gevoel
van dankbaarheid voor zijne warme behartiging van hare belangen.
Onwillekeurig rijst de vraag: wat heeft de dichter van ‘De val van Jerusalem’,
behalve kleinere stukjes voor rederijkers, zelf voor het tooneel geleverd? Het antwoord
moet luiden: weinig of niets. In 1853 bewerkte hij, naar het Hoogduitsch van
Oehlenschläger, eene vertaling van ‘De politieke tinnegieter’, welk stuk reeds in
1770 in het Nederlandsch, maar ‘in vreesselijke Alexandrijnen’, was vertolkt, en
voegde er nog eenige koepletten bij.2 Bij gelegenheid dat de koning in 1855 de
hoofdstad bezocht, na de doorbraken, die in den afgeloopen winter zooveel ellende
over Gelderland hadden gebracht, vervaardigde hij een gelegenheidsstuk getiteld
‘Watersnood’. De directeur van het kabinet des konings schreef aan den minister
Boot, dat dit stuk niet mocht worden opgevoerd, wanneer het, gelijk men vermoede,
loftuitingen bevatte op 's konings reis door die geteisterde landstreek. Dadelijk kon
geantwoord worden, dat het handschrift van De Bull geen woord bevatte, hetwelk
naar lof op Z.M. zweemde, en dat alleen in de slotkoepletten door een engel de naam
van Oranje

1

2

Hij werd geïnstalleerd in Februari 1874, kort na de eerste voorstelling na de verbouwing,
zijn naam komt daarom met die van de HH. I. Hilman en J.F. Tack op de medailje voor, bij
die gelegenheid geslagen.
Dat hij deze Nederlandsche uitgave bewerkte, blijkt uit een voorbericht, hetwelk echter
uitsluitend voorkomt in voor vrienden bestemde exemplaren.
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werd genoemd. Vleierij was ook waarlijk van het oprecht en eerlijk karakter van De
Bull niet te verwachten. Het stuk werd onveranderd opgevoerd en met grooten bijval
aangehoord.1 Nog bij twee andere gelegenheden heeft De Bull iets voor het tooneel
geschreven, namelijk eene dichterlijke samenspraak tusschen Thomasvaar en Pieternel
voor de ‘Bruiloft van Kloris en Roosje’, bij gelegenheid van het Geneeskundig
Congres te Amsterdam in 1879, en den Proloog voor de feestvoorstelling, die door
het gemeentebestuur en de professoren op 20 Mei 1876 werd aangeboden aan de
Amsterdamsche studenten, na de aanneming van de wet op het hooger onderwijs.
Die feestvoorstelling, waarvan de opvoering van Molière's ‘Geleerde vrouwen’ een
deel uitmaakte, was eigenlijk geheel door De Bull geregeld2. Ook in de
historisch-allegorische voorstelling van ‘Verleden’ (Athenaeum) en ‘Toekomst’
(Universiteit) aan het slot had hij de hand gehad. Vooral de proloog, voorgedragen
door de dames Albregt-Engelman, S. de Vries, Götz-Scheps en Fuchs, werd uitbundig
toegejuichd. De prachtuitgave van de meesterstukken van het Théatre Français, hem
daarna door de feestcommissie aangeboden, bewees, hoe hoog zij zijne medewerking
had gewaardeerd, daar het welgelukken van dit feest hoofdzakelijk aan zijne
bemoeiingen te danken was. De Bull, die zulke hooge eischen aan een tooneelschrijver
stelde, dat hijzelf begreep hieraan niet te kunnen voldoen, heeft volstrekt gewild, dat
hetgeen hij beproefd had bij bovengenoemde gelegenheden voor het tooneel te
leveren, nooit het licht zou zien3;

1
2

3

Zie de dagbladen van 5 en 6 Maart 1855.
Het programma vermelde achtereenvolgens: eene ouverture, de Proloog van ‘Nemo’, een
muziekaal intermezzo van den orkestdi recteur W. Wijsman, ‘De geleerde vrouwen’ en eene
historisch-allegorische voorstelling. Het uitvoerig en geestig programma, door hem opgesteld,
werd echter niet gedrukt, omdat men vreesde, dat aan enkele uitdrukkingen aanstoot genomen
kon worden.
Mevr. de wed. De Bull schonk deze en andere handschriften aan de Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam.
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toch hebben wij in die proeven en in zijne novellen het bewijs, dat hij onze
tooneelletterkunde met, zij het ook kleine bijdragen had kunnen verrijken, indien het
hem niet aan tijd en rust daartoe ontbroken had.
Het wordt tijd, dat ik den draad van De Bull's levensgeschiedenis weer opvat. Wij
verlieten hem op de kantoorkruk van de HH. Thierens en Doyer. Naar ik meen, drong
de ontbinding dezer firma hem naar iets anders om te zien. Zijn vriend, Dr. C.E.
Heynsius, wiens zuster hem sedert lang niet onverschillig was, gaf uitkomst. Deze
had met Dr. J. Zeeman en eenige andere collega's in 1847 het Algemeen Ziekenfonds
voor Amsterdam opgericht, om een einde te maken aan de misbruiken van de
zoogenoemde ziekenbussen. Voor deze inrichting was een bekwame boekhonder
noodig, en als zoodanig werd De Bull aangesteld. Van 26 Januari 1847 tot 30 Juni
1849 kon men hem dagelijks vinden op de Prinsengracht bij de Leidschestraat, waar
het fonds voorloopig gevestigd was. Men begrijpt dat ook deze betrekking hem op
den duur niet bevredigen kon. Als hij den avond doorbracht bij zijn broeder den
apotheker in het Buitengasthuis, waar vaak ook Van Limmik, Kölle en andere vrienden
zich lieten vinden, stelde hij zich ruimschoots schadeloos voor het vervelende dagwerk
door het voordragen van verzen, waarover de interne geneesheeren zich in een
aangrenzend vertrek niet zelden vroolijk maakten. Doch er kwam uitkomst: de
redacteur van de Amsterdamsche Courant, Adr. Taunay had het oog op den
dichter-rederijker laten vallen, en De Bull, die een letterkundigen werkkring zocht,
greep met beide handen het aanbod tot medewerking aan. Toen het bleek, dat men
zich niet vergist had, werd De Bull als mederedacteur aangenomen. Bij zijn optreden
op 1 November 1851 werd hij door den meesterknecht en de gezellen verwelkomd
met een in plano gedrukt gedicht. In de uitgave van het blad had echter weldra eene
groote
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verandering plaats; de raad besloot namelijk geen courant meer voor eigene rekening
uit te geven, maar het recht van uitgave onder zekere voorwaarden aan anderen over
te dragen. Gesteund door vermogende vrienden, werd De Bull met de H.H. van Bonga
en Uitenbogaard eigenaar van de Courant, en met 1o Januari 1853 trad hij op als
verantwoordelijk redacteur. Gevoelde hij zich overgelukkig in deze nieuwe betrekking,
het was niet te ontveinzen, dat er, behalve een veelomvattenden arbeid, groote
moeielijkheden aan verbonden waren. Het gemeentebestuur had hem onder strenge
controle gesteld en voorschriften gegeven, bij overtreding waarvan hij groote boeten
kon beloopen. Tot zekerheid zoowel van de geldelijke uitkeeringen, vermeld in eene
onderhandsche acte van overeenkomst van 23 Dec. 1852 als van de stipte uitvoering
der overige aan hem opgelegde verplichtingen, had hij eene som van ƒ 10,000 moeten
stellen op het Grootboek, die door een vriend werd voorgeschoten. Men wilde
gewaarborgd zijn, niet alleen dat de kennisgevingen van het gemeentebestuur evenals
vroeger terstond zouden worden opgenomen, maar ook dat in een blad, hetwelk het
stedelijk wapen droeg, geen toon zou worden aangeslagen, die vijandig was tegen
de regeering van stad of staat. Hij was dus van den aanvang niet vrij, kon niet altijd
oordeelen, zooals hij wel eens zou gewild hebben, maar heeft met groote tact zich
weten te houden binnen de gestelde grenzen, zonder zijne beginselen te verloochenen.
Het optreden van De Bull als redacteur viel in den tijd van de oppositie tegen het
eerste ministerie Thorbecke. De maatregelen van dit bewind hadden eene
conservatieve partij in het leven geroepen. De protestanten begonnen steeds luider
te klagen over eene regeering, die voor de roomschen maar al te toegevend scheen.
De pauselijke allocutie van 7 Maart 1853, waarbij de hiërarchie in Nederlaud werd
hersteld, deed de maat overloopen. De stoute taal van dit stuk verwekte een storm
in den lande. De
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spoed waarmede de Amsterdamsche Courant, die het orgaan was geworden der
Conservatieven, de vertolking der allocutie in hare kolommen opnam, en de wijze
waarop dit blad er zich over uitliet, deed de abonné's bij den dag toenemen. Het
ministerie Thorbecke trad na de adresbeweging af, om plaats te maken voor een
ministerie Van Reenen-Van Hall. Van Lennep en De Bosch Kemper namen zitting
in de Tweede Kamer. Zij, alsmede Mr. Godefroy, Brn van Goltstein, Burlage, om
van anderen te zwijgen, schreven in de Amsterdamsche Courant de artikelen, waarin
de politiek der regeering werd bepleit. Ook onder de ministeriën Van der
Brugghe-Simons, dat het aanzijn schonk aan eene wet op het Lager Onderwijs, Van
Hall, Thorbecke, Van Zuylen-Heemskerk, bleef het blad zijn karakter behouden. De
Bull was in die dagen een man van gewicht; dat gevoelde ook ieder, dien hij met de
hem eigene vriendelijkheid ontving in zijn bureau op de Nieuwendijk, waarheen de
drukkerij uit de Nes was overgebracht. Persoonlijk mengde hij zich niet in den
politieken strijd, maar anderen, zelfs Thorbecke, gaven hem soms artikelen in de
pen. ‘Ware hij’, getuigde De Veer bij de begrafenis, ‘een twintig jaren geleden
gestorven, menigeen zou hoogstwaarschijnlijk aan zijne groeve hebben gestaan,
wiens naam in onze parlementaire geschiedenis eene gewichtige plaats bekleedt.
Maar het tijdperk waarin De Bull eene rol speelde is afgesloten; het zou ondankbaar
en onverstandig zijn de waarde niet te erkennen van wat door hem en zijne
geestverwanten in het belang van het gemeenschappelijk vaderland is gedaan’.
Inderdaad, toen hij na dertig jaren de pen neerlegde als journalist, mocht hij op een
eervol verleden terugzien en verdiende hij ten volle de onderscheiding van als eerelid
in den Journalistenkring te worden opgenomen.
Schreven andere handen in zijn blad over de brandende kwestiën, het droeg daarom
niet minder den kennelijken stempel van zijn persoon en karakter. Hij zorgde dat
zijn
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publiek - en gedurende eene reeks van jaren werd de Amsterdamsche Courant niet
enkel in de hoofdstad, maar door geheel Nederland gelezen - nauwkeurig op de
hoogte bleef van de groote gebeurtenissen. Daarbij was hij geen onverschillig
berichtgever; zijn gevoelig gemoed deelde in alles, en daar de courant het voertuig
niet zijn kon van hetgeen er in zijn binnenste omging, maakte hij des avonds vaak
zijne dichterlijke kantteekeningen op de lectuur van den dag. Vaderlandsche
gebeurtenissen en wat betrekking had op zijn geliefd Amsterdam besprak hij met
bijzondere voorliefde. Wat dit blad bevat over den aanvang der werkzaamheden van
de waterleiding uit de duinen bij Haarlem (Nov. 1851), over de onthulling van het
gedenkteeken op den Dam, gewijd ‘aan den volksgeest en het leger in 1830 en 1831’1,
over de feestelijke viering van ons vijftigjarig onafhankelijk volksbestaan (15 Nov.
1863) en van het vijf-en-twintig-jarig koningschap van Willem III, is van zijne hand.
De vriend van W.H. Suringar verzuimde niet de aandacht te vestigen op wat de
belangstelling kon levendig houden voor Nederlandsch Mettray en de verbetering
van het gevangeniswezen; ook schreef hij gaarne een warm woord over sociale
kwestiën, zooals die der arbeiders en arbeiderswoningen. Vreesde hij zich als redacteur
op te glad ijs te wagen, terwijl zijn eerlijk hart toch niet zwijgen kon over hetgeen
hij meende te moeten afkeuren, dan zocht hij andere wegen om uit te spreken, wat
hem op de lippen brandde2. Allerminst kon hij het stilzwijgen bewaren over hetgeen
er merkwaardigs voorviel op het gebied der kunst. Reeds vóór 1853 hield hij zich
hiermede bezig3. Dat de kunstvaardige hand van Kaiser het meesterstuk van een Van
der Helst zoo voortreffelijk

1
2
3

Het Dagverhaal van de Augustusfeesten van 1856 werd ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld.
Vgl. wat hij in de Economist schreef over de Bank van leening en zijne brochure
‘Water-en-melk.’
Zie de Nrs. van 18 Oct. 1850 en 3 Juni 1852.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

339
door de graveernaald had weergegeven, achtte hij een feit, hetwelk wel verdiende
besproken te worden1. Van de St. Lucas-feesten gaf hij een uitvoerig verslag2 en met
de grootste belangstelling volgde hij de werkzaamheden der Commissie tot
voorbereiding van de stichting van een ‘Museum Koning Willem I’. Kunstenaars
achtten hem hoog, om de wijze waarop hij tentoonstellingen en muziekuitvoeringen
beoordeelde. ‘Het heeft mij altijd getroffen’, schreef mij een hunner, ‘hoe hij zich
gunstig onderscheidde van vele zijner collega's, priesters van de koningin der aarde,
door gemoedelijke eerlijkheid en niet minder door gentlemanlike behaviour.’ Hoe
hij den waren kunstenaar wist te huldigen, blijke uit het levensbericht van J.J. Viotta,
die op muziekaal gebied zulk eene eervolle plaats had ingenomen3. Zeker ruischten
De Bull daarbij de tonen nog in de ooren van het requiem, door dezen toondichter
geschreven, maar eerst na zijn dood bij zijne uitvaart uitgevoerd.
Voeg hier ten slotte bij, dat hij door zijn persoonlijken invloed onder het personeel
van de redactie en de drukkerij steeds de beste verstandhouding wist te bewaren.
Zijn beminnelijk karakter trok allen aan, en men stelde zijne goedkeuring evenzeer
op prijs, als men vreesde hem billijke redenen tot ontevredenheid te geven. Nooit
zou hij verzuimen iemand eene attentie te bewijzen, waar dit pas gaf. Slechts éen
voorbeeld. Toen de heer D. Birrius Campen den dag herdacht, waarop hij vóór
vijf-en-twintig jaren commissaris werd van de stads- en courant drukkerij, kreeg hij
een blad in handen, dat zijne kolommen opende met een gedicht, aldus aanvangende.
Een vers in d'Amsterdamsche krant? …
Vast extra nieuws in 't buitenland!

1
2
3

29 Nov. 1855.
27 Nov. 1856, bijblad.
13 en 14 Febr. 1859.
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Victoria een zoontjen?
De keizer aller Russen dood?
De Fransche vlieger redloos schoot?
De President een kroontjen?

Men gist licht wat er in de vijf overige koepletten volgde. - Zoo iemand, dan heeft
de heer N.S. Calisch hem gekend, die gedurende al die jaren met de Bull samenwerkte,
en deze getuigde, toen hij den man, dien hij hoogachtte en liefhad, mede ter laatste
rustplaats bracht: ‘Voorkomendheid, welwillendheid, bereidvaardigheid tot
dienstbetoon waren in De Bull verpersoonlijkt. Steeds was het zijn streven anderen
te helpen, met raad en daad, en zeer dikwijls zelfs ongevraagd. Wie De Bull tot
voorspraak had, wie de behartiging zijner belangen aan hem had toevertrouwd, kon
bijna met zekerheid een goeden uitslag verwachten. En hoe verheugde hij zich,
wanneer die uitslag verkregen was! Zijne ondergeschikten achtten en eerden hem,
gelijk hij het verdiende. Hij was de vraagbaak voor velen, die hulp, raad en
voorlichting noodig hadden; een gemoedelijk vriend, waarop men steeds rekenen
kon.’ Schooner krans kon op zijn lijkgesteente wel niet worden neergelegd.
De laatste bladzijden der geschiedenis van de Amsterdamsche courant, onder
redactie van De Bull, getuigen van evenveel leed en teleurstelling, als de vroegere
van voorspoed en voldoening. Inderdaad, het waren lijdensjaren. In 1876 moest het
huis op den Nieuwendijk, dat door verkoop in andere handen was overgegaan,
ontruimd worden. Goede vrienden schaften raad en kochten op het Rokin het huis,
bekend onder den naam van ‘De zeven kerken van Rome.’ Daar werd het blad nog
zes jaren gedrukt en uitgegeven. Maar het ging met rasse schreden achteruit. De
conservatieve partij, die het had gedragen, had zich opgelost. De mannen, die De
Bull hadden gesteund, waren niet meer onder de levenden, of hadden zich
teruggetrokken. De Bull deed alles om het blad nog staande te
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houden. Gedurende de beide laatste jaren beijverde hij zich, door het leveren van
degelijke feuilletons, aan het blad nog eenige aantrekkelijkheid bij te zetten. Hijzelf
vertaalde romans en novellen van George Sand, Em. Souvestre, André Theuriet,
Victor Cherbuliez, G. Ohnet, Paul Heyse, Georg Ebers, Wilkie Collins, Ouida, Fanny
Lewald en zoo vele andere buitenlandsche letterkundigen, die hij in de Revue des
deux mondes, Fraser's en Blackwood Magazine, of waar dan ook vond. Doch ook
hierin bleef hij aan zijne beginselen getrouw. ‘Het doen eener keuze,’ zoo leidde hij
eene vertaling van Henry Gréville in, ‘uit de hedendaagsche Fransche romantische
litteratuur is geene gemakkelijke taak. Men loopt gedurig gevaar door het ruwe
realisme, dat in de moderne school als het toppunt van kunst schijnt te gelden,
geërgerd te worden. Slechts bij weinig auteurs heeft men dit niet te duchten, en tot
die uitzonderingen behoort Henry Gréville. Zij - want achter die pseudoniem verbergt
zich eene vrouw - schrijft boeiende romans, zonder de pen in het slijk te doopen. Zij
bezit de zeldzame gaven van waar te zijn in hare schilderingen van personen en
toestanden, zonder kopyen van de ruwe werkelijkheid te leveren, en alles wat zij
schrijft, draagt het kenmerk van fijn, vrouwelijk gevoel.’
Maar wat De Bull ook deed, niets mocht baten; het blad bezat geen
levensvatbaarheid meer. Veel heeft het hem gekost van dezen werkkring te scheiden
en zijn blad te verkoopen. Toen de liquidatie in 1882 was afgeloopen, bood het
bestuur van ‘het Nieuws van den Dag’ hem eene plaats aan, die wel beneden hem
was, maar de eenige die op dit oogenblik te vinden scheen. Met bewonderenswaardige
tevredenheid heeft De Bull zich geschikt in het onvermijdelijke, en geen klacht is
van zijne lippen gehoord. Met dezelfde nauwgezetheid, waarmede hij vroeger zijne
veelbeteekenende taak verrichtte, volbracht hij thans het nederigste werk. Anderen,
wier verdiensten soms breed zijn
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uitgemeten, hebben onder de slagen van den tegenspoed niet dezelfde grootheid van
karakter getoond.
Maar veel zwaarder dan dit droevig einde eener maat schappelijke loopbaan,
waarin hij zich eens zoo op zijne plaats gevoelde, viel het hem de smarten te dragen,
die hem ten deel vielen in zijn huisselijk leven. In Juni 1856 trad hij in het huwelijk
met Maria Johanna Heynsius. Hoe overgelukkig was hij in het bezit van haar, aan
wie hij reeds zoo lang geleden zijn hart had geschonken. Hoe rijk was hij, toen hem
een dochtertje werd geboren. ‘Ik ben louter dankbaarheid’ schreef hij aan een vriend
‘en zing den ganschen dag de schoone romance van Jenny Lind:
‘Mein Herz ist voll und doch nicht schwer,
Mein Herz ist leicht und doch nicht leer.’

Weinige maanden later ontviel hem die schat. Dat greep hem in de ziel. De geboorte
van een jongen deed de wonde weer genezen, maar ook dit kind werd hem ontnomen.
Met zijne vrouw bracht hij dit tweede pand ten grave; ‘het heeft de voorbeeldig
getrouwe goed aan 't hart gedaan’, schreef hij aan denzelfden vriend ‘en ook mijn
gang was minder bitter’, Waarlijk het verwonderd ons niet, dat de jaargang 1859 van
den Nederlandschen Volksalmanak aanvangt met de ontboezeming: ‘Bijna onverpoosd
zieleleed heeft mij dit jaar de vervulling mijner taak, onder verblijdende
omstandigheden aangevangen, maar in bittere droefheid voleindigd, zwaar doen
vallen. Maanden achtereen zag ik wat mij het liefst was door den dood bedreigd en ik heb veel moeten afstaan’. Een jaar later brak de zonneschijn van huiselijk geluk
weer door de sombere wolken heen. Andermaal mocht hij zich rijk gevoelen in het
bezit van een zoon. Van Lennep, die de blijde tijding ontving, tegelijk met het bericht
van De Bull's benoeming tot ridder van de Eikenkroon, wenschte hem 20 April 1860
geluk in de volgende dichtregelen:
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Wat is dat schoon!
Eerst komt een zoon,
En dan een Eikekroon!
Het guur seizoen
Moog bloem noch groen
Op 't veld ontluiken doen Bij u schiet spruit
En loover uit,
En 'k zing dus blij en luid,
Naar vriendschapsplicht,
In dit mijn dicht,
Uw kroontjen en uw spruit!

De zoon bleef gespaard, maar een zwaarder slag bracht zijn hart eene ongeneeslijke
wonde toe. Sedert maanden verkeerde hij in zorg over de gezondheid zijner Maria;
de buitenlucht had tijdelijk verlichting maar geen genezing aangebracht; in September
1861 moest hij ook haar missen, met wie hij vijf zulke gelukkige jaren in lief en leed
had doorleefd. De Bull was als verpletterd; hij had, gelijk hij schreef, het zintuig
verloren waardoor hij leefde; hij gevoelde zich als een toonkunstenaar, die op eens
doof, als een schilder, die plotseling blind was geworden. De lezing van Colani's
preek ‘La douleur’ gaf hem troost, maar er kwamen dagen, die zulke pijnlijke
herinneringen wekten, zijn verjaardag en het St. Nicolaasfeest, de Kerstmis en de
jaarverwisseling. De koortsige drukte van zijn werkkring gaf eene weldadige afleiding,
en het kind, dat hem was overgebleven, vroeg geheel zijne vaderlijke toewijding. De
taak der opvoeding was echter te zwaar voor zijne schouders alleen, en hij kon het
voorrecht niet genoeg waardeeren, in Everdina Cornelia Santhagens, die in 1865
zijne tweede gade werd, eene trouwe liefderijke moeder te hebben gevonden. Hoe
genoot hij in de voorspoedige ontwikkeling van zijn Jan, waaraan beiden al hunne
zorgen wijdden. In zijne verbeelding zag hij den student reeds als rechtsgeleerde in
de maatschappij
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optreden, toen in 1881 eene doodelijke ziekte onverwacht den krachtigen jongeling
aangreep, eer hij nog het einde van zijn studieloopbaan had bereikt. Die slag is De
Bull niet meer te boven gekomen. Hij trok zich uit alles terug; alleen zijne naaste
vrienden zagen hem van tijd tot tijd. In zijne stille huiselijke omgeving, aan de zijde
zijner geliefde echtgenoote, omgeven door allerlei herinneringen aan het verleden,
zocht en vond hij kalmte voor zijn gemoed. Wat zijn hoofd en zijn hart vervulde,
blijke uit de weinige regelen, die hij schreef in het Album ‘Holland Krakatau’.
‘God gaf.… God nam.…
Hij zij geprezen!’
Geprezen? … Als het harte bloedt,
Niet wil, en nochtans missen moet? …
O, 't zou den mensch onmogelijk wezen
Als, waar Hij nam, de Algoede ons niet
Altijd een schoone erinnering liet.

Zoo leefde De Bull nog eenige jaren in stillen vrede, totdat zijn schijnbaar krachtig
lichaamsgestel in September 1888 door eene ziekte werd aangetast, die dadelijk het
ergste deed vreezen. Den 7den zagen zijne medecommissarissen van den Schouwburg
hem voor het laatst in de kamer, waar hij zoo gaarne een gezellig uur doorbracht.
Den 24sten ontsliep hij. Drie dagen later stond eene breede rij van familieleden en
vrienden, letterkundigen en kunstenaars, geschaard rondom de groeve te Baarn,
waarin ook het stoffelijk overschot van zijn zoon rustte. De commissarissen en de
artisten van den stadsschouwburg, de maatschappij Apollo en de directie van het
Nieuws van den Dag, benevens vele andere vereenigingen en personen, legden
kransen op zijn graf. Hoe Calisch en De Veer, Spoor en Moor daar spraken over
hem, dien zij hoogachten en liefhadden, deed ik reeds opmerken. Ook Mr. W. van
Lennep en de oud-tooneeldirecteur Van Ollefen hadden behoefte hier den
onvergetelijke een laatst vaarwel toe te roepen.
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Toen men den doodenakker verliet, vervulde allen dezelfde gedachten: Een goed
mensch is van ons heengegaan, een man van vele verdiensten, een uitstekend
vaderlander. Onwaarheid en laagheid hatende met een volkomen haat, vond men
hem altijd bereid het goede te bevorderen. Hartelijk was hij voor zijne vrienden,
trouw voor de partij waartoe hij behoorde. De beminnelijke lach, die altijd om zijne
lippen speelde, was even oprecht als zijn eerlijk karakter. Met de gaven zijns geestes
heeft hij gewoekerd, niet om te schitteren, maar om te voldoen aan een innerlijken
drang. Altijd bescheiden, ook bij den lof van vroeger jaren, wist hij zich te verheffen
boven kleinzielige tegenwerking en medelijdend schouderophalen van enkelen in
later tijd. Het ‘virtus nobilitat,’ stond op zijn edel voorhoofd geschreven.
R.I.P.
Amsterdam. H.C. ROGGE.
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Werken van A.J. de Bull.
Voorstellingen van Mde Rachel te Amsterdam. Amst. J. Noordendorp. 1846. 8o.
Een beeld der toekomst. Romantisch gedicht door A.J. de Bull, geillustreerd door
Ch. Rochussen. Ontleend aan de geschiedenis der Kerkhervorming en die der
Onbeslotene Gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. 's Gravenh. P.H.
Noordendorp. 1849. gr. 8o.
Diana. Dichtstuk van A.J. de Bull. 25 houtgrav. 's Gravenh. K. Fuhri. kl. 8o. (Niet
in den handel.)
Uitgegeven als niet-prijs bij de verloting van de ‘Kunstkroniek.’
De val van Jeruzalem. Treurspel, door Mr. J. van Lennep en A.J. de Bull. Amst. J.
Noordendorp 1850. 8o.
Verspreide gedichten van A.J. de Bull. 1ste en 2de dr. 's Gravenh. P.H. Noordendorp
1853. 8o. - Haarlem, A.C. Kruseman (1855). 8o. - Leiden, V.d. Heuvel en v. Santen.
1867. 12o.
Novellen, door A.J. de Bull. Utr. W.H. van Heyningen. 1843. 16o.
Een verschil van opinie. Een raadsel.
De politieke tinnegieter, blijspel in vijf bedrijven, van Holberg. Nieuwe vertaling.
Vrij naar 't Hoogduitsch van Oehlenschläger, met oorspronkelijke slotkoepletten.
Amst. J. Noordendorp. 1853. 8o.
Water-en-melk.… Wat MEN denkt van de voorgestelde wetenschappelijke keuring
van levensmiddelen. Amst. L.F.J. Hassels. 1858. 8o.
Eduard III voor Calais, door A.J. de Bull. Declamatorium met pianobegeleiding
van M. Edzard Grefe. Zwolle, D. Ansingh & Co. z.j.
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Naar de natuur. Verspreide novellen en schetsen van A.J. de Bull. Haarl. A.C.
Kruseman. 1859. 8o. - Met eene teekening van C. Rochussen gegrav. door D.J.
Sluyter.
Moeders pappot. Een muisjen met een staart. De pot verwijt den ketel dat
hij zwart is. Een kluizenaar. Een raadsel.
De molenaarsdochter. Vrij naar Alfred Tennyson, door A.J. de Bull. Geillustreerd
door A.L. Bond. Utrecht, C. van der Post Jr. (1859). kl. 4o.
Bach te Dresden, door A.J. de Bull. (Gedr. te Zaandijk bij Heijnis). gr. 8o. (Niet
in den handel).
Binnenhuisjens. Novellen, door A.J. de Bull. Haarl. A.C. Kruseman. 1861. 8o. Met eene teekening van C. Rochussen, gegrav. door W. Steelink.
Leven en laten leven. Qui perd gagne. Moeder de vrouw. Lastposten.
Velerlei. Gedichten, oud en nieuw, van A.J. de Bull. Haarl. A.C. Kruseman. 1863.
8o. - Met eene teekening van H.F.C. ten Kate, gegrav. door D.J. Sluyter.
Gedichten van A.J. de Bull. Goedkoope uitg. 2 dln. Schiedam. H.A.M. Roelants.
1871. 8o. - Volledige uitg. (1 dl.) 1ste-4de dr. Bij denz. z.j.
Velerlei. Novellen en schetsen van A.J. de Bull, kompleete uitg. 2 dln. Schiedam,
H.A.M. Roelants 1876. 8o.
Gedichten van A.J. de Bull. Met 16 staalgr. Schiedam, H.A.M. Roelants 1882. gr.
o
8.
BIJDRAGEN IN JAARBOEKJES, TIJDSCHRIFTEN, ENZ.1
J a a r b o e k j e der kunst en wetenschap bevorderende Maatschappij V.W.
Jaarg. 1842-43 *De echtgenoot bij het graf zijner gade. *Ja. - 1843-44
*Roem. *Serenade aan Maria. - 1844-45 De ledige stoel. *Cesar Octavianus
het berigt ontvangen hebbende

1

De met een * geteekende bijdragen zijn niet in latere verzamelingen van dichten prozawerken
opgenomen.
Prozastukken worden door (pr.) achter den titel aangeduid, tenzij het uit den titel zelven
blijkt.
Wanneer de bijdragen niet met den naam voluit, maar afgekort, of met een pseudoniem
geteekend zijn, wordt dit in den regel opgegeven.
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van den zelfmoord van Cleopatra. *Erotische poëzy. *Jongelingslied. 1845-46 *De invloed van den dichter op zijne tijdgenooten. *Aan een kind
spelende op het graf zijner ouders. *Te Doorwerth (sonnet). *In den rouw
(Aan eene vriendin). - 1846-47 Paulus voor Agrippa. *Eene moeder aan
hare gevallene dochter. - 1847-48 *Gedachten in een woud. - 1848-49
*Athene voorheen en thans. *Proeve van erotische poëzy. *Aan eenen
speler.
A l m a n a k voor de Hollandsche blijgeestigen.
Jaarg. 1848, bl. 190 *Jantje kontent, (get. Pietjen Ziezoo). - 1849, bl. 104
*Pietjen bedroefd, bij eene plaat (get. Jantje Ei-Ei). - 1851, bl. 61 *Jantje
secuur (get. 't B.)
Ve r g e e t m i j n i e t . Muzen-Almanak.
Jaarg. 1846-47, bl. 77 *Moeders lieveling. - 1850, bl. 83 Davids harp.
A u r o r a . Jaarboekje.
Jaarg. 1847, bl. 236 Eduard III voor Calais. - 1849, bl. 101 Merula (1557).
- 1850, bl. 197 Bijschrift (bij eene gravure van J.W. Kaiser naar de
schilderij van H. van Hove Bz.);1 bl. 259. Legende van den Drachenfels.
- 1851, bl. 291 ‘Uw koningrijk kome!’ (Bij een pl.) - 1852, bl. 155 De
profeet van Florence. - 1855, bl. 81 *Menschen en beesten (Bij eene
gravure van D.J. Sluyter naar eene teekening van B. te Gempt. Pr. get. 't
B.) - 1856, bl. 141 ‘Beste hond’ (Bij eene pl.) - 1861, bl. 265 *Eéne is
geen (Bij eene pl.) - 1864, bl. 215 Beethoven.
M i n i a t u u r -A l m a n a k .
Jaarg. 1851, bl. 161 Een ballade.
N e d e r l a n d s c h e Vo l k s -A l m a n a k .
Jaarg. 1850, bl. 84 *Jan Adriaansz. Leeghwater (Pr.) - 1851, bl. 6 *Een
troost; bl. 40 Een drama van den dag (Bij eene pl.) bl. 51 In moeders arm
(Bij eene pl.); bl. 69 Een kluizenaar (Pr.) - 1852, bl. 37 *Gemoedelijke
toespraak aan een verontwaardigd paard (Pr.); bl. 160 Een heele lieve
brief. - 1857, bl. 130 In de grijsheid. - 1858, bl. 1 Moeders pappot (Pr.);
bl. 72 *Politisch-poetisch huwelijksgedicht; bl. 78 *Middernacht.
Katharynes keurspreuk. - 1859 Eens prinsen verjaardag (Bij het portret
van den Prins van Oranje door Pieneman); bl. 3 Leven en laten leven (Pr.);
bl. 48 Bij een

1

In den lateren dichtbundel getiteld: Jacob van Campen.
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daguerreotype portret; bl. 149 Jeremias de Decker (Pr.) - 1860, bl. 3 Moeder
de vrouw (Pr.); bl. 133 Willem van St. Cyr; bl. 140 In onze woningen (Pr.
get. Jan Rentenier). - 1862, bl. 3 Praatjens (Pr.)
A l m a n a k voor het schoone en goede.
Jaarg. 1849, bl. 86 Geestenstem. - 1850, bl. 32 Schaatsenrijden (Bij eene
pl. get. 't B.)1 - 1851, bl. 131, Drie stemmen (Bij eene pl.).
H o l l a n d . Almanak.
Jaarg. 1850, bl. 51 *Tegenvoeters (Pr.); bl. 123 Meditatie van een rustigen,
lustigen Huizer boer (Bij eene pl.) - 1851, bl. 129 Een muisjen met een
staart (Bij eene pl. Pr.) - 1852, bl. 24 ‘'t Muist wat van katten komt’ (Bij
eene pl.); bl. 170 Mijmeren (Bij eene Pl.) - 1853, bl. 84 Rozengeur en
maneschijn (Bij eene pl.) - 1854, bl. 192 Ongevraagde raadgevingen (Bij
eene pl.) - 1855, bl. 66 Luisteren (Bij eene pl.) - 1856, bl. 239 Schoolblijven
(Bij eene pl.) - 1857, bl. 164 A propos van een herdershond (Bij eene pl.);
bl. 214 Een brief van tante, met kritische aanmerkingen van nichtjen (Bij
eene pl.) - 1858, bl. 251 Het schildersmodel (Bij eene pl.) - 1859, bl. 101
Qui perd gagne (Bij eene pl. Pr.) - 1860, bl. 53 In 't riet (Bij eene pl.) 1864, bl. 155 ‘C'est selon’… ofte al naar dat je 't neemt (Bij eene pl.); bl.
229 Een erftante (Bij eene pl. Pr.)
E v a n g e l i s c h e Vo l k s a l m a n a k .
Jaarg 1857, bl. 135 *Een herinnering.
D e G o e d e R a a d g e v e r . Almanak voor vrienden van orde en welvaart.
Jaarg. 1860, bl. 48 *Een bovenste beste! - 1861, bl. 56 *De proef op de
som.
C h r i s t e l i j k e Vo l k s a l m a n a k .
Jaarg. 1864, bl. 77 *Judaskus (Bij eene pl.)
C a s t a l i a . Jaarboekje.
Jaarg. 1867, bl. 1 Castalia; bl. 240 Katjesspel (Bij eene pl.) - 1868, bl. 150
Engelen. - 1869, bl. 78 De eeredienst van het schoone. - 1870, bl. 260,
Mazeppa. - 1871, bl. 236 Grootvader (Bij eene pl.) - 1872, bl. 244
Oost-Indisch doof.
O n e s i m u s . Jaarboekje voor Nederl. Mettray.
1ste Jaarg. 1879, bl. 1 Bij het portret van Willem Hendrik Suringar.
1

In den dichtbundel getiteld: Op het ijs.
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D e S p e c t a t o r . Kritisch en historisch kunstblad.1
Dl. V (1845), bl. 349 *Een blik op de benefiet-voorstellingen, door eenige
leden van het Amsterdamsche Schouwburg-Personeel, gegeven in den
zomer van 1845 (Get. 't B.) - Bl. 376 *Amsterdamsche Stads-Schouwburg.
Alfonsus I, Treurspel van I. da Costa (Get. 't B.) - Bl. 446 *Voorstelling
van Karolina Wolsey. (Get. - L.)
Dl. VI (1847), bl. 25 *Voorstelling van Forte-Spada (Get. - L.) Bl. 99
*Proza en Poëzy. Verz. door Boudewijn. 's Hage 1845 (Get. -L.) - Bl. 215
*Amsterdamsche Schouwburg (Get. 'tB.)
Dl. VII (1847), bl. 18 *De dichter Ter Haar en zijn ‘St. Paulus Rots’ (Get.
- L.)
Dl. VIII (1848), bl 89 en 145 *Proeve van een beoordeelend verslag over
‘Aurora’ en ‘Vergeet mij niet’ voor 1848 (Get. - E - L.) - Bl. 321 en 361
*Heemskerk door H.A. Meyer (Get. 't B.) - Bl. 434 *Amsterdamsche
tooneel (Get. - L.)
Dl. IX (1850), bl. 33 *Aard en strekking van den vaudeville (Get. - L.) *Vaarwel - tot weerziens!
E u r o p a . Verzameling van uit- en inlandsche lettervruchten.
Jaarg. 1846, *Een paar bladzijden bij het portret van Ferdinand Freiligrath
(Met vertaling van ‘Ierland’ en nog een ander gedicht van Fr.) - 1847, bl.
1 *De buurmeisjens (Pr.)
De Gids.
Jaarg. 1846 Mengelingen. bl. 664 Cecilia. - 1847, Mengel. bl. 38 Paulus
voor Agrippa. - 1849, I, bl. 99 Na een bezoek in de cellulaire gevangenis.
D e T i j d . Hoofdredacteur Boudewijn.
Jaarg. II (1846), Dl. I (III), bl. 221 *Iets over de Amsterdamsche
rederijkerskamer (Get. - ?); Bl. 320 *De Amsterdamsche rederijkerskamer
Achilles, onder de kenspreuk: Door den tijd wordt de spruit een boom
(Get. - ?); Bl. 399 *Mlle Rachel (Get. de B.)
(Jaarg. II, 1846 Dl. II) IV, bl. 135 *Eene novelle voor ‘De Tijd’ (Get. de
B.)
(Jaarg. III, 1847) Dl. V, bl. 6 *Voordracht van Vondels Treurspel Lucifer.
Door de Amsterd. Rederijkerskamer Achilles (Get.?…) - Bl. 146 *De
Leydsche Luciferisten Get. de B.)

1

Het tijdschrift bevat vermoedelijk nog andere ongeteekende bijdragen van zijne hand.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

351
Dl. VIII, bl. 121 *Bij het portret van François Auguste de Chateaubriand
(Pr. get. de B.) - Dl. XVII, bl. 1 Ter herinnering aan Marten Westerman.
De Tijdspiegel.
Jaarg. 1847, Dl. I, bl. 531 *Nationaliteit (Pr. Get. U -); Dl. II, bl. 45 Onze
Romantische litteratuur (Get. U -). - 1848, Dl. I, bl. 114 *Een roman zonder
intrigue (Get. de B.); bl. 222 *Voorloopig antwoord op Philomates' brief
over de Rederijkerskamer te Amsterdam; bl. 262 *Onze koning. Een lied
van S.J. van den Berg (get. de B.) - 1867, Dl. II, bl. 395 De oude Adam.
De Kunstkroniek.
Jaarg. 1848, bl. 22 De tegenwoordige rederijkerskamers. - 1849, bl. 13
Een drama van den dag (Pr.); bl. 18 *Bezoek in de kunstzaal van Arti et
Amicitiae (Pr. ong.); bl. 29, 44 *Giovanni di Procida. Een nieuw drama
door H.J. Schimmel (get. de B.); bl. 65 *Kunstenaars-idylle door W.J.
Hofdijk (get. de B.); bl. 68 Eene bladzijde uit de Heilige Schrift, in onze
dagen herdacht1 - 1851, bl. 5 Voor Ary Scheffers ‘Christus als vergelder’
(Pr. ong.); bl. 83 *Schetsen van Alexander V.H., bekeken door A.J. de
Bull. - 1858, bl. 49 Bach te Dresden.2
M e n g e l i n g e n van het Letterkundig Genootschap ‘Oefening kweekt kennis.’
Voor 1847 en 1848 (Poëzy). 's Gravenh. 1849. - Voor 1849-51 (Proza). 's Gravenh.
1851.
Bl. 33 Petrus en Kornelius, een dialoog. - Bl. 135 *Voor Ary Scheffers
‘Christus de vergelder’ (Pr.)
Nederland.
Jaarg. 1849, dl. I, bl. 31 Een verschil van opinie (Pr.); dl. II, bl. 259
Laveeren (Pr.) - 1869, bl. 177 Ter herinnering aan Mr. J. van Lennep.
De Economist.
Jaarg. 1855, bl. 108 *Een woord over de statistiek der Bank van Leening
te Amsterdam (onget.)
B a t o , Tijdschrift voor Jongens.
Jaarg. 1864, bl. 51 Kegelen (Pr.); bl. 105 Paarden (Pr.); bl. 131 *Verhuizen.

1
2

Wel opgenomen in de ‘Verspreide gedichten’ van 1853, maar niet in den laatsten
dichtbundel.
De vertaling in Fransche verzen van F.L.A. de Jagher, later door Mr. W. Voorbeytel
Cannenburg aan De Bull toegezonden, schijnt niet in het licht verschenen te zijn.
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H a n d e l i n g e n van de Maatsch. d. Nederl. Letterkunde.
1864, Levensberigt van Jan Brester Albertszn.
Vo l k s -L e t t e r k u n d e , uitgegeven door De Vriend van armen en rijken.
1858, No. 9 De trom. - 1867, No. 6 Praatjens (Pr.)
De Nederl. Stoompost.
7 Mei 1865. Herinnering aan den Postiljon.
D e H u i s v r i e n d . Schiedam. 1884.
Bl. 6 en 47, Tusschen twee varen. Een voordracht in de Maatsch. voor den
werkenden stand te Amsterdam (Pr.)
A p o s t e l e n e n P r o f e t e n . Dichterlijk Album. 's Gravenh. 1852. 2de dr. Haarl.
1858.
Johannes de Dooper. Johannes de Evangelist.
D e P o r t e f e u i l l e in de salons ter kunstbeschouwing aangeboden. 's Gravenh.
1853.
*De lief hebber.
C h a r i s . Proza en poëzy van Nederl. auteurs. Arnh. 1855.
*Kantteekening op lektuur van den dag.
D r a m a t i s c h e p o ë z y van W.J. Hofdijk, H.J. Schimmel, e.a. Amst. 1856. 2de
dr. Arnhem 1866.
*Een goede geest.
P h a n t a s i e e n K u n s t . Gedichten. Utr. 1858.
Nieuw leven.
S c h e f f e r -A l b u m . Haarl. 1858-60.
Christus Remunerator (Pr.)
H i s t o r i s c h e v r o u w e n . Dichterlijk Album. Haarl. 1858-62.
Sint Caecilia.
H e r i n n e r i n g e n v a n M r . J. v a n L e n n e p . Amst. 1869.
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Levensschets van Mr. J. van Lennep.
T i e n b l a d z i j d e n uit de geschiedenis van Neerlands roem en grootheid. Haarl.
1858-63. 2e dr. Ald. 1872.
Het Verbond der Edelen.
Vo o r v i s s c h e n g e v a n g e n . Nieuwe bundel proza en poëzy Amst. 1873.
De eerste steen.
S c h o o n h e d e n u i t d e N e d e r l . d i c h t e r s der 17de, 18de en 19de eeuw. Door
G. Engelberts Gerrits. 2 dln. 5de dr. Amst. 1867.
In moeders arm.
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K e u r v a n s c h e r t s e n l u i m uit onderscheidene Nederl. dichters. 2 dln. Haarl.
1854. 4de dr. Schiedam 1880.
Rozengeur en maneschijn. Een heel lieve brief.
E r n s t e n L u i m . Leid. 1858.
Een drama van den dag. Eene bladzijde uit de H.S. in onze dagen herdacht.
N e d e r l a n d s c h d i c h t e n o n d i c h t der 19de eeuw, bijeenverz. door J. van
Vloten. 2 dln. Devent. 1862.
Zang van St. Cecilia. In de grijsheid. Schoolblijven. Luisteren en
vooruitgaan.
B l o e m l e z i n g uit de werken van Nederl. dichters. Schiedam 1866. 3de dr. 1877.
Bach te Dresden.
N e e r l a n d ' s L e t t e r k u n d e in de 19de eeuw. Bloemlezing door J.P. de Keyser.
's Gravenh. 1877.
Poesie: De eeredienst voor het schoone. Een heele lieve brief. Proza:
Kegelen.
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Levensbericht van Jacobus Adriaan de Bergh.
(Geboren 6 Juli 1844 te Boxmeer; zoon van Philippus Adrianus de Bergh, Controleur
van 's Rijks directe belastingen en van vrouwe Cornelia, Maria, Agnes Theben Tervile;
opgevoed te Heusden; in 1861 geplaatst bij de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen te Breda; in 1865 overgeplaatst naar 's-Gravenhage; in 1868
benoemd tot klerk bij het Departement van Financiën; bevorderd tot adjunct-commies;
in 1882 overgeplaatst bij de Kanselarij der beide Nederlandsche Orden; in 1884 op
zijn verzoek eervol ontslagen en opgetreden als Hoofdredacteur van de (Oude)
Amsterdamsche Courant; onderneemt in 1885 eene reis om de wereld; verlaat in
1886 zijne betrekking en in 1887 Amsterdam; komt lijdende te 's-Gravenhage terug,
alwaar hij 27 Januari 1888 sterft.)
In het tweede bedrijf van Love's Labour's lost naar Burgersdijk's vertaling lezen we
dat de Princes aldus inlichtingen vraagt over een harer pretendenten:
‘Een spotboef naar uw zeggen dus, een guit?’ waarop dit antwoord volgt:
‘Zijn vrienden zeggen 't; juist is uw besluit.’
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De weinige vrienden, die de Bergh behield, zouden, ondervraagd, hun indruk van
zijne persoonlijkheid zeker niet anders omschrijven dan Maria het den hare deed
over Lord Longaville. ‘Some merry mocking lord’ was de gissing en half bevestigde
Lady Maria:
‘They say so most that most his humours know’, hetgeen de Princes bestempelt
met:
‘Such short-liv'd wits do wither as they grow.’
en daarbij onwillekeurig onze herinnering dringt naar den kernigen Mirza-Schaffy,
over wiens wijze lippen eenmaal de spreuk vloeide:
Gute Witze wollen bedacht sein,
Gute Verse wollen gemacht sein.

Van hetgeen de Bergh heeft geschreven, is, met uitzondering van die ééne brochure
‘Het Wapen des Rijks en des Konings’ alles uit opwelling en niets uit rustige
overdenking geboren, en geeft de losse vorm vrij juist het gehalte aan. Losse
meeningen, losse aanmerkingen, losse geruchten, losse geschriften, die in een
oogenblik opgekomen, in een oogenblik neergeschreven, en in een oogenblik
weggewischt zijn. Doch dit oordeel behoeft nog niet eene veroordeeling van den
natuurlijken schrijftrant of van een weinig geschaafd proza in te houden. Volstrekt
niet. Zal ons, bellettristen of essayisten van vóór 1880 (van poëeten gewaag ik niet
meer, indien ze in de Nederlandsche Letteren nu nog niet dood zijn, dan zeker rusten
zij allen op de lauwren van hun eerste vers) zal ons, die niet nuttig en per se niet
geleerd zijn, zal ons, wier namen buiten de jaarboeken dezer Maatschappij als kaf
voor den wind verstuiven, iets anders te wachten staan?! O, gij Koning Salomo, hoe
lieflijk zijn de paden uwer wijsheid!! IJdelheid der ijdelheden.… En naar dien horizon
den blik gericht, is het of de Haagsche Penkrasser ons allen den weg heeft gewezen.
Tot vermeerdering van den nationalen letterschat behoeven wij niet bij te dragen dát zal toch wel buiten ons ge-
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schieden - verrijking ervan zal, nu wij nieuwe muntmeesters hebben gekregen in de
beoefenaars van de democratische kunst, onmogelijk blijken, laat ons dus allen
penkrassers worden! Penkrassers, opperbest, mits wij - en hierin ligt de kern van de
Bergh's exentrieke schrijverij - evenals hij reizen in de lucht en om de wereld over
hebben voor het buitengewoon krassen onzer pen. (Haagsche Penkrassen no. 84, 85
en 86 (Dec. 1887.) Ook bij dezen enkeling heeft de Natuur zich in haren hoogst
schalkachtigen aard vertoond, en alzoo den arbeid van ons medelid Wolfgang van
der Meij ‘Het Aardsche Heldendom; de Humor als beginsel van het Wereldproces’
gestempeld. Niemand was minder in de wieg gelegd voor een streng hekelaar van
maatschappelijke toestanden, voor een stug en steil hervormer dan de vroolijke,
levenslustige de Bergh. De klucht was zijn gebied; het kluchtige zijne uitrusting; het
schalkachtige zijne natuur. Verre bloedverwant van Breêro, Focquenbroch, Fokke
Simonsz, van der Linden, van Zeggelen en van Maurik, eigenlijk den Yankee
humoristen na verwant, heeft het zonderlinge lot dezen zonderling ook een
zonderlingen letterkundigen levensloop beschoren. Slechts éénmaal was 't hem
gunstig, toen het hem de klucht, ‘de Miljoenen-Erfenis’ in de pen gaf. Dat tooneelstuk
is zijne eenige letterkundige zege geweest en zal met zijne heraldieke ‘Het Wapen
des Rijks en des Konings’ de aanspraken bij den nakomeling moeten vormen op
de.… onsterfelijkheid van zijnen schrijversnaam.
Tien jaren geleden toen de Bergh zijn eersten ‘Penkras’ vertoonde, schreef ik in het
tijdschrift ‘De Banier’ (6en Jaargang 1ste aflevering): ‘Tot dusver zou het werk van
den heer de Bergh aangeduid kunnen worden door dit devies: in het oog, langs het
hoofd, uit de pen. Het ware een treurig iets, zoo het noodlot zooveel natuurlijk litterair
talent hadde gedoemd onder te gaan op de klippen van het zonderlinge. Hier is aanleg;
wordt
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die door den auteur verschreven, dan ligt de schuld aan het krassen zijner pen.’
Onlangs (April '89) vulde ik die woorden aan in de ‘Oprechte Haarlemsche
Courant’ en moest daar van de Bergh getuigen: ‘Nog vóór hij de residentie en het
bureau van de Kanselarij der beide Nederlandsche Orden verliet en in de Amstelstad
aan het hoofd der ‘Oude’ Amsterdamsche Courant kwam, nog vóór hem ‘nederig
adjunctcommiesje het traktement van een secretaris-generaal ten deel viel’ heeft hij
kans gezien zijn aanleg te verschrijven. Op zijne manier speelde hij ‘Tweede
Kamertje’, als hij zich niet als openbaar aanklager opwierp en met een gewicht over
alle dingen tusschen den Haagschën hemel en de Haagsche aarde zijne critiek gaf,
alsof van hem het gemeenebestelijk wélvaren der Ooievaarsstad enkel en alleen
afhing. In die rol vertegenwoordigt hij de thans in ons Vaderland zoo gemeenzaam
geworden type van den allermodernsten bemoeial, van dat legio huishoudelijke en
meer dan huishoudelijke burgers van stad en land aan wier schommelende wieg eene
boosaardige Fee het brevet van ‘opgewekt publiek levenmaker’ hing.’ Mét d e G o n c o u r t ' s is er aanleiding te zeggen: J'ai peur de l'avenir d'un siècle
où tout le monde voudra avoir une carrière de vanité et de bruit.’
Een dergelijke loopbaan heeft Jacobus Adriaan de Bergh gehad en in zoover was
hij een beter kind van zijn tijd dan menig ander.
25 Mei 1889. F. SMIT KLEINE.
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Levensbericht van Dr. Willem Bisschop.
Uitgenoodigd om het letterkundig leven te schrijven van den tijdgenoot, die
bibliothecaris was van onze Maatschappij, toen ik het Secretariaat waarnam, kon ik
niet weigeren die taak op mij te nemen. Wel is er iets weemoedigs in het opstellen
van een levensbericht van den vriend, van wiens letterkundige verdiensten men
gaarne nog wat meer zou wenschen te mogen opteekenen, maar het is ook een
eigenaardig genoegen de herinneringen aan den studententijd en de daarop gevolgde
jaren op te halen en in gedachten te leven in de dagen van weleer, toen wij in een
andere wereld leefden vol van illusies en verwachtingen van de nog verborgen
toekomst.
Zoo dwaal ik dan naar de studeerkamer van Bisschop, waar ik als jong student
hem leerde kennen, op die gezellige voorkamer in het huis op het Rapenburg tusschen
de Vliet en dat stukje Ruïne, dat met boomen beplante pleintje op de hoek van de
toenmalige Koepoortsgracht, waar later de drukkerij van het Woordenboek en het
hofje van den H. Geest is verrezen; in onze dagen is die gracht gedempt en heet
voortaan Douzastraat.
Daar had Mevrouw Elizabeth Jacoba Bisschop, geb. de
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Lussanet de la Sablonière na den dood van haren echtgenoot, den heer Dirk Bisschop,
Commies der kanselarij van de orde van den Nederlandschen Leeuw, zich in 1845
metterwoon gevestigd met hare dochters en haar zoon Willem, die op 12 November
1827 te 's Gravenhage geboren, toen van het Haagsche gymnasium tot de academische
lessen bevorderd was. Het heugt mij nog, dat die familie daar kwam wonen; de
spoortreinen liepen nog niet druk of vlug genoeg om het academische onderwijs van
den den Haag uit eventjes tusschen een paar treinen te komen waarnemen of te geven;
in later dagen ontstond die manier van werken, die de studenten ter nauwernood in
aanraking brengt met medestudenten en professoren, met sociëteit en Leidsche
uitspanningen, zoodat zij noch methode van werken leeren, noch voldoenden omgang
met hunne tijdgenooten hebben; van een en ander blijven de gevolgen niet uit, maar
de gaping wordt eerst gevoeld als het te laat is.
Met eenige andere leerlingen van de school van rector Bax werd Bisschop als
student in de letteren ingeschreven en volgde hij de lessen van Bake en Peerlkamp,
Mahne, Schrant en vooral van den toen pas met zijn wegsleepende kracht opgetreden
Cobet.
Maar al kan Bisschop door zijne dissertatie een der eerste discipels van dezen
Griekschen textcriticus genoemd worden, de liefde tot bellettrie of liever tot de
Nederlandsche taal en geschiedenis was bij hem sterker ontwikkeld dan die voor de
oude talen. Zijn smaak voor het Hollandsch werd niet weinig aangewakkerd door
den omgang met mannen als A. Moens, den tegenwoordigen inspecteur van het lager
onderwijs, M.D. Deeleman die vele jaren predikant te Rotterdam was, den vroeg
ontslapen jurist Ab Utrecht Dresselhuis en W.P. Wolters leeraar in de Nederlandsche
taal aan de hoogere burgerschool alhier en secretarisbibliothecaris onzer Maatschappij.
Met deze leden van het dispuut Philomathie oefende Bisschop zich en dit gaf de
richting aan voor zijnen verderen levensloop. Meerendeels
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waren zij theologanten, maar Bisschop voelde zich daar beter op zijne plaats dan bij
de toenmaals meer liberale litteratoren; deze en daaronder waren eenige van dezelfde
Haagsche klasse, waren leden van een zuiver philologisch dispuut, waarbij ik mij
later aansloot. Om een voorbeeld te noemen, de toepassing van historische critiek
van Cobet op de Romeinsche geschiedenis kon Bisschop wel aannemen maar die
van Strauss op het leven van Jezus was iets ongeoorloofds. Bisschop is zijn geheelen
leven een geloovig man gebleven zonder evenwel met die overtuiging in een politieke
richting te hebben gewerkt.
Toen professor Dozy in 1850 zijne boeiende colleges over middeleeuwsche
geschiedenis had geopend, werd Bisschop, ofschoon reeds lang candidaat in de
letteren, praetor op dat propaedeutische college; hij voelde zich evenals anderen
aangetrokken tot die opgewekte en scherpzinnige lessen, waar wij zoo vele nieuwe
zaken hoorden verkondigen.
Maar ik was daar straks op de studeerkamer van Bisschop en wil er nog even
vertoeven, omdat ik daar zulk eene fraaie verzameling getijdeboeken zag, zeker wel
voor het eerst van mijn leven. Bisschop had vrij wat van die handschriften in het
Latijn en Nederlandsch, op perkament en papier, met miniaturen en versierde letters,
verzameld. Doch hij verzamelde ze niet alleen, hij oefende zich in het lezen van dat
monnikenschrift en vandaar de groote vaardigheid, die hij later had in het afschrijven
en vergelijken van de oud-Hollandsche handschriften.
Op die studeerkamer werd gearbeid, en toen het doctoraalexamen was afgelegd,
werd daar de dissertatie geschreven, die kritische aanteekeningen bevat op de Anabasis
van Xenophon, naar aanleiding van de colleges van Cobet. Hij promoveerde den 27n
Mei van 1851. Maar dit is het eenige werk van tekstcritiek op oude schrijvers, dat
Bisschop in het licht zond; zijne voorliefde trok hem elders.
In September van hetzelfde jaar zette Bisschop de eer-
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ste schrede op de paedagogische levensbaan, die hem zoo lief is gebleven. De heer
Mensing had een docent noodig in de klassieke talen op zijn Instituut Schoonoord
bij Rijswijk, en de keus viel op Bisschop, eene goede keus voorwaar, want hij bleek
een goed docent te zijn. Hij aanvaardde die taak met opgewektheid en met dezelfde
jeugdige kracht en lust heeft hij van 1851 tot 1889 mogen volhouden. Doceeren was
zijn lust en zijn leven; liefde voor het vak, dat hij onderwees, poogde hij op te wekken
door van zijne kennis en zijne liefde voor de litteratuur mede te deelen. Had hij nog
eens een loopbaan moeten kiezen, hij had weder hetzelfde gekozen, placht hij te
zeggen, als het gesprek daarop was gevallen. Vele jongelingen hebben hunne kennis
vooral voor geschiedenis en de Nederlandsche taal- en letterkunde aan dr. Bisschop
te danken, en zij zullen hem als een stipten en nauwkeurigen leermeester blijven
gedenken.
Op de rustige studeerkamer van het stille Rijswijk heeft Bisschop niet leeg gezeten,
hij heeft er veel gelezen en vele aanteekeningen gemaakt, maar bovendien een paar
boekaankondigingen voor de Kunst- en Letterbode geschreven. De eene was de
recensie van de litterarische dissertatie van zijn neef C.J. de Lussanet de la Sablonière
over den demagoog Cleon; hij zag daarin slechts een bijdrage voor hem, die het leven
van dien Athener naar den eisch zou schrijven, want deze historische verhandeling
vond hij blijkens zijne aanmerkingen niet volledig behandeld en de stof niet geheel
uitgeput. In de andere recensie was hij opgekomen tegen de partijdige voorstelling
van de katholieken geschiedschrijver J.B.J. Champagne in zijn Guillaume le Taciturne;
deze poogde onze geschiedenis zoogenaamd te reconstrueeren, zooals dr. Beynen
het had gonoemd, tot eene a priori voorgenomene veroordeeling van het protestantisme
en van de helden van die zaak in ons vaderland.
In Juli 1853 werd Bisschop te Rijswijk opgevolgd door
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onzen vriend dr. H. van den Es, den tegenwoordigen professor-rector van het
Amsterdamsche gymnasium, want hij was benoemd aan het toen opgerichte
gymnasium te Dordrecht als docent in het Nederlandsch en de geschiedenis. Daar
trad hij in dienst bij de opening van die school met September 1853, daar bleef hij
zeven jaar onafgebroken doceeren en gebruikte hij zijne vrije uren voor zijne studie.
Reeds in 1855 gaf hij daarvan het bewijs; de heer De Jager had eene Proeve over
den invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal geschreven, maar dr. Bisschop,
die reeds toen vele afwijkende woorden en woordvoegingen van Bilderdijk had
verzameld, had in zijne papieren vrij wat uitdrukkingen opgeteekend, die aan den
heer de Jager waren ontsnapt. Hij voelde zich dus opgewekt deze in eene Nalezing
op die proeve uit te geven, en deze werd door De Jager in zijn Nieuw Archief
geplaatst. Met de noodige plaatsen toonde Bisschop aan, door welke andere dichters
de besproken woorden zijn gebruikt.
Bisschop heeft altijd een zeer geregelde leefwijs gevolgd; vroeg opstaande vond
hij dagelijks gelegenheid om de kostbare morgenuren, waarin men nog niet door de
post of de courant van zijn werk wordt afgehaald, nuttig te gebruiken. Hij las zeer
veel en maakte getrouw zijne aanteekeningen, en toen de Dordsche uitgever Blussé
een nieuwe uitgaaf van Weiland's Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche
taal wilde ter perse leggen, haalde hij dr. Bisschop over dien vermeerderden en
verbeterden druk van 1857 te bezorgen, zeker een werk van grooten omvang, dat
heel wat tijd eischte. Of deze evenwel stipt genomen de tweede druk mag heeten,
betwijfel ik, want in onze boekerij is een uitgaaf van 1830, die reeds de tweede heet.
Intusschen had Bisschop reeds al lezende een lievelingsschrijver gevonden in
Justus Van Effen, van wiens werken hij eene vrij volledige verzameling had
bijeengebracht, die in de plaats kwam van de genoemde handschriften, evenals deze
spectatoriale geschriften later werden vervangen
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door een fraaie reeks Lijkredenen of Orationes funebres. Zoo wisselde de lust tot
verzamelen af, en ik noemde nog niet eens zijne liefde voor uitgaven van Dante,
waaruit voortgesproten is een zeer lijvige bibliographie van dien dichter; ik vrees
evenwel, dat deze achter zal staan bij die door andere als b.v. door den vorigen Koning
van Saksen bijeengebrachte verzameling en fraai bewerkte lijst.
Geen wonder dat Bisschop zich opgewekt gevoelde om zijne krachten te beproeven
aan de over Van Effen uitgeschreven prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Hij mocht slagen in zijn schets van
het leven en de werken van dien vruchtbaren schrijver. In 1859 werd zijn bekroond
antwoord in het licht gegeven, twee jaren nadat het de prijs was waard gekeurd; maar
dat kwam omdat de schrijver gebruik had willen maken van de aanmerkingen der
heeren beoordeelaars en omdat behalve zijne ambtsbezigheden de examens der
adspirant-adelborsten hem veel tijd hadden geroofd. In een boekdeel van 281
bladzijden schetste hij den merkwaardigen man en voegde er in 50 bladzijden een
bloemlezing aan toe uit de Fransche werken van den geestigen schrijver, die in deze
taal ook vrij wat had uitgegeven. De heer J. Van Vloten gaf in de Nederlandsche
Spectator van 28 April 1860 minder een beoordeeling van den jongsten
levensbeschrijver van Justus Van Effen, dan wel een zeer kernachtig overzicht van
de ontwikkeling van dien begaafden denker.
In later jaren heeft Bisschop nog tweemaal zijne kracht beproefd aan andere
prijsvragen, doch kieschheid belet mij die onderwerpen uit onze letterkundige
geschiedenis te noemen; genoeg, dat de vele door Bisschop verzamelde bouwstof
hem er toe bracht dien weg in te slaan.
Te Dordrecht, dat Bisschop in September 1860 verliet, had hij overigens niet alleen
het taaleigen bestudeerd, waarvan hij later het bewijs gaf, maar hij had daar ook
gevonden zijne toekomstige levensgezellin in Jacoba van Dorsser, die in Augustus
1862 met hem trouwde, en hem twee doch-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

364
ters en twee zoons schonk, die met haar den geliefden vader betreuren.
Te Leiden was dr. R. Fruin prorector van het gymnasium geworden, toen dr. W.G.
Pluygers aan professor Geel als bibliothecaris was opgevolgd; maar toen de
hoogleeraar M. de Vries zijne krachten onverdeeld aan de Nederlandsche taal en
vooral aan het Woordenboek wenschte te wijden, was genoemde prorector benoemd
tot hoogleeraar in de Nederlandsche geschiedenis, zoodat met September 1860 diens
betrekking aan het gymnasium openkwam. Dr. Bisschop werd tot prorector benoemd
en bleef evenals in Dordrecht ook te Leiden 7 jaren aan het gymnasium. Hier
hernieuwde ik de kennis met Bisschop, en zag ik den onvermoeiden man werken;
hier zag ik hem handschriften afschrijven en zijn stapel aanteekeningen groeien.
Maar hier zag ik hem ook nadat hij getrouwd was, door een ernstige rheumatische
ziekte aan de ziekekamer gebonden, doch gelukkig herstellen, en verloren wij door
hun vertrek zeer gezellige buren en vrienden.
Te Leiden bleef Bisschop niet alleen leeraar in de geschiedenis; reeds in 1856 lid
onzer Maatschappij geworden1, werd hij weldra secretaris der Commissie voor Taalen Letterkunde, en toen dr. Te Winkel zijn ontslag had genomen als bibliothecaris
der Maatschappij om de belangen van het Woordenboek onverdeeld te behartigen,
werd Bisschop in October 1862 tot bibliothecaris onzer Maatschappij benoemd,
welke betrekking hij waarnam, zoolang hij in Leiden bleef.
In de Letterbode van 1861 lazen wij van hem een waardeerend woord tot
aanbeveling van Jan Davids Boekekraam door J.H. van Lennep, toen de 3 eerste
afleveringen daarvan verschenen waren. In het volgende jaar plaatste hij zijne reeds
genoemde Bijdrage over het Dordsche taaleigen

1

Bisschop is bovendien lid geweest van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van het
Friesch en van het Zeeuwsch Genootschap.
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in de Taalgids van Te Winkel en Van Dijk; hij had namelijk te Dordrecht niet alleen
de als zoodanig merkwaardige woorden opgeteekend, die dichters en prozaschrijvers
gebruiken, maar ook die in de spreektaal zijn aandacht trokken. Hij werkte die
verzameling nu uit, als bijdrage voor een Algemeen Woordenboek der Nederlandsche
Dialecten, dat vele wenschten; zonder te beslissen of deze woorden in die beteekenis
ook in andere steden en gewesten in gebruik zijn. Ik zou geneigd zijn om te vragen
of juist daarom die bijdrage reeds persklaar was. Van zijne studie in deze richting
kunnen nog honderden folio vellen getuigen, die hij met bijdragen voor Nederlandsche
dialecten vulde.
In 1863 en elk volgend jaar gaf Bisschop in de Handelingen onzer Maatschappij
zijn Verslag der boekerij; een woord tot lof van zijne goede zorgen en stipte
plichtsbetrachting vinde hier zijne plaats; als secretaris kwam ik telkens met hem in
aanraking, ik meen hem te mogen beoordeelen. Doch Bisschop zorgde niet alleen
voor het beheer der boekerij, terwijl ik met de heeren Bergman en Bodel het derde
deel van den Catalogus van die dagen hielp drukken; hij zat de handschriften na te
pluizen, en zoo verscheen in de Handelingen van 1865 zijne Bijdrage tot de kritiek
van Ferguut, dat is een reeks verbeteringen van Visschers uitgaaf, dank eene betere
vergelijking van ons handschrift, welke hij aan zijne bijdrage toevoegde.
In 1865 gaf Bisschop nog een ander blijk van werkkracht door de heeren De Vries
en Te Winkel te helpen aan de tijdroovende verbetering der drukproeven van hunne
‘Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal’. Zoo voor een boek de uiterste
zorg moest besteed worden aan de proevencorrectie, was het wel deze woordenlijst,
die voor jong en oud door geheel Nederland weldra als vraagbaak zou gelden.
Bisschop was juist de man om zijne groote nauwkeurigheid, die de belangen van
zijne geliefde taal op deze wijs zou ter harte nemen. Ik was getuige van de uiterste
zorg door hem hieraan besteed, en hoorde een ver-
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klaarbare klacht, dat zijn aandeel niet op den titel en zelfs in de voorrede niet was
vermeld; ik acht het daarom hier de plaats zijn hulp aan de Woordenlijst nu op te
teekenen.
In de Handelingen van het volgende jaar liet hij 200 onuitgegeven verzen afdrukken
van de Middelnederlandsche vertaling van den ‘Roman der vier Heemskinderen’,
zonder commentaar, slechts door een korte inleiding voorafgegaan. Bisschop had
dit belangrijke stuk in een onzer handschriften gevonden, toen hij zich onledig hield
met het afschrijven van het handschrift van Willem van Hildegaersberch uit de
Koninklijke Bibliotheek, en het vergeleek met de lezingen van dat onzer Maatschappij.
Wat heb ik toen vaak die prachtig geschreven copie van den Haagschen codex
bewonderd, waaraan mijn buurman zoo vele vroege ochtenduren heeft besteed.
Bisschop gaf in dezelfde Handelingen nog een bijdrage; hij had namelijk liefde
opgevat voor de academische lijkredenen en allengs een groote verzameling aangelegd
van de Latijnsche orationes funebres, die aan de hoogescholen hier te lande na de
begrafenis van een professor werden uitgesproken; bijna allen in het licht gegeven
zijn zij een zeer rijke bron van levensbijzonderheden van die geleerde heeren, welke
de tijdgenooten reeds hebben opgeteekend. Professor J. de Wal had ook op dat gebied
een schat van aanteekeningen bijeengebracht, vooral uit de Acta Senatus Academici
geput, en ze aan Bisschop afgestaan, toen deze in een onzer maandvergaderingen de
gewoonte besprak van de hooggeleerden om den zoo even gestorven ambtsbroeder
in een rede plechtig te herdenken; toen gaf hij vele daarbij voorkomende
geschiedkundige bijzonderheden over die wijze van verheerlijking ons ten beste.
Later heeft professor Fruin de rijke verzameling orationes funebres van Bisschop
voor uiteenspatting bewaard.
Een derde pennevrucht van Bisschop verscheen in dit jaar in de Taalgids en wel
naar aanleiding van de in die
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dagen besproken vraag over taalvermeerdering of het maken van nieuwe woorden;
hij vond in zijne aanteekeningen een menigte voorbeelden van woorden en
uitdrukkingen die schertsenderwijs gevormd zijn, zonder daarom in de schrijftaal te
zijn overgegaan; hij leverde door het bespreken van die woorden een goed getal
voorbeelden ten bewijze van den rijkdom onzer taal.
In het jaar 1866 had onze Maatschappij eene eeuw bestaan; men zal zich herinneren
hoe de viering van het Eeuwfeest door het heerschen der cholera niet toen maar eerst
in Juni van het volgend jaar kon plaats hebben, en dat van het Gedenkschrift van het
honderdjarig bestaan onzer Maatschappij eerst op 't einde van 1867 de redevoering
van den Voorzitter M. De Vries als eerste stuk verscheen, maar dat de ‘Bijdragen
tot de Geschiedenis der Maatschappij’ reeds in het voorjaar van 1867 waren
verzonden. Daarvoor was ook door dr. Bisschop iets geleverd als blijvend aandenken
van het genootschap en van de door hem bekleede betrekking. Als bibliothecaris
heeft hij namelijk de ‘Korte geschiedenis der Bibliotheek’ geschreven, in den vorm
van een overzicht der lotgevallen van de boekerij, hare verplaatsing en aanwas, de
voornaamste geschenken en aankoopen van boeken en handschriften vermeld, de
bewerking harer catalogi enz.
In 1867 schreef Bisschop een verhandeling over de woelingen der Leicestersche
partij binnen Leiden in 1586 en 1587, die hij in het Programma van het Leidsche
Gymnasium uitgaf. Daarvoor had hij wederom ontzettend veel afgeschreven uit het
Stedelijk Archief en uit dat van Curatoren der Hoogeschool; besloeg zijne
verhandeling 74 bladzijden in kwarto, met kleiner letter in twee kolommen werden
71 bladzijden gevuld door de 67 stukken als bijlagen, zegge brieven van Curatoren,
van Leicester, van den magistraat, over de verplaatsing der academie naar Utrecht,
over Adrianus Saravia, Hugo Donellus en andere hoogleeraren, over Philips Hohenlo,
over de samenzwering bin-
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nen Leiden, de verhooren en confessies in het proces tegen Cosmo de Pescarengis,
Valmoer, de Maulde enz.
Dit was het laatste geschrift dat Bisschop hier ter perse legde, hij verliet in
September 1867 onze stad. Men leefde in de dagen, toen de wet op het Middelbaar
Onderwijs hier en daar een hoogere burgerschool deed verrijzen. Dat was in 1864
ook te Leiden geschied, en aanvankelijk werden eenige leeraren van het gymnasium
ook aan de burgerschool geplaatst, hetgeen het getal hunner lesuren deed stijgen,
maar ook hunne beurzen ten goede kwam. Zoo was Bisschop benoemd tot leeraar
in geschiedenis en Nederlandsch aan de hoogere burgerschool alhier, maar daardoor
was zijn titel van prorector er eigenlijk bij ingeschoten, en was hem het vooruitzicht
van mettertijd den bejaarden rector Suringar op te volgen eenigszins benomen.
Gunstiger voorwaarden van lesuren en bezoldiging aan andere Rijks hoogere
burgerscholen waren oorzaak, dat Bisschop moeite deed naar deze en gene plaats;
hij slaagde niet terstond, maar werd in 1867 te Leeuwarden als leeraar voor dezelfde
vakken benoemd.
Het volgende jaar gaf een dubbel bewijs van zijne werkzaamheid in de nieuwe
woonplaats. De heer Suringar, de uitgever van zoovele gedichten van Tollens, bewoog
dr. Bisschop een keur uit diens verzen te verzamelen om ze in wijder kring bekend
te doen worden; daarom zorgde Bisschop voor de noodige verscheidenheid en
afwisseling, en ten einde het boekje zijn weg zou vinden op de school zoowel hier
als in België, drukte hij deze verzen met de nieuwe spelling.
Het andere was de voorlezing door den leeraar in de geschiedenis gehouden in de
voorjaarsvergadering van het Friesch Genootschap, op 23 April 1868, over den Slag
bij Heiligerlee, waarvan op deze wijs het derde eeuwgetijde plechtig werd herdacht.
Het is een stuk van 34 bladzijden, waaraan Aanteekeningen en Bijlagen van gelijken
omvang zijn toegevoegd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

369
De Taal- en Letterbode van Verwijs en Cosyn plaatste in 1870 als bladvulling van
Bisschop, de vraag of ‘Oom Kool’ een Geldersche bastaard is; Bisschop die vroeger
zeer vele tooneelstukken had gelezen en daaruit het noodige had aangeteekend
betreffende de spreektaal en de comische typen onzer volkslitteratuur, was in de
gelegenheid eene betere verklaring van dit woord te geven dan vroeger was
voorgesteld.
Waren onze vrienden Bisschop naar Leeuwarden vertrokken, onze vrienden Verwijs
waren van daar naar Leiden gekomen, toen Eelco zijne krachten aan het Woordenboek
zou ten beste geven. Maar behalve deze grootsche taak mocht deze zoo begaafde
geleerde nog vrij wat andere werken ter perse leggen, en daartoe behoort de uitgaaf
van de gedichten van Willem van Hildegaersberch, die in 1870 met ondersteuning
onzer Maatschappij het licht zagen, door Bisschop afgeschreven uit het Haagsche
handschrift en door Verwijs bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien,
al staat ieders aandeel op korter wijs op het titelblad uitgedrukt.
Had Bisschop reeds vroeger getracht directeur van een hoogere burgerschool te
worden, hij mocht hierin slagen in 1871, toen door het vertrek van den heer De Veer
als redacteur van het Nieuws van den Dag naar Amsterdam, die betrekking te Delft
openkwam. Met September van dat jaar werd hij aan het hoofd van die school
geplaatst en mocht tot Januari 1889 daar werkzaam zijn als zoodanig, terwijl hij de
lessen in de Nederlandsche taal en geschiedenis bleef geven. Hoe Bisschop, de man
die zijn kracht vond in het juiste en het kleine, in de handhaving van het stipte en in
de waarneming van letter en voorschrift, te Delft slaagde, ligt buiten mijn bestek.
In het Delftsche studentengezelschap ‘Algemeene Kennis’ hield hij lezingen als
over Don Carlos, Maria Stuart, Da Costa, welke stukken ik meen, dat ook in den
Haag door hem zijn voorgedragen.
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In 1888 was Bisschop ernstig ziek geweest, toen hij in Januari '89 weder ongesteld
werd, zag men dit niet zoo gevaarlijk in, onverwacht was dus zijn dood, die door een
hartkwaal veroorzaakt schijnt te zijn.
Ten slotte wil ik nog stilstaan bij de bewijzen van zijn onvermoeiden arbeid, waarvan
het overzicht mij eerbied afperste. Ik bedoel de keurig geschrevene en doelmatig
ingerichte uittreksels uit vele Nederlandsche schrijvers. Hij las met de pen in de hand
en teekende de hem opvallende woorden met de plaats, waar zij gebezigd waren, op
in een schrijfboek, schreef ze daarna op stukjes papier van gelijke maat, en schikte
ze in alphabetische orde in een houten schuifdoos, en zoo liet hij er 40 na, of wel hij
plakte ze op in een foliant van wit papier. Op deze wijs vervaardigde hij een volledig
woordenboek op de prozawerken van Bilderdijk, in 2 lijvige kwartoportefeuilles, en
een volledig woordenboek op Vondel in 7 kwarto deelen, reeds gereed voor de
uitgave. Natuurlijk had hij den Maecenas van Vondel, den heer Thijm hiermee zeer
verheugd, en deze wenschte niets liever dan dat de heerlijke vrucht van zooveel tijd
en moeite met ondersteuning van eenig genootschap zou worden uitgegeven. Sedert
deze zoo sprak, is voor beiden de levensdraad afgesneden; laat ons vertrouwen, dat
eerlang onze Maatschappij zich deze zaak zal aantrekken.
En ik acht mij min of meer gerechtigd om mij aldus uit te laten, sedert Mevrouw
Bisschop zoo welwillend was van gevolg te geven aan een wenk, dien ik haar bij het
overzien van Bisschops nalatenschap meende te mogen geven. Werd Bisschop vaak
door verschillende beoefenaars onzer taal gevraagd, of hij ook van dit of dat woord
een duidelijke bewijsplaats in een of ander schrijver kon opgeven, en voldeed de
welwillende opgeruimde geleerde gaarne daaraan, wat zou het betreuren zijn als die
kostbare bron door den dood van den ijverigen verzamelaar voor altijd was gesloten;
want bezwaarlijk kon men de familieleden
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lastig vallen, nu de maker van die prachtige verzameling hun ontvallen was. Ik gaf
dus Mevrouw Bisschop in bedenking dat zoo keurig bijeengebrachte en zoo duidelijk
geschrevene arsenaal van Nederlandsche woorden en uitdrukkingen van Cats en
Huygens, van Van Effen en Van de Venne, van Wagenaar en Van Lennep, van
Potgieter en Beets, van Koetsveld en mevr. Bosboom-Toussaint, aan de Bibliotheek
onzer Maatschappij af te staan als een blijvend gedenkteeken van de noeste vlijt van
haren Echtgenoot, die eenige jaren lang aan het hoofd van die boekerij had gestaan.
Daar zou het kunnen worden geraadpleegd door allen, die onze taal beoefenen, en
niet het minst door het drietal krachtige mannen, die de bewerking van het
Woordenboek voor hun levenstaak hebben opgevat.
Mocht ik dien wensch hebben uitgesproken, toen ik mij aangordde tot het
vervaardigen van deze levensschets, een gevoel van dankbaarheid noopt mij hier te
zeggen, dat aan mijn wensch gevolg is gegeven, dat sedert de keurige verzameling
naar Leiden kwam en aan de bibliotheek onzer Maatschappij werd toegevoegd niet
alleen, maar dat in die weinige weken reeds herhaaldelijk met vrucht die doozen
werden geraadpleegd door de heeren Kluyver, Muller en Beets, die het belangrijke
geschenk geheel naar waarde weten te schatten.
Op de lijst van Dr. Bisschops geschriften laat ik de opgaaf van zijn lexicographische
nalatenschap volgen.
L e i d e n September 1889.
Dr. W.N. DU RIEU.
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Lijst der geschriften van Dr. W. Bisschop.
Specimen litterarium inaugurale continens Annotationes Criticas ad Xenophontis
Anabasin. Lugd. Bat. 1851. 106 pag. 8o.
Boekaankondiging van: Specimen historicum inaugurale de Cleone Demagogo
quod defendet C.J. de Lussanet de la Sablonière. Hag. Com. 1852. 8o.
Konst- en Letterbode. 1852. bl. 151-159.
Boekaankondiging van: Guillaume le Taciturne et sa dynastie; histoire des Pays-Bas,
depuis le 16e siècle jusqu'à nos jours par J.B.J. Champagnac. Paris 1852.
Konst- en Letterbode. 1853. bl. 88-95.
Nalezing op de ‘Proeve over den invloed van Bilderdijks Dichtwerken op onze taal,
van dr. A. de Jager.’
Nieuw Archief voor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door dr. A. de
Jager. Dl. I. 1855-56. bl. 71-105, 149-204.
P. Weiland. Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal. Tweede
vermeerderde en verbeterde druk, bezorgd door dr. W. Bisschop. Dordrecht. 1857.
540 bladz. gr. 8o.
Justus Van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis
der letterkunde in de 18e eeuw. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1859. 333 bladz. 8o. Met een
Bloemlezing uit de Fransche werken van Van Effen, bl. 282-333.
Aankondiging van: Jan David's Boekekraam. I Het boek voor den zeeman, door
J.M. van Lennep. Afl. 1, 2, 3. Journaal van Willem IJsbrandtz Bontekoe.
Konst- en Letterb. 1861 bl. 5-6.
Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten.
Te Winkel en van Dijk's Taalgids. 1862. IV. 27-48.
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Bijdrage tot de kritiek van Ferguut.
Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij. 1865 bl. 3-26.
Onuitgegeven fragment der Middelnederlandsche vertaling van den Roman der Vier
Heemskinderen.
Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij. 1866. bl. 88-95.
De Academische lijkredenen.
Handelingen en Mededeelingen van onze Maatschappij. 1866. bl. 72-87.
Woorden en uitdrukkingen die schertsenderwijs gevormd zijn.
Te Winkel en van Dijk's Taalgids. 1866. VIII. 33-45.
Korte geschiedenis der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Gedenkschrift van het Eeuwfeest onzer Maatschappij. Leid. 1867 bl.
219-233.
Verslag over den staat der Boek- en andere verzamelingen gedurende het verstreken
maatschappelijk jaar 1862-63, 1863-64, 1864-65, 1865-66, 1866-67.
In de Handelingen onzer Maatschappij 1863, bl. 29-44; 1864. bl. 40-51;
1865, bl. 24-49; 1866, bl. 14-25 en 1867, bl. 13-24.
De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden 1586 en 1587, Leiden. 1867.
145 bladz. 4o.
Programma van het Stedelijk Gymnasium te Leiden.
Tollens. Keur uit zijne gedichten verzameld. Leeuwarden, 1868. 144 bladz. kl. 8o.
De slag bij Heiligerlee 1568. Voorlezing gehouden op den 23 April 1868 in de
voorjaarsvergadering van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde.
De Vrije Fries, 1868. XI. N.R.V. 395-462.
Is O o m K o o l een Geldersche bastaard?
Verwys en Cosyn's Taal- en Letterbode. 1870. I. bl. 165-167.
Gedichten van Willem van Hildegaersberch, van wege onze Maatschappij (met
inleiding, aanteekeningen en woordenlijst) uitgegeven door W. Bisschop en Eelco
Verwijs. 's Gravenhage 1870. 332 bladz. gr. 8o.
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Overzicht der werken gebruikt door Dr. W. Bisschop ten behoeve van
zijne verzamelingen van Nederlandsche woorden.
I. M i d d e l n e d e r l a n d s c h e S c h r i j v e r s .
Roman van Walewein d. Penninc en P. Vostaert.
Maerlant, Alexanders Geesten.
Maerlant, Spiegel historiael.
Roman van Lancelot.
Heinric van Aken, die Rose.
Jan Boendale, Brabantsche Yeesten.
Verschillende Mnd. Werken, uitgegeven in:
Belgisch Museum, dl 1 en vlge.
Vaderlandsch Museum, dl 1 en vlge.
Dietsche Warande, dl 1 en vlge.
Kausler, Denkmäler altniederl. Sprache u. Literatur.
II. L a t e r e N e d e r l a n d s c h e S c h r i j v e r s (e n T i j d s c h r i f t e n ).
J. Antonides van der Goes, Gedichten.
W. Bilderdijk, Gez. Werken.
Mevr. Bosboom-Toussaint, Delftsche Wonderdokter.
Mevr. Bosboom-Toussaint, Langs een omweg.
G. Brandt, Poezy.
G. Brandt, Leven en bedrijf van M. de Ruiter.
G. Bredero, Alle de wercken.
J. de Brune, Bankket-werk.
J. de Brune, Emblemata.
J. de Brune Jr, Wetsteen der vernuften.
J. Cats, Gez. Werken.
D.V. Coornhert, Wercken, dl 1.
Criticus (De Nederlandsche), dl 1.
Jer. de Decker, Rym-oeffeningen.
Denker (De), dl 1-12.
J. van Effen, Hollandsche Spectator, dl 1-12.
J.P. Hasebroek (Jonathan), Waarheid en droomen.
J. Hervey, Brieven, Holl. vertaling.
J. Hervey, Theron en Aspasio, Holl. vert.
Adr. Hofferus, Poëmata.
P. Hondius, Dapes inemptae, Of de Moufe-schans.
P.C. Hooft, Brieven, dl 1-2. Leiden 1855-56.
P.C. Hooft, Gedichten, uitg. d. Leendertz.
P.C. Hooft, Hendrik de Groote.
P.C. Hooft, Nederl. Historien.
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P.C. Hooft, Rampzaaligheden d. verheffing v.d. huize Medicis.
P.C. Hooft, Vertaling van Tacitus.
Const. Huygens, Koren-bloemen.
Const. Huygens, Cluys-werck.
D. Jonktijs, Apologie.
D. Jonktijs, Roseliins oochies.
D. Jonktijs, Hedens-daegse Venus en Minerva.
G. Keller, Novellen, dl 2-3.
C.E. van Koetsveld, Fantasie en waarheid.
C.E. van Koetsveld, Godsdienst. en zedel. novellen.
C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de Pastorie te Mastland.
J.H. Krul, Pampiere wereld.
J. van Lennep, Ferdinand Huyck.
J. van Lennep, Klaasje Zevenster.
J. van Lennep, Voorouders, dl 1-3 en 5.
Los en Vast, jaarg. 1866-1869.
Ph. van Marnix van St. Aldegonde, Byen=corf.
Ph. van Marnix van St. Aldegonde, Godsd. en kerk. geschriften uitg. d.J.J. van
Toorenbergen, dl 1.
Menschenvriend (De), dl 1 en 3-8.
Nachtegael (Zeeusche).
Onderzoeker (De), dl 1-4.
Philanthrope (De), dl 1-6.
Philosooph (De), dl 2-4.
E.J. Potgieter, Poëzy.
E.J. Potgieter, Proza.
L. Rotgans, Poëzy.
W. Sluiter, Eenzaam buitenleven enz.
Spectator (Nederlandsche) dl 4-12 (1752-1760).
H.L. Spieghel, Hertspieghel e.a. Zedeschriften.
J.J. Starter, Friesche Lusthof.
H. Storm, vertaling van Lucanus.
C. Tuinman, Oorsprong en uitlegging v. dag. gebruikte Nederd. spreekwoorden.
Vaderlander (De), dl 1-4.
J. van der Veen, Zinne-beelden.
A. vande Venne, Tafereel van de belacchende werelt.
R. Visscher, Brabbeling.
R. Visscher, 'T Loff vande mutse.
J. van den Vondel, Gez. Werken.
J. Vos, Alle de gedichten.
J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl 1-12.
J. van den Werve, Schat der Duytscher Talen.
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Levensbericht van Jan Jacob Antonie Goeverneur.
Sinds meer dan vijftig jaar tot nu
Zijt gij voor mij, wat ik voor u;
Wij mochten door den tijd ervaren,
Dat wij de een d'ander waardig waren:
Geluk met dees gewenschten dag,
Die ons nog lang verblijden mag!

Met deze weinig dichterlijke, maar des te hartelijker gemeende woorden begroette
ik den man, wien ik in de navolgende regelen 't laatste offer der vriendschap breng,
toen hij den 14en Febr. j.l. 't voorrecht genoot, zijn 80sten geboortedag, zij 't dan ook
lijdende en aan 't ziekbed gekluisterd, te vieren; bij welke gelegenheid hij verrast, ja
overstelpt werd door de ondubbelzinnigste bewijzen van genegenheid en waardeering,
die hem uit alle oorden des vaderlands toevloeiden en den laten avond zijns levens
met menigen zonnestraal verhelderden. Toch mochten mijne en zooveler heilwenschen
niet verwezenlijkt worden. Na 't heuglijk feest, dat door velerlei aandoeningen zijn
ondermijnd gestel op een zware proef stelde, gevoelde hij zich van dag tot dag
verzwakken, hoewel zijne geestvermogens tot aan zijn naderend einde helder bleven.
Den 19en Maart
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1889 verloor de Nederlandsche letterkunde in hem een harer sieraden.
Goeverneur's levensomstandigheden zijn even eenvoudig als hij zelf was en laten
zich in een kort bestek samenvatten. Hij werd den 14en Febr. 1809 te Hoevelaken in
Gelderland, waar zijn vader 't predikambt bekleedde, geboren. Toen deze in 1816
naar Groningen beroepen was, genoot hij te dier stede achtereenvolgens onderwijs
op de lagere, op de zoogenaamde fransche en de latijnsche school. In 1825 werd hij
tot de academische lessen bevorderd en bestemd om in de theologie te studeeren.
Daar dit vak evenwel weinig met zijn aanleg strookte, legde hij zich met des te
grootere ingenomenheid op de beoefening der oude en nieuwe letteren toe.
Dienovereenkomstig vereenigde hij zich in 1829 met enkele vrienden tot de oprichting
van den Gron. Studenten-almanak, welken hij jaren achtereen met veelbelovende
proeven van dichterlijk talent verrijkte. Van deze koesterde hij zelf geen hooge
gedachte: getuige de alledaagsche pseudoniem van Jan de Rijmer, waarmeê hij zich
van den beginne af betitelde; van 's gelijken de gulle bekentenis, die uit zijn eersten
tijd dagteekent:
‘Neen, 'k vraag geen dichterroem, geen naam van veertig
stonden
In 't vierkant, duur gekocht voor recensentennijd,
Voor grieven, die de borst eens dichters staag doorwonden,
Voor wangunst, eigenwaan, gekrenkten trots en spijt;
'k Wil r i j m e r zijn enz.’

Zijn geheele leven bleef hem deze aan dichters minder eigen geringschatting van
zich zelven bij. In een der latere dichtstukjes heet het met uit zijn hart gewelde
woorden, die hij nog tot motto voor de in 1882 uitgegeven ‘Dichtwerken’ koos:
‘'k Ben dichter, naar de menschen meenen;
Ik voor mij zelf geloof het nauw.’
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Door een nog al geruchtmakenden studentengrap, aan huis van een der minstgeziene
professoren der letterkundige faculteit vertoond, bepaaldelijk door een hekeldicht
op diens persoon: ‘Minerva's vloek’, buiten zijne voorkennis gedrukt in een bundeltje
van gelijke strekking: ‘Doornkransje, gevlochten ter eere van.....’, haalde hij zich,
krachtens uitspraak van den academischen senaat dd. 17 Maart 1828, een
veertiendaagsch huisarrest op den hals. In zijne gedwongen afzondering vervaardigde
hij ter gedachtenis van dit met incidenten van kluchtigen aard doormengd voorval
de ‘Keesiade’ (zoo genoemd naar 's professors voornaam Cornelis), een c e n t o ,
samengesteld uit aanhalingen van 100 en 1 oude en nieuwe dichters, die lange jaren
in handschrift van geslacht tot geslacht overging, totdat ze, om onverminkt aan de
vergetelheid ontrukt te worden, in 1878 't licht zag onder den titel: ‘Keesiade,
heldendicht door verschillende dichters; naar een oud HS. in druk gegeven door
J.J.A. Goeverneur.’ Van dien aard ware er uit zijne academiejaren, zoo noodig, nog
wel een en ander meer op te halen.
In 1830 als vrijwilliger uitgetrokken, bleef hij onder de wapenen den dienst der
Muzen getrouw. Menig gedicht, uit die dagen herkomstig, mag onder zijn beste
meêtellen. Hoe weinig behagen hij evenwel, om meer dan ééne reden, in 't
soldatenleven vond, daarvan leggen ‘Des zangers nachtwake’ en ‘Des krijgsmans
droom’ een droefgeestige, ‘Jan de Rijmer soldaat’ een luimig gestemde getuigenis
af.
Na den veldtocht vertoefde hij eenigen tijd te Delft, waar 't hem van moederszijde
verwante geslacht der Graswinckels thuis behoorde1. Dat verblijf is merkwaardig,

1

Jacob Jansz. Graswinckel, bijgenaamd: de Delftsche eremiet (1536-1624), een zijner
voorvaders, is de hoofdpersoon van Mevr. Bosboom-Toussaint's ‘Delftsche Wonderdokter’.
Zijn nazaat heb ik meer dan eens zich hooren beklagen over de minder getrouwe reproductie
van diens leven en karakter in genoemden roman.
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in zóo ver hij er door eene toevallige omstandigheid aanleiding vond, de hand te
leggen, met de ‘Fünfzig Fabeln’ van Hey vóór zich, aan zijn eerste bundeltje
kinderverzen (‘Fabelen en gedichtjes voor de jeugd’), dat al aanstonds zijn naam op
veler lippen bracht en de harten der kleinen stal. Van Delft begaf hij zich naar de
Leidsche hoogeschool, waar hij in 1835 den graad van candidaat, in 1836 dien van
doctorandus in de oude letteren verwierf. Alvorens echter zijne studiën te voltooien,
verliet hij Leiden, om zich metterwoon te Groningen te vestigen en aldaar van en
voor zijne pen, die hij dan ook zelden rust gunde, te leven. Sedert droog hij door
veelsoortigen letterarbeid in ruime mate 't zijne bij tot bevordering van 't goede en
schoone onder hoogere en lagere standen, onder 't oudere en jongere geslacht. Dat
hiermede niet te veel gezegd is, kan voldoende blijken uit de lange reeks van grootere
en kleinere, oorspronkelijke en nagevolgde geschriften, ten getale van ± 180, die in
den regel, als van zijne hand, met belangstelling ontvangen werden en gereeden
aftrek vonden1.
Het laat zich natuurlijk niet verwachten, dat alle vruchten van 's mans onvermoeide
werkzaamheid even groote waarde van inhoud en vorm zouden bezitten, zouden
kunnen bezitten. Niemand, die er dieper van overtuigd was dan de auteur zelf, die
zich dikwijls door de omstandigheden, waarin hij verkeerde, genoodzaakt zag zijne
pen te leenen tot de samenstelling van eigen of tot de bewerking van vreemde
producten, die hem door uitgevers onder meer of min aanlokkelijke voorwaarden
opgedragen of wel opgedrongen werd. En toch kan, die pressie of welke dan ook in
aanmerking genomen, gerustelijk gezegd worden, dat er weinig kaf onder 't koren
aangetroffen wordt. Nooit verlaagde hij zich

1

Wien 't om eene bibliographische opgave van deze gezamenlijk te doen is, raadplege
Brinkman's Alphabetische Lijsten van boeken enz., gedurende de jaren 1837 tot 1888 in
Nederland uitgekomen.
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tot eigenlijk broodschrijver. Nooit verloochende hij in de keuze en de behandeling
der onderwerpen, ook van ondergeschikten aard of van voorbijgaand belang, de
juistheid van zijn takt, de gekuischtheid van zijn smaak, de waardigheid van zijn
talent. Tot het einde toe deed hij met nauwgezetheid den eerbied gestand, dien hij
zich aan 't lezend publiek en aan zijn letterkundigen naam verschuldigd rekende.
Het kan niet in de bedoeling dezer korte levensschets liggen, de talrijke werken
en werkjes van onzen Goeverneur achtereenvolgens te doorloopen, nog minder ze
te beoordeelen. Eene algemeene beschouwing moge volstaan, om zijne verdiensten
op meer dan één gebied zoo niet in 't licht te stellen, dan toch te doen uitkomen.
In Groningen, waar ik spoedig met hem bevriend werd, teruggekeerd, opende
Goeverneur (1836) zijne intreê in de letterkundige wereld met de uitgave zijner
eerstelingen, betiteld: ‘Gedichten en Rijmen’, eene verzameling, die zich door keur
van ernst en luim, door frischheid van toon, door gemakkelijkheid van, hoewel
technisch niet altijd even zuivere, versificatie aanbeval. Tot de sieraden van dezen
bundel, die terstond zijn naam als dichter vestigde, behooren o.a. 't Vliegend schip,
Vaderlandsche legende, volgens welke 't vaartuig, dat eens uit Guinéa terugkeerde,
tot gerechte straf voor de daar aan onschuldige slachtoffers gepleegde gruwelen ten
eeuwigen dage in zwarten nacht over de holle baren van den oceaan her- en derwaarts
geslingerd wordt, terwijl 't wanhopige scheepsvolk bij de voorbijvarenden steeds
herhaalde, doch telkens verijdelde pogingen doet om opgenomen en eindelijk van
den vloek verlost te worden1; - de Stille Ronde, een soldaten-

1

Dat later kapitein Marryat in ‘The flying Dutchman’ hetzelfde onderwerp romantisch en
Wagner 't in de opera ‘Der fliegende Holländer’ dramatisch behandelde, weet ieder. Minder
bekend is de ballade van den met Göthe bevrienden O.L.B. Wolff, welke uit een dozijn
vierregelige strofen bestaat.
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sprookje, in hare soort uitnemend van wege inkleeding, verhaaltrant en versmaat; de Napoleon naar Aug. Barbier, die 't oorspronkelijke in kracht van taal en gloed
van koloriet evenaart; - de Koffiepraatjes; - de zoogenaamde JandeRijmeriaden, in
welke de jonge dichter zoó vermakelijk zijn eersten verongelukten en zijn later
nogmaals even vruchteloos hervatten tocht naar den Zangberg, voorts een onverwacht
bezoek hem door de Muze in zijn Noord-Brabantsch kwartier gebracht bezingt en
tevens als in 't voorbijgaan met de rijmwoede der toenmalige, door den Belgischen
opstand en de gevolgen van dien aangeblazen verzenmakers geestig en toch goedhartig
den spot drijft. Hier volge de lofzang, dien hij in zijn berijmden brief aan de Redactie
van den Gron. Studenten-Almanak den vervaardiger van het kort te voren (1829) in
't licht gegeven Rijmwoordenboek, kwansuis uit bewondering en dankbaarheid, als
staaltje zijner kunst wijdde:
o Witsen Geysbeek, inventeerder
Van 't vers-laptuig naar 't nieuwe licht,
Versma niet, dichtrental-formeerder,
Mijn dankbaar galmend klinkgedicht!
Gij geeft mij lange en korte klanken,
Om voor den kunsthengst u te danken,
Die ons, als ging het hop, hop, hop,
In snellen, vliegenden galop,
Naar boven voert den zangberg op,
Tot eindlijk op den hoogsten top,
Waar de aarde is als een notedop,
De Muze ons, uit heur gulden kop,
Tot laving van den heeschen krop
Doet zwelgen van het hoefbronsop,
Tot we, onder bonzend hartgeklop,
In doodsangst staamlen: Muze, ach prop
Ons niet te barsten! Stop, o stop!
Geloof ons, zoete suikerpop,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

382
Wij zwellen als een damesmop,
En gaaft gij ons ook schop op schop,
Ja dreigdet zelfs met galg en strop,
Wij kunnen niet één enklen drop
Ter grootte van een speldeknop
Van 't kristallijnen vocht meer op!

Herhaaldelijk werden van deze verzameling (als gevolg van den bijval, dien ze vond)
nieuwe, tevens vermeerderde, uitgaven ter perse gelegd: de eerste in 1856, herdrukt
in 1864; vervolgens in 1874 met gewijzigden titel: ‘Gezamenlijke gedichten en
rijmen’; eindelijk 't volledigste in 1882, in ‘Dichtwerken’ herdoopt en tot twee deelen
uitgebreid1. Uit den inhoud dezer laatste spreken niet alleen de eigenaardigheden van
Goeverneur's dichterlijke begaafdheid, maar ook en vooral niet minder de trekken
zijner beminlijke, humane, gezonde, voor indrukken van lief en leed gevoelige natuur.
Talrijk (eerder te veel dan te weinig) en, met eene enkele uitzondering, van kleineren
omvang zijn de uit den lateren tijd bijgevoegde stukken, deels snedige en snaaksche
invallen van 't oogenblik, deels ontboezemingen bij meer of min merkwaardige
gelegenheden, deels vluchtige, door speelsch vernuft gekruide tafereeltjes van
daaglijksche toestanden, van 't meisjes-, 't huwelijks- en oud-vrijersleven, deels
verliefde wildzang, deels persoonlijke herinneringen, deels half ernstige half boertige
gedachten over 's werelds zoet en zuur, epigrammen, vertalingen enz. Door alle
bladzijden speelt een lichtstraal van 't dulce est desipere in loco en van 't ridentem
dicere verum quid vetat? bij beurten heen. Hoe gaarne hij ook voor 't overige een
luchtigen toon aansloeg, nergens

1

In deze uitgave, die van drukfouten wemelt, is nagenoeg alles opgenomen, wat intusschen
uit zijne dichtader gevloeid was. Daartoe behooren o.a. Verstrooide rijmen, oud en nieuw,
vreemd en eigen, 1851; Heeren- en damesportretten enz., 1858; Wijs en dwaas uit de
nalatenschap van wijlen Jan de Rijmer, 1860; Cent in 't zakje, 1867.
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ontglipt aan zijne pen eene uitdrukking of toespeling, die 't fijner gevoel van
kieschheid en betamelijkheid aanstoot zou kunnen geven. De vorm is over 't geheel
met een meer of min opzettelijke onachtzaamheid behandeld, niet altijd in 't voordeel
van taal en stijl, van maat en rijm. Ook wordt er nog al grillig omgesprongen met de
grammaticale volgorde der woorden, blijkens staaltjes als deze:
‘'t Publiek is Jan en alleman,
Heel dom dan eens, heel wijs eens dan’ (dl. I, bl. 169).
‘Al naar ge 't woordeke uit hoort spreken,
Klinkt lauw het, scherp, venijnig, koel’ (dl. I, bl. 189).
‘Nooit vraagt meer mee me op 't ganzebord’ (dl. I, bl. 195).
‘Als hem alleen men spreken hoort,
Dan worden gauw ze een paartje’ (dl. II, bl. 26).
‘Om ons te zijn, wat zijn gij kunt’ (dl. II, bl. 85).
‘Hebt lief elkaâr’ (dl. II, bl. 201).

Zoodanige afwijkingen veroorloofde hij zich als dichterlijke vrijheden. Zelf voelde
hij er ook 't hinderlijke minder van, omdat hij nooit gewoon was verzen hardop te
lezen. Bovendien veranderde hij ongaarne aan 't geen eenmaal op 't papier stond, uit
vrees van er 't natuurlijke, 't eenvoudige uit weg te polijsten. Bij ondervinding weet
ik, dat hij zich om die reden bezwaarlijk tot eene herziening bewegen liet. Hij had
anders in menigen stroeven en strammen regel of volzin gemakkelijk verbetering
kunnen aanbrengen. Hoe 't zij, dit en andere kleine gebreken doen weinig afbreuk
aan den prettigen, schalken, jovialen toon dezer bontgeschakeerde, als 't ware
geïmproviseerde mengeldichten, die 't ‘elk wat wils’ op 't voorhoofd dragen en
getuigenis afleggen van eene doorloopend vrij- en blijmoedige stemming. Het kost
evenveel moeite zich van eene enkele aanhaling te onthouden als bij de groote
hoeveelheid en verscheidenheid eene keuze te doen.
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Dan, moge de naam van Goeverneur met eere in de rij der vaderlandsche dichters
onzer eeuw opgeteekend staan, duurzamer zal deze ongetwijfeld naar verdienste
blijven leven in de dankbare harten der vaderlandsche jeugd. Als kinderdichter heeft
hij zich een onverwelkbaren krans om de slapen gevlochten, zich een ‘monumentum
aere perennius’ gesticht. Zelf kinderlijk van aard, bezat hij van nature in hooge mate
de gave om in de ziel der kinderen te lezen en er alle parelen, aan dien gelukkigen
leeftijd eigen, uit op te diepen, hunne gedachten en aandoeningen in de taal hunner
harten zuiver terug te geven, kortom zich in de kinderwereld geheel te huis te
gevoelen. Kinderen waren zijn lust en zijn leven, hoewel hij zelf ongehuwd bleef.
Zoo een, dan heeft hij als bij intuïtie den waren kindertoon, die ook nog ouden van
dagen ongevoelig trekt en boeit, onverbeterlijk weten te treffen. Zonder den vroeger
zoo geroemden van Alphen of wien ook te na te komen, mag met recht getuigd
worden, dat ten onzent zijn meerdere niet gevonden wordt, wie weet of wel ooit
gevonden zal worden. Deze lofspraak wordt voldingend gestaafd door de bijna
onoverzienbare, tot eene kleine bibliotheek aangegroeide reeks van kinderwerkjes
in poëzie en proza, uit eigen bron gevloeid of wel even meesterlijk naar vreemde
voorbeelden gevolgd, waardoor de moeders zich van jaar tot jaar in de altijd
gewenschte gelegenheid gesteld zagen, hare lievelingen met een nieuw geschenk uit
de hand van Oom Jan (zooals hij zich liefst onder 't jonge volkje noemde) te
verblijden. Bij de algemeene bekendheid mag 't overbodig, maar ook bij den
overstelpenden voorraad ondoenlijk heeten, van dien rijken schat een volledig of
voldoend overzicht te geven of bij wijze van bloemlezing eene keur van proeven
samen te stellen. Daarom meenen we, hoe noode ook, te dezer plaatse een en ander
te mogen en te moeten achterwege laten. Verondersteld dat wij geroepen werden
naar ons beste weten eenige der meest uitnemende voortbrengselen van
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Goeverneur's kinderlievende Muze te noemen, wij zouden als in één adem laten
volgen: Fabelen en gedichtjes (1837); Hoe langer hoe liever; Vertelseltjes bij moeders
schoot; Het laatste boekje1; Nieuwe fabelen en versjes2; Prettige deuntjes en liedjes;
Wat Oom Jan nog in zijn zak vond; Mijn laatste St. Nicolaas; Reizen en avonturen
van mijnheer Prikkebeen; Knipsels met de schaar, met versjes en rijmen; de Zwarte
man, nieuwe knipsels met de schaar enz.; Kinderpoëzie, 140 kinderliederen;
Geschiedenis van Bruintje de Beer; De ondeugende kinderen; Historie van de drie
jonge katjes; De tijger en de ton. Is 't nu alles goud, wat ons uit die honderden van
verzen en versjes toeblinkt? Wij zouden haast verleid worden ja te zeggen, maar
antwoorden liever met de bekende regels van Horatius:
‘ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis cet.’3

De prozawerkjes, wier oogst niet minder overvloedig is,

1

2
3

Deze 4 eerstgenoemde bundeltjes zijn later met 12 andere bijeenverzameld in: Goeverneur's
Fabelboek; geillustreerd met 98 platen naar Otto Eerelman, groot 4o Leeuw. Hugo Suringar,
1873-80. Nog dit jaar verschijnt eene min kostbare uitgave, waardoor in eene dringende
behoefte voorzien wordt.
Gedeeltelijk naar Hoffmann von Fallersleben. Vele van deze zijn door J. Worp op muziek
gebracht in den bundel: ‘De zingende kinderwereld’.
Aan welke eischen een kinderdichter beantwoorden moet, om met recht dien naam te kunnen
dragen, is door de Génestet ontvouwd in eene voorlezing ‘Over kinderpoëzie’ (Nederland,
Ie dl., Jaarg. 1858). Sprekende over ‘de kunst, de gave om de kinderen in hunne versjes te
laten denken, spreken, zingen, zóó, dat ze begrijpen en gevoelen wat ze zeggen, dat zij zelve
geroerd en getroffen worden, dat het is, vooral, of de gedachten oprijzen uit hun eigen hart,
in hun eigen kunstelooze vormen,’ haalt hij tot opheldering dezer woorden een paar van
Goeverneur's gedichtjes (‘Wat heb ik al’ en ‘De knaap en de ezel’) als uitgelezen voorbeelden
aan. En hoevele juweeltjes van vooral niet minder waarde lieten zich hier bijvoegen!
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ook af en toe met dichtbloemen doorvlochten (als b.v. ‘Jongenspret’ en
‘Meisjesvreugde’), zijn aardige en waardige tegenhangers hunner in rijm gedoste
broertjes en zusjes. Van inhoud en vorm aan den kinderkring, aan 't kinderleven
ontleend, paren ze even voorbeeldig 't nuttige aan 't aangename, werkelijkheid aan
verdichting, leerzaam onderricht aan gezellig onderhoud. Spreken gene meer tot de
verbeelding en 't gevoel, deze over 't geheel meer tot het ontluikend verstand.
Sommige zijn door den aard of de behandeling der stof op een ietwat verder
gevorderden leeftijd berekend; de zoodanige behelzen bij voorkeur volksverhalen,
reis- en jachtavonturen, schetsen en tafereelen uit de natuur, uit het zeemansleven
enz. Vreemde bronnen en vreemde modellen, dan meer dan minder vrij gevolgd,
leenden daarbij uitstekende diensten, getuige o.a. Sprookjes, Andersen naverteld;
Marryat's Kinderen van 't woud; - Stuurman Flink; Fanny Fern's Bloempjes voor
hare vrienden en vriendinnen; Ferry's Woudlooper; von Horn's Ook een
menschenleven; Claudius' Oostersche vertellingen uit de 1000 en 1 nacht; Dielitz'
Oost en West. Voor een deel stellen ze zich ten doel in bevattelijken trant klassieke
meesterstukken voor 't opkomende geslacht toegankelijk en aantrekkelijk te maken:
de don Quichot van Cervantes; de Robinson Crusoe van de Foe; Gulliver's reizen
van Swift enz.
Hoe gelukkig Goeverneur den volkstoon vatte, hoe uitnemend hij den volksgeest
begreep, daarvan wordt bovenal 't bewijs geleverd door zijn alom bekenden
‘Huisvriend, Gemengde lectuur voor burgers in stad en land’, een periodiek blad,
dat hij met nauwlettende zorg, met zelden falenden takt, met onberispelijken smaak
gedurende een tijdsverloop van bijna 40 jaren (1843-82) redigeerde, waardoor 't van
't begin tot het einde aan 't populaire doel, dat hij zich voorstelde, ten volle
beantwoordde en zich over eene hooge en duurzame ingenomenheid van 't groote
publiek verheugen mocht. Tal van medewerkers stelde er
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prijs op, hunne bijdragen in den Huisvriend opgenomen te zien. Door omstandigheden,
die hier verzwegen kunnen worden, is ten laatste de redactie in andere (even
bevoegde?) handen overgegaan; doch de naam van Goeverneur werd tot aanbeveling
of tot herinnering op den titel van een ander gelijksoortig volksblad overgenomen.
Buiten en behalve dit alles was Goeverneur een geoefend vertaler. Verrassend, ja
verbazend is 't aantal van werken uit den vreemde, waarmede zijn onverslijtbare pen
onze letterkunde begiftigde of ten minste onze landgenooten in kennis bracht. Immers
't waren bijna zonder uitzondering zoodanige, die zich door belangrijkheid van
strekking en inhoud aanbevalen en op eene meer algemeene bekendheid, ook ten
onzent, aanspraak konden maken. Dat dit inderdaad het geval is, laat zich gereedelijk
afleiden uit de bloote vermelding der titels, die tevens kan getuigen van zijn
veelomvattenden arbeid, ook op dit niet zonder reden luttel geachte terrein verricht.
Ze luiden naar alphabetische orde gerangschikt grootendeels als volgt: Andersson,
Reis om de wereld; Bechstein, De vorstendag te Smalkalden, 2 dln.; Bernstein, Boven
lucht en wolken of een tochtje door 't wereldruim; Berthelt, Uit alle werelddeelen;
Frederike Bremer, Broeders en zusters, 2 dln.; - De dochters van den president, 2
dln.; - Nina, 2 dln.; - De buren, 2 dln.; Cooper, De padvinder, 2 dln.; Gerstäcker,
Zeldzame avonturen in vreemde landen; Grube en anderen, Steden, volken en
menschen, 2 dln.; Hackländer, Het geheim der stad, 2 dln.; - Uit het kunstenaarsleven,
4 dln.; E. en J.H. Halbertsma, de Lappekorf van Gabesnijer enz. Schetsen en
teekeningen van 't friesche volks- en dorpsleven. Uit het Friesch (proza en poëzie),
2 dln.; Hansteen, Reis door Siberië; Heiberg, Een jaar in Koppenhagen; von Horn
[Oertel], De Watergeuzen enz.; Huc en Gabet, 't Hemelsche rijk, omzwervingen in
China; - Omzwervingen door Mongolië en Thibet; Koch, Caucasische landen en
Armenië, in tafereelen; - De Krim
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en Odessa, herinneringen uit het reisdagboek; Ludwig, Tusschen hemel en aarde;
Marryat, Percival Keene, 2 dln.; Ramon de la Sagra, Reis door Nederland en België,
2 dln.; Rellstab, 1812, 4 dln., 5e druk 1889; - Drie jaren van de dertig, 4 dln.;
Sagoskin, De Russen in 1612; - De Russen in 1812, beide in 2 dln.; Schlosser,
Geschiedenis der 18e eeuw en der 19e tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk,
17 dln.; Stolle, 1813; - Elba en Waterloo; - Napoleon in Egypte (elk in 2 dln.); Marie
Sophie Schwartz, De arbeid adelt, 2 dln.; - De kinderen van den arbeid, 2 dln.; - De
man van geboorte en de vrouw uit het volk, 2 dln.; Miss Sedgwick, Linwood, 2 dln.;
Turgenjew, Vaders en zoons; Venedey, Eene badkuur in 't zuiden van Frankrijk;
Ottilie Wildermuth, Kinderen uit de pastorie, 2 dln.; - Vrouwenleven enz.; J. Wilson,
Caledonia. Verhalen en overleveringen; Thomas Wilson, Schetsen en tafereelen uit
Zuid-Africa.
Mocht Goeverneur op 't einde zijner loopbaan niet met rechtmatige voldoening
op eene zoo welvolbrachte levenstaak terugzien? Hij dacht evenwel te bescheiden
over zich zelf, om van de hem verleende gaven veel te willen weten. Even bescheiden
was hij in zijn oordeel over anderen, die hij doorgaans liever te hoog dan te laag
stelde. Zonder zijne meening te verbloemen, placht hij zijne afkeuring en zijn
misnoegen in heusche of door scherts getemperde bewoordingen te kleeden.
Zachtaardigheid, die zich ook in den klank en den toon zijner stem uitte, was de
grondtrek van zijn karakter. Jegens zijne vrienden, van welke hij velen vóór zich zag
heengaan1, betoonde hij zich altijd even harte-

1

Hierop doelt Nr. 3 der ‘Sprokkelingen’ (Dichtw. Dl. II, bl. 3):

Nooit arm.
Mijne oude vrinden sterven; Om nieuwe te verwerven,
Ben ik niet jong genoeg.
't Hart wordt daarom niet armer;
't Slaat thans voor e n k l e n warmer,
Dan 't eens voor v e l e n sloeg.
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lijk, jegens minderen minzaam, jegens behoeftigen milddadig. Zijne eenige
levensgezellin was zijn lievelingshondje Prinses, die hij ergens ‘de zwarte weêrhelft
zijner ziel’ noemt en bij haren dood als een kind betreurde. De haar bij deze en gene
gelegenheid gewijde coupletten zijn opgenomen in zijne ‘Dichtwerken’ (dl. I, bl.
169-173 ‘Jan de Rijmer en zijne Prinses’).
Gedurende de laatste jaren leefde hij als een kluizenaar, waarlijk niet uit vrije
verkiezing, maar omdat zijne door den ouderdom geknakte gezondheid hem aan
zijne kamer, aan zijn leunstoel, aan zijne legerstede gebonden hield. Daarom was hij
evenwel niet geheel van de buitenwereld uitgesloten. Vrienden en vereerders van
allerlei rang en leeftijd gevoelden zich tot den gezelligen, bij al de pijnen, die hij te
lijden had, levenslustigen grijsaard getrokken en vertoefden gaarne onder den indruk
van zijn goedhartig gesprek. Hij hield met velen elders eene getrouwe briefwisseling,
die tot zijne meest geliefkoosde uitspanningen behoorde. Werkte hij voor de pers
zoo goed als niet meer, des te ijveriger las hij van den morgen tot den avond. Aan
kortswijl mocht hij zich, tot op zijn ziekbed, gaarne te goed doen. Wij beide, hoewel
in ééne stad woonachtig, vonden er een onschuldig vermaak in, ons met elkaâr bij
tijd en wijle op 't papier door uitwisseling van poëtische invallen te onderhouden.
Van zijne hand bezit ik dientengevolge nog menige reliquie, die ik voor niets ter
wereld zou willen missen. Bloemen ontbraken zelden of nooit op zijne werktafel en
vóór zijne vensterramen. Bloemen ontbraken ook niet op zijn graf.
Van allen, die Goeverneur van nabij kenden en liefhadden, heeft geen zooveel in
hem verloren als steller dezes, die met een dankbaar gevoel den dierbare nogmaals:
Ave, pia anima! toeroept.
G r o n i n g e n , Sept. 1889. W. HECKER.
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Levensbericht van Mr. J.S.G. Koning.
Het was in den vroegen morgen van een heerlijken Junidag van het jaar 1887, dat
twee personen den trein te Winschoten verlieten en den weg naar Wedde insloegen.
Die personen waren de hoogleeraar Blok en schrijver dezes. De reden van het zich
begeven van twee stedelingen naar zulk een afgelegen hoek van de provincie hunner
inwoning, bestond in een tweeledig doel; in de eerste plaats een bezoek te brengen
aan den grijzen bewoner van het slot te Wedde, in de tweede plaats een wandeltocht
te ondernemen door het schilderachtige, boschrijke landschap Westerwolde. Het
gold hier voor den heer Blok eene kennismaking aan te knoopen, voor mij op nieuw
voedsel te geven aan de achting en waardeering voor een man, wiens wetenschap en
karakter wij als beoefenaren van de geschiedenis van het oude Stad en Lande reeds
menigmaal op prijs hadden leeren stellen.
Reeds riep de blikkerende windvaan van den slottoren, welke zich even boven het
zware geboomte vertoonde, ons het welkom toe; reeds flikkerden de kabbelende
golfjes van de liefelijk kronkelende A, waarover hier zich een oude sneeuwwitte
hagedoorn heenboog, ginds de takken van een zwaren beuk of linde een schaduwrijk
looverdak vorm-
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den. Nog een aantal schreden en wij traden onder de eeuwenoude lindeboomen door
op het oude slot toe. Nooit zal ik den aanblik vergeten, welke ons daar wachtte. In
het oude poortje van den toren, den ingang van het huis, waarboven zich het
gebeeldhouwde en kleurig geschilderde wapen van Schenck van Tautenburg vertoont,
stond een kloeke rijzige figuur met zilverwitte haren en langen zilverwitten baard.
Het was als een beeld uit vroegere tijden, hetwelk voor ons oprees, die oude
zeventiende eeuwsche omgeving en die nobele grijsaard, die het ‘formosa facies
muta commendatio est’ tot eene volkomene waarheid maakte. Die man was Mr.
Johannes Sixtus Gerardus Koning, de bewoner en eigenaar van het slot te Wedde.
Mr. Koning werd den 24en Juli 1809 te Wedde geboren als zoon van Mr. Arnold
Hendrik Koning, commies-griffier van den drost van Wedde en Westerwoldingeland
en Eduarda Thalia Eckringa. Hij was gesproten uit een oud Groningsch
regentengeslacht, waarvan o.a. een Lubbert Coninck in 1506 de eer genoot Graaf
Edzard van Oostfriesland, den nieuw aangenomen heer van Groningen, in zijne
woning te Groningen te huisvesten.
Reeds vroeg, op twaalfjarigen leeftijd, moest de jeugdige Jan Koning het ouderlijk
huis verlaten om zich voor de academische studiën voor te bereiden. Die opleiding
genoot hij niet langs een nauwgezet door een bepaald aantal lesuren, klassen en
overgangsexamens afgebakenden weg, waarbij allen hetzelfde vooruit bepaalde en
afgepaste leeren en meer niet, gelijk de africhtingsmethode van onze gymnasia en
hoogere burgerscholen zulks medebrengt. Koning kwam in huis bij zijn oom, Ds.
van Laer Dinckgreve te Sleen, een kundig, algemeen ontwikkeld en vooral in de
klassieke letteren zeer ervaren man, die reeds menig jongeling met de voor het hooger
onderwijs benoodigde kennis had toegerust. Men moge deze ouderwetsche wijze
van opleiding bij een dorpspredikant om hare eenzelvigheid, haar gebrek aan wrijving
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van gedachten met schoolmakkers en meer redenen veroordeelen, het valt evenwel
niet te ontkennen, dat menigeen onzer geleerde mannen, vooral onzer letterkundigen,
zijne liefde voor de wetenschap, zijne klassieke vorming heeft te danken aan zulk
een eenvoudigen leermeester, die, niet in het gareel van officieel vastgestelde lesuren
en leerstof loopend, zijn leerling kan vormen naar diens aanleg en behoeften en meer
onverdeeld zich aan de ontwikkeling van dien enkelen hem toevertrouwden jongeling
kan wijden. Koning bleef hier gedurende vier jaren, doch huiselijke omstandigheden
van zijn leermeester waren oorzaak, dat hij gedurende den laatsten tijd van zijn
verblijf bijna geheel aan zich zelf was overgelaten. Zijn aangeboren ijver en lust tot
studie behoefden echter geen meerdere prikkels om hem zooveel mogelijk zich zelf
te doen bekwamen. Toen hij op zijn 16e jaar Sleen verliet en naar Groningen reisde
om het toelatingsexamen voor de academie af te leggen, was hij zich geheel onbewust
of hij daartoe de noodige kennis bezat. De goede uitslag van het examen was een
bewijs voor de voldoendheid zijner kennis; het wetenschappelijk overwicht, hetwelk
hij spoedig bleek over zijne jaargenooten te hebben, was een bewijs voor zijne
uitstekende uitgebreide studien, zijne kunde en helder verstand.
Na vijf jaren student te zijn geweest in den goeden zin des woords, want aan
vroolijkheid en levenslust ontbrak het den ijverigen academieburger niet, die zich
behalve in zijn eigenlijk studievak, de rechtsgeleerdheid, gedurenden den academietijd
zonder eenig onderricht wist te bekwamen in het Duitsch en het Fransch, brak de
Belgische opstand in 1830 uit. Op de roepstem van Z.M. den Koning snelden
allerwege de burgers van Noord-Nederland te wapen en vormden zich aan de
academies compagniën van studentenvrijwilligers. Ook Koning voelde zich geroepen
zijn vaderland te dienen en maakte deel uit van de compagnie Groninger en Franeker
flankeurs, welke in November 1830 Groningen verliet om naar de zuidelijke grenzen
te trek-
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ken. Koning was destijds 21 jaren oud en menigmaal heb ik van verschillende zijden
door ouden van dagen hooren gewagen van den rijzigen schoonen jonkman, wiens
kloeke gestalte en edele gelaatstrekken de oogen van alle dames op zich deden
vestigen. Alvorens echter de academiestad te verlaten, stelde hij een handschrift,
bevattende zijne dissertatie over het Bellingwolder landrecht, een uitvoerig werk,
waaraan veel moeite en tijd was besteed, aan den bekwamen archivaris Driessen ter
beoordeeling ter hand.
De tiendaagsche veldtocht en het verblijf in Noordbrabant en op de Belgische
grenzen behoorden tot Mr. Koning's aangenaamste herinneringen, met gepasten trots
droeg hij het Metalen kruis en wanneer in latere jaren de studentenwapenbroeders
nog eens te Groningen bijeenkwamen, kon men er zeker van zijn Mr. Koning in de
gelederen der voormalige flankeurs aan te treffen. Ook te midden van het
krijgsmansleven kwam zijne liefde voor wetenschap en zijn dorst naar kennis steeds
voor den dag. Had hij zich reeds den bijnaam van ‘den allerbelezenste’ verworven
en werd hij meermalen door zijne makkers geplaagd om den ransel, dien hij droeg
en die zwaarder was dan die van zijne medeflankeurs van wege de boeken, welke
hij bevatte; Koning wist zich bovendien de lange avonden in het kamp of in de kleine
Brabantsche steden ten nutte te maken, door de Engelsche taal aan te leeren. Uit die
dagen dateert ook zijne kennismaking met Mr. Vreede. Ingekwartierd te Tilburg bij
den vrederechter Vreede leerde hij aldaar diens zoon kennen, toenmaals student te
Leuven, doch wegens de troebele tijden in het ouderlijk huis vertoevende. Uit die
kennismaking is eene warme vriendschap ontstaan en wanneer Mr. Koning in latere
dagen het Noorden verliet en Utrecht passeerde of aldaar de vergaderingen van het
Historisch Genootschap ging bijwonen, liet hij niet na zijnen vriend, den Utrechtschen
hoogleeraar, te bezoeken.
In September 1831 in de academiestad teruggekeerd
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wachtte hem hier eene groote teleurstelling. Mr. R.K. Driessen was even te voren
overleden zonder familie achter te laten en toen de doctorandus Koning zich tot den
executeurtestamentair wendde, ten einde zijne dissertatie uit den boedel van den
overledene terug te erlangen, was het manuscript nergens te vinden. Een nauwgezet
onderzoek werd ingesteld, in alle richtingen navraag gedaan, advertentiën in dagbladen
geplaatst, alles te vergeefs, het manuscript bleef weg en is nooit terug gevonden. Er
bleef den doctorandus niets anders over dan eene nieuwe dissertatie te schrijven.
Zijn arbeid was thans minder omvangrijk, hij koos tot onderwerp ‘de Jure
repraesentationis secundum codicem civilem gallicum’, op welk proefschrift hij 6
Juni 1832 den doctorstitel verwierf.
Na zijne promotie begaf Mr. Koning zich naar zijn geboorteland, naar het afgelegen,
doch aanvallige Westerwolde. Echter niet om er zich te begraven. Integendeel, Mr.
Koning hield voeling met de letterkundige en rechtsgeleerde wereld buiten zijne
naaste omgeving en maakte zijne woning tot wat ik elders reeds meende te mogen
noemen ‘eene wetenschappelijke oase in een achterhoek.’ Doch zien wij eerst welke
banden behalve familiebetrekkingen en liefde voor zijn geboortegrond Mr. Koning
aan dien achterhoek hechtten. In de eerste plaats zijne benoeming tot plaatsvervangend
vrederechter in het kanton Pekela terstond na zijne promotie en zeker niet minder de
drukke praktijk, waarin hij als advocaat bij de arrondissementsrechtbank te
Winschoten reeds zeer spoedig zich mocht verheugen. Van 1838-1844 was Mr.
Koning burgemeester der gemeente Vlagtwedde, doch bleef te Wedde wonen. Van
1844-1847 was hij procureur bij de arr. rechtbank te Winschoten, totdat hij in 1847
werd benoemd tot notaris te Wedde, uit welke betrekking hij in den herfst van 1887
eervol ontslag vroeg en verkreeg. Mede gedurende een aantal jaren, naar ik meen
1843-56, was Mr. Koning schoolopziener in het district Winschoten. In al deze be-
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trekkingen, doch vooral in die van notaris en schoolopziener, had Mr. Koning de
gelegenheid Westerwolde en zijne bewoners door en door te leeren kennen, en hij
maakte zich die kennis op velerlei wijzen ten nutte. Zelf wonende op historischen
bodem, op het oude slot te Wedde, in 1829 door zijnen vader van de stad Groningen
aangekocht, was het bovenal de historie, in 't bizonder de geschiedenis van
Westerwolde, welke hem boven alles belang inboezemde. Waarlijk, hij had zich een
minder belangwekkend deel van ons vaderland kunnen uitzoeken. De oude
heerlijkheid Westerwolde, in hare betrekkingen tot de bisdommen Munster en
Osnabrück, in hare verwikkelingen met de abdij Corvey, met haar eigenaardig
landrecht en hare lang bewaarde gebruiken en zeden, met haar burcht te Wedde, eens
het machtige stamslot der Addinga's, later de woonplaats van een Schenck van
Tautenburg en van zoovele drosten over dit landschap; Westerwolde, het door veenen
en moerassen ingesloten boschrijke landschap met zijne oude dorpen en gehuchten,
waaraan allerlei sagen zijn verbonden en waarvan de geschiedenis nog zoovele
duistere punten bevat, waarlijk, dit land was wel de studie van den geschiedkundige
waardig. Er was dan ook in Westerwolde geen stroompje, geen bosch, geen huis, of
Mr. Koning, de geboren Westerwolder, kende er den oorsprong en de geschiedenis
van. Ieder in dit landschap kende hem, gelijk hij een ieder kende, hij was de raadsman
en vraagbaak voor de eenvoudige lieden dezer streken. Van deze bekendheid met
allen, van dit in hem gestelde vertrouwen, maakte Mr. Koning gebruik door allerwege
te verzamelen, wat in meerdere of mindere mate eene bijdrage tot de geschiedenis
van dit landschap konde leveren. Tal van oude oorkonden en boeken, bij de oude
boerenfamiliën van vader op zoon overgeërfd of in de ‘boerenkisten’ der dorpen of
‘boerschappen’ bewaard, wist Mr. Koning voor ondergang te behoeden door deze
in zijn bezit te doen over-
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gaan of daarvan afschriften te nemen. Zoo ontstond langzamerhand eene verzameling,
wel eens genoemd ‘het archief van Westerwolde’. Wat niet in handschrift of oorkonde
staat te lezen, de volklore, de sagen, mythen en overleveringen, dat stond in het hoofd
van den letterlievenden bewoner van het Wedder slot. Het zal ten allen tijde te
betreuren blijven, dat Mr. Koning, hoewel meermalen daartoe aangezocht, nooit
heeft kunnen besluiten eene geschiedenis te schrijven van het land zijner geboorte
en inwoning. Zoo iemand, dan was hij daartoe de aangewezen man geweest, zijne
litteraire ontwikkeling, zijne algemeene kennis, zijne oudheidkundige wetenschap
hadden hem als het ware daartoe geroepen; ja, men kan vrij verklaren, dat na hem
nooit meer iemand daartoe zoo goed in staat zal zijn, want vele sagen en
overleveringen, door ouden van dagen gedurende zoo vele jaren aan Mr. Koning
medegedeeld, zij zijn met hem ten grave gedaald. Het schijnt, dat eene onderschatting
van eigen kunde, eene zekere beschroomdheid den zoo kundigen man heeft
weerhouden datgene te doen, wat men bijna zijn wetenschappelijken plicht zoude
kunnen noemen. Toch is niet alles, ‘wat in dat hoofd was gevaren’, met den dood
verloren gegaan. Onder zijne oorkonden en handschriften, welke na zijn overlijden
door het Rijk voor het Oud-Archief in Groningen zijn aangekocht, zijn een aantal
redevoeringen door Mr. Koning bij verschillende gelegenheden, meerendeels op
vergaderingen van het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen of op
Nutsbijeenkomsten te Winschoten, gehouden. Zij hebben ongeveer alle betrekking
op Westerwolde en zijn oud landrecht. Doch ook het weinige, dat van de hand van
Mr. Koning het licht zag, had meerendeels op het landschap zijner geboorte
betrekking. Voor zoover mij bekend, gaf Mr. Koning uit:
In deel VI der werken van het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio. Gron. 1848:
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Lantrecht des Oldenamptes ende des vijfften deels van Reyderlant van 1471 met
aantt.
In den Groninger Volksalmanak; jaarg. 1841:
Het Slot te Wedde.
In de Bijdragen voor Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid voor de prov.
Groningen onder redactie van Dr. G. Acker Stratingh, Mr. H.O. Feith en Mr. W.B.S.
Boeles:
Sententie over de Markescheiding van het kerspel Onstwedde door Karel Schenck
van Tautenburg, heer van Westerwolde, 29 April 1545; 1869; deel VI.
Rijmkroniekje betreffende de gebeurtenissen van Nederland 1577-1581; 1870;
deel VII.
Oude aanteekeningen over heksenprocessen in de Ommelanden en het Oldambt;
1870; deel VII.
Brief van Nicolaas Witsen aan Samuel Emmius; } 1873 deel X.
Een curieuse brief; } 1873 deel X.
Brokken van een hekeldicht; } 1873 deel X.
Graving van de Lauwers tusschen Visvliet en Burum in 1630; } 1873 deel X.
Bijzonderheden uit het klooster ter Apel. } 1873 deel X.
Al heeft de bescheiden omvang zijner pennevruchten er voorzeker weinig toe
bijgedragen den naam van Mr. Koning als dien van een geleerd man alom in den
lande te doen weerklinken, toch zal niemand van de velen, die hem persoonlijk
kenden, hem het lidmaatschap van deze maatschappij en van andere oudheidkundige,
letterkundige en rechtsgeleerde genootschappen onwaardig hebben geoordeeld.
Koning was een man van veelzijdige kennis en gekuischten smaak, groot beminnaar
der klassieken, werden evenwel de voortbrengselen der nieuwere litteratuur in zijn
familiekring niet vergeten. Van de wetenschappen waren het bovenal de geschiedenis
en de rechtswetenschap, en vooral deze wetenschappen in haar verband, de
rechtsgeschiedenis van ons vaderland, welke hem bizonder aantrokken. Het was een
waar genot den rijzigen, slanken
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grijsaard, wiens eerbiedwaardig uiterlijk met den langen vollen zilverwitten baard
aan Leonardo da Vinci deed denken, over kunst, wetenschap en zoovele andere zaken
op opgewekten, onderhoudenden toon te hooren spreken. Geen wonder, dat wie in
Westerwolde kwam, moeite had het huis te Wedde onbezocht te laten. Men wist toch
met zekerheid behalve een vriendelijk onthaal er een geestig en leerrijk gesprek te
zullen genieten. Menigeen onzer schilders, die telken jare in het aanvallige
Westerwolde met zijn eenigszins glooiend en boschrijk landschap, waardoor zich
het riviertje de A met zijne zijstroompjes slingert, nieuwe stof voor hunne paneelen
zoeken, bracht den avond bij den altijd opgewekten en vroolijken Wedder burchtheer
door. Van de geleerden en wetenschappelijke mannen, die zich geroepen gevoelden
een bezoek aan het huis te Wedde en zijne bewoners te brengen, zij het voldoende
Dr. Nicolaas Beets te noemen, in wien de omgeving de dichtader deed vloeien, toen
hij bij zijn bezoek zich gedrongen gevoelde onder de eeuwenoude boomen der laan
in eenige coupletten1 het slot te Wedde te bezingen.
Reeds gewaagde ik met een enkel woord van Mr. Koning's familiekring. En
waarlijk dient deze bij een levensbericht van dezen man te worden genoemd, want
niet alleen dat hij daarvan het middenpunt uitmaakte, doch ook zijne huisgenooten
wederkeerig deelden in de kennis en de ontwikkeling van den echtgenoot en vader.
Mr. Koning is twee malen gehuwd geweest. De eerste maal in 1838 met Anna
Henrietta Gesina Roessingh, die hem in 1843 ontviel na hem een zoon en eene dochter
te hebben geschonken. In 1851 hertrouwde hij met Johanna Antoinetta Lubina van
Bergen, weduwe van den heer Gerrit Wilhelmy. Ook uit dit huwelijk zijn nog een
zoon en eene dochter in leven.

1

Gedrukt in de Hollandsche Illustratie van 1868 en in den bundel ‘Madelieven’ van Prof. N.
Beets.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

399
In den nazomer van 1887 legde de 78jarige grijsaard zijn praktijk neder en verliet
Wedde om te midden zijner kinderen en kleinkinderen te Amsterdam een ‘otium
cum dignitate’ te genieten. Slechts korten tijd mocht hij die rust genieten, het schijnt
wel, dat het spreekwoord ‘men kan oude menschen evenmin als oude boomen
verplanten,’ aan hem moest worden bewaarheid, in Maart 1888 werd de nog krachtige
en levenslustige grijsaard uit zijn familiekring weggenomen - de overgang van het
rustige landelijke Wedde naar het woelige grootsteedsche Amsterdam was te groot
geweest. In Mr. Koning ging een wetenschappelijk gevormd en veelzijdig ontwikkeld
man heen, een man, die de wetenschap, niet om winstbejag of zucht naar roem, doch
om haar zelve liefhad.
G r o n i n g e n . MR. J.A. FEITH.
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Levensbericht van J. Douwes.
Slechts korten tijd mocht de man, wiens naam boven dit levensbericht staat, tot de
leden onzer Maatschappij behooren; geen harer openlijke vergaderingen mocht hij
bijwonen en aan de meesten zijner medeleden was hij zeker van aangezicht niet
bekend.
Toch was de eer niet onverdiend, hem, al was het dan pas in zijn ouderdom,
bewezen, toen het lidmaatschap dezer Maatschappij hem werd aangeboden. In den
kring, waarin hij zich bewoog, niet alleen van zijn gezin en zijne gemeente, maar
ook van hen, die belang stellen in wijsgeerige, godgeleerde en kerkrechterlijke vragen,
was Douwes een man, naar wiens oordeel werd geluisterd en wiens naam en werk
niet spoedig zal vergeten worden. Moge ook dit eenvoudig levensbericht daartoe
medewerken.
Jan Douwes was geen Nederlander van geboorte en in wettelijken zin is hij ook later
geen Nederlander geworden; hij heeft zich niet laten naturaliseeren en bezat geen
stemrecht. Zijn vader, insgelijks Jan Douwes geheeten, Oostfries van geboorte, was
Predikant bij de Hervormde Gemeente te Gandersum in Oostfriesland, toen aldaar
den
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23 April 1816 zijne echtgenoote, Johanna Waalkes, hem den zoon schonk, die later
een zoo eervolle plaats in de Nederlandsche Hervormde Kerk zou bekleeden.
In die dagen was er eene zeer nauwe betrekking tusschen de Hervormde Kerk in
Oostfriesland en die van Nederland. De aanstaande Oostfriesche predikanten
studeerden doorgaans te Groningen, verwierven zich de bevoegdheid om zoowel in
de Hervormde gemeenten in Nederländ als in Oostfriesland predikant te kunnen
worden en werden dan ook als predikant menigmaal uit Oostfriesland naar eene
Nederlandsche, of omgekeerd uit Nederland naar eene Oostfriesche gemeente
beroepen. De taal baarde geen moeielijkheid; in Oostfriesland was in die dagen het
Nederduitsch de hoofdtaal des volks en werd ook in de scholen en bij de
godsdienstoefeningen gebezigd, al werd daarnaast het Hoogduitsch onderwezen en
gebruikt.
Niet lang bleef ook de predikant van Gandersum in Oostfriesland werkzaam, in
1823 vertrok hij naar Surhuisterveen in Friesland en vandaar in 1827 naar Aalsum
en Wetzens, in de onmiddellijke nabijheid van Dockum, waar hij tot 1866 zijn ambt
bekleedde en waar steller dezes den waardigen grijsaard en zijne echtgenoote
persoonlijk mocht leeren kennen.
Zijn zoon Jan Douwes Jr., aldus reeds op zevenjarigen leeftijd inwoner van
Nederland geworden, groeide geheel als Nederlander op, alleen had hij aan zijn
jeugdig verblijf in Oostfriesland te danken, dat hij van kind af even gemakkelijk
Duitsch sprak en las als het Nederduitsch.
Zijn vader, zelf een goed litterator, begon al zeer vroeg hem Latijn te leeren, zoodat
hij, in 1827, na diens verhuizing naar Aalsum, zijn toelatingsexamen tot de Latijnsche
school te Dockum zóó voldoende kon afleggen, dat hij aanstonds in de tweede klasse
werd geplaatst. En reeds in Juli 1830, pas veertien jaar oud, werd hij als primus dezer
school summa cum laude tot student gepro-
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moveerd, bij welke gelegenheid hij de gebruikelijke Latijnsche oratie hield.
Zijn vader was echter verstandig genoeg om in te zien, dat zijn zoon, wiens
lichamelijke ontwikkeling ook niet geheel in overeenstemming was met zijne vlugheid
van geest, voor het studentenleven nog wel wat heel jong was. Hij bleef dus nog een
jaar te huis, oefende zich vooral in 't Grieksch en in de wiskunde en vertrok toen
naar de oude Friesche Hoogeschool, toen het Athenaeum, te Franeker, naar leeftijd
en uiterlijk nog meer knaap dan student. Maar niet wat zijne studiën betrof. Met ijver
wijdde hij zich eerst aan de letteren, waarbij hij ook dadelijk het Hebreeuwsch opnam,
onder de leiding der Hoogleeraren de Crane, Rovers en Juynboll, daarop aan de
Theologie onder leiding van den Hoogleeraar de Geer. En binnen vier jaren had hij,
na de telkens daartoe vereischte examens te Utrecht te hebben ondergaan, de titels
van Candidaat in de Letteren en van Candidaat in de Theologie verworven.
Te Utrecht legde hij die examens af, niet aan de meer nabij gelegene Hoogeschool
te Groningen. Dit was de uitdrukkelijke wensch zijns vaders, die hem verre wenschte
te houden van alle aanraking met de richting, welke in die dagen van de Theologische
Faculteit te Groningen uitging. Wel was de oude heer Douwes geen aanhanger van
het zoogenaamde Reveil, van 't welk de strijd tegen de Groninger school, enkele
jaren later, is uitgegaan; maar hij was gehecht aan de oude vormen, waarin hij was
opgevoed en zich had ingeleefd en hij koesterde eenige vrees voor de van de kerkelijke
formulieren tamelijk ver afwijkende leeringen, door Hofstede de Groot, Pareau en
van Oordt daar verkondigd. Liefst wilde hij zijn zoon buiten den invloed dier
strooming houden en zag niet in, dat hij hem te Utrecht juist bij de bron bracht,
waaruit die strooming was opgeweld. Later werd hij menigmaal in den
vriendschappelijken kring, die zich ge-
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woonlijk op den wekelijkschen Dockumer marktdag ten huize van den bekenden
predikant P.A.C. Hugenholtz vereenigde, er wat mee gaplaagd, dat hij onwetend had
meegewerkt zijn zoon een der woordvoerders te doen worden van dezelfde richting,
waarvoor hij hem had willen bewaren.
Immers juist te Utrecht, waar de jonge Douwes niet alleen zijne examens deed,
maar nu ook verder zijne studiën zou voltooien, leefde en werkte Ph. W. van Heusde,
wiens beginselen en geest de drie Groningsche Theologische Professoren bezielde.
En het duurde dan ook niet lang, of ook Douwes werd een getrouw volgeling en
warm aanhanger van van Heusde.
In den kring, die zich rondom dezen meester schaarde leerde hij ook Scholten
kennen. Wel was deze vijf jaar ouder dan Douwes en toen, 1835, juist in de Letteren
gepromoveerd, doch gemeenschap van studie en van vrijzinnige riehting deden hen
met elkander bekend en bevriend worden.
Ook Douwes zette zijne studiën zoowel in de Letteren als in de Theologie voort,
legde bij beide Faculteiten het doctoraal examen af en zou zich gaarne het dubbel
doctoraat hebben verworven. Zijne theologische dissertatie was reeds in manuscript
gereed - maar finantiëele redenen dedcn de promotie eerst uitstellen en dit uitstel
werd afstel. In 1838 werd hij Candidaat tot den H. Dienst en, daar hij gaarne dadelijk
in eigen onderhoud wilde voorzien, nam hij de taak op zich van gouverneur bij de
bekende familie Bergsma te Idaard.
't Was toen, wat het aantal Candidaten betreft, eene gansch andere tijd dan nu.
Thans ziet een groot aantal gemeenten te vergeefs uit naar de gelegenheid om weer
een eigen predikant te erlangen; toen zagen een aantal candidaten met verlangen uit
naar gelegenheid om het ambt te aanvaarden, waartoe zij zich hadden voorbereid.
Menigeen moest jaren wachten, vóór hij werd ge-
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plaatst, voor enkelen bleek dit uitzicht op den duur onbereikbaar.
Intusschen behoorde de jonge Douwes, die met zoo gunstigen naam de Akademie
had verlaten, tot de gelukkigen, die slechts een goed jaar behoefden te wachten; in
't begin van 1840 werd hij te Zwaag-Westeinde, een paar uur ten zuiden van Dockum,
tot predikant beroepen en aldaar den 10den Mei 1840 bevestigd. Daar huwde hij in
1841 met Mej. A.E. Andrae, met wie hij 21 jaren mocht doorbrengen en die hem
acht kinderen schonk, van welke slechts drie hem overleefden. Inmiddels had hij in
1845 zijne eerste standpunt verwisseld met de gemeente te Leens, waar hij werkzaam
bleef tot zijn dood toe. Nadat zijne eerste echtgenoot hem aldaar in 1862 was
ontvallen, hertrouwde hij in 1864 met Mej. A.A.C. Hugenholtz, dochter van den
reeds genoemden Dockumer Predikant en mocht nog bijna vijfentwintig jaren met
haar in gelukkigen echt zijn verbonden. Den eenigen zoon uit dit tweede huwelijk
mocht hij niet meer volwassen zien, den 7 Oct. 1888 ontviel hij aan de zijnen, voor
wie hij een trouw zorgende en innig geliefde echtgenoot en vader was geweest.
Na aldus in zeer korte trekken het persoonlijk en huiselijk leven van Douwes te
hebben geschetst, vestigen wij nu het oog op zijne wetenschappelijke en kerkelijke
werkzaamheid.
De naam, dien hij zich aan de Academie had verworven en de richting, waarin hij
zich bewoog deden al spoedig de aandacht van de Groningsche Theologlsche
Professoren ook op hem vallen. Betrekkelijk kort nadat hij als predikant was
opgetreden werd hij uitgenoodigd om lid te worden van het Godgeleerd Gezelschap,
van 't welk sedert 1837 het Tijdschrift Waarheid in Liefde was uitgegaan. Met graagte
nam Douwes die uitnoodiging aan, weldra was hij een van de meest gewaardeerde
leden in dien
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kring en is dat gebleven, zoolang de maandelijksche bijeenkomsten van dat gezelschap
zijn gehouden.
Niet vóór 1853 vinden wij echter eene Verhandeling van Douwes in bovengenoemd
Tijdschrift. Wel zal er waarschijnlijk onder de Overzichten van de Godgeleerde
Letterkunde in de toen jongstverloopen jaren iets van zijne hand schuilen; die
overzichten toch werden saamgesteld uit verslagen of critieken, door de verschillende
leden van het Gezelschap elk afzonderlijk bewerkt. Doch in 1853 vinden wij zijne
eerste uitvoerige verhandeling: ‘Over het verband tusschen het verheerlijkt leven
van Christus en het nieuwe (geestelijke) leven van den Christen, volgens Paulus.’
Hij betreedt hier dus het gebied der Bijbelsche Theologie en vestigt de aandacht op
eene van de eigenaardige opvattingen, waardoor de Paulinische brieven zich
onderscheiden van andere Schriften des N.T. Die eigenaardigheid is gelegen in het
mystiek verband, 't welk er volgens dezen Apostel bestaat tusschen de door hem als
uitwendig feit erkende opstanding en verheerlijking van Jezus en het inwendig feit,
't welk er plaats vindt in het geestelijk leven van dengene, die in Jezus gelooft als
den Christus, den Zoon Gods. Douwes wijst aan, ‘dat wij in dit opzicht eene alleszins
merkwaardige verscheidenheid vinden tusschen Paulus en de overige Apostelen.’
En op de vraag: ‘Van waar dit eigenaardige bij Paulus?’ antwoordt hij: ‘mij dunkt:
de levens- en vormings-geschiedenis van Paulus geeft een voldoend antwoord’ (bl.
681). Hieruit blijkt dus, dat Douwes toen reeds toonde den waren weg voor de
beoefening der Bijbelsche Theologie, de historisch psychologische, te kennen en te
volgen en dat hij trachtte in te dringen in den gedachtengang niet alleen, maar ook
in het binnenste heiligdom des levens van den grooten Heiden-Apostel, om van
daaruit zijne schriften te verklaren.
Op datzelfde gebied van het innerlijke leven bewoog hij zich in zijne tweede
verhandeling, (Waarheid in Liefde
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1854, III) over de zaligheid des Christens. Tegenover de vrij zinnelijk gekleurde
voorstelling, dat de zaligheid zal bestaan in een uiterlijken toestand van heerlijkheid,
waarin de ziel in een volgend leven door God zal worden overgeplaatst, 't zij dan als
loon voor gedane eigen goede werken, 't zij bij wijze van toerekening der verdiensten
van Heiligen of wil van Jezus Christus, stelde Douwes in 't licht ‘dat de zaligheid
des Christens niet bestaat in een geluk, dat hem van buiten af wordt toegevoegd,
maar 't welk zich binnen in hem ontwikkelt; dat zij is een welzijn en zich wel bevinden
van den innerlijken geestelijken wensch, en hij verduidelijkt zijne opvatting door dit
beeld ‘de zaligheid des Christens is niet gelijk aan een oranjeappel, gebonden aan
een denneboom in eene feestelijk versierde zaal, maar de heerlijke vrucht, die groeit
aan den boom, staande in weligen hof.’ (bl. 517).
Meelevende met den kring, waarvan hij een zoo werkzaam lid was geworden,
deelde ook Douwes in de illusie, een tijd lang daar gekoesterd, dat de groote
leertwisten tusschen Protestanten onderling waren uitgestreden, dat zelfs in de
Roomsch-Katholieke kerk teekenen van toenadering zich voordeden, en dat het dus
tijd was om bijzonder te werken ‘aan de opbouwing van de Evangelisch-Katholieke
kerk der toekomst’ gelijk dit op den titel van 5 jaargangen van het Tijdschrift
‘Waarheid in Liefde,’ (1857-61) werd uitgedrukt. Tot dat doel schreef Douwes zijne
verhandeling over Georg Cassander en diens Godgegeleerdheid, eene bijdrage tot
waardeering van het Evangelisch-Katholicisme, 1858, II. Hij teekent daarin dezen
Vlaamschen Godgeleerde (genoemd naar zijne geboorteplaats, Cadzand), den vriend
en geestverwant van Erasmus, in zijn denken en streven en kwam, bij veel waardeering
van het goede, 't welk deze had gezegd en bedoeld, toch tot de slotsom, dat het ideaal
van een Evangelisch-Katholiek Godgeleerde op verre na niet in hem was
verwezenlijkt; daartoe bleef Cassander nog te veel hangen aan de leer der
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Kerk en stelde hij niet krachtig genoeg het Evangelie van Christus op den voorgrond
in die punten, waarin door de Kerk daarvan was afgeweken. Zoo was hij voor zich
zelven Roomsch gebleven, al had Rome hem ook verworpen. Maar al was zijne
werkzaamheid daardoor vrij vruchteloos gebleven, toch moest zijn vredelievende
geest in onze dagen worden nagevolgd.
Van dien zelfden vredelievenden geest, door Douwes in dit stuk aanbevolen, ging
ook uit een afzonderlijk geschrift, in 1860 door hem in 't licht gegeven en getiteld:
Stemmen en getuigenissen uit het leven der Hervormde Kerk, naar aanleiding van
de Gereformeerde Conferentie, gehouden te Emden 22 en 23 Juni 1859. Er werd
toen daar zoodanige conferentie gehouden van Duitsche en Zwitsersche Hervormden,
waartoe ook Nederlanders als gasten waren genoodigd. Aan die uitnoodiging werd
door Douwes en vijf andere predikanten uit Groningen en Drenthe gevolg gegeven.
Van de daar gehouden reden, met de daarover gevoerde discussiën, geeft Douwes
verslag, 't uitvoerigst en met de meeste sympathie van die, welke gehouden werd
door Lic. E. Stähelin, toen predikant te Rheinfelden in Zwitserland, later te Bazel:
over de eigenaardigheden der Hervormde Kerk. Maar hij laat dit verslag voorafgaan
door een overzicht van de geschiedenis der Kerkhervorming in Oostfriesland uit
Ubbo Emmius en andere bronnen geput. En het geheel is doormengd met
opmerkingen, waaruit blijkt, dat hij de Confessionele strijdpunten liever ter zijde,
dan op den voorgrond wenschte gesteld.
Intusschen had hij zelf, reeds vóór dat dit werkje uitkwam, den strijd aanvaard,
eerst tegen Scholtens dogmatisch-wijsgeerig stelsel, later tegen de meer en meer
veldwinnende Moderne Theologie.
Scholten had de lijnen van zijn stelsel, reeds in de Leer der Hervormde Kerk scherp
getrokken, doorgevoerd en tot een grootsch geheel vereenigd in zijn werk: De Vrije
Wil. Tegen dit stelsel nu richtte Douwes zijn aanval in zijne
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verhandeling: Het Determinisme van den Hoogleeraar J.H. Scholten, in twee zijner
grondbegrippen getoetst, (W. in L. 1859 III). Die begrippen zijn: het z o n d e b e g r i p
en het G o d s b e g r i p :
Aan de verdiensten van Scholten laat zijn bestrijder alle recht weervaren. ‘Gaarne’
zoo spreekt hij, ‘erken ik nog nooit een werk te hebben gelezen, waarin het
determinisme met zoo scherpe dialectiek, met zoo veelzijdige geleerdheid en met
zooveel wegslepende welsprekendheid tevens is verdedigd’ (bl. 441). Maar hij is
van oordeel, dat de Leidsche Hoogleeraar de meest wezenlijke elementen, zoowel
van het zondebegrip als van het Godsbegrip, opheft, om voor zijn determinisme
plaats te vinden. Volgens Douwes is z o n d e : wat in strijd is met Gods wil, als
uitdrukking van zijn wezen; volgens Scholten is dat, wat wij z o n d e noemen, even
noodzakelijk als het goede, evenzeer door God gewild en veroorzaakt; het is alleen
iets tijdelijks, 't welk plaats moet maken voor het goede; maar, zooals en zoolang het
zich openbaart, is het een nóodwendig gevolg van even noodwendig aanwezige
oorzaken, welke alle hun grond hebben in de ‘absolute oorzaak’ d.i. God. In verband
met deze beschouwing worden natuurlijk de psychologische feiten des inwendigen
levens: gewetenswroeging, berouw enz., die schijnen aan te wijzen, dat de mensch
in een gegeven geval anders en beter had kunnen handelen, dan hij gedaan heeft, zóó
verklaard, dat deze laatstbedoelde bewustheid als geheel ongegrond wordt verworpen.
Tegenover deze beweringen tracht Douwes, vooral op gronden aan de innerlijke
ervaring des menschen ontleend, aan te toonen, dat de zonde niet een bloot negatieve
toestand is, geen bloot ‘nog niet zijn’ maar een stellig ‘verkeerd zijn.’ ‘De getuigenis
des gewetens’ zoo luidt zijne slotsom, ‘de objectiviteit der schuld, de toerekenbaarheid
en de werkelijke toerekening der zonde zijn onloochenbare feiten, die de positieviteit
der zonde postu-
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leren. Het zondebegrip van Scholten is onwaar; want het is in strijd met de bijbelleer
en met alle in- en uitwendige ervaring.’ (Bl. 497).
Hetzelfde tracht Douwes vervolgens aan te wijzen met betrekking tot het
Godsbegrip van Scholten. Dialectisch hetoogt hij, dat de begrippen: ‘God = de
absolute oorzaak’ en ‘de gevolgen moeten noodwendig aan de oorzaak beantwoorden’
aan innerlijke tegenstrijdigheid lijden, daar het begrip van absolute oorzakelijkheid
leidt tot het begrip van een eeuwig volmaakt universum, maar een eeuwig volmaakt
universum is eene tegenstrijdigheid in zich zelve en eene tegenstrijdigheid met de
ervaring,' (bl. 515). En empyrisch, zegt hij, ‘wordt het godsbegrip van Scholten
veroordeeld door onze Christelijke ervaring, die ons een geheel anderen God doet
kennen.’
Met beleid pareert Scholten dezen aanval in zijne voorrede voor den vierden druk
zijner Leer der Hervormde Kerk, waar hij zegt (bl. XXIV vl.): ‘Gaarne stem ik den
Heer Douwes toe, dat het ethisch determinisme met zijn Godsbegrip en zijne
voorstelling der zonde onvereenigbaar is. Maar dit doet niets ter zake. Zal hij mij
met vrucht bestrijden, dan weerlegge hij mijne critiek over den vrijen wil
empyrisch-psychologisch en rechtvaardige daarentegen, volgens dezelfde methode,
zijn begrip van zonde en zijn Godsbegrip.’ Opmerkelijk is de hulde in deze afwering
door Scholten stilzwijgend aan zijn bestrijder gegeven; het uitgangspunt wordt
veroordeeld; het klemmende van Douwes' betoog, van zijn standpunt uit, wordt
erkend.
Dat standpunt bleef Douwes vasthouden en van daar uit bleef hij Scholten
bestrijden. Deze had voor zijn wijsgeerig stelsel den naam van Monisme aangenomen
en in zijn boek: De vrije wil, alle Dualisme bestreden en veroordeeld. Daarentegen
bracht Douwes nu zijne bezwaren in, (W.i.L. 1862, III) onder het opschrift: Monisme
of Dualisme? Hij begint al dadelijk met dit dilemma in zijn absoluten vorm, òf
consequent het één òf radicaal het an-
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dere, zóó als Scholten het had gesteld, niet te erkennen. Met Pierson, wiens critiek
in de Gids van 1859 hij aanhaalt, is hij van oordeel ‘dat de wetenschap nog niet
vermag te beslissen, of de vraag reeds zoo gesteld kan worden; dat daartoe nog eerst
een empirisch onderzoek noodig is.’ Beide stelsels worden dan door hem getoetst
op drieërlei gebied, het anthropologische (het verband tusschen 's menschen zinnelijk
en geestelijk leven), het cosmologische (het verband tusschen God en de wereld) en
het ethische (het onderscheid tusschen goed en kwaad). Telkens wordt het werkelijk
onderscheid van de genoemde realiteiten gehandhaafd, doch tevens erkend dat eene
hoogere eenheid ze verbindt, al kunnen wij deze niet altijd in eene juiste formule
uitdrukken. Geen vereenzelviging, zoo spreekt hij, van lichaam en geest, maar ook
geen scheiding, alsof die beide noodwendig tegen over elkander moesten staan. Geen
vereenzelviging van God en de wereld, (absolute immanentie) maar ook geen
scheiding, alsof God alleen transcendent boven de wereld bestond en slechts van
buiten af op haar kon werken. Geen vereenzelviging van goed en kwaad, alsof beide
even noodwendig waren, maar ook geen eeuwige macht des boozen tegenover het
goede, die slechts beteugeld, niet overwonnen kan worden door God. Ten slotte stelt
hij het woord Henoïsme voor, als aanduiding van het ideaal der hoogste eenheid,
zooals die Joh. 17 : 21 wordt geteekend.
Te midden van dezen dogmatisch-philosophischen strijd had zich inmiddels onder
den invloed van Opzoomer de Moderne Theologie al krachtiger doen hooren, vooral
in haar negatief karakter, de bestrijding van het Supranaturalisme. En niet alleen
Scholten en diens meeste volgelingen gingen eerlang tot haar over, ook velen van
de zoogenaamde Groninger richting scheidden zich van hunne vroegere
geestverwanten en voegden zich bij de Modernen. Met Hofstede de Groot en Reitsma
bleef echter ook Douwes aan het oude vaandel getrouw en van nu af waren zijne
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strijdartikelen meestal tegen de Moderne opvattingen gericht.
Wij zouden echter te wijdloopig worden wanneer wij die artikelen in
bijzonderheden wilden nagaan. Laat mij ze slechts noemen: Copernikus en het
Supranaturalisme (W. in L. 1863, I); Het Subjectivisme en het Subjectivisme
beoordeeld (W. in L. 1866 Febr. en Apr.); Een vraagstuk van Methode naar aanleiding
van W.C. van Manen en A.B. van der Vies, Onderzoek naar de echtheid van de
Brieven aan de Thessalonicensen (W. in L. 1866, Dec.); Eenige aanteekeningen op
het werk van Dr. L.S.P. Meyboom, Het Geloof aan Jezus' opstanding (W. in L. 1867,
Mei); Het vierde Evangelie en de Moderne Wereldbeschouwing (W. in L. 1871,
Dec.). Ook bestreed hij in eene afzonderlijke brochure den Heer E.R. Borgesius, toen
nog Predikant te Norg.
Toont de letterkundige werkzaamheid van Douwes gedurende die jaren
grootendeels een polemisch karakter, het was hem daarbij vooral te doen om de
handhaving van de beginselen van het Christendom, waar hij meende, dat deze gevaar
liepen bij het veldwinnen der door hem bestreden denkbeelden. Welke die beginselen
waren en binnen welke lijnen de ontwikkeling der godsdienstige denkbeelden moest
blijven, zou zij niet op on-Christelijk of anti-Christelijk terrein overgaan, heeft hij
in 't licht gesteld in eene verhandeling getiteld: Ketterijen in het Christendom (W. in
L. 1869, Nov.)
‘Het Christendom,’ zoo schreef hij, ‘is het geloof aan - en het aanvankelijk genot
van - de door God in Christus tot stand gebrachte levensgemeenschap der menschen
met God.’ Uit dit beginsel vloeit voort, dat op elk gebied der Christelijke
leerontwikkeling deze zich moet bewegen binnen de lijnen door de navolgende
historische ketterijen aangeduid: ‘Bij de Theologie: ter eener zijde het Pantheïsme,
ter andere het Deïsme; bij de Christologie: ter eener zijde het Docetisme, ter andere
het Ebio-
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nitisme; bij de Anthropologie: ter eener zijde het Manicheïsme, ter andere het
Pelagianisme; bij de Soteriologie: ter eener zijde het Katholicisme; ter andere het
Individualisme.’ (bl. 576). In deze karakterisering van de verschillende on- of
anti-Christelijke richtingen sloot hij zich aan bij Schleiermacher. Met dezen erkende
hij ook, dat de juiste formule voor elk hoofdbeginsel van het Christelijk leven nog
niet was gevonden. Maar hij was innig overtuigd, dat zij b i n n e n deze lijnen moest
worden gevonden, dat elk stelsel, 't welk in zijn grondbeginsel overeenstemde met
een der door bovengenoemde namen aangeduide richtingen, op den duur moest
blijken schadelijk te zijn voor het Christelijk leven. En daarom was het Douwes
bovenal te doen. Het Christendom was hem geen leerstelsel, maar een levensbeginsel
en daardoor bepaalde levensrichting. Maar in den strijd daarvoor verwachtte hij geen
zegen van uitwendige middelen, alleen door de verkondiging der waarheid kan,
volgens hem, de dwaling worden overwonnen. En ook deze moet medewerken om
de waarheid te doen zegevieren. ‘Niet de ketterij,’ zoo schreef hij, ‘maar de
onverschilligheid is het gevaar voor de Kerk. De onverschilligheid laat alles
ongebruikt, het goede en het kwade beide. Niet waar zij heerscht en trage
werkeloosheid baart, maar waar belangstelling tot onderzoek prikkelt, daar wint de
waarheid en wordt steeds helderder licht geboren, ‘licht uit licht en duisternis’’ (bl.
765).
Bij ons overzicht van de theologisch-letterkundige werkzaamheid van Douwes
bleek het reeds, dat niet het minst de wijsgeerige kwestiën, bij de Christelijke
leerontwikkeling zich voordoende, zijne belangstelling wekten. Reeds als student
voelde hij zich zeer aangetrokken door de wijsbegeerte en volgde niet alleen getrouw
de lessen van van Heusde, maar evenzeer die van Prof. J.F.L. Schröder. Dankbare
herinnering aan dezen deed hem in 1870 eene vrij uitvoerige monographie onder den
titel: De Wijsgeer J.F.L. Schröder, in 't licht geven, waarin hij den per-
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soon, het karakter, de geschriften en het stelsel van dezen wijsgeer en zijne verhouding
tot de Duitsche philosophen na Kant en vooral tot van Heusde, diens vriend en
ambtgenoot, in 't licht stelt. Moge ook al in dit werk volgens een bevoegden
beoordeelaar (Gids 1877, Juli) aan Schröder als wijsgeer een te hooge plaats zijn
toegekend, ook deze criticus erkent, dat Douwes daarin niet alleen een getuigenis
van piëteit jegens zijn vroegeren leermeester heeft gegeven, maar ook een vlijtig
gebruik heeft gemaakt van de hem daarbij ten dienste staande gedrukte bronnen. En
zeker is het een teeken, dat Douwes niet eenzijdig de theologie beoefende, maar zich
ook gaarne, zooveel zijne practische werkzaamheid hem dit veroorloofde, op
wijsgeerig gebied bewoog.
Toch hebben wij in 't geen dusver van de letterkundige werkzaamheid van Douwes
is gezegd, nog niet dat gebied beschouwd, waarop hij een man van gezag is geworden;
ik bedoel het gebied van het K e r k r e c h t . Zijne verkiezing tot lid van hoogere
kerkelijke besturen drong hem om dit gebied te betreden en hij deed dit met zooveel
succes, dat hij niet slechts op de beslissing der zaken, tot wier behandeling hij mede
werd geroepen, grooten invloed oefende; maar ook door zijne schriftelijke
werkzaamheid eene vraagbaak is geworden voor velen en dit nog geruimen tijd zal
blijven.
Reeds was hij jaren lang lid van het Classikaal Bestuur van Onderdendam geweest,
toen hij in 1867 werd geroepen om op te treden als lid van het Provinciaal Kerkbestuur
van Groningen. Weldra werd hij nu ook, voor het eerst in 1870, ter Algemeene
Synode afgevaardigd, welke afvaardiging, telkens voor drie jaren geldende, meermalen
werd herhaald, zoodat hij gedurende zijn overig leven, wel niet elk jaar, maar toch
de meeste jaren, lid dier hoogste kerkvergadering is geweest. Enkele malen werd hij
tot haar vice-president verkozen. En ieder, die, als steller dezes, hem daar heeft zien
werken en hooren ad-
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viseren, weet, dat het gevoelen door Douwes daar uitgesproken en geadstruëerd
beteekenis had en invloed oefende op de te nemen besluiten.
Doch 't is vooral door de uitgave van een Kerkelijk Wetboek, mét aanteekeningen,
dat hij op de kennis en de beoefening van het Kerkrecht grooten invloed heeft
geoefend. Als lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen ontmoette hij in
dat Bestuur ook Mr. H.O. Feith, den bekenden Archivaris der Stad van dien naam.
Beide mannen oordeelden, dat er, naast de zeer gewaardeerde uitgaven van de
Kerkelijke Wetten door G. Bruna, nog behoefte stond aan eene uitgave van de
Reglementen der Ned. Herv. Kerk met ietwat breedere aanteekeningen, ook van
historischen inhoud. Zij gingen dan aan den arbeid en in 1879 zag het Kerkelijk
Wetboek van Douwes en Feith het licht. Beide deze namen werden op den titel
vermeld, welk aandeel ieder van hen aan dat werk had, was niet officiëel bekend.
Doch in de voorrede voor de tweede uitgave, in 't begin van 1889 uitgekomen,
nadat Douwes in Oct. 1888 was overleden, deelt Mr. H.O. Feith mede ‘dat Douwes
moet geacht worden de hoofdbewerker er van te zijn geweest.’ Ook van deze tweede
uitgaaf had hij nog in den laatsten tijd zijns levens het eerste gedeelte voor de pers
herzien en in gereedheid gebracht, terwijl ook voor het volgende reeds vele
aanteekeningen door hem waren opgeteekend, ‘zoodat,’ zegt Mr. Feith, ‘ook van dit
gedeelte wederom een groot deel der bewerking hem toekomt.’ Wellicht heeft de
steller dezer voorrede, uit piëteit voor zijn hem ontvallen medearbeider, eigen aandeel
wat te gering aangeslagen; zeker is het, dat de naam van den bekwamen rechtsgeleerde
veel mee heeft bijgedragen tot het gezag, 't welk dit Kerkelijk Wetboek heeft
verkregen. Maar even zeker is het, dat Douwes vooral door dlt werk den naam van
autoriteit op Kerkrechterlijk gebied heeft verworven en verdiend.
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Zijne practische werkzaamheid op dit gebied heeft hem ook nog een paar brochures
doen uitgeven, die wij volledigheidshalve nog even vermelden. De eene, een Open
brief aan A. van Toorenenbergen, over Synodale wetsovertreding, 1871, bevat eene
verdediging van het recht der Synode om ‘n a a r e i g e n o v e r t u i g i n g ’ en niet
n a a r d e i n g e k o m e n a d v i e s e n in tweede instantie over een wetsvoorstel te
besluiten (Art. 62, Algem. Regl. voor de Ned. Herv. Kerk). De andere, in 1877
uitgekomen, en getiteld ‘Een storm in de Nederlandsche Hervormde Kerk,’ bevat
eene verdediging van de houding der Synode, die eenvoudig had besloten om de
sinds 1862 bestaande regeling voor de aanneming van lidmaten te laten bestaan en
daarom door vele Modernen van streven naar formulierdwang en geloofsvervolging
werd beschuldigd. 't Is een woord dat tot kalmte tracht te stemmen en het eindigt met
deze schoone woorden ‘Wat zal er worden van de Nederlandsche Hervormde Kerk
bij den steeds feller ontbrandenden strijd, bij de steeds scherper aan 't licht tredende
tegenstellingen? Waar is de Ziener, die ons verkondigt, wat nu nog verborgen is voor
onze oogen? Wie zal komen om den opgestoken storm te bedaren? - Zeker er is Eén,
die op Zijn tijd tot den storm zal zeggen: Zwijg! en tot de golven: Weest stil. Dien
tijd wachten wij af in ootmoedig vertrouwen. Wat ook de toekomst verborgen houdt
in haren schoot, ‘de toekomst is des Heeren.’
Douwes was een man van geloof, die de Kerk liefhad, aan wier dienst hij zijn
leven had gewijd. In de kerkelijke kringen, waarin hij zich bewoog, werd hij zeer
gewaardeerd. In het Provinciaal Kerkbestuur bekleedde hij de invloedrijke plaats
van Secretaris. Van de Groningsche Predikanten-Vereeniging was hij jaren lang
voorzitter. In zijne gemeente werd hij als prediker hoog geschat, al betreurde zij het,
dat zijne veelvuldige kerkelijke betrekkingen, vooral het lidmaatschap van Synode
en Synodale
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Commissie, hem zooveel tijd roofden en dikwijls weken lang elders riepen.
Voor zijne vrienden was hij een hartelijk en gezellig vriend, voor zijne echtgenoot
en zijne kinderen een trouw liefhebbend en zorgend vader. En is hij dan ook voor
de meeste leden van Letterkunde een vreemde gebleven, dit eenvoudig levensbericht
moge ten bewijze strekken, dat hij de plaats, hem betrekkelijk laat in hun midden
aangeboden, wel had verdiend.
L e i d e n , October 1889. J. OFFERHAUS, Lzn.
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Levensbericht van Dr. Thomas Theodorus Hendrikus Jorissen,
geboren 23 Februari 1833.
Student aan de Hoogeschool te Utrecht, Oct. 1851.
Candidaat tot den H. Dienst, Mei 1858.
Lector aan het Gymnasium te Gouda, in Holl. Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, 1862.
Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem voor Aardrijkskunde en
Geschiedenis, Maart 1864.
Hoogleeraar aan het Athenaeum Ill. te Amsterdam, in Geschiedenis en Letterkunde,
April 1865.
Schoolopziener in N.-Holland, 1868.
Doctor h.c., Febr. 1875.
Hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam, in de Algem. Vaderlandsche- en
Staatkundige Geschiedenis, Sept. 1877.
Ridder van de Orde van den Ned. Leeuw, Jan. 1882.
Benoemd tot Hoogleeraar te Leiden (bedankt), 1883.
Lid van de Maatsch. van Letterkunde, Historische Genootschap, Koninklijke
Academie, Zeeuwsch Genootschap - etc. Overleden, 4 April 1889.
R o t t e r d a m . A.P.G. JORISSEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889

418

We r k e n .
Abelard en Heloïse. Een karakterstudie. 1862.
De omwenteling van 1813. Historische studien. 1863.
Uitgegeven door de Maatschappij tot N.v. 't A.
Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1813. 1864-65.
Charlotte de Corday, eene historische studie. 1864.
Schets der algemeene geschiedenis. 1865.
Over het begrip van algemeene geschiedenis. Rede ter aanvaarding van het
hoogleeraarsambt aan het Athenaeum Ill. te Amsterdam. 1865.
De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie. 1867.
Herinneringen aan Maurits Cornelis v. Hall 1787-1815. 1867. Niet in den handel.
Napoleon I et le roi de Hollande 1806-1813. 1868
Gijsbert Karel van Hogendorp en van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 Nov.
1813. 1869.
Uit de dagen van 17-21 Nov. 1883. 1869.
Het einde van den strijd, Een laatste woord tegen R. Fruin. 1869.
Constantijn Huygens, Studien. 1871.
De ondergang van het Koninkrijk Holland. 1871.
Historisch leven, Toespraak bij de opening der historische lessen. 1872.
Aan het vaderland. 1872.
Mémoires de Constantijn Huygens, Publiés pour la première fois, d'après les
minutes de l'auteur, précédés d'une introduction. 1873.
De Patriotten in Amsterdam in 1794. 1874.
Anton Reinhard Falck, Herinneringsrede. 1877.
De eerste coalitie en de Republiek der vereenigde Nederlanden. 1877. (Uitgegeven
door de Kon. Akad. van Wetenschappen).
Het onderwijs der hoogeschool. Rede bij het 245jarig bestaan van het Athenaeum
Ill. te Amsterdam. 1877.
Historische karakters. 1877.
Palamedes en Gijsbr. van Amstel. Kritische studien. 1879.
Het verleden van de Universiteit van Amsterdam. Feestrede bij het 250jarig bestaan
van de instelling voor hooger onderwijs in de hoofdstad. 1882.
De overgave van Amsterdam in Jan. 1795. 1884.
Lord Chesterfield en de republiek der Vereenigde Nederlanden. 1885.
Memoriën van Mr. Diderik van Bleiswijk 1734-1755. - 1887.
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H i s t o r i s c h e b l a d e n , 1ste deel. 1889.
H i s t o r i s c h e b l a d e n , 2de deel. 1890.
Ve r s p r e i d e G e s c h r i f t e n .
De bloedbruiloft van 1572. 1852.
Een bezoek van Luther.
De jongste geschiedschrijver van het schrikbewind (Spectator). 1865.
De Indianen van Noord-Amerika (Letteroefeningen). 1868.
Brief van de Gedenkzuil van Waterloo en Quatre-Bras (Spectator). 1865.
Iets over Amsterdamsche couranten in 1809 (Spectator). 1869.
Een paar verliefde Hollandsche dichters (Nederland). 1870.
John Donne en Constantijn Huygens. 1870.
Het journal de Leide in Mei 1810. 1870.
Een steenworp in Mei 1810 (Rotterdamsche historiebl.). 1870.
De handschriften van Constantijn Huygens (Kon. Akad. v.W.). 1873.
Hugeniana (Spectator). 1874.
Lord Brougham en G.K. van Hogendorp (Spectator). 1876.
Feestrede in Felix Meritis. 1877.
Roemer Visscher en zijn gezin (Nederland). 1878.
Kerkgebruik der Psalmen (Kerkelijk Tijdschrift).
Eene autobiographie van Mr. Martinus v. Tonlon (Spectator). 1878.
Palamedes Oldenbarnevelt. 1876.
Uit den Patriottentijd: 1. Apologie van den Vaandrig de Witte. 1878.
2. In het kamp van Zeyst, 1787. 1879.
Over Betje Wolff. (Nederland).
Twee brieven van Bilderdijk (Nederland). 1879.
Over A. Deken en B. Wolf (Nederland). 1880.
J.A. Zoutman (Eigen Haard). 1881.
Het genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Edam. Nuts-Almanak, no.
188.
Uit de dagen der Restauratie (Gids). 1884.
Mr. Daniël Veegens en zijne Haagsche studiën (Gids) enz.
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In de Lijst der Geschriften van Dr. L.W.E. Rauwenhoff moeten nog worden
opgenomen:
1860.

Regtvaardiging uit geloof. Beoordeeling
van: De leer der regtvaardiging door H.C. VOORHOEVE.
(Godg. Bijdragen, bl.
40-91).

1872.

Het recht van de poëzy in den godsdienst.
Leerrede over
Matth. XVIII: 10 (Taal des Geloofs, V.
no. 9).

1874.

De zaak van het Hervormde Weeshuis.
Een woord aan de
Leidsche Burgers (Leiden, S.C. van
Doesburgh).

1881.

Beoordeeling van Dr. A. PIERSON, Studiën
over Johannes Calvijn.
(1527-1536) (De Gids, II: 197-208).

A.K.
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