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Verslag van de 123ste Jaarlijksche Vergadering, gehouden te Leiden
op den 19den Juni 1890.
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, 19 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. C.P. Tiele, 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.
Het Bestuur zal aan de Vergadering de beslissing vragen op het verzoek van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, om terug te ontvangen het werk: ‘de Potter,
Geschiedenis der Gemeenten in Oost-Vlaanderen.’
VIII.
Voorstel van het Bestuur tot benoeming van een Eerelid der Maatschappij.
IX.
Het kiezen van een Lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Dr. J. Ten Brink. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. A. Kluyver en Dr. A. Beets.
Namens het Bestuur,
W.P. Wolters,
Secretaris.
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De presentielijst wordt geteekend door het Eerelid, Dr. N. Beets; door de
Bestuursleden: Dr. C.P. Tiele, Voorzitter. Dr. J.G.R. Acquoy; Dr. J. ten Brink; Mr.
S.J. Fockema Andreae; Dr. W. Pleyte; D. Hartevelt, Penningmeester; W.P. Wolters,
Secr. Bibliothecaris.
Voorts door de Leden: Mr. T.H. der Kinderen; A. Winkler Prins; J. Tideman; B.G.
de Vries van Heyst; P. Bruyn; Dr. F. Pijper; Dr. H. Oort; Dr. W.C. van Manen; Dr.
Chr. J. van Ketwich; J. Craandijk; A. Ising; Mr. J.T. Buys; Dr. I.M.J. Hoog; Dr. S.G.
de Vries; Mr. A. Telting; J.H. Hingman; Mr. J. Dirks; Dr. I. Hooykaas; Dr. J.B. Kan;
W.C. Capel; P.A.M. Boele van Hensbroek; Dr. W.P.C. Knuttel; Dr. J. Dyserinck;
Martinus Nijhoff; S.C. van Doesburgh; Fr. de Stoppelaar; A.P.M. van Oordt; Louis
D. Petit; R.W.P. de Vries; Dr. A.T. van Aken; Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford;
D.F. van Heyst; Dr. W.N. du Rieu; T.H. de Beer; Armand Sassen; Mr. S. Muller,
Fz.; Dr. J.W. Muller; Johan Winkler; P.J. Frederiks; J.F. Gebhard, Jr.; E.A.H.
Seipgens; F.S. van de Pavord Smits; Dr. M.J. de Goeje; Mr. Ch. M. Dozy; Mr. N.
de Roever; Dr. A. Kluyver; Dr. K. Kuiper; Dr. A. Beets; A.A. Vorsterman van Oyen;
H.T. Boelen; Mr. C. Bake; Mr. D. van Eck; J.H. Meijer; Dr. J.J. Prins; Dr. R.J. Fruin;
Mr. C.H.B. Boot; Dr. J. Cramer; Mr. C.M.J. Willeumier; A.N.J. Fabius; Dr. A.E.J.
Holwerda.
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De Voorzitter opent te kwart over elven de vergadering met eene toespraak, welke
als B i j l a g e I hier is bijgevoegd.
De Heer J. Tideman dankt hem onder luide toejuiching der vergadering voor zijne
rede, en noodigt hem uit haar voor de Handelingen en Mededeelingen af te staan.
Dit verzoek wordt ook door eenige waardeerende woorden van het Eerelid Dr. N.
Beets ondersteund. De Voorzitter verklaart er gaarne aan te zullen voldoen.
De Secretaris brengt het van hem in Art. 28 der Wet gevorderde verslag uit. (Zie
B i j l a g e II).
De Heer T.H. de Beer vraagt het woord, om zich te beklagen over den inhoud en den
toon van het levensbericht door den Heer J.G. Frederiks geleverd van het overleden
lid W.J. Hofdijk.
De Voorzitter antwoordt, dat de Redactie der Levensberichten wellicht beter
geregeld worden kan, maar dat aan die Redactie groote bezwaren van allerlei aard
verbonden zijn. Daar die Levensberichten meestal naar aanwijzing der familie van
de afgestorvenen op uitnoodiging van het Bestuur geschreven worden, kan het oordeel
over den inhoud bezwaarlijk éénstemmig wezen.
De Heer Mr. C. Bake geeft zijn leedwezen te kennen, dat in de Levensberichten
niet meer is vermeld van het overleden lid Prof. Jorissen. De Voorzitter antwoordt,
dat naar het uitgesproken verlangen van den overledene niet meer mocht vermeld
worden.
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De Heer D.F. van Heyst vraagt, of het niet mogelijk is, in de ledenlijst ook de titulatuur
der leden op te nemen, en of die lijst niet aldus afzonderlijk aan de leden kan worden
toegezonden? De Secretaris doet opmerken welke bezwaren aan het mededeelen van
de titulatuur, ambten en bedieningen der leden zouden verbonden zijn; hij wijst er
tevens op, dat toch elk jaar in den bundel Handelingen en Mededeelingen eene nieuwe
ledenlijst verschijnt. De laatst genoemde bijzonderheid was den Heer van Heyst
onbekend; hij verklaart zich daarmede tevreden te stellen.
Hierna leest de Bibliothecaris volgens Art. 29 der Wet zijn verslag voor, hetwelk om
de gunstige mededeelingen, welke er in voorkomen, door de vergadering luide wordt
toegejuicht. (Zie B i j l a g e III).
De Voorzitter brengt den Heer W.P. Wolters voor de beide door hem geleverde
verslagen den dank der vergadering.
Volgens Art. 30 der Wet is thans het woord aan de Commissie belast met het nazien
der rekening van den penningmeester. Zij bestaat uit de Heeren E.A.H. Seipgens en
Dr. A. Beets, en brengt bij monde van den laatstgenoemde hulde en dank aan den
Heer Hartevelt. Doze ontvangt daarop het woord en deelt uit de finantieele lotgevallen
der Maatschappij enkele merkwaardigheden mede. (Zie B i j l a g e IV).
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De Voorzitter bedankt de Commissie, de Heeren Seipgens en Beets voor de genomen
moeite, ook den Heer Hartevelt, aan wien hij bij de betuiging van erkentelijkheid
voor zijn uitmuntend beheer de finantieele belangen der Maatschappij aanbeveelt.
Aan de orde zou nu zijn het verslag van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde. De vergadering keurt goed, dat het niet wordt voorgelezen, hoewel
het toch in ‘de Handelingen en Mededeelingen’ zal worden opgenomen. (Zie
B i j l a g e V).
Thans deelt de Rapporteur, Dr. J.W. Muller aan de vergadering de uitkomst mede
van de stemming voor de voordracht van nieuwe leden der Maatschappij. Aan de
werkzaamheden der stemopneming hebben, behalve den Rapporteur en den Secretaris
der Maatschappij deelgenomen de Heeren: Dr. J. van Leeuwen, Jr.; Mr. Ch. M. Dozy;
Mr. E. de Vries en F. de Stoppelaar. Nadat de namen der Heeren, die de meeste
stemmen verkregen hebben, 25 om tot binnenlandsche en 5 om tot buitenlandsche
leden te worden voorgedragen, door den Rapporteur zijn voorgelezen, worden die
Heeren ook, volgens Art. 5 der Wet door de vergadering tot leden der Maatschappij
benoemd.
De namen der nieuw benoemde leden zijn de volgende:

Binnenlandsche Leden.
Dr. H. van Herwerden, Hoogleeraar te Utrecht.
Dr. C. Bellaar Spruyt, Hoogleeraar te Amsterdam.
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Mr. H.L. Drucker, Hoogleeraar te Leiden.
Mr. J.A. Feith, Commies-Chartermeester bij het Rijksarchief te Groningen.
Dr. J.D. Frenay, te Leiden.
W. Rooseboom, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage.
Mr. J.L. Berns, Archivaris van Friesland, te Leeuwarden.
Mr. J.E. Heeres, Adjunct-Commies bij het Rijksarchief te 's-Gravenhage.
Dr. J.J. Hartman, Conrector aan het Gymnasium te Leiden.
Mr. H. Ph. de Kanter, Advocaat te Brielle.
Dr. Mr. C.P. Burger, Bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
Dr. H. Blink, te Amsterdam.
Dr. H.G. van de Sande Bakhuyzen, Hoogleeraar te Leiden.
W.F. Margadant, te 's-Gravenhage.
Mr. S. Gratama, Archivaris van Drenthe te Assen.
Dr. U. Ph. Boissevain, Hoogleeraar te Groningen.
Mr. W.W. van Lennep, Wethouder te Amsterdam.
G. Jonckbloet, Priester te Maastricht.
S.N. Tromp, oud Adsistent-Resident van Sintam, te 's-Gravenhage.
Mr. A.C. Bondam, Archivaris van Noord-Brabant, te 's-Hertogenbosch.
W.P. van Stockum, te 's-Gravenhage.
Dr. D.E. Siegenbeek van Heukelom, Hoogleeraar te Leiden.
Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Advocaat te Leiden.
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Dr. M. Treub, Directeur van 's Lands Plantentuin, te Buitenzorg N.I.
Dr. J.L.A. Brandes, Ambtenaar voor de beoefening van Indische Talen, te Batavia.

Buitenlandsche Leden.
Fl. van Duyse, te Gent.
G. Bonet-Maury, te Parijs.
Dr. Guido Gezelle, te Kortrijk.
W.J. Ch. Moens, te Lymington, Engeland.
Ernst Müller, te Langnau, Zwitserland.
De Voorzitter bedankt de Commissie van stemopneming en bijzonder den Rapporteur
voor den dienst aan de Maatschappij bewezen.
De vergadering wordt hierop voor eenigen tijd geschorst.
Na de pauze komt punt VI van den beschrijvingsbrief aan de orde. De Voorzitter
herinnert, dat ten gevolge van een vroeger genomen besluit (Hand. Jaarl. Algem.
Verg. 1885 blz. 105) de opbrengst nog voor hetzelfde doel moet beschikbaar blijven.
Aangaande punt VII van den beschrijvingsbrief wordt na voorlezing door den
Secretaris van de tusschen den Minister en het Bestuur der Maatschappij gewisselde
brieven en na discussie, waaraan vooral de Heeren Dr. J.B. Kan en Dr. R.J. Fruin
deelnemen, besloten het door Dr. W.N. du Rieu schriftelijk ingediende voorstel aan
te nemen. Het Bestuur wordt dus door de Algemeene Vergadering gemachtigd aan
Z.E. den Minister van Binnenlandsche zaken te berichten:
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‘dat het indertijd ontvangen exemplaar van het werk van Frans de Potter, getiteld:
‘Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen’ op kosten der
Maatschappij is ingebonden en ook met den stempel der Maatschappij is gewaarmerkt,
waarom het moeielijk weder uit de Boekerij kan worden gelicht;
dat evenwel, indien Zijne Excellentie dat wenscht, het Bestuur gemachtigd is een
Exemplaar der verschenen Deelen, gelijk aan dat van wege het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken ontvangen, aan te koopen, al is het dat de post, op de
begrooting der Maatschappij voor den aankoop van boeken bestemd, daardoor niet
onbelangrijk wordt bezwaard en dat exemplaar aan Zijne Excellentie aan te bieden:
dat de beslissing Zijner Excellentie hierover door het Bestuur zal worden
afgewacht.’
Het Bestuur stelt thans aan de Vergadering voor tot Eerelid te benoemen, Dr. M. de
Vries. Aanbeveling acht het Bestuur onnoodig en de Vergadering huldigt die
voordracht dan ook zonder stemming, éénparig, met daverende toejuiching. Tevens
wordt besloten, dat eene Commissie uit het Bestuur na afloop der Vergadering den
Heer de Vries die benoeming zal gaan mededeelen1.

1

Na afloop der Vergadering hebben zich onder geleide van het Eerelid Dr. N. Beets, de
Bestuursleden Dr. C.P. Tiele, Dr. J. ten Brink en W.P. Wolters naar de woning van Dr. M.
de Vries begeven. De Voorzitter Tiele deelde hem de benoeming tot Eerelid mede, met de
verzekering, dat de Maatschappij het zich eene eer rekende hem die hulde te bewijzen, als
bewijs van erkentelijkheid voor zijne vele, langdurige en gewichtige diensten. De Heer de
Vries dankte in gevoelvolle woorden; de bloei der Maatschappij zal hem steeds blijven ter
harte gaan, al kan hij voor haar niet meer zijn, wat hij jaren lang geweest is. Tevens droeg
hij aan de Commissie op, reeds aan den maaltijd zijne bijzondere erkentelijkheid voor de
hem bewezen eer te betuigen. Aan dat verlangen is ook inderdaad door het Eerelid Dr. N.
Beets voldaan.
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Art. IX van den beschrijvingsbrief vermeldt de voordracht van de Maandelijksche
Vergadering tot benoeming van een bestuurslid. Met overgroote meerderheid van
stemmen wordt door de Vergadering benoemd de Heer Dr. A. Kluyver. Daar deze
Heer bij het bekend worden van de uitkomst der stemming niet ter vergadering
tegenwoordig is, zal de Secretaris hem daarvan schriftelijk kennis geven1.
De Voorzitter volgt thans de orde der presentielijst, als hij vraagt, of iemand nog iets
heeft voor te stellen of mede te deelen.
De Heer A.L.H. Ising komt terug op hetgeen over Hofdijk's levensbeschrijving gezegd
is. Hij betreurt de afkeuring van dien arbeid, vooral daar de Schrijver, de Heer J.G.
Frederiks, niet tegenwoordig is en te meer, daar hij voor zich zelf met dat ongunstige
oordeel niet geheel kan instemmen. De Schrijver heeft althans zeker niet bedoeld de
nagedachtenis van Hofdijk te kort te doen. De Voorzitter

1

Dr. A. Kluyver heeft het bericht van den Secretaris ontvangen en bij missive van 8 Juli
daaraanvolgende de benoeming tot bestuurslid aangenomen.
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huldigt de goede woorden van den Heer Ising, maar sluit over die zaak de discussie.
De Heer D.F. van Heyst vraagt, of de geldmiddelen der Maatschappij niet zouden
veroorloven aan de leden een of ander boekwerk uit te reiken. De Voorzitter doet
opmerken, dat de Boekerij, ook al is de Catalogus afgedrukt, veel geld vordert, te
meer nu men er aan denken kan het ontbrekende aan te vullen.
De Heer A.N.J. Fabius zou aan de nieuwe leden de verrassing willen besparen,
hun veroorzaakt door de verplichting tot aankoop van den Catalogus der Bibliotheek.
De Voorzitter doet opmerken, dat die verplichting uit Art. 10 der Wet voortvloeit,
maar belooft, dat de Secretaris de volledige bepaling bij de mededeeling der
benoeming aan de nieuwe leden zal voegen.
De Heer A.A. Vorsterman van Oyen huldigt de juistheid der namen in de ledenlijst.
Hij deelt voorts mede dat in het aanstaande jaar zal uitkomen een dichtbundel, waarin
de poëzie der jaren 1830, 31 en 32, zooveel mogelijk zal zijn bijeengebracht. Hij
noodigt al de aanwezigen uit, hem door bijdragen, welke uit die jaren wellicht in hun
bezit mochten zijn, voor de vorzameling ter hulp te komen. Deze gevraagde
ondersteuning wordt gen. Heer door de toejuiching der Vergadering althans toegezegd.
De Heer H.T. Boelen vraagt, waarom op de Candidatenlijst de namen ontbreken
van zoovele dames, die met gelukkigen uitslag zich aan de beoefening der Letterkunde
wijden? De Voorzitter en na hem
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ook Dr. J. ten Brink, bestuurslid antwoorden, dat zulk eene voordracht zou zijn tegen
de wet. Herziening der wet op dit punt blijft mogelijk, maar of zij wenschelijk is,
schijnt aan het Bestuur eene niet gemakkelijke vraag.
De Heer Mr. C. Bake doet opmerken, dat in de Candidatenlijst enkele grove fouten
voorkomen. De Secretaris zegt dank voor die opmerking, want zij geeft hem vrijheid,
de Heeren Leden op onjuiste vermeldingen, slecht, zelfs onleesbaar schrift en
dergelijke voor hem onoverkomelijke bezwaren opmerkzaam te maken. Hij neemt
daarom de vrijheid beleefdelijk te verzoeken, dat men zich in het vervolg op meer
duidelijkheid en nauwkeurigheid bij de aanbeveling van nieuwe leden zal willen
toeleggen.
Nadat de Heer Dr. W. Pleyte de aanwezigen nog tot een bezoek aan de nieuwe
kunstzaal heeft uitgenoodigd, sluit de Voorzitter de Vergadering met de uitnoodiging
om zich te hereenigen aan den maaltijd, die te vijf uren op Zomerzorg zal gehouden
worden.
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Bijlagen.
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Bijlage I. toespraak van den voorzitter.
Mijne Heeren, waarde Medeleden!
Was het moed, of was het overmoed, die mij de benoeming tot Voorzitter onzer
Maatschappij deed aanvaarden? Had ik vroeger niet bij ervaring geleerd, dat die taak
niet zoo licht is als zij schijnt? Zeker was het niet de overijling van een lichtzinnige.
Ik was gebonden door mijn woord. Een jaar vroeger had mijn waarde voorganger
Acquoy, toen ik bezwaar maakte den Voorzitterstoel in te nemen, zich daartoe alleen
laten vinden, indien ik beloofde hem na een jaar den hamer uit de hand te zullen
nemen. Misschien was die belofte overijld, maar toen zij eens gegeven was moest
ik haar houden. En wie kon ook vooruitzien, wat verrassing, aangenaam voor u, maar
zeer bezwarend voor zijn opvolger, hij in alle stilte voorbereidde? In plaats van,
zooals de vroegere Voorzitter Fruin het eens heeft uitgedrukt, de vrijheid die de
nieuwe wet hem gaf te gebruiken, om te doen zooals de oude wet had voorgeschreven
heeft hij die vrijheld ..... misbruikt?… ik zal mij
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wel wachten dit te zeggen - neen, aangegrepen, om naar zijn volle recht, aan zijn
inleidingsrede een wetenschappelijke verhandeling toe te voegen over een onderwerp,
gekozen uit het gebied waarop hij heerscht en van dat onzer Maatschappij niet al te
ver verwijderd. En dat vond toejuiching. Men sprak den wensch uit, dat men hem
daarin navolgen zou. En die eerste navolger moest ik nu zijn! Wel diepgegrond en
vastgeworteld moet onze vriendschap wezen, dat ik hem dit vergeven heb!
Intusschen M.H.H., souffrez que je l'admire et ne l'imite point. Al sta ik eenigszins
verlegen voor u, gelijk iemand die weet, dat men van hem op een verjaarfeest een
geschenk wacht en die niets meer doen kan dan zijn gelukwensch stamelen, ik heb
heden geen verrassing voor u meegebracht.
Gij vraagt mij rekenschap van dit besluit, en gij hebt er recht toe. Meent ook niet,
dat het zoo lichtvaardig genomen is. Mijn vrienden weten, dat ik niet van overdrijving
houd, en daarom zal ik niet zeggen, dat ik sedert onze vorige Algemeene Vergadering
geleefd heb als hing mij een vonnis boven het hoofd. Mijn eetlust is niet gestoord,
mijn slaap niet onrustig geweest door bange droomen. Toch, toen de tijd naderde dat
ik mij tot den arbeid van heden moest gaan voorbereiden, voelde ik mij niet zoo
rustig meer. Moest ook ik een zelfstandig onderwerp behandelen, waar zou ik het
vinden? Ik kon u toch moeilijk over babylonisch spijkerschrift onderhouden, noch
u loodsen over den wijden oceaan der algemeene godsdienstwetenschap. Één straaltje
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van hoop bleef nog over. Kon misschien het godsdienstig geloof onzer nog niet
gekerstende voorvaders mij een onderwerp leveren? Maar wij weten, of wat hier op
hetzelfde neerkomt, ik weet er zoo weinig van; nieuwe ontdekkingen op dit gebied
zijn in den laatsten tijd nu juist niet aan 't licht gebracht, en men maakt die ook niet
tegen bepaalden termijn. Op ruimer veld dan rondgezien! De oudgermaansche
mythologie levert wellicht een stof, wier behandeling hier niet misplaatst mag heeten.
Weldra had ik een tiental onderwerpen, dat is juist elf te veel, met andere woorden,
minder dan geen. Want tegen de bespreking van elk dezer onderwerpen verhieven
zich zooveel moeilijkheden, dat ik ze ten laatste alle moest opgeven. Ook leeft men
op dit gebied tegenwoordig in omwenteling en broederkrijg, en men moet al een man
van groot gezag zijn, om met beslistheid partij te kiezen en te verzekeren aan welke
zijde het recht is. En eindelijk, mocht ik bij de meesten uwer belangstelling
verwachten voor mythologie, een wetenschap, waarin bijkans alleen haar eigen
beoefenaars nog gelooven en die onder dezen zelfs al afvalligen telt. Weest dus
gerust, M.H.H. Heb ik u wellicht een weinig teleurgesteld, troost u met de gedachte,
dat gij aan een groot gevaar ontsnapt zijt. Geen Odhinn zal u meesleepen op zijn
wilde jacht, geen Hermodhr of Brynhild u mee ter hel doen rijden. En 't is ten slotte
toch ook beter zoo. Mijn opvolgers aan deze plaats blijven nu vrij in hun keus. Zij
kunnen doen als de Voorzitter van '89 of ‘doen door laten’ als de Voorzitter
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van '90. Ik hoop voor u, dat zij het voorbeeld van den eersten zullen volgen.
En ik volg nu zijn voorbeeld en dat van allen die vóor ons van deze plaats het
woord tot u richtten, door u een hartelijk welkom toe te roepen. Ik verheug mij dat
gij weder in betrekkelijk grooten getale aanwezig zijt- En ik bedrieg mij wel niet,
als ik zeg, dat hetgeen u hier samenbracht niet in de eerste, misschien zelfs niet in
de tweede plaats, het verlangen is om veel te hooren, wat gij trouwens later nog rustig
lezen kunt, maar vooral belangstelling in onze Maatschappij, wier zaken behartigd
en voor wier toekomst gezorgd moet worden, en dan niet het minst de hoop hier oude
vrienden en medeleden weer te zien en nieuwe te leeren kennen, oude banden nauwer
toe te halen en nieuwe banden te knoopen. Wij hebben behoefte aan zulke
samenkomsten. 't Is ons niet genoeg slechts van elkander te hooren en te lezen, ook
van aangezicht willen wij elkander zien en reeds hier eenige vriendelijke woorden
met elkander wisselen, totdat straks de gemeenschappelijke maaltijd, waarbij geen
uwer mag ontbreken, naar oud vaderlandsche gebruik op dit gezellig samenzijn de
kroon zet, de gemoederen opengaan en daarmee de sluizen der welsprekendheid zich
ontsluiten, en wij eindelijk met goede herinneringen en met een ‘tot weêrziens’ naar
onze woningen keeren.
Helaas! als altijd mengt zich in den opgewekten toon, waarop de Voorzitter oude
en nieuwe leden begroet, een weemoedige klank. Daar zijn er, aan
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wie misschien ten vorigen jare dit ‘tot weêrziens!’ werd toegeroepen en wier gelaat
wij niet meer zullen aanschouwen. Een hunner, de getrouwste der getrouwen, die
nooit ontbrak, mag ik niet nalaten te noemen. Hij had hier zijn vaste plaats gekozen
- dat het de uiterste linkerzijde was, was geen symbool van oppositiegeest, want van
hem juist ging gewoonlijk het voorstel uit, om instemming met de rede van den
Voorzitter te betuigen en haar te doen drukken - maar hij zat daar 't gemakkelijkst
en geschiktst om voor zijn getrouw Spectatorverslag de noodige aanteekeningen te
maken. De naam van Campbell is op uw aller lippen. En wie dien naam uitspreekt
noemt een bibliograaf van uitgebreide kennis, wiens verdiensten onze Universiteit
erkend had door hem haar eere-doctoraat, en de Koninklijke Akademie van
wetenschappen door hem haar lidmaatschap aan te bieden; doch ook een man van
onbegrensde welwillendheid, die door zijn inlichtingen, door het beschikbaar stellen
van de schatten der aan zijn zorgen toevertrouwde boekerij, door den aankoop van
kostbare werken, elders niet aanwezig en toch door sommigen vurig verlangd, de
wetenschap diende en haar beoefenaars aan zich verplichtte. Niemand hunner zal
hem ooit vergeten en ook in onzen kring zal hij zeer worden gemist.
Onze Secretaris zal u straks een overzicht geven van al de verliezen, in het
afgeloopen genootschapsjaar door onze Maatschappij geleden. Zij zijn talrijk, gelijk
in een jaar, dat zoovelen onzer eerste mannen wegsleepte, te verwachten was. Daar
zijn er onder
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die, al is 't op ander gebied dan dat onzer Maatschappij, voor de wetenschap groote
verdiensten hadden, zooals de Utrechtsche hoogleeraar Dr. P. de Jong, ja, een
buitengewonen roem verwierven, zooals zijn ambtgenoot Dr. C.H.D. Buys Ballot,
of die in de staatkunde een belangrijke rol speelden, zooals Mr. H.J. baron van der
Heim. In Dr. H.N. van Teutem verloren wij ons oudste lid, reeds in 1830 gekozen,
en in Mr. H. Vollenhoven, van wiens voorkomendheid en hulpvaardigheid velen
onzer de vriendelijkste herinneringen bewaren, een der belangstellendsten, die zijne
liefde voor onze Maatschappij toonde door haar een belangrijk legaat na te laten.
Maar ik mag niet allen noemen. Een viertal slechts, opzettelijk gekozen omdat zij
te zamen de twee vakken van wetenschap en de twee vormen van letteren
vertegenwoordigen, waaraan onze Maatschappij gewijd is; ik bedoel den taal- en
letterkundige Georg Penon, den geschiedvorscher Christiaan Sepp, den als Damas
bekenden geestigen prozaschrijver Mr. F. baron van Hogendorp en den dichter, wiens
naam het genoeg is te noemen, Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
Van Penon mocht ik niet zwijgen, al kan ik slechts op anderer gezag van hem
spreken, en al beduidt het niets zoo ik hem roem, omdat ik er onbevoegd toe ben. In
den vollen bloei des levens is hij heengegaan, terwijl er nog zooveel van hem werd
gewacht. Van hem, den grondigen kenner onzer letterkunde en harer bibliografie,
hoopten wij nog de voltooiing te ontvangen van de uitnemende Bloem-
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lezing van Dicht- en Prozawerken, die hij in aansluiting bij Jonckbloet's Geschiedenis
bewerkte; van hem, die reeds door zijn uitnemende dissertatie over Vondels
hekeldichten getoond had met dezen hoofddichter innig vertrouwd te zijn, mochten
wij de voortzetting van Alberdingk Thyms uitgave van Vondel te gemoet zien, gelijk
hij dat zelf had toegezegd. Helaas! de dood verraste hem, voordat hij den eenen
arbeid ten einde brengen, den anderen zelfs ter hand nemen kon. Toch, wat hij gaf
was reeds veel. Over het degelijke en nauwgezette zijner onderzoekingen, het pittige
en heldere van zijn stijl is slechts één stem, en was zijn critiek soms zeer gestreng,
men zegt mij dat zij ook in den regel verdiend en altijd eerlijk was. Dit is zeker, dat
nooit iets anders dan liefde tot de waarheid en ijver voor de wetenschap zijne pen
bestierden.
Om Sepp te gedenken behoef ik niet alleen op het oordeel van anderen te steunen.
Ook voor de meesten uwer was hij geen vreemdeling, en degenen die hem slechts
uit zijn werken kennen zullen, met ons in wier midden hij jarenlang verkeerde, zijn
nog onverwachten dood diep betreuren. Hoog van leeftijd, scheen hij toch onvermoeid
en tot voor weinige maanden zijn werkkracht niet afgenomen. Geschiedvorscher
meer nog dan geschiedschrijver, heeft hij zich toch niet vergenoegd met het vlijtig
verzamelen van nieuwe bouwstoffen, noch zich tot het samenstellen van enkele
monografieën beperkt, maar ook meer dan eens een geheel, en dan een zeer belangrijk
tijdvak der geschiedenis, 'tzij onzer godgeleerdheid,
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'tzij van ons godgeleerd onderwijs ten onderwerp gekozen. Scheen het ook, dat de
rijkdom de stof die hij had saamgegaard en de nauwgezetheid, waarmee hij alles
door de stukken wilde staven, hem bij de rangschikking een weinig bemoeilijkten,
en schaadde dit soms aan den vorm zijner geschiedschrijving, toch boeit hij door de
degelijkheid zijner wetenschap, door den ernst van zijn onderzoek, door de helderheid
en onpartijdigheid van zijn oordeel. Bij alle trouw aan eigen overtuiging, die hij
onbewimpeld uitsprak, was hij nooit eenzijdig of bekrompen, maar wist hij ook wat
hem persoonlijk niet aantrok te waardeeren. Die zich wijden aan dezelfde studiën
waarin hij zoo groot gezag heeft, zullen zijn geschriften steeds dankbaar raadplegen,
en zijn grootere werken, voor ruimer kring bestemd, voor alle theologen onmisbaar
en ook voor de beoefenaars van de geschiedenis des vaderlands van groot gèwicht,
behooren tot die, waarop men wel voortbouwt, doch waarmee men rekening moet
houden en die blijvende waarde bezitten. Sepp was een van hen op wie onze
Maatschappij roem mocht dragen. Vroeger was hij nauw met haar verbonden. Hij
heeft zitting gehad in haar bestuur en als getrouw lid der historische Commissie
schatte men hem hoog. Zijn geestig en onderhoudend gesprek maakte het tot een
voorrecht, wanneer men aan onzen maaltijd een plaats nevens hem kon veroveren,
en zijn warm vriendenhart, zijn mildheid waar het gold de belangen der wetenschap
of van de misdeelden onder haar beoefenaars te bevorderen, wonnen hem de oprechte
genegenheid van velen.
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Meent niet, M.H.H., dat ik een tegenstelling gezocht heb, door in de derde plaats
Damas te noemen. Bij de schikking van mijn viertal namen heb ik alleen gedacht
aan 't geen zij vertegenwoordigden. Maar ik erken, als ik een tegenstelling had willen
zoeken, dan had ik moeilijk een scherpere kunnen vinden, dan tusschen den grondigen,
door het wicht zijner stof eenigszins overstelpten historicus, van wien ik zoo even
gewaagde, en den geestigen schrijver, wiens verdienste juist in zijn meesterschap
over den vorm, in zijn stijl gelegen is. Werd die verdienste algemeen erkend? Ik heb
eenigen grond er aan te twijfelen. Zelfs het beschaafde en ontwikkelde deel van ons
volk heeft voor stijl niet zooveel hart, - of moet ik zeggen: zulk een fijn gehoor? als bijvoorbeeld het Fransche. Geheel miskend werd echter het talent van Damas
evenmin. Velen, ook die zich met zijn wat ouderwetsche denkbeelden en met sommige
zijner wonderspreukige beschouwingen niet vereenigen konden, ondervonden de
bekoring van de wijs waarop hij ze voorstelde, en grepen iedere week met zekere
gretigheid naar het nieuwe nommer van de Haagsche Omtrekken door zijn hand
geschetst. Ook wij ouderen behoorden tot zijn bewonderaars. Men meent doorgaans,
dat wij niets waardeeren dan de ciceroniaansche welluidendheid van van der Palm
of de klassieke soberheid van Bosscha, en daarom voor den stijl onzer jongere
schrijvers geen smaak hebben. Maar dat is waarlijk niet het geval. Mij althans treft
die beschuldiging niet. Wat mij in eenige, thans zoo toegejuichte
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jongere schrijvers hindert, is dat gezochte, dat onware, dat gewrongene, waardoor
een schijn van oorspronkelijkheid moest gegeven worden om de armoe aan
oorspronkelijkheid te verbergen; het zijn die kokette kunstjes en maniertjes, die den
wansmaak in vervoering brengen, maar die den goeden smaak beleedigen. Van dat
alles vind ik in het proza van Damas niets. Het verschilt hemelsbreed van dat der
groote stylisten uit de eerste helft dezer eeuw, wier olympische kalmte nog in sommige
der ouderen onder onze tijdgenooten, Beets, Opzoomer en anderen voortleeft; het
heeft niet den savanten zinbouw van Huët, noch de stoutheid, de zenuwachtige
hartstochtelijkheid van Multatuli, in de oogenblikken waarin hij zichzelf vergeet en
zijn onderwerp hem meesleept; het is zijn eigen proza, vlug en licht en toch ernstig,
kernachtig en puntig en toch altijd ongekunsteld en eenvoudig. Het bezit al de goede
eigenschappen van den franschen stijl, zonder ooit zijn hollandsch karakter te
verliezen. En dat, omdat deze schrijver zichzelf geeft, omdat hij zegt wat hij te zeggen
heeft, zoo schoon en goed als zijn kostelijk talent hem dit vergunde, zonder zich
verplicht te rekenen eerst dat talent te verkoopen in de slavernij van een dier
halfwaanzinnige theorieën of stelsels, die tegenwoordig letteren en kunst met den
ondergang bedreigen.
De luisterrijkste naam, die op de lijst onzer dooden voorkomt is zeker die, welken
ik in de laatste plaats noemde, die van ten Kate. In de geschiedenis onzer letteren
heeft deze uitnemende dichter zich een blij-
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vende plaats verzekerd, en onder de begaafdsten. Al was ik er toe bekwaam, ik zou
niet mogen vooruitloopen op het levensbericht, dat, door dichterhand geschetst, reeds
in onze handen is en weldra in de uwe zal zijn. Nog veel minder zou ik wagen een
critische beschouwing zijner werken te geven. Het is daartoe nog de tijd en zeker
hier de plaats niet. Maar een woord van dankbare hulde mag hier niet ontbreken, van
hulde aan den man, dien 't ons een eere was onder onze medeleden te tellen. Zijn
meesterschap over onze taal grensde aan 't wonderbare. Hoe wist hij haar te kneden,
te buigen naar zijn wil, te doen vloeien, als ware zij een zangerige tongval uit het
Zuiden. En dat zonder inspanning, met een gemakkelijkheid, die alleen verklaart hoe
éen man zulk een rijkdom van dichterlijke werken (om van zijn prozaschriften niet
eens te spreken) en daaronder zooveel meesterstukken heeft kunnen nalaten. De
verzen vloten hem uit de pen, gelijk zij hem bij zijn bezielde en bezielende
improvisaties van de lippen rolden. Men zou haast zeggen, dat het hem meer
inspanning moet gekost hebben, in proza te schrijven en te spreken, dan in poëzie.
Wie onzer dichters heeft hem geëvenaard in de gaaf om de uitnemendste werken van
uitheemschen oorsprong, niet alleen in vloeiende Nederlandsche verzen te vertalen,
maar in echt Nederlandsche gedichten om te scheppen? Bilderdijk misschien; en
toch zou ik dit, hoe hoog Bilderdijk in ander opzicht boven hem moge staan, niet
eens durven beweren. Dit is zeker, dat niemand zooveel schoons en voortreffelijks
van
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vreemden bodem op den onzen overgeplant en inheemsch heeft gemaakt, als deze
dichter. Toen die gaaf hem tot bewustheid was gekomen, was het alsof hij zich niet
meer bedwingen kon. Het eene groote werk volgde op het ander. Niet slechts kleinere
gedichten uit alle landen en tijden, niet slechts fragmenten van grootere, maar gansche
bundels, tragedies, heldendichten verdrongen elkander. Er was een tijd, toen men
scheen te vergeten, dat ten Kate als oorspronkelijk dichter zijn sporen sinds lang
verdiend had en hij zelf er niet meer aan scheen te denken. Maar hij zou zich wreken.
Toen hij het einde zijner lange - lang, omdat zij zoo vroeg begon - zijner schitterende
dichterloopbaan voelde naderen, heeft hij door een drietal oorspronkelijke
meesterwerken zijn roem als zelfstandig dichter gehandhaafd. In zijn Schepping
vooral ontplooit hij zijn volle kracht. Het gedicht zelf verdient een grootsche
schepping te heeten en de dichter heeft daarin zonder twijfel zijn toppunt bereikt, al
zijn ook De Planeten en De nieuwe Kerk die volgden rijk aan schoonheden. Of de
opzet gebrekkig, of de poging die men er in meent te zien, om het bijbelsch
scheppingsverhaal met de uitkomsten der nieuwere wetenschap te verzoenen mislukt
is, zooals men beweerd heeft - in die vragen kunnen wij ons thans niet verdiepen.
Heeft de dichter zulk een poging bedoeld, dan heeft hij gedwaald, want dat is des
dichters werk en roeping niet. Maar het is des dichters recht en vrijheid verkorten,
aan de scheppingen zijner fantazie den maatstaf aan te leggen die voor een
wetenschap-
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pelijke verhandeling past. Dat ons in deze inkleeding een schat van onvervalschte,
waarlijk verhevene en verheffende poëzie wordt geschonken, mag niemand loochenen.
En al is 't vermetel te voorspellen, wat het oordeel van het nageslacht zijn zal, dit
durven wij nu reeds verzekeren, dat het beste wat deze dichter gewrocht heeft steeds
gerekend zal worden tot het uitnemendste wat onze letterkunde heeft voortgebracht
en dat zijn naam zal blijven leven bij zijn volk.
Zal dat niet zoo zijn met een anderen dichter, eenmaal ook ons medelid, sinds vele
jaren niet meer onder de levenden, doch dien ik heden niettemin moet noemen, ik
bedoel de Génestet? Sommigen meenen het en waagden 't ook reeds uit te spreken.
In weerwil van de groote populariteit die hij nog altijd geniet - de uitgaven zijner
werken volgen snel op elkander en mannen van de uiteenloopendste richtingen hebben
bij elke gelegenheid een zijner verzen op de lippen - in weerwil van die nog niet
afnemende populariteit, ontbreken de profeten niet, die voorspellen dat men hem
weldra vrij wat lager zal gaan schatten. Ja, 't is al gezegd, dat hij geen verzen kon
maken. Nu, zulke verzen, als de school die dit oordeel velde ons opdischt, kon hij
zeker niet maken; hij had er te veel goeden smaak voor. Maar al ware onze natie in
weinige jaren zoo snel vooruitgestreefd, dat de denkbeelden door hem geuit voor
haar nu reeds verouderd bleken, andere natiën schijnen die duizelingwekkende hoogte
van ontwikkeling nog niet bereikt te hebben. Engelschen en
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Duitschers vooral zijn achterlijk genoeg, om hem meer en meer te waardeeren,
naarmate hij hun beter bekend wordt. Een verblijdend bewijs daarvan hebben wij
onlangs ontvangen. Ons buitenlandsch medelid, Dr. R. Hanne te Hamburg-Eppendorf,
die reeds vroeger op zeer gelukkige wijs eenige van de Génestets gedichten in het
Hoogduitsch overgebracht en in een kleinen bundel had uitgegeven, heeft dien arbeid
voortgezet en zelfs gewaagd den St. Nikolaasavond te vertalen. Een zware taak, doch
die hij met talent volbracht heeft. Met dit en andere gedichten vermeerderd, heeft hij
nu den Bundel opnieuw uitgegeven en aan onze Maatschappij opgedragen. Met
ingenomenheid hebben wij die opdracht aanvaard. Wij zijn door de groote waardeering
onzer letterkunde in vreemde landen nog niet zoo bedorven, dat wij er onverschillig
voor geworden zijn, en waar zij voorkomt er ons niet in zouden verheugen.
Onwillekeurig vragen wij, waarom die waardeering zoo zeldzaam is. 't Ligt zeker
voor een deel daaraan, dat onze taal zoo weinig gekend wordt. Letterkundige werken,
zal men er het volle genot van hebben, moeten in 't oorspronkelijke gelezen worden.
Elke overbrenging, ook de beste, is gebrekkig, vooral waar 't poëzie geldt. Daarom
kunnen wij ons niet vergelijken bij die groote natiën, wier talen door alle beschaafden
gelezen worden en wier begaafdste schrijvers zich geheel aan de letteren kunnen
wijden, wat bij ons voor allen die geen onafhankelijk vermogen bezitten onmogelijk
is. Maar er zijn volken, niet talrijker dan het onze en wier talen niet meer
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dan de onze verbreid zijn, en die toch een groot aantal auteurs kunnen aanwijzen,
wier werken de heele wereld leest. Ik noem slechts de namen van Tegnèr, Runeberg,
Bremer, Carlèn, Andersen, Björnson, Ibsen, de eerste die mij voor den geest komen.
Zou 't ook kunnen wezen, dat wij Nederlanders, schrijvers en lezers beide, te
kosmopolitisch zijn, zoodat de eersten zich te veel door uitlandsche modellen laten
leiden, de laatsten voor het vreemde het eigene verwaarloozen? Ik vraag slechts.
Maar dit durf ik wel met zekerheid zeggen, dat waar ook de rijkstbegaafden bij hun
eigen volk, althans bij de beschaafdsten, op koelheid of onverschilligheid stuiten of
verscheurd worden door een eenzijdige en bittere critiek, zij zich niet kunnen toonen
in de volle mate hunner kracht. En ook dit is zeker - als ge u de namen voor den geest
roept van hen, wier roem als dichters of schrijvers niet binnen onze grenzen beperkt
bleef, dan zult ge 't bevestigd vinden - niet wat van vreemden gevolgd werd, maar
wat echt hollandsch was en zoo door zijn oorspronkelijkheid aantrok, werd ook bij
andere natiën het eerst en 't meest gewaardeerd. De Génestet, de leekedichter, is
daarvan een nieuw bewijs.
Maar ik mag mij in deze bespiegelingen niet langer verdiepen. Ik moet nog van
andere dingen spreken. Een uitvoerig verslag van onze jeesten en aventuren in 't
afgeloopen genootschapsjaar verwacht noch verlangt gij van mij. Wat er op onze
maandelijksche vergaderingen werd verhandeld, hoe uw geduld op de proef werd
gesteld door de late verschijning van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

36
den bundel Levensberichten, maar uw ontevredenheid zoo wij hopen gestild door
zijn eerbiedwaardigen omvang en rijken inhoud, en hoe tevens maatregelen werden
genomen om voortaan tijdiger gereed te zijn; hoe wij deelden in de feestviering van
onzen De Vries; hoe de uitgave van het Tijdschrift op nieuwe leest geschoeid en
daarbij de Commissie van Taal- en Letterkunde uit langen sluimer gewekt werd; hoe
tot den aankoop van boeken voor de Bibliotheek een nieuwe, praktischer regeling
werd vastgesteld, welke beide laatste zaken reeds onder het bestuur van mijn
voorganger bepaald en voorbereid waren, doch in dit dienstjaar tot uitvoering kwamen;
- dat alles en nog zooveel meer zult gij vernemen uit de gewichtige oorkonde waarvoor
onze Secretaris straks uwe aandacht zal vragen. Maar éen jubelkreet moet ik slaken.
't Zou vrij overbodig geweest zijn te bepalen aan welke regelen voortaan de aankoop
van boeken onderworpen zou zijn, indien we ons bij dien aankoop nog altijd zoo
moesten beperken, als dat in de laatste jaren het geval was. Maar dat is gelukkig zoo
niet meer. De schoone, voortreffelijke, terecht veelgeroemde Catalogus is voltooid.
De rekening van den Boekhouder bevat den laatsten post, die daarvoor betaald is.
Wij kunnen weer boeken koopen. En wij kunnen dit zelfs met ruime hand, dank zij
de waarlijk vorstelijke mildheid van een onzer medeleden, wiens naam en het bedrag
van wiens gift ik nog niet noemen wil, omdat ik dit voorrecht aan Secretaris en
Penningmeester wil laten.
Al de nieuwe leden door u in de vorige vergdāde-
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derîng benoemd hebben, met éene uitzondering, die benoeming aangenomen; wij
hopen dat degenen op wie ditmaal uwe keus viel even bereid zullen zijn onze
gelederen te versterken. In den regel hebben wij over weigering van 't aangeboden
lidmaatschap niet te klagen. Men schijnt het nog een eere te achten tot onze
vereeniging te behooren en zich daarvoor eenige geldelijke offers te willen getroosten.
Dit geeft mij aanleiding, eer ik eindig, nog éen punt ter sprake te brengen. Over die
benoeming van nieuwe leden moeten wij gedurig nog al eenige critiek vernemen.
Zooals gij weet werd daarin, eenige jaren geleden, een belangrijke verandering
gemaakt. Toen was de klacht, dat slechts degenen die ter vergaderingen kwamen aan
de stemming konden deelnemen en dus vèr het grootste deel der leden daarvan
uitgesloten was. Ook werd, zeide men, vóor de opening der vergadering een ware
stemmenbeurs gehouden. Elk wierf voor zijn eigen candidaten en beloofde, in ruil
voor de stemmen zijner vrienden en bekenden, de candidaten van dezen te steunen.
Toen werd de thans geldende wijs van benoeming ingevoerd. En nu vernemen wij
weder klachten. ‘De keus schijnt ruim,’ zoo roept men ons toe, ‘want de lijst der
aanbevolenen bevat haast driemaal zooveel namen, althans voor binnenlandsche
leden, als er plaatsen beschikbaar worden gesteld. Toch staan wij verlegen. Hoevele
dier namen vernemen wij voor 't eerst. Van hoevelen vernemen wij al zeer weinig,
van sommigen niets anders, dan dat zij een gewichtige betrekking bekleeden. Moeten
wij ons door het indrukwekkend
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getal van aanbevelers laten leiden? Maar de ervaring heeft ons geleerd, dat het toeval
hier dikwijls zijn spel speelt en dat menig candidaat, dien slechts een of twee onzer
medeleden steunen, onzer Maatschappij vrij wat meer tot sieraad zou strekken, dan
anderen die door een dichten drom van begunstigers worden ingeleid. Waarom aan
elk lid het recht gegeven iedereen op de candidatenlijst te brengen die een
wetenschappelijken of ook wel niet-wetenschappelijken titel voert, die aan een
tijdschrift medewerkt of zelfs maar een dissertatie geschreven heeft? Het Bestuur
moest kunnen ziften en een aanbevelingslijst opmaken, een lijst van dubbeltallen
bijvoorbeeld, met de noodige toelichting. Dan hadden wij althans een gids in dezen
doolhof.’ Inderdaad, de beste wijze van verkiezing schijnt ook bij onze Maatschappij,
gelijk elders, de steen der wijzen of de kwadratuur van den cirkel te zijn. Er zal ook
wel geen manier van benoemen zijn, waartegen niet eenige bezwaren kunnen worden
ingebracht. Wij kunnen 't nu wel eens anders doen, maar of dit in ieder opzicht beter
zijn zou, is zeer de vraag. En een andere vraag is, of het Bestuur bereid zou zijn zulk
een vereerende maar bezwarende taak op zich te nemen en de ontevredenheid te
trotseeren van allen, wier candidaten het had uitgezuiverd.
Doch er is meer. Anderen stellen zich niet tevreden met deze gemoedelijke klachten
over de wijs van benoeming, de geheele benoeming schijnt hun belachelijk. Hoe
menigmaal, als er van de keus onzer nieuwe leden sprake was, zag ik de lippen van
een
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geestig vriend zich tot een glimlach plooien. Ik hoor het hem zeggen: ‘Alweder twee
dozijn onsterfelijken in éen slag! Welk een literatuur is die Nederlandsche! leder jaar
ontdekt men van twintig tot dertig nieuwe sterren aan den letterkundigen hemel des
vaderlands. Ja, de scherpe oogen van velen wisten er nog wel tweemaal zooveel te
bespeuren.… doch daar zijt gij blind voor. Gij kiest alleen de schitterendste.’ Zeer
aardig gezegd, inderdaad. Als het is wat Conrad Huet zachtmoedige scherts noemde,
dan lachen wij gaarne meê. Maar is 't gemeend, is 't ernstige satire, dan antwoorden
wij, dat die zoo spreekt van het doel onzer Maatschappij en de beteekenis van haar
lidmaatschap geen flauw begrip heeft. Onze Maatschappij verbeeldt zich gansch niet
een Nederlandsche Akademie te zijn, die haar lidmaatschap slechts aan dichters en
schrijvers van den eersten rang verleent. Haar leden weten zeer wel, dat de sterren
aan onzen letterkundigen hemel onder hen slechts dun gezaaid zijn. Neen, het zijn
in de eerste, en let wel: in de eerste plaats degenen, die zich als wetenschappelijke
beoefenaars van de Nederlandsche taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkennis
hebben doen kennen; dan al degenen die onze letterkunde door hun werken verrijkten
of op hun gebied zich meesters toonden in de Nederlandsche taal, en eindelijk
zoovelen als geacht kunnen worden het belang dezer wetenschappen en letteren op
eenigerlei wijs te kunnen en te willen bevorderen; allen met éen woord die instaat
en bereid zijn door hun kennis, hun talent, hun aanzien of invloed mee te werken
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tot ons wèlomschreven doel. Ware 't anders, degeen die nu tot u spreekt en de eer
heeft uwe vergadering te leiden, zou nooit gewaagd hebben dit spreekgestoelte te
beklimmen of zelfs maar een plaats in uw midden in te nemen.
Wij willen blijven kiezen, hoe dan ook. Wij zouden niet elk die zich aanbiedt of
dien men ons voorstelt willen inschrijven. Het moet een onderscheiding blijven, lid
van Letterkunde te zijn, een onderscheiding waarop men zekere aanspraak kan doen
gelden. Maar dan moeten ook de grenzen niet te nauw getrokken en alle nuttige
krachten gebruikt worden. Viribus unitis, zij ook onze leus. Of wij ons dan in de
keuze nooit vergist hebben? Of er niet nu en dan een zonderlinge Saul is
binnengeslopen onder deze groote en kleine profeten? Nu, mogelijk wel. Maar de
schade is niet groot; 't is het ergst voor hem die begint te voelen dat men zich over
zijn benoeming verwondert. Maar nog veel erger is, dat soms - gelukkig niet dikwijls!
- van de uitnemendsten een enkele aan de aandacht ontsnapt en men dit onwillekeurig
verzuim eerst bemerkt als het te laat is en een poging tot herstel haast een beleediging
zou worden. Maar geen stelsel van verkiezing kan zulke vergissingen onmogelijk
maken.
En daarom, M.H.H., ik ben overtuigd dat wij met het uitbrengen onzer stemmen
noch een nutteloos, noch een belachelijk werk gedaan hebben. Wij hebben onze
rangen weder aangevuld, nieuwe bonden strijdgenooten opgeroepen. Geven zij aan
onze roepstem gehoor, wij zullen hen met vreugde in
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ons midden verwelkomen. En wat ons betreft, wij behoeven ons niet te schamen over
onze aanmatiging toen wij het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde aanvaardden, al hebben wij niet hoofd voor hoofd een heldendicht
samengesteld, noch zelfs ooit een roman in drie deelen geschreven.
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Bijlage II. Verslag van den Secretaris.
M.H!
Onze Maatschappij heeft zich gedurende het afgeloopen jaar mogen verheugen in
vele gelukkige ervaringen. Van verschillende zijden is haar eene belangstelling
betoond, voor welke een woord van oprechte dankbaarheid terstond betaamt.
Het verslag, hetwelk ik de eer heb uit te brengen, mag U daarvan de bewijzen
geven en niet zonder reden begin ik met deze algemeene mededeeling, op welke ik
aanstonds eenige bijzonderheden wensch te laten volgen. Gij kunt er eenigszins door
gewapend worden tegen den somberen indruk, welken wij niet geheel kunnen ontgaan,
als wij bedenken hoevele geleerde en aanzienlijke mannen door den dood aan onze
Maatschappij ontvallen zijn. Waarlijk, niemand in deze Vergadering, die niet met
eerbiedigen weemoed de nagedachtenis zal huldigen van meer dan één uit de breede
doodenlijst.
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Onze Voorzitter sprak reeds uitvoerig over J.J.L. ten Kate, Dr. C. Sepp, Mr. F. Baron
van Hogendorp en Dr. G. Penon; ik moet er bij voegen: Mr. A.W. Jacobson, P.F.
Bruinings, J.F.G. Meijer, Mr. H. Vollenhoven, Mr. S.J. Hingst, Dr. M.F.A.G.
Campbell, alle uit 's Gravenhage; uit Rotterdam Dr. H.N. van Teutem; uit Amsterdam
H. Binger; uit Leiden A. van Eck; uit Utrecht Dr. P. de Jong en Dr. C.H.D. Buys
Ballot; uit Florence Mr. H.J. Baron van der Heim; uit Zwolle Mr. J.L. van Doorninck;
uit Alkmaar Dr. J.J. de Gelder; uit Haarlem C.F. van Assendelft de Coningh en
buitenslands J. de Witte te Parijs en ook reeds voor de laatst gehouden jaarlijksche
Vergadering Dr. H. Müller te Göttingen.
Onwillekeurig rijst de vraag: wie zullen die dooden vervangen? Maar ook thans
weder mogen wij een antwoord vernemen, dat ons althans eenigen troost geeft: de
binnenlandsche leden in de vorige jaarlijksche Vergadering benoemd zijn ook tot
onze Maatschappij toegetreden, op één enkele na, die deze zware verantwoordelijkheid
niet op zijn litterarisch geweten durfde nemen, en ook de benoemde buitenlanders
namen op eene enkele uitzondering de benoeming aan.
Maar bovendien mocht uw Secretaris beginnen met te spreken van voorspoed door
onze Maatschappij genoten; inderdaad buitengewone belangstelling en toegenegenheid
zijn haar in het verloopen jaar betoond.
Eén der overledenen, Mr. H. Vollenhoven vermaakte haar, behalve eenige boeken
en handschriften, een legaat van ƒ 1000. Wij ontvingen daarvan spoedig
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na zijn overlijden bericht, en dezer dagen is die som ons ook toegezonden, maar
reeds had ook een ander, een lid der Maatschappij, wien wij wel een lang en gelukkig
leven mogen toewenschen, zijn finantieelen steun geschonken. De Heer James de
Fremery uit 's Gravensande zond de ronde som van ƒ 2500,- ten behoeve der
Bibliotheek. De naam van wijlen Mr. Vollenhoven zal onder ons in eere gehouden
worden M.H! en wie onzer brengt niet gaarne luide de hulde der erkentelijkheid aan
den Heer de Fremery?
Onze betrekkingen met binnen- en buitenlandsche Genootschappen en
Wetenschappelijke Inrichtingen hebben wij voorts op eene eigenaardige wijze kunnen
onderhouden en uitbreiden. De Maatschappij was nog in het bezit van een aantal
Exemplaren van haar Tijdschrift, die niet nutteloos in het Archief behoefden bewaard
te blijven. Toen dan de Redactie van dat Tijdschrift in overleg met het Bestuur besloot
eene nieuwe Serie aan te vangen, konden van van de acht verschenen Jaargangen
eenige Exemplaren worden verspreid. Om te bewijzen, dat wij daarmede winst hebben
gedaan, noem ik kortheidshalve slechts de aangeknoopte verbintenis met de K. Acad.
der Wetensch. te Berlijn.
Wat verder die nieuwe Serie van het Tijdschrift aangaat, de Redactie is thans vrij
van de tijdsbepaling voor het uitkomen der Afleveringen, maar dat zij daarom niet
minder ernstig hare taak opvat, weten zeker de meeste aanwezigen; er zijn van het
negende deel reeds twee Afleveringen verschenen.
Bij de feestviering van Prof. M. de Vries, zoo menig-
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maal Voorzitter onzer Maatschappij, bleef het Bestuur niet achter. Wel was onze
tegenwoordige Voorzitter Dr. G.P. Tiele toen verhinderd, maar zijne taak werd
vervuld door zijn voorganger Dr. J.G.R. Acquoy, die uit naam der Maatschappij
eenige hartelijke woorden van waardeering en erkentelijkheid tot den jubilaris richtte.
Dr. Acquoy werd bij dat bezoek vergezeld door de Heeren D. Hartevelt en W.P.
Wolters.
Onze maandelijkste vergaderingen werden trouw gehouden, en belangrijke
onderwerpen werden behandeld.
In October deelde de Heer Dr. W.N. du Rieu het een en ander mede van zijn bezoek
aan la Grande Chartreuse, la maison Mère, in de nabijheid van Grénoble. Van hoeveel
belang de orde der Carthuizers in het algemeen en bijzonder ook voor ons land
geweest is en nog is, bleek uit zijne mededeelingen, die nog werden aangevuld door
den Heer Acquoy; beroemde Nederlanders, zooals Hendrik van Calcar behoorden
tot haar, Geert Groote en anderen stonden onder haren invloed, terwijl zij op
verschillende plaatsen in ons land kloosters had.
De Heer Dr. J. ten Brink sprak in November over den Auteur van den eersten
schelmenroman, den roman picaresque, met den hoofdpersoon Lazarillo de Tormes.
Van dit boek verscheen nog in 1824 eene Hollandsche vertaling en toch is ook na
de nieuwste geleerde onderzoekingen het vraagstuk aangaande den schrijver niet
beslist. De belangrijkheid van het werkje voor de Historia Litteraria toonde de spreker
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o.a. ook aan, door te doen opmerken dat er door onze Hollandsche schrijvers uit de
zeventiende eeuw menig tooneel aan is ontleend.
De Heer Dr. J.G.R. Acquoy bracht in December ons in eene geheel andere
omgeving, door zijne herinneringen nam. aan Mr. Isaäc da Costa. Nevens allerlei
mededeelingen aan Da Costa als spreker, bracht hij tevens hulde aan den waarachtigen
dichter, maar wees ook op de eigenaardige Joodsch-Christelijke geloofsovertuiging,
die in zijne werken doorstraalt.
In Januari van dit jaar sprak de Heer Dr. S.G. de Vries. Als conservator aan de
Bibl. der Rijksuniversiteit alhier kon hij juist mededeelen wat ook voor Nederl. Taalen Letterkunde belangrijks verkregen was in het aandeel aan die Bibl. ten deel gevallen
uit de nalatenschap van Sir Thomas Phillips van Cheltenham. Een gedeelte dier
nalatenschap is namelijk door het Nederl. Goevernement aangekocht en, al schijnt
Leiden niet ruim bedacht, het heeft toch eenige handschriften en incunabelen voor
taalstudie en geschiedenis van belang verkregen.
Een Album Amicorum gaf in Februari den Heer Dr. C.P. Tiele stof voor zijne
voordracht. Afkomstig van den Remonstrantschen predikant, Petrus Cupus,
verlevendigde het de herinnering aan vele beroemde personen en belangrijke
gebeurtenissen uit het begin der zeventiende eeuw en daarbij kwam ook de
beoordeeling van schrift en taal, en van gegraveerde of geteekende wapenschilden
te pas.
Toen de Heer Dr. J.P.N. Land in Maart begon te spreken over Arnold Geulinck
en zijne ‘Nederlandsche
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Zedeleer’ van 1667 vermoedde waarschijnlijk niemand dat hij ons met een uitstekend
Hollandsch prozaschrijver zou bekend maken. Toch was dit het geval. Terwijl de
spreker van het genoemde werkje een overzicht gaf, wist hij tevens voor de juist
gekozen woorden en den geestigen stijl van den merkwaardigen wijsgeer aller
bewondering op te wekken.
De Heer Mr. J.T. Buys besloot de rij der sprekers in April met eene voordracht
over de Democratie in de Vereenigde Staten van Amerika, naar aanleiding van het
voor eenigen tijd verschenen werk van James Bryce, ‘the American Commonwealth.’
De spreker leverde een overzicht van politieke en sociale toestanden, die, hoe
verschillend ook van hetgeen vroeger en later in ons Vaderland te vinden is, toch
voor de beoordeeling van onze geschiedenis zoowel als van den tegenwoordigen
tijd, hoogst belangrijk heeten mochten.
Daarmede waren de maandelijksche Bijeenkomsten aan dergelijke mededeelingen
gewijd ten einde.
Intusschen werd er zoo goed mogelijk gezorgd, dat de Handelingen en
Levensberichten 1889-90 het licht zouden zien. Zij zijn weder wat laat aan de leden
verzonden; het valt niet te ontkennen, maar de gewettigde verontschuldiging zal men
kunnen vinden in een maatregel door het Bestuur genomen, die althans tevens voor
het vervolg beterschap belooft. Er worden namelijk na dezen dag van de jaarlijksche
vergadering wel Levensberichten aangenomen, maar het Bestuur acht zich niet
verplicht ze in den eerst uitkomenden Bundel op te nemen.
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Zoo wordt de orde gehandhaafd, waarbij met de Jaarlijksche Vergadering het oude
maatschappelijke jaar eindigt en het nieuwe aanvangt.
Ik heb nog slechts te vermelden, dat de Heer Dr. C.P. Tiele in de Maandel. Verg.
van October het praesidium aanvaardde en dat de Heer Dr. W. Pleijte als lid van het
Bestuur optrad.
De Vergadering gelieve mijn dank voor de mij geschonken aandacht aan te nemen;
zij moge in dit verslag het bewijs hebben gevonden, dat, al blijft er zeker voor de
Maatschappij nog veel te doen over, zij toch, door hetgeen gedaan is en wordt de
belangstelling en waardeering van hare leden ten volle verdient.
W.P. WOLTERS.
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Bijlage III. Verslag van den Bibliothecaris.
M.H!
Wat ten vorigen jare medegedeeld en toen ook door voorbeelden werd gestaafd,
namelijk dat de Bibliotheek der Maatschappij zoowel door belangrijke giften als
door veelbeteekenende aankoopen werd uitgebreid, mag ook thans weder allereerst
worden vermeld. In de Handelingen en Mededeelingen zal U weer van een en ander
nauwkeurig rekenschap gegeven worden. Als gij U dan de moeite getroost in de lijst
der verkregen boeken en handschriften een oog te slaan, dan zal de gestadige aanwas
zonder twijfel uwe goedkeuring kunnen verwerven. Inderdaad, ik mag ook niet
nalaten den dank van het Bestuur uit te spreken voor de vrijgevigheid door vele leden
betoond. Indien al eens een enkel lid bij het uitgeven van een geschrift onze
Maatschappij onwillekeurig vergeten had, dan was, op een hoogst zeldzame
uitzondering na, een enkel beleefd woord van herinnering voldoende om spoedig dat
verzuim hersteld te zien; het moge aldus voortgaan, dat
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dergelijke fouten van het geheugen van jaar tot jaar minder worden!
Daar voor het drukken van den voltooiden Catalogus geene gelden meer gevorderd
werden, konden wij reeds voor den aankoop van boeken en handschriften iets meer,
dan in de laatste jaren, besteden. Dit gaf aanleiding, dat de Commissie voor het beheer
der Bibliotheek met den Bibliothecaris aan het Bestuur een voorstel deed, om zoowel
den aankoop van verschillende geschriften als het geheele beheer der Bibliotheek
wat nauwkeuriger te regelen, dan tot hiertoe mogelijk was. Een nieuw reglement
kwam in eene bijeenkomst van de genoemde Heeren met twee leden van het Bestuur
tot stand. Het heeft vooral ten doel te bepalen, dat op de meest gewenschte wijze, de
leemten zullen worden aangevuld, welke in sommige afdeelingen onzer Boekerij
nog bestaan. Het geeft, gelijk ieder begrijpt, ook dit voordeel, dat bij de talrijke
aanbiedingen welke onophoudelijk tot ons komen, wij gemakkelijk kunnen
onderscheiden, wat voor aankoop niet kan in aanmerking komen, éér wij het
voorgestelde doel, zoo al niet bereikt hebben, dan toch aanmerkelijk naderbij gekomen
zijn.
Gij heb reeds vernomen M.H! welk eene belangrijke geldsom ons voor de
Bibliotheek door den Heer de Fremery geschonken werd; bovendien is daarbij van
toepassing het bekende gezegde, dat hij, die op den rechten tijd geeft, dubbel geeft.
De ƒ 2500, - kwamen in, juist toen de verkooping der Bibliotheek van wijlen ons
medelid J.A. Alberdingk Thijm was

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

51
aangekondigd; wij konden thans onzen slag slaan, wij hebben het ook niet nagelaten
en al zijn wij, zoo wij hopen, onder uwe goedkeuring te werk gegaan zoodat wij dus
nog een appeltje voor den dorst hebben overgehouden, het zal uit de gedrukte
mededeelingen blijken, dat wij eene gunstige gelegenheid niet ongebruikt lieten.
Voorts waren wij ook in staat uit andere bronnen nog voor onze Bibliotheek winst
te doen.
De werkzaamheden der Administratie werden er ook niet minder door, maar wie
zou er zich over beklagen? Niemand, noch de Heeren Fruin en du Rieu, als Commissie
van Beheer, noch de Heer Petit onze Conservator, noch de Heer de Vries, al behoort
hij eigenlijk bij de Bibl. der Rijksuniv., noch de andere beambten, die den gaanden
en komenden man ten dienste stonden, noch uw Bibliothecaris; al is onze Boekerij
maar eene particuliere eigenlijk, noch aan het Rijk, noch aan de Stad onafscheidelijk
verbonden, zoolang jaarlijks meer dan 1700 nummers het geheele land door gevraagd
en gebruikt worden, bestaat zij niet vergeefs en mag onze Maatschappij op zulk eene
bezitting zich verhoovaardigen!
Mag ik eindigen M.H! met eene verklaring, van welker waarheid ieder uwer zich
door eigen aanschouwing kan overtuigen: onze Bibliotheek is in den gewenschten
toestand, goed onderhouden in het goed voor haar ingerichte lokaal en zij wordt van
jaar tot jaar in niet geringe mate uitgebreid en verrijkt.
W.P. WOLTERS.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij werd vermeerderd door I. Geschenken.
A. Handschriften.
M e v r o u w We d . D r . W. B i s s c h o p .
Letterkundige nalatenschap van Dr. W. Bisschop, bestaande uit excerpten van
Nederlandsche dichters en prozaschrijvers, geborgen in 38 kistjes.
Zie voor den inhoud dezer nalatenschap de Levensberichten onzer
Maatschappij 1889 blz. 374.
D r. J . t e n B r i n k .
Brief van J. GEEL aan J. ten Brink, 29 Sept. 1826.
Brief van J. GEEL aan J. ten Brink, 17 Dec. 1849.
Brief van S. MUS-GRAVE aan D. Ruhnkenius, 21 April 1778.
Brief van J. LUZAC aan J. ten Brink, 11 Maart 1800.
Brief van J. VALCKENAER aan J. ten Brink, twee blaadjes.
Brief van J. TEN BRINK aan M.C. v Hall, 26 Sept. 1820.
Vers van J. VAN WALRÉ aan J. ten Brink.
James de Fremery.
Leges Collegii literarii, ‘Inter nos Amicitia.’ Lugd.
Bat. 1823. Wetten van het dispuut ‘Diligentia’,
Leiden 1819.
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M r. S . M u l l e r F z .
Brief van den dichter H.C. POOT aan Mr. Joan van Wageningen, uit Absweert, 5
April 1728.
K . F. S t a l l a e r t .
Fragment van den Merlijn, 1 bl. en 1 strookje perk. 15e. eeuw; vs 25275-25598,
26070-26075, 26124-26129.
W i j l e n M r . H . Vo l l e n h o v e n .
Acht brieven van J.H. HEUMANN aan C. Vollenhoven.
Dertig brieven van A.R. FALCK aan C. Vollenhoven.
Brief van Mr. C.A. DEN TEX, met gedr. redevoering.
Twee brieven van V.D. POLL en een van V. RAPPARD over Falcks begrafenis.
Korte Biographie van Falck door Anonymus en brief van HORA SICCAMA over
de brieven van Falck aan Vollenhoven.
Brieven van E. WOLFF geb. BEKKER gen. 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, met brief van
Dr. J. DYSERINCK te Rotterdam aan Mr. H. Vollenhoven, 9 Febr. 1888. Hierbij
overdrukken van VAN VLOTEN, FRIJLINK, DYSERINCK en brieven van H. FRIJLINK.
Gedichten van E. WOLFF en A. DEKEN met eene prent en een afdruk van een
bruiloftsvers.

B. Boeken en overdrukken.
J h r. M r. D . v a n A k e r l a k e n .
Verzameling van eenige geschriften vervat in het Familie-archief van Jhr. Mr. D.
van Akerlaken, bewerkt enz. door Jhr. Mr. D. van Akerlaken en Mr. C.A. Chais van
Buren. Haarlem 1889.
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D r . P. P. M . A l b e r d i n g k T h i j m .
- De Gestichten van liefdadigheid in België van Karel de Groote tot aan de XVIe
eeuw. Gent 1883.
- De Faustsage in de Nederlandsche Letteren. Gent 1890.
Volksalmanak voor Nederl. Katholieken 1890. Amsterdam 1889.
D r . W. B ä u m k e r .
- Das katholische Deutsche Kirchenlied. Freiburg 1883-86. 2 Bde.
- Orlandus de Lassus, der letzte grosse Meister der Niederländischen Tonschule.
Freiburg 1878.
- Niederländische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen aus Handschriften des
XV Jahrhunderts. Leipzig 1888.
D r. A . B e e t s .
J.C. BARONESSE DE LANNOY, Nagelaten dichtwerken. Leyden 1783.
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k te 's Gravenhage.
DR. W.P.C. KNUTTEL, Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de
Koninkl. Bibliotheek. Dl. I St. 1-2. 's Gravenhage 1889.
Verslag aanwinsten der Kon. Bibliotheek 1888.
Mej. C. Bisdom.
Losse Halmen uit 't Sticht, verzameld voor het Gasthuis voor ooglijders. Utrecht
1889.
Blinden-Instituut. Amsterdam-Bennekom.
Verslagen 1889.
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D r. H . B ö t t g e r .
- Wohnsitze der Deutschen u.s.w. Stuttg. 1877.
G.M. Boissevain.
- Quelques observations au sujet des discussions du Congrès monétaire international
etc. Amsterdam 1889.
M r. A . C . B o n d a m .
Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Vechel opgemaakt in 1884 door
(wijlen) Mr. Krom en in 1888 voltooid door Mr. Bondam. Helm. 1888.
D r. G . B o n e t - M a u r y .
- De opera scholastica Fratrum vitae communis in Neerlandia. Lutetiae Parisiorum
1889.
D r. H . B o u r s e Wi l s .
Kluchtig leven van Thijl Uilenspiegel enz.
D r. J . t e n B r i n k .
Diploma van Lidmaatschap v.h. Gezelschap Democrietus te Haarlem benevens
Orde met zijden band.
Acte van benoeming van J. ten Brink tot hoogleeraar te Groningen 16 Oct. 1815,
met portr.
C . W. B r u i n v i s .
- Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn klokkenspel bekomen heeft. 2e druk.
Alkmaar 1889.
- De Alkmaarsche St. Laurenskerk. Amsterdam 1889.
D r. L . A . J . B u r g e r s d i j k .
WILLIAM SHAKESPEARE, Werken, vertaald door DR. L.A.J. BURGERSDIJK. Leiden
1885-88. 12 dln.
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D r. H . J . C o u v é e .
Répertoire dramatique; 30 stuks ongenummerd zonder Serienummer.
- zonder Serienummer. No 30-32, 34, 36-39, 41-46, 48-54, 56-78, 80-83, 85-95,
97-104, 106, 108-114 en 116.
- 2e Année No 107.
- 3e Année No 1-13, 17-34, 36-45, 47-52, 54-55, 57-60.
- 4e Année No 1-9, 11-39, 41-42.
S.C. van Doesburgh.
W.P. WOLTERS, Uit de Hollandsche school. Leiden 1889.
D r. H . F i s c h e r .
- Zur Geschichte des Mittelhochdeutschen. Tübingen 1889.
James de Fremery.
Cartularium der Abdij Mariënweerd, uitgeg. door JAMES DE FREMERY. 's Gravenh.
1890.
ADL. H. CUMMINS, A Grammar of the old Friesic language. London 1887. Met.
aanteekeningen in handschr. van F. BUITENRUST HETTEMA.
Mr. J.H. Burlage, De nieuwe beurs te Amsterdam. Amsterd. 1845.
D r. R . F r u i n .
- Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog, 4e uitg. 's Gravenhage 1889.
Bijdragen voor vaderlandsche geschied- en oudheidkunde. 3e Rks Dl. V. afl. 4.
VI. afl. 1.
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Gemeentebestuur van Aardenburg.
Het Archief van Aardenburg. I. Middelburg.
Gemeentebestuur van Deventer.
De Cameraars-rekeningen van Deventer uitg. door Dr. J.L. VAN DOORNINCK. IIIe
Dl. IIe helft 1367-1372. Devent. 1890.
L.J.M. Glasius.
- Nationaal-militaire vertoogen. Amsterd. 1889. 2 dln.
D r. M . A . G o o s z e n .
- De Heidelbergsche Catechismus. Textus receptus met toelichtende teksten enz.
Leiden 1890.
W. G o s l e r .
G. WINKEL, Een dag van blijheid. Haarl. 1889.
D r . H . Y. G r o e n e w e g e n .
- Paulus van Hemert. Acad. proefschr. Amsterd. 1889.
D r. J . R . H a n n e .
DR. E.W.R. RAUWENHOFF, Religionsphilosophie, übers. von Dr. J.R. HANNE,
Braunschweig 1889.
P.A. de GENESTET, Ausgewählte Gedichte, übers. von Dr. J.R. HANNE. Halle a/S.
H.G. Hartman Jz.
- Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden. Arnhem 1889.
P. H a v e r k o r n v a n R i j s e w i j k .
Verslag v.h. Museum Boymans 1889.
D r . W. H e c k e r .
- Dichtregelen ter opening der Reunie van Oud-Studenten der Groningsche
Hoogeschool den 16 Sept. 1889 uitgesproken. Gron. 1889.
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D r . W. L . v a n H e l t e n .
Van den Vos Reynaerde, uitg. door W.L. VAN HELTEN. Gron. 1887.
D r. J . H e r d e r s c h e e .
Z. WIRTH, Oude wijn in nieuwe zakken naar het Hoogd. door J. Herderschee. Tiel
1889.
C. Honigh.
DR. W.J.A. JONCKBLOET, Nederlandsche Letterkunde. 4e druk. Deel IV. Groningen
1888.
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Inventaris van de stukken liggende in de Privilegekist van Rijnland.
Inventaris van stukken en brieven in 's Rijnlands Archief 1795-1807.
I n s t i t u u t v. D o o f s t o m m e n t e G r o n i n g e n .
Verslag 1889.
D r. G . K a l f f .
- Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw. Leiden 1889. 2
dln.
E. Kann.
- Gevleugelde woorden, spreekwoorden enz. 's-Gravenhage z.j.
Baron Kervijn de Lettenhoven.
Oeuvres de FROISSART publ. par Baron KERVIJN DE LETTENHOVEN. Chroniques
Tome I, Introduction IIe et IIIe parties. Bruxelles 1873.
Charles Keyser.
The Keyser family. The Bicentennial reunion of the family. 1688-1888. Philad
1889. with portr.
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A.M. Kollewijn, Nz.
Tijdschrift voor Geschiedenis. Dl. IV. 4-6; V. 1-3.
J . P. J . W. K o r n d ö r f e r .
- Militair onderwijs in Nederland en Nederlandsch Indië 1735-1890. Eerste proeve
van een bibliographisch overzicht. Breda 1890.
- Proeve eener bibliographie van werken betrekkelijk doop- en geslachtsnamen.
- Lijst van boeken over het Notariaat.
Aureum Vellus, oder Gulden Schatz-und Kunstkammer, Rosschach 1889.
J.P. KORNDÖRFER, der praktische Forstman usw. Nürnberg 1791.
J.H. Krelage.
R. GREY, A study in Orange. 1889.
C.J. Leendertz.
- Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Amsterd. 1890.
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 .’
DR. W.G.C. BIJVANCK, Poëzie en leven in de 19e eeuw. Haarl. 1889.
A.S. CARPENTIER ALTING, Mnemosyne. Leiden 1888.
L. CAPUANA, Studii sulla letteratura contemporanea. Ser. II. Catania 1882.
J. LEMAITRE, Les contemporains, études et portraits littéraires. 4e Série. 3e ed.
Paris 1889.
M. EMANTS, Juffrouw Lina. 's Gravenh. 1888.
ALB. SAVINE, L'Atlantide, poème de Jacinto Verdaguer etc. Paris 1887.
HÉLÉNE SWARTH, Sneeuwvlokken. Amsterd. 1888.
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M. DE LESCURE, François Coppée, l'homme, la vie et l'oeuvre etc. Paris 1889.
FR. LAPIDOTH, Marfa, sonnetten. Leid. 1889.
IXO, Naturalistische Passie-cyclus van elf zangen enz. 's-Gravenhage 1889.
L. SIMONS MZ., De opleiding onzer tooneelspelers. Amsterd. 1889.
C. VOSMAER, Inwijding. 's-Gravenh. 1888.
G. KELLER, Een uitstapje naar de Schotsche Hooglanden. Amsterd. 1888.
R. KOOPMANS VAN BOEKEREN, Geertruid. Tiel 1889. 2 dln.
JUSTUS VAN MAURIK, Jr., Papieren kinderen. Amsterdam 1888.
L. VAN DEYSSEL, De kleine'republiek. Dev. 1889. 2 dln.
D.M. MAALDRINK, Kwik-me-dit, kwik-me-dat! Amsterd. 1889.
A. PIERSON, Oudere tijdgenooten. Amsterd. 1888.
J.N.G. SÖHNGEN, Uit de Meierij. Leiden z.j.
JAN HOLLAND, Een paar buitenmodel-menschen. Deventer 1888.
K. FISCHER, Die Erklärungsarten des Goetheschen Faust. Heidelb. 1889.
H. GORTER, Mei. Een gedicht. Amsterd. 1889.
FIORE DELLA NEVE, Blond en blauw. Amsterd. z.j.
M. SMITS, Phantasmagorieën. Kijkjes in en om ons. 's-Gravenh. 1889.
W. OTTO, Portretten en herinneringen. Schoonh. 1888.
V. LOOSJES, Louis Bonaparte, de Koning van Holland. Amsterd. 1888.
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C. VAN NIEVELT, Herman Wolsinck. Leiden 1889.
H.J. SCHIMMEL, De kaptein van de lijfgarde. Schied. 1888. 3 dln.
ALB. VERWEY, Van het leven, een gedicht. Amsterdam 1889.
J. TEN BRINK, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren. Amsterd. 1887.
Dl. II.
WILLEM DE CLERCQ naar zijn dagboek door A. PIERSON en de Clercq's jongste
kleindochter. Haarlem 1888. 2 dln.
Physiologie van de ‘Nieuwe Gids.’ Amsterd. 1889.
LOUIS COUPERUS, Eline Vere. 's-Gravenh. 1889. 3 dln.
An author's love, being the unpublished letters of Prosper Merimée's ‘Inconnue.’
Lond. 1889. 2 vol.
E. DE CHATELEUX, Indrukken van den dag, Amsterdam 1888.
J.C. Loman, Jr.
- Register op het tijdschrift ‘Nederland’ 1849-1888.
M.J. Mees.
- Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarl. 1889.
J . F. G . M e i j e r .
Verslag Koninkl. Kabinet van penningen 1888. 's-Gravenh. 1889.
Ministerie van Marine.
Catalogus der Bibliotheek van het Ministerie van Marine [d.J.J. BACKER DIRKS]
's-Gravenh. 1889.
Jaarboek der Kon. Ned. Zeemacht 1889-90. 's-Gravenhage 1890.
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Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
E.G. LAGEMANS, Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des
Pays Bas etc. depuis 1813. Tom. X, 1 part. La Haye 1889.
D r . J . W. M u l l e r .
Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Amsterd. 1829.
N. ANSLIJN, NZ., De brave Maria, leesboekje enz. Leyd. 1830.
- De brave Hendrik, leesboekje enz. 10e druk. Leyd. 1828.
Spel- en leesoefening. Z.p.e.j.
M. VAN HEININGEN BOSCH. Vader Jakob en zijne kindertjes enz. een schoolboekje.
22e dr. Amsterdam 1806.
Verscheidenheden voor kinderen. Dev. 1825 m. pl.
JAN VOS, Aran en Titus of wraak en weerwraak. 6e dr. Amsterd. 1661.
J.J.L. TEN KATE, Nieuwe rozen. Utr. 1839.
- Vliegende bladen. Amsterd. 1861.
- Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen. Dev. z.j.
Mr. H. VAN LOGHEM, De harmonie in het heelal en andere gedichten. Rotterd.
1821.
[Mr. W. Bilderdijk], De muis- en kikvorschkrijg. Z.p. 1821.
Agnes of de kleine luitspeelster enz. naar het Hoogd. v.C. Schmid. Amsterd. 1840.
De arme Hendrik of de pelgrimshut op den Weissenstein. Amsterd. 1829 m. pl.
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Verslag van het bestuur der Nederl. Zuid-Afrikaansche vereeniging over 1888/89.
Amsterd. z.j.
Dr. H. BLINK, Transvaal en omliggende landen. Amsterdam 1889.
C. BERG, Schets van een beredeneerd stelsel voor muziek-onderwijs in het algemeen
enz. Zwolle 1836.
Almanak voor de jeugd voor 1834; 44-48, 61, 63-64.
P. M . N e t s c h e r .
- Les Hollandais au Brésil. La Haye 1853.
- Les Hollandais au Brésil. Un mot de réplique à Mr. Varnhagen. La Haye 1873.
- Geslachtsregister der familie Netscher. 's Hage 1889.
- Laatste levensjaren enz. der Societeit van Berbice enz. Nadere bijlage tot de
bekroonde prijsverhandeling.
A.L.H. Obreen.
- La section Hollandaise à l'Exposition Universelle. Paris 1889.
G.G. Opwijrda.
De Lantaarn. 1889/90. 5e Jaarg. No. 12-20.
C.J. Polvliet.
Genealogie van het geslacht van Swinderen, de Marees van Swinderen en de
Rehden van Swinderen. 's Gravenh. 1889.
M r . H . P. G . Q u a c k .
Studiën en schetsen. Amsterd. 1886.
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P. d u R i e u J r .
De drie boeken der antichrist; vervattende de onchristelijke bedrijven van een
Spaanschen, ende drie Nederlandsche Voorloopers der Antichrist enz. z.p. 1783.
Hollands algemeene bloey of ruine, door het al, of niet gebruiken van eige
manufactuuren enz. Leyd. 1754.
JAN GREEVEN, Nationaal impost-boekje of het register op de gemeene middelen
te lande. 2e druk. Amsterdam 1806.
De godsdienst afgezonderd van den staat, of proeve over de noodzakelijkheid der
vernietiging van alle heerschappij van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij
enz. Leyd. 1795.
De vrijheid. Amsterd. 1783.
P. PAULUS, Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd
worden gelijk te zijn? en welke zijn de regten en pligten die daaruit voortvloeien?
2e dr. Haarlem 1793.
JOH. MEERMAN, De burgerlijke vrijheid in haare heilzaame, de volks-vrijheid in
haare schadelijke gevolgen voorgesteld enz. Leyd. 1793.
J.F. LEHUBY, Algemeen tafereel van de berekeningen der Hollandsche munten in
Franken, en van de munten des Franschen keizerrijks in Hollandsche guldens. Amst.
1811.
De poetische Snapper onder de zinspreuk: Vrank en Vrij. z.p. 1778.
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Authentique Bijlagen tot de gebeurtenissen van den 12 Junij 1798. Uitgeg. op last
van het intermediair uitvoerend bewind der Bataafsche republiek. Leyden 1796. No.
1-18.
Iets aangaande hetgeen onlangs te Amsterdam tusschen de regeering en burgers
voorgevallen is. Z.p.e.j.
Verantwoording van Mr. A.H. METELERKAMP, raad in de vroedschap en
oud-schepen der stad Gouda. Gouda 1786. 1e stuk.
- Id. 2e druk. Gouda 1786. 1e-2e stuk.
F. BERNARD, De Batavier 1784-1787. Leyden 1784-87. Dl. 1-4.
Naemwijzer, waer in gevonden worden de naemen der leden van den raad der stad
Leyden enz. 1805, 1824-50, 1852, 1854, 1856, 1858. Leyd. 1805-1858.
Naamlijst der geëmployeerden bij de brandweer binnen de stad Leyden voor den
jare 1846, 1847, 1848, 1849 en 1851. Leyd. z.j.
J.H. CAMPE, Stellingen of waarheden, onze ziel betreffend, en meer uitvoerig
verhandeld in de kleine zielkunde voor kinderen. Z.p.e.j.
Historisch en romantisch Album 1848-49. Arnh. 1848-49.
Eene verzameling brochures en pamfletten uit den patriottentijd.
Dr. W.N. d u R i e u .
- Essai bibliographique concernant tout ce qui a paru dans les Pays-Bas au sujet
et en faveur des Vaudois. La Haye 1889.
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DE BREUK & SMITS, Algemeen adresboek v. Leiden 1884-88 benevens Algem.
adresboek van Leiderdorp 1888.
MARIE L.T. MOHR, Das moderne Holland. Berl. u. Arnh. 1889.
Rijks-Universiteit te Groningen.
Jaarboek 1888/89. Groningen 1889.
D r . F. L . R u t g e r s .
- De geldigheid der oude kerkordening enz. Rede. Amst. 1890.
A. Sassen.
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1888. 's Gravenhage 1889.
M r . A . F. d e S a v o r n i n L o h m a n .
- De pacificatie. Amsterd. 1889.
J.H. Scheltema.
P. SCHELTEMA, De beurs van Amsterdam. Amsterdam 1846.
M r . P. J . M . L . S c h e e p e s .
- Moet de Eerste Kamer in zake de Onderwijswet een ‘staatkundig’ of wel een
‘staatsrechterlijk’ standpunt innemen? Sommelsdijk 1889.
D . F. S c h e u r l e e r .
Een devoot ende profitelyck Boecxken. Op nieuw uitgegeven d.D.F. SCHEURLEER.
's Gravenh. 1889.
Em. Seipgens.
- Rooie Hannes. Tooneelspel in 5 bedrijven. Kampen 1889.
H . d e S e y n Ve r h o u g s t r a e t e .
- Het Bargoensch van Roeselare. Roeselare 1890.
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F. S m i t K l e ï n e .
Ixo, Naturalistische Passie-cyclus van elf zangen enz. 's-Gravenh. 1889.
M r . W. G . F. A . v a n S o r g e n .
- Porcelein. Utr. 1890. 2 dln.
Gedeputeerde Staten van Friesland.
Catalogus van de Buma-Bibliotheek te Leeuwarden d. [J.L. BERNS]. Leeuw. 1889.
e e
1 -2 Ged.
J . F. M . S t e r c k .
Katholieke Illustratie. J.A. Alberdingk Thijmnummer. 1889.
T. Te r w e y .
Bibliotheek v. Nederl. Letterk. I. VONDELS Jephta, uitg. d.T. TERWEY. Gron. 1890.
R . R . H . To e L a e r .
A.A. VORSTERMAN VAN OYEN, Het geslacht Toe Laer. 's-Gravenh. 1890.
Universiteit Freiburg.
Index Lectionum quae in universitate Friburgensi per menses aestivos MDCCCXC
inde a die XV Aprilis habebuntur. Frib. 1890.
K . K . U n i v e r s i t ä t i n Wi e n .
C. KÖBNER, Die Methode der letzten französischen Bodenbewerkung. Jena 1890.
A . A . Vo r s t e r m a n v a n O y e n .
- Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont. 's-Gravenh. 1889.
- Supplément au Dictionnaire nobiliaire. La Haye 1889.
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J . Wa t t s d e P e y s t e r .
- Wallenstein. New York 1889.
- Mary Stuart, Bothwell and the Casket letters. New York 1889.
CARSWEL MC. CLELLAN, Notes on the personal memoirs of P.H. Sheridan. St.
Paul 1889.
T h . I g n . We l v a a r t s .
- De gemijterde abten van Postel enz. 's-Gravenh. 1890.
- Bijzonderheden van Helmond en Rikstel, naar Postel's archieven enz. Helmond
1890.
D r. J . t e Wi n k e l .
- Bilderdijk, lotgenoot van Multatuli. Haarl. 1890.

Overdrukken.
Jac. Anspach, W. Bäumker, H.J. Betz, G.M. Boissevain, A.C. Bondam, J.C. Bysterbos,
P.H. Craandijk, J. Dirks, F. van Duyse, Joh. Dyserinck, A. van Eck, G. Edmundson,
P. Haverkorn van Rijsewijk, D.F. van Heyst, R.A. Kollewijn, W.J. Mansen, J.A.M.
Mensinga, M.E. van der Meulen, E. Muller, C.J. Polvliet, J.K.W. Quarles van Ufford,
W.N. du Rieu, A. Sassen, Em. Seipgens, A.L.W. Seyffardt, O.A. Spitzen, K. Stallaert,
Is. Teirlinck, A. Telting, J. Verdam, S.G. de Vries, H.M. Werner, Joh. Winkler, W.P.
Wolters en J.A. Worp.
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II. A a n k o o p .
A. Handschriften.
Vertoogen over Hist.-Wijsg. en Letterk. Onderwerpen, behandeld door het
Genootschap onder de zinspreuk ‘Tot vermeerdering van kunde.’ Eerste verz. 1806
en 1807. Tweede verz. 1807 en 1808. Derde verz. 1808 en 1809.

B. Boeken en vervolgwerken.
Almanak (Noordbrabandsche). 's Hertogenb. 1890.
Archievenblad (Antwerpsch) uitg. d.P. GÉNARD. Antw. 1864-89. Tome I-XVII 1,
2.
B e r g h (L. P h . C. v a n d e n ), De Nederlandsche volksromans enz. Amsterd.
1837.
Met aant. in Hs. van DR. P.A. TIELE.
B e t h e l , Christelijke stads- en dorpsalmanak voor 1866-85. Rotterd. Amsterd.
's Hage.
B o e l e s (P.), Leiddraad bij het godsdienstig onderwijs ter bevordering van
bijbelkennis. 5e druk. Koevorden 1841.
Bruchstücke, (Eislebener) einer Handschrift van Jacob van Maerlant's Rijmbijbel
herausg. van R. WESTPHAL. Eisleben 1883.
B u d d i n g h (D.), Boekwerken, brochures, artikelen enz. over onderwijs en
opvoeding, schoolwezen, oudheden en geschiedenis, nederl. letterk., vrijmetselarij
enz. 1829-1870. 17 banden.
Verzameld door den schrijver zelf.
B u s k e n H u e t (Cd.), Brieven, uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. Dl.
I. 1847-76. Haarl. 1889.
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Bijbeltaal of onderrigt in de geschiedenissen des ouden en des nieuwen verbonds en
in de leer der zaligheid. 1e-2e druk. Amsterd. 1854, 1860.
Catechisatieboekjes. Ongeveer 100 stuks.
C a t s (J a c o b ), Ausgewählte Gedichte übersetzt von D. HACK. Halle 1890.
C o l l i n s (G.), Kort begrip der Bijbelsche Geschiedenis, vert. door J.W.G. VAN
MANEN. Arnh. 1866.
Damespost (De) bijeenverzameld in 26 weekbladen, van 12 Jan. 1785-7 July 1785.
D a v i e s (G.C.), On Dutch waterways. London 1889.
D e l e p i e r e (O c t .), A sketch of the history of Flemish Litterature. London 1860.
D e s i d e r i u s . De leer van Jezus en de christelijke kerk. Nijmegen 1866.
D u y s e (P. v a n ), Cats invloed op de Vlaemsche letterkunde. Z.p.e.j.
Feestbundel, aangeboden 28 Nov. 1889 aan Dr. M. de Vries door zijne leerlingen.
Utr. 1889.
Godsdienstonderwijs voor meer ontwikkelden. 1e-3e druk. Leid. 1870, 71, 77.
G r a n p r é M o l i è r e (T.B.), Leesboek ten gebruike bij het godsdienst-onderwijs
aan eenigszins ontwikkelde leerlingen. Zwolle 1887-88. 1e-4e ged.
G r o m m é (W.D.), Aanmerkingen ter bevordering van het godsdienstig onderwijs
vooral voor de jeugd ten plattenlande. Leyden 1817.
G r o s j e a n (H.G.), Verhalen uit den bijbel enz. 2e druk. Leeuw. 1877-78. 1e-2e
ged.
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H a g e n b a c h , (K.R.) Handleiding tot christelijk godsdienst-onderwijs voor
jongelingen uit den be schaafden stand. Amst. en Rotterd. 1851.
Handleiding bij het catechisatie-onderwijs voor leerlingen en onderwijzers. Leid.
z.j. 4e stukje.
H a v r e (G. v a n ), Marques typographiques des imprimeurs et libraires Anversois.
Antw. 1883-84. 2 Tom.
Uitg. d. Antw. Bibliophilen No. 13-14.
H e r v e y (J.), Mengelingen. Amsteld. 1764. 2 dln.
- Godvruchtige overdenkingen enz. Amsterd. 1773.
- De tijd van gevaar enz. Amsteld. 1763.
- Godvrugtige bespiegelingen over den Nacht en den Starrenhemel enz. 3e dr.
Amsterd. 1768.
- Brieven enz. Ie Dl. 2e druk. Amsteld. 1768.
- Theron en Aspasio, in vier deelen. 3e dr. Amsterdam 1765 benevens Aenhangzel,
verh. en redev. van WALTER MARSHALL. 's-Gravenh. 1772.
[J a n H o l l a n d ], Een gezellige avond in een geleerd genootschap enz. Dev.
1878.
H o u b e n (L.G.A.), Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland.
Turnhout 1890. 2 dln.
Jaarboekje (Amsterdamsch). Amsterd. 1890.
- (Haagsch). 's-Gravenh. 1890.
- (Rotterdamsch). Rotterd. 1890.
J a c o b s (E d .), Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Oranien.
Wernigerode 1889.
[J a s k e r o n t i ], KORTJANSE, Kleine Gedichten. Z p . 1843, 6 dltjs.
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J e s s e (W.), Eene leerwijze voor het godsdienstonderwijs. Leiden 1873.
J o n k e r (A.J. T h .), Gedachtenis, aangeboden aan de Rotterdamsche Gemeente.
Rotterd. 1888.
J o r d a e n s (H.), Uit lang vervlogen tijden. Arnh. 1887.
J o r i s s e n (T h .), Historische bladen. Haarl. 1889/90. 2 dln.
K n a p p e r t (J.), Handleiding bij het godsdienstonderwijs voor meer ontwikkelden.
e e
1 -2 druk. Leid. 1871-1880. 1e-3e stukje.
K r o o n , D z . (H.) en F. K a p t e y n , Nieuwe Kroniek van Hoorn. Prachtuitg.
Hoorn 1889/90. Afl. 1-14.
L a n g h a n s , (Ed.) De Heilige Schrift, vert. uit het Hoogd. Amsterd. 1867.
L e r i u s (T h . v a n ), Biographies d'artistes Anversois publ. p.P. GÉNARD. Antw.
1880-81. Tome I-II.
Uitg. d. Antw. Bibliophilen No. 8, 11.
Liederen (Oude Nederlandsche); Melodieën uit de Souterliedekens, uitgegeven, met
inleiding, aanteekeningen en klavierbegeleiding, door FL. VAN DUYSE. I. Gent 1889.
Maatsch. d. Vlaamsche Biblioph. IV. R. No. 8.
Littératures (Les) populaires de toutes les nations etc. Paris 1881-86. 22 dln.
M a r o n i e r (J.H.), De godsdienst in het leven. Leiden 1878.
- Uitgebreide handleiding bij het godsdienstonderwijs. 7e-9e dr. 1e Afd. 2e-3e ged.
- 2 Afd. Purmer. 1881.
- Id. Id. 1e Afd. 1e-3e ged. - 2 Afd. 's-Hertogenb. 1866-67.
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M a r o n i e r (J.H.), Korte geschiedenis van het godsdienstonderwijs in de Christel.
Kerk. Purmer. 1881. 3 stn.
M a y v o g e l (J a c o b C o e n r a e d s ), Gulden-Spiegel enz. 't Amstelredam in
de Lootsman 1688.
M e y e r (W.), Grammaire des langues Romanes. Trad. française par E. RABIET.
Paris 1889. Tome I: 1.
Moord (De) van 1584. - Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van
den moord gepleegd op Prins Willem van Oranje. Met eenige bijlagen en
aanteekeningen uitgeg. door J.G. FREDERIKS. 's-Gravenh. 1884.
Nachtegaal (Zeeusche) ende des-selfs dryderley gesang enz. Tot Rotterd. 1632.
Pedagoog (De) in 52 vertoogen. Amsterd. 1766.
P o t v i n (C h .), Nos premiers siècles littéraires. Brux. 1870. 2 Tom.
P l a n t i n (C h r .), Correspondance, publiée par MAX ROSSES. Tom. I-II. Antw.
1883-85.
Uitg. d. Antw. Bibliophilen No. 12, 15.
R é v i l l e (A.), Handboek voor godsdienstonderwijs. 4e druk. Haarl. 1875.
Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen, kerken en gestichten (uitgeg.
door J.G. GLEICHMAN). Rotterd. z.j.
R u t g e r s v a n d e r L o e f f (A.), Godsdienstige oefeningen. 2e dr. Zutphen
1849.
S a n n e s (I.), Handleiding bij het christelijk onderwijs ten dienste van leerlingen
en lidmaten. 2e dr. Gron. 1850.
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S a s s e n (A u g .), De Heeren van Helmond enz. Met histor. Atlas. Helmond 1881-82.
Secretari (De) van Apollo en Minerva enz. geopend door Informator. Amsterd.
1739 van Aug. 1739-Juni 1741. 4 dln.
S p i t t l e r (L.T.), Handboek van de geschiedenis der christelijke kerk. Amsterd.
1825.
Synonymia latino-teutonica (ex etymologico C. Kiliani deprompta).
Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw uitg. d. EM. SPANOGHE. I.
Antw. 1889.
Uitg. d. Antw. Bibliophilen. No. 16.
S y p e s t e y n (C.A. v a n ), Het merkwaardig beleg van Ostende 5 Juli 1601-22 Sept.
1604. 's-Gravenhage 1887. Met een krt.
- Holland in vroegere tijden. 's-Gravenh. 1888.
T i t t e l (L.R.), Abhandlung über den Christus patiens des Hugo Grotius etc.
Zwickau 1883.
U n g e r (J.H.W.), Bibliographie van Vondels werken. Amsterd. 1888.
Urkundenbuch (Wirtembergisches). Herausg v.d. Königl. Staatsarchiv in Stuttgart.
Stuttgart 1889. Bd. V.
V i s s c h e r (L.G.), Bijlagen tot de voorlezingen over de geschiedenis der R.K.
kerk in de Noordelijke Nederlanden sedert de opheffing der bisdommen tot op dezen
tijd. Utr. 1853.
V l o t e n (J. v a n ), Elisabeth Wolff, geb. Bekker. Haarlem 1880.
Vocabularium Latino-Theutonicum D. GHERARDI DE SCHUEREN, Caucellarii ducis
Clivensis etc. Coloniae per Arnoldum ter Hornen, 1477.
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Volksalmanak (Geldersche) 1890. Arnh. 1890.
- (Groningsche) 1890. Gron. 1890.
Wa g n e r ' s (K.A.), Bijbelsche verhalen door L.S.P. MEYBOOM naar den 16en
druk omgewerkt en aangevuld door H.U. MEYBOOM. 1e stukje. 17e druk. Gron. 1887.
We r v e (J a n v a n d e r ), Den Schat der Duytscher Talen enz. Delft 1614.
Z a h n , Bijbelsche geschiedenissen, naar het Hoogd. 's-Gravenh. 1824.
J. F r a n c k , Etymolog. Woordenboek. Afl. 6.
Quellen und Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur und Sprache. Hft.
63, 66.
J. Te r G o u w , Geschiedenis van Amsterdam. Dl. VII. 1-2.
J. und W. G r i m m , Deutsches Wörterbuch. Bd. VIII, 4; XI, 1; XII, 3.
De Gids. 1889. Afl. 7-12; 1890, 1-6.
Revue Celtique. Vol. 10. liv. 3-4; Vol. 11, 1-2.
Algemeen Ned. Familieblad. Jrg. VI, 6-12; VII, 1-4.
De Katholiek. 1889, afl. 7-12, 1890 afl. 1-5.
De Navorscher. 1889 afl. 7-12; 1890 afl. 1-6.
Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Dl. XXXII, 5;
XXXIII, 1-5; XXXIV, 1-3.
Le Moyen Age. 1889. No. 6-12; 1890 No. 1-5.
M. d e V r i e s e.a., Woordenboek der Nederlandsche taal. IIIe Rks. afl. 14-15.
De Toekomst. 1889, 6-12; 1890, 1.
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Los en vast, 1889 afl. 2-4. 1890 afl. 1.
Bijdragen t.d. geschiedenis van het Bisdom Haarlem XVI, 1-2; XVII, 1.
Onze Volkstaal. III, 4.
Het Belfort 1890, Jan.-Juni.
Loquela. 1889 zes Ns. en 3 bijbl.
't Daghet in den Oosten, Dl. VI, 13-15.
Oud-Holland. Jrg. VII, afl. 2-4.
Zeitschrift f. deutsches Alterthum. Bd. XXXIII. H. 3-4; XXXIV, 1-3.
- f. vergleichende Sprachforschung. N.F. Bd. 10. Heft 6; Bd. 11. Heft 1.
Archief van het Aartsbisdom van Utrecht. XVII, 3; XVIII, 1.
Messager des sciences historiques. 1889, 2-4; 1890, 1.
Nederlandsch Museum. 3e Rks. III afl. 6-12; IV, 1-3.
Noord en Zuid. XII, 3-6; XIII, 1-2.
Dietsche Warande. N.R. Dl. II, 4-6; III, 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. 5-7.

C. Gekocht uit 't finantieel geschenk van Den Heer James de Fremery.
B o s b o o m To u s s a i n t 's Romantische werken. 's-Gravenh. 1880-88. 25 dln.
H e n d r i k C o n s c i e n c e , Romantische werken. Leiden 1878-81. 41 dln.
J.J.L. t e n K a t e , De Nieuwe Kerk. Amsterd. 1885.
- Fabelen van La Fontaine vertaald. Amsterd. z.j.
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J a n t e n B r i n k , Literarische schetsen en kritieken. Leiden z.j. 20 dln.
H.J. N a s s a u , Geschriften. Gron. 1878-79. 3 dln.
H.J. S c h i m m e l , Dramatische werken. Amsterd. 1885. 3 dln.
H u y g e n s , Oogentroost. Met inleiding, noten en aanteekeningen door A.W.
STELLWAGEN. Den Haag 1888.
C d . B u s k e n H u e t , Het land van Rubens. Belgische reisherinneringen. 2e dr.
Amsterd. 1881.

Uit den Magazijncatalogus van Gebrs. van Goethem te Gent.
Een verzameling tooneelstukken van: H. VAN PEENE, K. ONDEREET, F. VAN GEERT,
G. CORYN, P. GEIREGAT, B. BLOCK, E. ROSSEELS, SLEECKX, AD. SCHEPENS, E.
LAUWER en anderen. 100 stuks.
J. V u y l s t e k e , Verzamelde Prozaschriften. Gent 1887-88. 3 dln.
De wonderheden van Franc. Codde. Amsteld. 1807.
D. H u r t a d o d e M e n d o z a , Het leven, de lotgevallen en guitenstukken van
den kleinen Lazarus van Tormes, uit het Spaansch door J.P. AREND. Amsterd. 1824.
Wonderlijke geschiedenisse van Ariovistus Koning der Germanien. Inhoudende
de Minnaaryen van Julius Cesar, uit het Fr. vertaald door R. HENNEBO. Amsteld
1720.
Aardige en zeldzame geschiedenissen van Juffr. d'Azinval. Utrecht 1781.
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Spiegel der vrouwelijke onstandvastigheit of naaukeurig Verhaal der bijzonderste
Liefde-gevallen eens Franschen Edelmans. Uit het Fransch vertaald d.J. GENTIL.
's-Gravenh. 1725-26. 2 dln.
De juffer in schijn of zeldzame Leevensgevallen van den Graaf B * * * *, enz.
's-Gravenhage 1739. 2 dln. in 1 bd.
Gevallen van Versorand of de ligtmis Filosoof. 's Hage 1772. 2 dln. 1 bd.
Het leven van donna Ruffina of de Spaansche bedriegeres dochter van Arnoldo.
Amsterd. 1732.
J.F.H. L o m m e n , Grafbloemen in proza en poëzy. Antwerpen 1856.
K. Ve r s n a e y e n , Achter de gordijn. Vijf tooneelstukken. Gent 1863.
A.v. B o s s c h e , Dramata. Antwerpen 1841.
Gentsche Almanak voor den jare 1823. Gent z.j.
Dagboek van JAN DE POTTRE, 1549-1602. Gent 1861.
Studenten almanak uitgeg. d.h. taalminnend studentengenootschap ‘'t Zal wel
gaan.’ 1870-1872, 1880-81, '84, '85 (2e uitg.), '86, '88 en '89.
F.J. B l i e c k , Geschiedenis der Werwicksche Rederijkerskamer oudtijds genaemd
‘Droogaers’. Rousselaere 1856.
A. A n g z . A n g i l l i s , Geschiedenis der Rousselaersche Rederijkerskamer. ‘De
zeegbare herten.’ Thielt 1854.
Historie van Lady Julia Mandeville enz. Amsterd. 1764. 2 dln.
Edelhart en Eleönore, een oorspronkelijke Nederd. roman in brieven. Leyden 1793.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

79
Nederduitsch letterkundig Jaarboekje 1858, 60, 61. Gent z.j.
Zeïr en Zulica of Taitaansche brieven n.h. Fransch door Mevr. v. MONBART. 2e
druk. Amsterd. 1798.
F. H a l m a , Bijbelsche Mengelzangen enz. Leeuwarden 1718.
J. C a t s , Invallende gedagten op voorvallende gelegendheden. Gend 1787.
- Afbeelding van het houwelyck enz. Gend 1737.
C.F.A. P i r o n , Algemeene levensbeschrijving der mannen en vrouwen van België.
Mechelen 1860.
Maandelijksche Berichten uit de andere Waereld, of de spreekende dooden,
bestaande in redeneeringen tusschen allerhande verstorven Potentaaten en Personagien
van rang. Amst. 1723-1770. 33 deelen.
Jaerboeken der Oostenrijksche Nederlanden van 1780-1814 enz. Gend 1818.
P.G. W i t s e n G e y s b e e k en G. E n g e l b e r t s G e r r i t s , Schoonheden en
merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis. Amsterd. 1825-29 8
dln.
Audenaerdsche Mengelingen uitg. door L.V. LERBERGHE en J. RONSE. Deel 1-5.
Audenarde 1845-55.
De Eendragt. Gent 1846-52, 1861-74. Jrg. 1-6, 16-28.
Den Luyster en Glorie van het hertogdom Brabant, herstelt door de genealogique
beschrijvinge van desselfs souvereyne princen. Bruss. 1699.
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Op de Verkooping van wijlen J.A. Alberdingk Thijm (naar volgorde van den
Catalogus).
M. D u c a n u s , Van het nieuwe Sacrificium des Christendoms. Antwerpen bij Henrich
Wouters, 1580. 3 dln. 1 bd.
- Vant rechte Evangelische Avontmael Christi Jesu, wt het rechte verstant der
Schrift.… 't Hantw. bij P. van Keerberge 1567.
- Catholycke Catechismus met wederlegginghe van den Heidelbergsche oft
Ghereformeerde catechismus. Antw. H. Verdussen. 1594.
H. R o s w e y d u s , Generale Kerkelijke historie. Oversien, verryckt, ende noch
vermeerdert met eene besondere Kerckelycke historie van Nederlant. Antw. 1623.
2 dln.
J.A. C o p p e n s , Nieuwe beschrijvingen van het Bisdom 's Hertogenbosch. 's
Hertogenb. 1840-44. Dl. I, III, 2; IV. 3 dln.
Utrecht. - Statuta provincialia incipiunt feliciter. - Aan het einde: Statuat princialia
et synodalia traiectensis laboriose correcta ad laudem dei completa sunt arte
impressoria sub anno dni 1484 in pfesto sancti Odulphi per Gerardum leeu-goude.
4o.
V i n c e n t i u s L i r i n e n s i s , Een zeer schoon boexken voor die outheyt ende
waerheyt des.… Christen gheloofs, teghen die.… Ketterijen. Loven J. Boogaerts
1567.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

81
In denzelfden band:
J. K e r s a v e n t , Die columne der waerheyt, verclarende ..... die warachtighe
Catholijcke ghemeyne en sienlijcke Christen Kercke. Loven R. Velpius 1567.
F r a n c h v a n d e n Ve l d e , Cort bewijs der dwalinghen, valschheden ende
misbruyken in die belijdinghe der Calvinisten. Loven J. Bogaerts 1567.
C o r n . J a n s e n i u s , Refutatie ..... teghen een Ketters boecxken, gheintituleert:
Het oude Christengheloove, teghen de nieuwe dolinghe der Papisten. Loven 1567.
F. R i c h a r d o t , Bisschop van Atrecht, Disputatie … met eenen ghevangenen
van Douay, aengaende die principale puncten des Gheloofs. Overgheset wt het
Francoys. Loven 1567.
M. Mermannius, Missive … aen alle goede godsvrucht ende Cathol. menschen
..... op dezen quaden tijt, beghost in 1566. Loven 1567.
Kevelaarsche Devotie tot de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, enz. Amsterd.
1762.
D'Order van vrede, oft de dry devotien van de H. Maget Maria enz. Venlo z.j.
Kort begryp der mirakelen, gratien ende wonderheden enz. geschied binnen
Scherpenheuvel. 't Antwerpen z.j.
C.A. B a u w e n s , Het Nieuw Scherpenheuvels Trompetjen enz. Lier 1816.
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Historie van de alderheyligste maget en moeder Gods Maria, onder den Bij-Naem
van Bijstant Geëert in haere publieke Stadts-Capelle binnen de Princelyke Stadt
Brussel 1764.
De Hand des Heere, dat is wonderbaare beelden uit het Duitsch door H.G. ESKES.
Gelder 1816.
Den brabantschen pelgrim naer onse E. Vrouwe van Kevelaer enz. Brussel z.j.
Hanswyck ende het wonderdadigh Beeldt van de alderheylighste maget ende
moeder Godts Maria, eertijds buyten, nu binnen Mechelen voorgestelt door P. SIRE.
Dendermonde 1738.
C. P i e r a e r t s et E. B e a u v o i s , Lourdes, la Sainte-Baume et la Salette. Louvain
1873.
Kevelaarsche Devotie tot de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria enz. Amsterd.
1866.
D. B u d d i n g h , Mirakel-geloof en mirakelen in de Nederlanden. 's Gravenh.
1845.
P. V i s s c h e r s , Reis naer Loretten. Mechelen 1847.
J. T h . v a n d e B u r g t , Litanie van Loretto in afbeeldingen voorgesteld. Z.p.e.j.
H. v a n K r u g t e n , Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond. Roermond 1877.
Wolfhezen en Kevelaar. Utrecht 1865.
Echt berigt wegens de zeldzame verschijnsels welke plaats hebben bij Anna
Catharina Emmerich. 2e dr. Deventer 1815.
De Kevelaarsche devotie tot de heilige Maagd Maria, bestaande in Godvruchtige
Lof-zangen. Utrecht 1820.
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Beschrijving van Kevelaer met de opkomste en voortgang der devotie met de
allerheyligste maegd en moeder Gods Maria enz. Gelder 1792.
De eenzijdige regter of de recensent, ook der recensenten, gedaagt voor de regtbank
der liefde en geregtigheid wegens de veroordeeling der onschuld in de persoon van
Anna Emmerich enz. 2e dr. Devent. 1816.
K. S i m r o c k , Altchristliche Kirchenlieder und geistliche Gedichte. Col. Agr.
1850.
Niederdeutsche geistliche Lieder und Sprüche aus dem Münsterlande. Herausg.
von B. HÖLSCHER 1854.
A. S a s b o u t , van Delft, Minrebroeder, Devote ende seer gheestelijcke Sermonen
inden Latijn eerstmael vercondicht voor den gheleerden ende studenten der
universiteyt van Leuven … nu ghetranslateert in duytsche. Leyden, J. Mathyszoon
1569.
‘Hier beghint die tafel van desen boeck der bibelen.’ Middelnederlandsche vertaling
van den Bijbel met doorloopende kommentaar uit PETRUS COMESTOR'S Historia
Scolastica. Handschrift. 644 blz. papier, 2e helft der XIVe eeuw.
‘Hier beghint die spieghel der volcomenheit.’ - Van der kersten ewe. Van een
hantvol wijsheden. Hoe ghi u bereiden selt in der missen etc. Aan het slot: ‘Daer dit
boec uut gescreuen is Dies syt seker ende ghewijs Dat wert ghedicht ende ghemaect
Doen den harinc was dorre en qualic gheraect. Dat was int iaer ons heren Dusent
C C C C ende l x i j meere Bidt voor diet becoste ende screef Want daer groot ghebrect
noch bleef. kl. 4o. Handschrift, 384 blz. perk.
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Fragmenten van Middeleeuwsche hss. van stichtelijken inhoud.
Acta der Synoden van Zuyd-Hollandt 1618-1640. Handschrift 2 dln. 444 en 445
blz. fo.
Friesche geslachten te Harlingen, Franeker, enz. Bruiloftszangen 1750-78. 7 stuks
o
4.
J. de Kruyff en A.W. Tibboel 1750. - O.G.v. Kammen en W.M. de Vries
1754. - J. Roorda en G. Nieuwenhuis 1758. - M. Toussaint en H. Haitsema
1765. - J. Schrader en E. Vitringa 1772. etc.
Huwelijkszangen enz. Haarlem en Amsterdam. 1720-30. gr. 4o.
Boertige beschrijving van den Amsterdamschen Schouwburg. Ter bruilofte
van Jan Brandt en Maria Lups 1725. - van David Leeuw van Lennep en
Hester Barnaart, - van J.G. Roeters en A. van Buylaard, - van P. Teyler
van der Hulst cn H. Wijnands Verschaave 1728, - van Pieter Langendijk
en J.M. Sennepart enz.
Amsterdamsche familiën. - Bruiloftszangen 1707-1725. 13 stukken. 4o.
Van de Wal - Graafland - Verbeek - Slagreegen - van Eyk - Brandt - de
Haan - de Vries.
Huwelijks- en gelegenheidszangen van Amsterdamsche familiën 1707-1749. 20
stuks. 4o.
Hierbij: Alewijn, Graafland, Hasebaart, Burgh, Boel, Loten, Nolthenius,
van Heusden, van Hemert, Willis, van Damme enz.
Amsterdamsche geslachten. Bruilofts- en andere gelegenheidszangen. 1706-1730.
24 stuks plo.
Hierbij: de Vries, Pieter de la Court, van der Voort, Steenhuyzen,
Jongerheldt, Bijl, van den Ende, K. Lescailje, Walyen, Welsing, van Rijk,
Bas, Kampen.
Huwelijkszangen op Amsterdamsche familiën. 18e eeuw. 13 stuks 4o.
Deutz-Temminck, van Steelant-de Geer, van den Bemden-Hooft, van
Plettenberg-Heinsius enz.
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Amsterdamsche geslachten. Verzameling van ruim 80 bruilofts- en andere
gelegenheidsgedichten. 18e eeuw. 4o.
Merkwaardige en zeldzame collectie, waarbij vele zangen op
Amsterdamsche burgemeesters, schepenen en andere autoriteiten.
Huwelijkszangen op Amsterdamsche familiën. 17e en 18e eeuw. 27 stuks. 4o.
Wetstein-Otto, Buys-Hamerslag, Dulken-Oortman, v.d. Mersch-van
Oosterwijck, Blanckert-Schoonevelt, Hagen-Bleeker, Kramer-Vermeulen,
de Jager-Calkoen, Verrijn-Van Wieringen, Rentinck-Mol enz.
Enkhuizer Geslachten. - Bruilofts- en andere gelegenheidsgedichten. 18e eeuw. 10
stuks. gr. 4o.
Van Romond-Ruyter, Winter-Duyvensz, à Marck-Vis,
Duyvensz-Compostel, Blok-Knuppel. - Uitvaard van IJsbr. Boterkooper
en Jac. Visscher, beide hopman van een bende Zeesoldaten. 1672. enz.
's Gravenhaagsche en Dordsche familiën. Gelegenheidsgedichten. 18e eeuw. 15 stuks.
8o.
Hudde Dedel, - van Spaan, - van de Poel, - van Steelant, - Schuylenburg,
- Blussé, - de Kempenaar, - Geerling, etc.
Rotterdamsche familiën. - Huwelijks- en andere gelegenheidsgedichten. - 18e eeuw.
4 stuks. 4o.
Utrechtsche familiën. - Bruilofsgedichten.
Kretschmer Nostheer-A.E. Boelen, 1807, C. Oortman- E. Brouwer Bosch,
1827, J.J. van Westreenen-J.C. Mamuchet van Houderingen 1759.
A. v a n d e r L a a n , Zee-, land- en stroomlust bestaande in.… verscheyde gezigten.
Amsterd. P. SCHENK c. 1725 br. fo. met platen.
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A. R a d e m a k e r , H. d e L e t h , e.a. Verzameling van meer dan 500 gezichten.
Amst., Holtrop, c. 1790. fo.
Hierin komen voor: Spiegel van Amsterdams zomervreugd. - Rhijnlands
fraaiste gezichten. - Watergraafs of Diemermeer. - Hollands Arkadia of
de Rivier de Amstel. - Hollands Tempe. - Het zegepralent Kennemerland.
- De zegepralende Vecht.
A. R a d e m a k e r , Alle de voornaamste gesigten van Alkmaar, Delft en Dordregt.
In het kooper gesneden door L. SCHENK. Amst. 1736. fo.
Vaderlandsche Gezichten of Afbeeldingen van de Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden door K.F. BENDORP, naar J. BULTHUIS. Amsterd. (1786).
3 dln. gr. 4o.
D e J o n g e n S a l i e t h , Atlas van Zeehavens der Bataafsche Republiek, die
van Batavia en Onrust. Amsterd. 1805. fo.
Tableau des principales vues des palais et edifices; representations et des coutumes
et usages dans les provinces septentrionales du royaume des Pays-Bas. Amst. E.
MAASKAMP. c. 1815 br. fo.
P.J. M e n d e l en H. R e d i n g , Atlas-album voor de aardrijkskunde van het
Koningrijk der Nederlanden en België. 's Hage 1841-43. 2 dln. 1 bd. m. pl. br. fo.
W.J. H o f d i j k , Historische landschappen. Haarl. 1856. 8o.
P.H. W i t k a m p , Amsterdam in schetsen. Teekeningen door W. HEKKING Jr.
Amsterd. 1861. 2 dln. gr. 8o.
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E g b . v a n d e n H o o p , Historie der vermaerde zee- en koopstad Enkhuyzen.
Enkh. 1666. M. portr. en wapenk. 4o.
F. A l l a n e.a., Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden
tot op onze dagen. Haarl. 1874-88. 4 dln. Met gekl. platte gronden, stadsgezichten,
afbeeldingen van antiquiteiten enz. gr. 8o.
J. A d r z . L e e g h w a t e r , Haarlemmer-Meer-Boeck. Dienende tot een
remonstrantie, verklaring ende voorbereydinghe om de Haerlemmer ende Leytse-Meer
te bedijcken. 't Amst. D. van der Stichel. Z.j. (1641) 4o.
Eerste uitgave.
Haga Comitis illustrata of het verheerlijkt en verligt 's Gravenhage. 's Gravenh. 1750.
Verzameling van.… 116 afbeeldingen der decoratiën en zinnebeelden,
vreugdebedrijven en illuminatiën ..... bij de ...... installatie van Willem
(IV) May 1747. Met zinnebeeldige pl. gr. fo.
J. v a n D i j k , Beschrijving der schilderijen in de Oranjezaal, van het vorstelijk huys
in 't Bosch enz. 's Hage 1767.
L. P h . C. v a n d e n B e r g h , 's Gravenhaagsche bijzonderheden. 's Gravenh.
1857-59. 2 stkn.
P.G. B o n g a e r t s , De St. Teresia-kerk weleer de koninklijke kapel van Spanje.
Hare geschiedenis enz. 's Gravenh. 1866.
A.A. v a n d e K a s t e e l e , Korte handleiding ter bezigtiging der verzameling
van zeldzaamheden in het Koninklijk Kabinet op het Mauritshuis in 's Gravenhage.
's Gravenh. z.j.
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Beknopte beschrijving van de kunstvoorwerpen ten toon gesteld in het Koninkl.
kabinet van schilderijen te 's Gravenhage. 4e uitg. Gravenhage 1877.
Catalogus van een gedeelte van 't vorstelijk kabinet van schilderijen, van Z.D.H.
den Prince van Oranje en Nassau enz. in 's Gravenhage uitgeg. door P.E. TERWESTEN.
's Gravenhage 1770.
Corax, metempsychozisch Kraaien Epos in twee zangen enz. door ATLAS. 's
Gravenh. 1877.
De Stichting der Oranjezaal. ('t Huis in 't Bosch). 's Gravenh. 1876.
Speculum Zelandiae dat is een beschrijvinge ofte afbeelding der Steden,
Ambachts-Heerlyckheden, Dorpen, Castelen ...... van Zeelandt. Amsterd. Wed.
OTTENS en Zn. m. platen br. fo.
P. L a n g e n d i j k , De stad Kleef, haar gezondheidsbron, en omleggende
landsdouwen. Haerlem 1747. m. pl. 4o.
[J.H. S c h u t t e ], Kleefsche waterlust. Amsterd. 1752. m. pl. 8o.
H. B r o e d e r s , Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der gemeente
Hilvarenbeek. Tilburg 1838.
F.C. S o e r , Rede uitgesproken in de groote zaal d.H. Burgerschool Willem II.
Tilburg 1877.
A.v.d. H e u v e l , Het vernieuwde kerkhof te Megen en het aldaar gevonden graf
van Karel van Brimen. St. Michels-Gestel 1851.
J.F. B o o g a a r d , Beantwoording der vraag: welke verbeteringen zijn wenschelijk
in het algemeen polderregt in Noord-Brabant. 's Hertogenb. 1860. (bekr. prijsvraag).
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G.W. V r e e d e , Een blik op Noord-Brabants materiëlen vooruitgang en politische
ontwikkeling sedert 1813. 's Hertogenb. 1873.
I z . v. N u y s e n b e r g , Korte beschrijving van Geertruidenberg enz. Dordr. 1774.
H.N. O u w e r l i n g , Geschiedkundige beschrijving van het dorp Deurne van de
vroegste tijden tot op onze eeuw. Helmond 1884.
C.R. D u l j é , Geschied- en aardrijkskundige bijzonderheden van de voormalige
heerlijkheid Boxmeer enz. Gennep 1852.
J. Wa g e n a a r , Beschrijving der stad Bergen op Zoom. Amst. 1780.
F.N. v a n E n g e l e n , Het hooge recht van remissie, abolitie en pardon, geoeffend
door de Heeren en Marquisen van Bergen op Zoom. Dordrecht 1780.
Annales de la Société historique et archéologique à Maestricht. Maestr. 1854-58.
2 vol. Av. pl.
C.P.E. R o b i d é v a n d e r A a , Oud Nederland in de vroegere dagen,
overgeblevene Burgen en Kasteelen. Nijmegen 1846. m. pl. gr. 8o.
Een Tractaet van den Caetspele, hoe twee Ridders tseghen malcanderen int recht
caetsen. Wtgheleyt van punct tot punct van den caetspele, accorderende op trecht,
profijtelijc voor alle Rechters ende Justiciers, hoe dat sij haer ondersaten behooren
recht te doen en vonnissen te gheven ghelijc si begheeren van God gheuonist te
worden. Loven, Anth. Maria Bergaigne 1551. 8o.
De Hollandsche Zedemeester. 2e dr. t' Amsterd. 1745.
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Nieuwe verhandeling van de welgemanierdheidt welke in Vrankrijk onder fraaye
Lieden gebruikelijk is. 't Amsterd. 1672.
De hoofsche welleventheid, en loffelijke welgemaniertheid, bij alle voortreffelijke
Luiden in Nederland gebruikelijk enz. 't Amsterd. 1733.
Algemeene schets van een waaragtig Edelman, bij wijze van Reedevoering
uytgesproken, in een zeker Gezelschap te Amsterdam in 't jaar 1748.
M. H e u g e l e n b u r g , Klein woordenboek, zijnde een kort en klaar onderwijs in
de Nederl. spel, en leeskomst. Amsterd. z.j.
L. v a n R h i j n , Nieuw A.B.C. boek. Nieuw verb. druk. Amsterd. 1814.
B. H a k v o o r d , Gemeene zend-brieven, zoo die in de Duitse Scholen van
Nederland worden geleert. Amsterd. 1777.
M.D.V. Tractaat van de rechte hedendaagsche spellinge. Bruxelles 1790.
E. Yo u n g , The compleat English scholar. Londen 1714.
J. M a a s , Schriftuurlijk school-boekje enz. Amsterdam z.j.
Verzameling van gedichtjens ten dienste der scholen. 2e druk. Leyden 1758.
Volmaakte en nuttige kern der Fransche en nederduitsche spraakkonst enz.
Middelburg 1761.
Va n d e n We r v e , De schat der Duytsche Tale enz. Amsterd. z.j.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

91
Verscheyden gedigten en verjaar-wensen om van de jeugd in de scholen te gebruyken.
Purmerende z.j.
Historisch A.B.C.Z.p.e.j.
T.J. v a n B r a g h t , De schoole der deugd enz. 17en dr. Amsterd. 1783.
Groot A, B, C, boek enz. Amsterd. 1806.
B. C r a m e r , De Geldersche trap der jeugd enz. 3e druk. Deventer 1777.
- De geheel vernieuwde en verbeterde Geldersche trap der jeugd enz. 15e druk.
Amsterd. z.j.
Woorden-schat ofte letter-konste. Gend. z.j.
C. K u y p e r , Vijfde Deel der Neder-duytsche spellinge. t' Alkmaar z.j.
De vriend der jeugd. 3e druk. Amsterd. 1819.
Duitsch A.B.C. boek. Osnabruck z.j.
Catholyk A.B.C. boek voor de jonge jeugt. t' Antwerpen z.j.
Reformirtes A, B, C Buch u.s.w. Hagen 1778.
A, B boek, waar uit men op de beste en gemakkelijkste wijze, de verscheidene
soorten van letteren, benevens het spellen en leezen kan leeren. Amsteld. 1781.
A, B, C boeksken enz. t' Amsteld. 1757.
B. H a k v o o r d , Oprecht onderwijs van de letterkonst enz. Utrecht 1798.
Evangelisches A, B, C Buch. Bremen 1763.
H. We s t e r , A, B, C Boek, of begin der Letteroefening, voor kinderen. Groningen
1819.
Groot A, B, C boek. t' Amsterd. z.j.
Catholyk A, B, C boek voor de jonge jeugt. Amsterd. z.j.
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Kleine lesjes voor Mimi. Utr. 1791.
J. H a z e u C z ., Kinderpligt en zinnebeelden. Amsteldam 1789.
C. B r i n k m a n en A. F o k k e S z ., Kleine verzameling van gedichtjes bij
gelegenheid van het nieuwe jaar ten gebruike der jeugd. Amsterd. z.j.
Zeven Utrechtsche gezangen op de zegepraal der burgerlijke vrijheid. 20 Mrt.
1786. No. 1.
J. v a n D a m , De vernieuwde cijfferinge van Willem Bartjens. Amsterd. 1755.
G. K i n c k h u y s e n , Algebra ofte stel-konst. Haerlem 1661.
C. v a n L e e u w e n , Arithmetica of reken-konst. t' Amsterd. 1664. 1e Deel.
Enigmes Russes on nouvelles récréations géometriques offertes aux Dames. La
Haye s.a.
L.M. d e L e s p i n e , Nieuw interest-boek enz. Amsterd. z.j.
I. v a n d e r S c h u e r e M e e n e n a e r , Arithmetica ofte rekenkonst enz. Rotterd.
1653.
P.v.d. B r o e c k e , Arithmetica ofte rekenkonst enz. Haerlem 1670.
B. S t o c k m a n , Arithmetica enz. Utrecht 1637.
F. H u i p s , Algebra ofte een noodige, korte en klare onder-wijzinge in de
beginzelen en gronden van de Stel-konst. Heusden 1654.
S.H. C a r d i n a e l , Arithmetica ofte Reecken-konst. t' Amsterd. 1670.
E u c l i d e s , Elementorum sex libri priores etc. opera et studio H. COETSII. Lugd.
Bat. 1692.
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E u c l i d e s , De ses Boecken - van de beginselen ende fondamenten der Geometrie
over-geset enz. door J.P. DOU. Rotterd. 1661.
- Ses eerste boeken gedemonstreert door H. COETZ. Z.p.e.j.
- Zes eerste boekken, van de beginselen der wiskonsten vert. d.J. WZ. VERROOTEN.
Hamburg 1638.
W. v a n We s t e n , Mathematische vermaecklijckheden. Arnh. 1644. 3 dln.
- Id. Id. Arnh. 1641. 3 dln.
A. v a n L i n t z , Koopmans-reekeningen, 4e-10e druk. t' Amsterd. 1727-31. 4
dln. 2 bdn.
I. S e m s en I. P z . D o u , Practijck des landmetens enz. Amsterd. z.j.
B. S t o c m a n s , Een korte ende eenvuldighe Instructie, om lichtelijcken ende bij
hem selven, sonder eenighe Meester oft onderwijser, te leeren Cyfferen enz. Amsterd.
1615.
J. C o u t e r e e l s , Het groot Cyffer-boeck enz. Middelburgh 1653.
P. R e m b r a n t z , 't Nieuwe stuermans Graed boek enz. Amsterd. 1691.
Vermaeck der stuerlieden. t' Amsterdam 1659.
G. v a n S t e y n , Liefhebberij der reekenkonst enz. Amsterd. 1768. 2 dln. in 1 bd.
P h . L a n s b e r g e n , Verklaringe van de Platte Sphaere ofte Globe van Ptolemaeus,
anders Astrolabium genaemt. Middelburgh 1653.
- Bedenckingen op den Dagelykschen, ende Jaerlyckschen loop van den
Aerdt-kloot. Middelb. 1650.
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P h . L a n s b e r g e n , Verklaringe van het gebruyck des Astronomischen ende
geometrischen quadrants enz. Middelb. 1650.
G. v a n S t e y n , Liefhebberij der reekenkonst enz. Enchuizen 1748-50. 2 dln. 1
bd.
J. d e G r o o t , De vernieuwde cijfferinge van Willem Bartjens. IIe Deel enz.
Amsterd. 1768.
A. d e G r a a f , Instructie van het Italiaans boekhouden, met een memoriaal
toegepast op de negotie enz. t' Amsterd. 1688.
L. v a n C e u l e n , Van den cirkel. Delf 1596.
H. S t e v i n , Plaetboec. Vervangende de figuren of formen gehorig tot het
wiscontich (sic) bedrijf van H. Stevin. Z.p. 1688. m. pl.
J. S a r f a t t i P i n a , Nieuwe interest boeck van 4, 5 ende 6 percento int jaer. Amst.
1670.
J a n B e l o t , Arithmetica, met een tafel van Interest van een op 't hondert ende
van 1/4 tot 1/4 tot 12 op 't hondert Interest op Interest. z.p.e.j.
Hand- of Taafel-boekjen voor mevrouwen, juffers en alle die geene, welke
geneegen zijn tot het maaken van Orange tabletten en allerley zoo Nieuw als Bekend
suiker-werk enz. Amsterd. z.j.
De verstandige kok of sorgvuldige Huyshoudster enz. t' Amsterd. [1677].
G. v a n d e n B r e u k , t' Zaamenspraaken tusschen een mevrouw, banket-bakker
en confiturier enz. 2e druk. t' Amsterd. 1753.
De Orange confiturier, gebak-bereider en keukenmeester enz. 5e druk. Amsterd.
1763.
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Het Hollands, of Nederlands kook-boek enz. Leyden 1724. 2 dln.
Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid enz. 5e dr. Amsterd. 1828.
E. M a a s k a m p , Tableaux de l'habillement, des moeurs et des coutumes dans la
République Batave au commencement du XIX siècle. Amsterdam E. Maaskamp c.
1803. Avec 20 figures en couleurs.
J.W. E b e r l , Bayerisches Namen Büchlein u.s.w. Freising 1858.
E d . L. S c o t t , Les noms de baptême et les prenoms etc. Paris 1857.
Z u n z , Namen der Juden. Leipzig 1837.
L. S t e u b , Die oberdeutschen Familiënnamen. München 1870.
C. M i c h a e l i s , Vergleichendes Wörterbuch der gebräuchlichsten Taufnamen.
Berlin 1856.
H.F.O. A b e l , Die deutschen Personen-Namen. Berlin 1853.
B. B r o n s J r ., Friesische Namen und Mittheilungen darüber. Emden 1878.
E. N e s t l e , Die Israelitischen Eigennamen nach ihrer Religions-geschichtlichen
Bedeutung. Haarlem 1876.
K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , Froissart. Etude littéraire sur le XIVe siècle.
Bruxelles 1857. 2 vol.
A.C.M. R o b e r t , Fables inédites des XIIe, XIIIe et XIVe siècles et fables de LA
FONTAINE. Paris 1825. 2 vol. avec figures.
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H e r s a r t d e l a V i l l e m a r q u é , Les romans de la table ronde et les contes des
anciens Bretons. 3e éd. Paris 1860.
- Myrdhinn ou l'enchanteur Merlin, son histoire, ses oeuvres, son influence. Paris
1862.
Richard le Pélerin, La Chanson d'Antioche, composé au XIIe siècle. Trad. p. la
Marquise DE STAINTE-AULAIRE. Paris 1862.
Partonope of Blois (A fragment of), from a manuscript at Vale Royal in the
possession of Lord Delamere. London 1873.
Li romans des sept sages, nach der Pariser H.S. herausg. von H.A. KELLER.
Trübingen 1836.
R. Wa c e , Le Roman de Rou et des ducs de Normandie, publ. p.F. PLUQUET.
Rouen 1827. 2 vol. av. fig.
A. R o t h e , Les romans du Renard, examinés, analysés et comparés d'après les
textes M.S. les plus anciens. Paris 1845.
Le Roman du Renart, supplément, variantes et corrections. Publié par P.
CHABAILLE. Paris 1835.
W. G r i m m , Altdeutsche Gespräche. Berlin 1851.
E. G ö t z i n g e r , Reallexikon der deutschen Alterthümer. Leipzig 1881.
F r . J a c o b s en F.A. U k e r t , Beiträge zur ältern Litteratur oder Merkwürdigkeiten
der Bibliothek zu Gotha. Leipzig 1835-43. 3 vol. 6 part.
A n t . N i e n d o r f , Das Cudrun-Lied. Berlin 1855.
Kutrun, herausg. von AD. ZIEMANN. Quedlinburg und Leipzig 1835.
Cudrun, übersetzt von K. SIMROCK. 2e Aufl. Stuttgart u. Tübingen 1851.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

97
Kudrun, herausgegeben und erklärt von E. MARTIN. Halle 1872.
K.A. H a h n , Echte Lieder von Gudrum nach Müllenhoffs Kritik als Ms. für
Vorlesungen. Wien 1853.
Des Landgrafen Ludwig's des Frommen Kreuzfahrt. Aus der einzigen H S. herausg.
von F.H.V.D. HAGEN. Leipz. 1854.
Schauspiele des Mittelalters, aus H S S. herausg. und erklärt von F.J. MONE.
Karlsruhe 1846. 2 Bde.
J. D u n l o p 's, Geschichte der Prosadichtungen oder Geschichte der Romane,
Novellen, Märchen u.s.w. Aus d. Engl. übertr. von F. LIEBRECHT. Berl. 1851.
De Vlaemsche beweging, maendschrift uitg. door M.V.D. VOORT. Brussel 1852.
Jaerg. 1.
Het Taelverbond, Tijdschrift onder het bestuur van P. GENARD en J.F.J. HEREMANS.
Mengelingen. Jrg. 1854.
Het Taelverbond, Letterkundig tijdschrift. 4e Jrg. 5e dl. Antw. 1848.
De Moedertael, Tijdschrift uitg. d.G.J. DODD en O.J. EEKMA. Brussel 1849.
E.J. D e l f o r t r i e , Mémoire sur les analogues flamande, allemande et anglaise.
Brux. 1858.
M. d e H a a n H e t t e m a , Idioticon Frisicum. Friesch-Latijnsch-Nederlandsch
woordenboek. Leeuw. 1874.
De Boekzaal van Europe. (Door P. RABUS). 1692-1700. 9 dln.
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D. B o e r r i g t e r , Naam-registers der Hollandsche dichters, dichtkundige
genootschappen … mengelwerken en dichtwerken met verbloemde of zonder naamen
der dichters. 1818. Hs. 800 blz.
Amsterdamsche Argus acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen.
Amsterd. 1719-21. 3 dln.
De Bataafsche Proteus 1724. 1 Jan.-9 Sept. No. 1-37. Amst. Alb. v. Ormond. 4o.
Het weekelijks Orakel, of aanmerkingen en ophelderingen omtrent eene groote
menigte van alderlije voorgeworpen zaken. Haarlem enz. 1735-36. 60 nummers.
Le Publiciste, Journal des Pays-Bas. La Haye, 1 Nov. 1849-31 Juillet 1850. fol.
E d w . W. G o s s e , Studies in the literature of northern Europe. London 1879.
De Vlaamsche School. Tijdschrift voor kunsten, letteren, wetenschappen,
oudheidkunde enz. Antwerpen 1855-85. Dl. I-XXXI.
Rond den Heerd. Een leer- en leesblad voor alle lieden. Brugge 1865-86. 1e-21e
jaarg.
E d w . v a n E v e n , Varia betreffende middennederlandsche letterkunde. 11
stukken in 1 bd.
E d m . v a n d e r S t r a e t e n , Les ménestriels aux Pays-Bas du XIIIe au XVIIIe
siècle. Bruxelles 1878.
B e r n a e r t d e J o n g e , Het leven van Joannes den Onbevreesden, Hertoch van
Borgonien enz. Gent 1852.
Proelium Woeringanum Joannis I. Brux. 1641.
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S.A........, Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe
voorgestelt in rijmen van S.A. tot lere ende beterschap. (Amsterd.) 1633.
J. C (a t s )?, De vermeerderde wijse jaerbeschrijver. Amsterd. 1660.
(A r n . C o b b a u l t ), Den pijl der liefden. Amsterd. 1609.
D. H e i n s i u s , Emblemata amatoria. Emblemes d'amour. Z.p.e.j.
P. H e y n s , Spieghel der werelt, gestelt in rijme. Antw. 1577 m. krtn.
P. C z . H o o f t , Gedichten. Verzaemelt en uytgegeven door J. VAN DER BURCH.
Amsterd. 1636. m. platen.
P. C z . H o o f t , Mengelwerken. Amsterd. 1704.
Albums et oeuvres poétiques de MARGUÉRITE D'AUTRICHE, gouvernante des
Pays-Bas. Brux. 1849.
Vo l c k e r u s v a n O o s t e r w i j c k , Rijmen ende Zangen over het hooge-Liedt
Salomons; alsoock over het XXXII Capittel van het vijfde Bouck Mosis. Delf, 1655.
V. R i j c k e l s m a , Wilde eenden-jacht, oft beschrijvinge van de Hollandsche
Vogel-koyen. 's Graven-Haghe 1622.
J. v a n d e r S c h u e r e (M e e n e n a e r ), Tristium, ofte de truer-dichten van
OVIDIUS NAZO ..... in Nederl. dicht gesteld. Haarlem 1612.
J.J. S t a r t e r , Steekboekjen, ofte het vermaak der jeugdelyke Herten, om daer
door te weeten der herten secreeten. Amst. 1786.
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G. Ta y s p e l s , Heylige minnestuipen. 's Gravenhage 1665.
J. Te y l i n g i u s , Het bloem-hofje der gedichten, vervattende allerlye sinnebeelden.
's Hage 1683.
R. Ve r s t e g e n , Nederduytsche epigrammen ende epitaphien van verscheyden
persoonen enz. Brussel 1624.
J.v.d. Vo n d e l , Alle de werken. Uitgeg. door B. BOSCH. Dordr., Bergen op Z.
en Utr. 1792-98. 5 dln.
- Joannes de Boetgezant. Amsterd. 1662.
- De Heerlijckheit der Kercke enz. Kolen 1663.
- Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst enz. Amst. 1662.
- Altaer-geheimenissen. Keulen 1645.
- Noach, of ondergang der eerste werelt. Amst. 1667.
- Sofokles, Herkules in Trachin. Treurspel. Amsterdam 1668.
J.W. B r o u w e r s , Joost van den Vondel. Dichtwerk met aanteekeningen.
Roermond 1861.
Den gekroonden Harder; ofte het leven, oorloghsbedrijven en doodt van David,
beschreven op rijm. Amsterd. z.j.
H. D u y s e n d p o n d , Blockers speeluuren. Synde een korte uytbreydinge over
eenige uytgelesene Bibel-Stoffen. Enchuysen (1752).
G. D u i j s e n t p o n t , Alle de Rijmwerken bestaande … in zijn voyagies of vier
reysen namentlijk na Groenland, Zurinamen.… benevens zijn liederen, enz.
Handschrift van ca. 1733.
W. v a n d e r H o e v e n , Strijd van Bacchus tegen de Indiaanen, boertig
heldendicht. Amst. 1710.
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A. M o o n e n , Poëzy. Amsterd. 1700. 2 dln.
[W. B i l d e r d i j k ], Galante dichtluimen. Z.p. 1780.
G u i d o G e z e l l e , Dichtoefeningen. Leuven 1878.
- Liederen, eerdichten et reliqua. Leuven 1880.
- Gedichten, gezangen en gebeden. Leuven 1879.
- Kerkhofblommen. Leuven 1878.
- Vlaemsche dichtoefeningen. Rousselaere 1858.
- XXXIII Kleengedichtjes. Rousselaere 1860.
- Het kindeke van de Dood. Rousselaere 1860.
- Gedichten, gezangen en gebeden. Brugge 1862.
W.J. H o f d i j k , Aeddon, een epiesch gedicht. Met 10 op koper geëtste platen
door K.F. B o m b l e d . Delft 1852.
- Aan den Koning. Amsterd. 1855.
- Zuid en Noord. Amsterd. 1861,
- Het doode kind. Amsterd. 1855.
- De profecy der starren. Amsterd. 1854.
- Herinnering aan de verdedigers der citadel. 6 Dec. 1871.
- De bouwmeesters van den Nijendoorn (1296). Kennemer legende. Z.p.e.j.
- Alckmaers beleg. 1623. Histor.-dramat. tafreelen. Amsterd. 1860.
- De Jonker van Ter Coulster (1360). Z.p.e.j.
- Een Amsterdamsch lied. Amsterd. 1861.
- Egmond in 1004 en 1021. Alkmaar 1840.
- Rosamunde, romantisch dichtstuk. Amsterd. 1839.
- De triomf der Piraten. Amsterd. 1872.
- Griffo de Saliër, dramat. gedicht. Haarl. 1852.
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W.J. H o f d i j k , De laatste dag van Heemskercks beleg (1359). Hist.-dramat. gedicht.
Haarl. 1851.
- De bloem der waereld. Amsterd. 1854.
- Theda. Amsterd. 1854.
- Kennemer-legenden, gedramatizeerd door -. Amsterd. 1857-58. 2 stn.
- Kantteekeningen op des Heeren Alberdingk Thijms strijdschrift ten gunste van
grondwet en geschiedenis. Amsterd. 1861.
- Ten vierdag gerechtigd. Alkm. 1860.
- Verspreide Gedichten. Amsterd. 1859-61. 2 dln.
- Een kunstenaars-idylle. Haarl. 1849.
- De triomf der Piraten. 2e Druk. Amsterd. 1872.
- Historische landschappen. Haarl. 1856.
- De Jonker van Brederode. Amsterd. 1849.
- De bruidsdans. Alkmaar 1824.
- Wee over de aard! Toonen des tijds. Haarl. 1848.
- Een vede van drie honderd jaren. Amsterd. 1860.
- Vondel gekroond. Lyrisch-dramatisch gedicht. Amsterdam 1858.
- Een echo uit 1573. Utrecht 1866.
- Van Lennep herdacht. Amsterd. z.j.
- De kroon van Willem den Goede. Amsterd. 1861.
- Aan Hare Majesteit de Koninginne-weduwe. Een stem uit het volk. 's Gravenh.
1849.
- Tafreelen uit de geschiedenis der ontwikkeling van het Nederlandsche volk.
Amsterd. 1862.
- Een bede voor het volk van Nederland in de dagen van Europaas beroering.
Haarl. 1848.
- Een fantazy uit de werkelijkheid. Amsterd. 1856.
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W.J. H o f d i j k , Souvenir aan Mevr. Jenny Goldschmidt, geb. Lind en aan de door
haar gegeven concerten. Z.p.e.j.
- In het gebergte Di-Eng. Beverwijk z.j.
- Overdrukken.
S.J. v a n d e n B e r g h en W.J. H o f d i j k , Gedenkboek der oprichting van het
monument ter herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831. Dordr. 1858.
G. J o n c k b l o e t , Isaias. De profetiëen van Amos' zoon. In Nederlandsche verzen
vertolkt met ophelderende aanteekeningen. Amst. 1888.
J.J.L. t e n K a t e , In den bloemhof. Beelden en droomen. Haarl. z.j.
- Ahasverus op den Grimsel. Utr. 1841.
- Legenden en mengelpoëzy. Monnikend. 1846.
- Vertaalde poëzij. 's Gravenh. 1839.
- De Durgerdamsche visschers. Haarl. 1849.
- De cholera in Nederland. Amsterd. 1849.
- Christenharptonen van J.P. LANGE nagezongen. Amst. 1847.
- De zending onder de heidenen. 2e dr. Middelb. 1851.
- Natuur en historie. Amsterd. z.j.
- Lier en harp. Middelb. 1853.
- Bilderdijk en da Costa, eene studie. Amsterd. 1862.
- Het credo in de psalmen en de profeet Jesaïa in betrekking tot de natuur, zijn
volk en den Messias. Amsterd. 1864.
- Een handvol dichtbloemen. Amsterd. 1876.
- Parijs. Een lied dezer dagen. Amst. 1848.
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J.J.L. t e n K a t e , Christus Renumerator. Haarl. 1852.
- De liefde tot Jezus de kracht, de vreugd, de hoop der Zijnen. Amsterd. 1870.
- Christelijke overdenkingen. Amsterd. 1849.
- De engel des verderfs. Middelb. 1853.
- Het roode zwaard, het roode kruis. Amsterd. 1870.
- Aan Parijs. Zang des tijds. Amsterd. 1871.
- De Schah van Perzië in Europa. Amsterd. z.j.
- De Schepping. Utrecht 1866. Met portret. 4o.
Daphné: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederl. poëzy onder Redaktie van
J.J.L. TEN KATE. Utr. 1850-52. 1e-3o Bundel.
To r q u a t o Ta s s o , Jeruzalem verlost, v. door J.J.L. TEN KATE. Haarl. 1854-56.
2 dln.
B e c h g e r , A., Henry Wadsworth Longfellow. Litt.-biogr. studie. Met een tal van
LONGFELLOW'S gedichten vertaald door J.J.L. TEN KATE. Culemb. 1883.
J.F. B r o u w e n a a r , Dichterlijke nalatenschap, met een voorbericht van J.J.L.
TEN KATE. Middelb. 1855.
L o r d B y r o n , De Gjouwer. Fragment eener Turksche vertelling, naar het
Engelsch door J.J.L. TEN KATE. Dordr. 1840.
Liederen Sions tot opwekking en besturing van pelgrims op hunnen weg naar het
hemelsche Jeruzalem naar ROBERT MURRAY M' CHEYNE vert. J.J.L. TEN KATE. Z.p.
1841.
De Flesch. Leerrijk zedespel; voorstellende de nadeelige gevolgen der
dronkenschap. Vrij naar het Engelsche van J.P. TAYLOR vert. door J.J.L. TEN KATE.
Amsterd. 1848.
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De kinderen van den dronkaart. Acht platen naar GEORGE CRUIKSHANK met
oorspronkelijke bijschriften van J.J.L. TEN KATE. Amst. 1848.
Vier overdrukken van J.J.L. TEN KATE.
L. d e K o n i n c k , Galerij van vaderlandsche tafereelen opgehangen rond de wieg
van P.P. Rubens. Turnhout 1878.
- Het menschdom verlost. 2e verm. uitg. Antw. 1874.
- - 3e - 1876.
L o u i s e v a n N a g e l , Zangen der zee. Met platen naar VAN HEEMSKERK VAN
BEEST. 's Hage 1888.
J.A. en C. A l b e r d i n g k T h i j m , Bundel gedichten, schetsen en novellen.
Rotterd. z.j.
T h . C o o p m a n en V.A. d e l a M o n t a g n e , 1830-1880. Onze dichters. Een
halve eeuw Vlaamsche poezy enz. Roesel. en Arnh. 1881.
B.G. B o l l e , In 't schoftuur. Dichtbundel. Antwerpen 1887.
K. d e G h e l d e r e , Landliederen. Brugge 1883.
E. v a n O y e , Morgenschemer, gedichten. Bruss. 1874.
T h . C o o p m a n , Gedichten en gezangen. Antw. 1879.
P o l . d e M o n t , Lentesotternijen. 1881.
- Loreley. Verstrooide bladzijden uit het boek der lijdenschappen. Utr. 1882.
Va n A c k e r e geb. D o o l a e g h e , Jongste dichtbundel. Roesel. 1884.
R i c h a r d s o n , Geschiedenis van Karel Grandison. Amsterd. 1797-1802. 7 dln.
E. Te g n é r , Frithjofs Saga vert. d.P.L.F.C.V. EICHSTORFF. Utr. 1850.
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Frithiofssage, uit het Zweedsch vert. door PH. VAN DER HAEGHEN. Brussel 1856.
Tpalays der gheleerder ingienen, oft der constiger gheeste. Inhoudende hondert
morale figueren, allen verstandighen en liefhebbers der consten gheneuechlijck om
lesen. Nu eerst in nederduytsche Rhetorijcke ghestelt. Tantwerpen 1554.
Hoorn-Bloemsche Paesch-Feest, bij de jonge konstminnende kamerbroeders van
den Hoorn-Bloem, op de Hoorn, buiten Delft. Delft, 1677.
‘Nil volentibus Arduum.’
Fraai handschrift van ca. 1680, bevattende de statuten, en negen en dertig
verhandelingen over het ‘onderwijs in de tooneelpoezy. 209 blz. fol.
Een schoone ende genoegelijke historie van de Seven Wysen van Romen. Amst.
1725.
Een nyeuwe clucht boeck: tracteēde vā alle Statē en hādel der werelt, seer
ghenuchlijck ēn om een eerlijc gheselscap te verhueghen. Ghenoemen e overgeset
wt een hoochduytsche boeck geheten Scimp en ernst, e oock wte latijne, te wete
HENRICO BEBELIO, etc. Thantwerpen 1554.
W. Te e l i n c k , Het nieuwe Jerusalem, vertoont in een t' samenspreekinge tusschen
Christum ende Mariam. Amst. z.j.
De Tien delicatessen des Huwelijks: of de wederlegging van de Tien
Vermakelijkheden des Huwelijks. Amst. 1678.
De Biecht der Getroude: zijnde het tweede deel van de Tien Vermakelikheden des
Houwelijks. Amsterdam 1678.
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J.B. P o r t a , Magia, oft wonderlicke wercken der naturen. Antw. Chr. Plantijn 1566.
Beknopte Handleiding tot de kunst van het kaartleggen of aanwijzing om door
middel van zes en dertig speelkaarten iemants horoscoop te trekken. 3e dr. Amsterd.
z.j.
I. B o h a b d i l , Das Buch der Zigeunerinnen oder die Kunst aus den Runzeln der
Stirn, aus der Gesichtsbildung, den Handlinien, Geberden, Schonheitsmahlern u.s.w.
zu weissagen. 2e Aufl. Frankf. a/M. 1823.
Het groote Planeet-Boek, met de Geomanci, Physiognomie ende Chyromanci.
Amsteld. 1801.
Physiognomiek en chiromanti enz. naar het Hoogd. d.D. BATOUWENAAR. 's
Gravenh. 1828.
H. F l a m e l , Le livre d'or, relevations des destinées humaines. Par. 1842.
P.B. Vier nieuwe geestige konst-greepen of vermaakelijk bedrog. Amsteld. z.j.
Het natuurkundig astrologisch en voorzeggend planeet-boek enz. Amsteld. z.j.
J.C. L u d e m a n , Echte sterrenvoorzegkundige brieven. Eerste verzaameling.
Amsterd. [1789].
H.I. K r o m , De waarde der horoscoopkunst enz. Middelb. 1795.
M. D e c r e m p s , Testament de Jérome Sharp. Prof. de Physique amusante. Paris
1789. Tome III.
A.F. d e l a G r a n g e , Le Grand livre du destin, répertoire général des sciences
occultes etc. 2e éd. Paris 1848.
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I.K.L. Kabinet en geluks-radt van veele geheimekunsten, enz. Amsterd. z.j.
J. K a l i s c h , De Sybille van Vincennes. Laatste bekentenissen van eene beroemde
kaartlegster enz. Groningen 1838.
J.W. L u d e r , Vermaaklijke oraculen of kortwillige voorzeggingen. Amsteld.
1764.
- Id. als voorg. Amsterd. 1806.
- - - 1825.
J. v a n M a e s l a n t , Nieuwe vermakelijkheden, ofte rare ende Uytgelesene
Vonden, om iemant te kunnen seggen hoe sijn Doopnaem is, enz. 3e dr. t' Amsterd.
1735.
M. S i m o n , Le monde des rêves. Paris 1882.
Neuestes ergötzliches Traumbüchlein. 2e Aufl. Weimar o.J.
E d m a n n , Das Träumen. Berl. 1861.
Allgemeine Traumdeuter, oder die Kunst alle Träume zu deuten herausg. V.
REISIGER. 3e Aufl. Berl. 1861.
P. N a m p o n , Het spiritismus. Amsterd. 1865.
Droom-boek met deszelfs uytleggingen. Amsterd. z.j.
Droom-boek met deszelfs uytlegging. Amsterd. en Antw. z.j.
G.H.v. S c h u b e r t , Die Symbolik des Traumes. N. Aufl. Leipz. 1837.
G a r c i a , Outheit en afkomst der dieven enz. uit het Spaens door M.S. t' Amsterd.
1687.
Uitvoerig verhaal van alle feiten en schelmstukken gepleegd door Jacob Frederik
Muller, alias Jaco enz. Amst. [1717].
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Ontmoeting door drie roovers aan eene monnik of het vermogen der godsdienst.
Amsterd. z.j.
Merkwaardige en waarachtige geschiedenis van den beruchten Zogenaamden
Beijer-Hiezel anders Hans Michiel Broodkop enz Amsterd. 1771.
Een ware geschiedenis van het wonderlijk Visioen of verschijning dat aan Intje
Jans Zoon tot Oosterzee in Vriesland op de Heereweg is verschenen. Z.p.e.j.
Pleidooi of regtbank gehouden tegen alle debauchante quaadlevende en ontaarde
mannen, van deze tegenwoordige tijd. t' Amsterd. 1730.
C o r e m a n s , La licorne et le juif errant. Brux. 1845.
Pieter Brakel of de gevolgen der geldzucht enz. Amsterd. z.j.
Le vice puni ou Cartouche. Poeme. Ed. nouv. Paris 1728.
Cartouche of de gestrafte booswigt; uyt het Fransch. Amsteld. 1731.
Kriminalgeschichten. Ein Beitrag zur Erfahrungsseelenkunde herausg, V.K.
MÜCHLER. Berl. 1828.
C. L o n i u s , Den bedrieger bedroogen of den gevangen smous. 4e druk. t' Amsterd.
1737.
De schijndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal enz. betreffende zeker
geschavotteerden Deugniet Johan Cats Kamerling enz. 1e-2e druk. Amsterd. 1767-70.
2 dln.
De schijndeugd op het tweede schavot enz. dienende tot een aanhangzel of 3e dl.
v.h. verhaal van Johan Cats Kamerling, enz. Rotterd. z.j.
Histori oft Practijcke der dieven. Utr. z.j.
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Levensbeschrijving van den wereldberuchten Kapitein der Moordenaars Louis
Dominique de Cartouche enz. 10en dr. Amsterd. 1818.
M.S.H. Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde
diefstallen enz. Amsterd. 1710.
Jagers-taal. Arnh. 1838.
De kunst om op de jagt goed te schieten. Arnh. 1835.
D.J. Ts c h e i n e r , Der wohlerfahrene Fischermeister, oder ausführlicher Unterricht
in der gesammten Angel-und Netzfischerey. Pesth 1821.
Jagers zakboekje, of beknopt onderricht van eenen jager enz. Amsterd. 1799.
A.L. G a l e s l o o t , Recherches historiques sur la maison de chasse. Brux. et Leipz.
1854.
L. R e y m o n d , La chasse pratique de l'alouette etc. Par. 1882.
De school- en letterbode of bijdragen ter bevordering van onderwijs, letterkunde
en geschiedenis 1844-47. Jrg. 1-4. St. Truiden 1844-47.
J. d e D a m h o u d e r , Generaele Kronycke van Vlaenderen, Brabandt enz.
Amsterd. 1680.
B. d e M o n t g a i l l a r d , Le soleil eclipsé, ou discours sur la vie et la mort du St.
Archiduc Albert, Prince Souverain des Pais-Bas et de Bourgogne. Brux. 1622.
E. M ü n c h , Maria von Burgund nebst dem Leben ihrer Stiefmutter Margaretha
von York. Leipz. 1832. 2 vol.
F. S t r a d a , Nederlandsche oorloge 1555-89. Verduyscht door G. VAN AELST.
Amsterd. 1666. 2 dln.
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B e n t i v o g l i o , Historie der Nederlantsche Oorlogen. Leeuw. 1674.
Leven van Willem Karel Hendrik Friso en Anna van Brunswijk Luneburg. Amst.
(1760). 4 dln. 2 bdn.
G. P a a p e , Republikeinsch speelreisje. 's Bosch 1795. 2 stn. 1 bd.
O. D a p p e r , Beschrijving van Syrie en Palestyne. Amsterd. 1677.
F. Va l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost-Indiën. Amsterdam 1724-26. 5 dln. 8 bdn.
fol.
Het Hollandsch schilder- en letterkundig album. 's Hage 1849.
Nederlandsche Kunstbode. Onder leiding van JAN TEN BRINK. Haarl. 1879-81. 3
dln.
C. v a n M a n d e r , Schilder-Boeck. Haerl. 1604. 2 dln.
G. d e L a i r e s s e , Groot Schilderboek. Haarl. 1740. 2 dln.
J.C. We y e r m a n , Levensbeschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen. 's Hage 1729-69. 4 dln.
P. N y l a n d t , De Nederlantse Herbarius of Kruydt-Boeck enz. t' Amsterd. 1670.
Meer-namige Naamlijst van de voornaamste soorten van Appel-, Peere-, Pruyme-,
Kerse-, Persike en Abricoos-boomen enz. Alkmaar 1772.
E.C. E n k l a a r , Tuinboek. Volledige beschrijving van het tuinwerk in het algemeen
enz. Zwolle 1859.
J.C. L e h m a n s , Nieuwe volmaakte bloem-thuyn, in den winter enz.vert. d.J. LE
LONG. t'Amsterd. 1718.
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P. v a n A e n g e l e n , De verstandige Hovenier. t' Amsterd. z.j.
Almanach voor de Negentiende eeuw van 1801 tot 1900. Verrijkt met een
handboekje v.d. Nederlandschen vriend van Flora. 2e dr. Amsterd. z.j.
Dagboek voor boom- en bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Amsterd.
z.j.
C.C.L. H i r s c h f e l d , Aanmerking over de landhuizen en tuinkunst. Utr. 1779.
Flora's bloemwarande in Holland, enz. t' Amsterd. 1734.
Handboek voor beoefenaars der plantenkunde. Bezitters van tuinen en
buitenverblijven, boom- en bloemkweekers, hoveniers en warmoezeniers. Amsterdam
1837-38. 3 dln.
Verhandeling over de fraaiste bloemheesters, bloemplanten en bolgewassen enz.
Amsterd. 1839.
Nederlandsch bloemwerk door een gezelschap geleerden. Amsteld. 1794.
P.V. A e n g e l e n , Herbarius kruyt en bloemhof. t' Amsterd. 1663. 3 dln. 1 bd.
S w e l i n g h , Jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd, Redaktie J.J.
VIOTTA. Amsterd. 1860.
W i l l e m v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t , Souter Liedekens. Antw. Simon
Kock 1613.
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III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
Boeken en Tijdschriften.
Nederland.
Rotterdamsche Leeskabinet. 31e Jaarverslag.
Nederl. Tooneelverbond. Het Tooneel. Jrg. 19. No. 1b-13.
Indisch Genootschap. Verslag der algem. vergaderingen Sept. 1889-Feb. 1890. L.W.G. DE ROO, De opiumkwestie.
Teyler's Genootschap. Archives, Série II. Vol. III, 3-4. - Catalogue Tome II f. 1-3.
- T.C. WINKLER, Catalogue des collections géognostico-minéralogiques etc.
Genootschap opvoeding v. weezen in h. huisgezin. Jaarverslag 13-14.
Stedelijk museum Leiden. Verslag over 1888. - Catalogus 3e Supplem. - Topogr.
Atlas. 1e Supplem.
Marnix-Vereenigiug. Werken IIe Serie Dl. II, IIIe Ser. Dl. III.
Museum van Oudheden in Drenthe. Verslag 1889.
Museum te Alkmaar. Verslag 1889.
Friesch Genootschap. Verslag 61. - Aanwinsten v.h. muntkabinet 1889-89. - J.F.G.
MEYER par J. DIRKS. - BOELES, Frieschlands Hoogeschool. Dl. II : 2.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift 2e Serie. Afd. Verslagen: Dl. IV.
8-10. - Afd. meer uitgebreide art.: Dl. VI: 1-2; VII. 1.
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Zeeuwsch Genootschap. F. NAGTGLAS, Levensberichten van Zeeuwen. Afl. 2.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Aanteekeningen
Sectievergaderingen 1889. Handelingen Algem. Vergad. 1889. - Catalogus d.
archaeolog. verzameling. - Vervolg.
Vereeniging t. beoefening v. Overijsselsche Regt en Geschiedenis. Handelingen
63e-64e Vergadering. - Verslagen en mededeelingen. Afd. I. 9; II. 17.
Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Verslag 38e Algem.
Vergadering.
Maatschappij d. Nederl. Letterkunde. Tijdschrift. N.R. Dl. I, afl. 1-2. - Handelingen
1889. - Levensberichten 1889.
Maatschappij v. Nijverheid. Punten v. beschrijving algem. verg. 8 Juli 1890. Tijdschrift 1889, No. 7-12; II No. 1-7.
Koninklijk Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde v.N. Indië. 5e Volgr. Dl. IV,
3-4; V, 1-2.
Koninklijke Academie v. Wetenschappen. Jaarboek en programma 1889. - Verslagen
Afd. Letterk. 3e Rks. VI, 1-3. - Verslagen Afd. Natuurk. 3e Rks. VI, 1-3; VII, 1. Prijsvers Amor.
Selskip f. frysce Tael - in Skriftenkinnisse. Jierboekje 1890. - Tidskrift. XIX, 2-4;
XX, 1.
Genealogisch-heraldisch Genootschap ‘de Nederlandsche Leeuw.’ Maandblad.
VII, 2-12; VIII, 1. Catalogus 1890.
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Holl. Maatschappij d. Wetenschappen te Haarlem. Archives néerlandaises des
sciences exactes etc. Tome XXIII, 3-4; XXIV. 1. - Oeuvres complètes de CHRISTIAAN
HUYGENS. Vol. II.
Noordbrabandsche Genootschap. Werken N.R. Dl. 4.
Genootschap ‘De Nederlandsche Heraut.’ Tijdschrift. VI, 1-3.
Société hist. et archéologique dans le duché de Limburg. Publications 1884-88.
N.S.T. 1-5.
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Volksalmanak 1890. - D. STIGTER, Waar
de dubbeltjes van daan komen. - GROENEVELT, Arbeidswetgeving. - J. BRUINWOLD
RIEDEL, Haar werken en streven. - Punten ter beschrijving algem. verg. 1890.

Nederlandsche Oost-Indië.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Notulen XXVII, 1-4. Register op de Notulen 1879-88. - Tijdschrift Dl. XXXIII, 1-6. P.J.F. LOUW, De
derde Javaansche successieoorlog 1746-55. - Dagh-Register gehouden in 't Casteel
Batavia 1659-1661 uitg. d.J.A.V.D. CHIJS. - Nederlandsch Indisch Plakaatboek
1602-1811 uitg. d.J.A.V.D. CHIJS. Dl. VI. 1750-54.

Luxemburg.
Institut Royal Grand Ducal de Luxemburg. Publications T. XL.

België.
Académie d'archeologie de Belgique. Annales (Bulletin) 4e Série. Tome IV. - Bulletin,
XVII-XXI.
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Koninklijke Vlaamsche Academi. Verslagen en mededeelingen 1889. afl. 1-5; 1890.
afl. 1. - L. SIMONS, Het Roermondsch Dialect enz. - Van den VII Vroeden van binnen
Rome, uitg. d.K. STALLAERT. - MAERLANT Historie van Troyen uitg. d. NAP. DE
PAUW en E. GAILLARD I, IV. 1. - H. MEERT, Het voornaamwoord Du.
Wlllemsfonds. Jaarboek 1889. - Uitgaven No. 119.
Institut archeologique Liégeois. Bulletin XIX, 2; XXI, 1-2. - Table des matières
des XX vol. Rapport 1874, 1887-88.
Université Catholique de Louvain. Annuaire 1873-84, 1889.
Académie royale de Belgique. Bulletin 1887. T. XIII-XIV; 1888. T. XV-XVI.
Annuaire 1889-89.

Zwitserland.
Hist. Verein d. fünf Orte, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der Gesohichtsfreund. Bd.
44.
Verein f.d. Geschichte d. Bodensees. Schriften H. 17-18.
Antiquarisch Gesellschaft. LIII, II. Bes. d. Schlosses Chil!on.
Historische Gesellschaft zu Basel. Basler Chroniken. Bd. III, H. 1-2.

Duitschland en Oostenrijk.
Gesellschaft f. Schleswig Holstein Lauenberg. Zeitschrift. XVIII H. 1-2.
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Kön. Böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Sitzungsber. Philol. hist. Cl. 1888. - id. Naturw.
Cl. 1888. - Jahresber 1888-89. - Abhandl. Philol. Hist. VII. 2. - Id. Naturw. VII. 2.
Berichte 1889. I.
Histor. Verein f. Oberfranken. Archiv. XVII. 2.
Kön. Bayer. Akademie d. Wissensch. zu München. Sitzungsber. 1882-89. 1-4;
1890. 1. Bd. II. H. 2.
Oberlausitzische Gesellschaft. Nues Lausitzisches Magazin. Bd. 64, 2; 65, 1-2.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichte - und Alterthumsvereine. Korrespondenzblatt. Bd. 37, 7-12; Bd. 38, 1-5.
Museum Francisco-Carolinum. Berichte 48. - Beiträge. 42.
Sächsische Alterthums- Verein. Jahresbericht 1888-89. - Neues Archiv. Bd. X.
Historische Verein f.d. Oberpfalz. Verhandl. N.F. Bd. 35.
Verein f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen. Mittheilungen. XXVII, 1-4.
Verein f. Geschichte und Alterthums Westphalens. Zeitschr. Bd. 47.
Verein f. Mecklenburgische Geschichte und Alterthum. Jahrbuch und Jahresbericht
54.
Histor. Verein f. Niederbayern. Verhandlungen. Bd. 26, 1-2.
Histor. Verein f. Niedersachsen. Zeitschrift 1889. - A. Opperman, Atlas I-II.
Nachricht 51.
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Würtemb. Alterthums verein. Vierteljahrshefte XII, 1-4.
Histor. Verein f. Oberbayern. Archiv. Bd. 46, 1 - Jahresber. 1887-88.
Verein f. Geschichte d. Mark Brandenburg. Forschungen 2. Brandenburgische
und Preuss. Geschichte II, 2; III, 1. Jahresber. 1888. XX.
Verein v. Alterthums freunden im Rheinlande. Helft 87.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde. Archiv N.F. XXII, 1-2. Jahresber. 1887-88.
Histor. Verein f. Unterfranken u. Aschaffenburg. Archiv Bd. XXXII.
Histor. Verein f.d. Niederrhein. Annalen Bd. 48-49.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. Jahrbuch 1889. XV. - W.v. Rippen. 9
April '89.
Düsseldorfer Geschichtsverein. H. Ferber I.
Esthnische Gesellschaft. Sitzungsber. 1888. - Verhandl. XIV.
Vogtland. Alterthumsf. Verein. Jahresber. 58-60.
Germanisches National Museum. Mittheil. Bd. II, H. 2-3. - Anzeiger Bd. II, H.
2-3. - Katalog v. Küpferstiche KV Jahrh. Nürnb. 1888. - Katalog v. Bucheinbände.
Königl. Preuss. Akademie der Wissensch. Sitzungsber. 1882-89.
Histor. Verein zu Osnabrück. Mittheil. XIV.
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K.K. Geograph. Gesellsch. in Wien. Mittheil. Bd. 31-32.
Schleswig Holstein Museum. H. Handelmann, Der Krintberg u.s.w. Kiel. 1890.
Kön. Sächs. Gesellschaft d. Wissensch zu Leipzig. Berichte Phil. hist. Cl. 1888
III-IV; 1889 I-III. - Abhandlungen XI, 2-5.
Verein f. Geschichte und Alterthum zu Lübeck. Mittheil. III, 8-12; IV, 1-5.
Historisch-Litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrbuch V.
Gesellschaft d. Gesch., Alterth. und Volksk in Freiburg. Zeitschr. Bd. VIII.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. Balt. Studien XXXVIII
H. 1-4; XXXIX, 1-4. - Monatsblätter 1888 H. 1-12; 1889 H. 1-12. - TH. PYL, Beiträge
z. Kunstgeschichte. - E. HASELBERG, Baudenkmäler Reg. Bez. Stralsund. H. 2-3.
Ferdinandeum f. Tyrol und Vorallberg. Zeitschr. 3e Folge H. 33.
Verein f. Nassanische Alterthumskunde zu Wiesbaden. Annalen XXI.
Universität zu Kiel. Chronik 1888-89. - Dissertationen, Verzeichnisse, Reden
u.s.w. - Indicatio Rectori 1889 V. 1.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift. Bd. XI.
Histor. Verein f. Schwaben und Neuberg. Zeitschr. Jhrg. XVI.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

120
Gesellschafl f. Gesch. und Alterthumsk. d. Ostseeprovinzen. Mittheil XIV. 3.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschr. N.T. II, 3-4.
Schlesische Gesellschaft f. Vaterl. Kultur. Jahresber. 66.
Verein Kirch Hist. Erz. Diocesan. Archiv XX.
Alterthumsgesellsch. Prussia. Sitzungsber. 1887-88.
Verein f. Geschichte und Naturgeschichte. Archiv 1889. VII.
Akademie d. Wissenschaften in Wien. Philol. hist. Classe Sitzungsber. 1888-84.
Bd. 106-108.
Oberhessische Geschichtsverein. Bd. I. Jahresber. VII.
Verein f. Geschichte und Alterthumskunde v. Erfurt. Mittheil. XIV.
K.K. Mähr. Schles. Gesellschaft. Mittheil. Jhrg. 68-69.
Verein f. Hessische Geschichte u. Landeskunde. Quartalblätter 1888. H. 1-4.
Verein f.. thüring. Geschichte und Alterthumsk. Zeitschr. VI, 3-4; VII.
Verein f. Lübeckische Geschichte. Jahresber. 1888. - Zeitschr. VI. 1.
Bergischer Geschichtsverein. Zeitschr. Bd. 23-24. - Festschrift. Briefe v. Joh.
Maagdeburg.
Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterl. Alterthmer in Emden. Jahrb. Jhrg. 1889,
VIII, 2.
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Histor. Verein f. Steiermark. Mittheil. 35, 37. Beitrage Jhrg. 22.
Verein f Hamburgische Geschichte. Mittheil Jhrg. IX, H. 1. - Zeitschr. V. 3.
Festbericht und Festrede.

Frankrijk.
Société des Antiquaires de Picarde. Bulletin 1889, 1. - Memoires. 3e Serie T.X.

Denemarken.
Nordische Oldskrift Selskab. R. II. Bd. IV. 3.

Zweden en Noorwegen.
Kongel. Vitterhets Histori og Antiquitels Akademie. - Tidskrift X, 5.

Italië.
Accademia dei Lincei. Rendiconti. Vol. 1e Sem. No. 5-12; 2e Sem. No. 1-13. Vol. VI.
1e Sem. No. 1-7.

Engeland.
Manchester Literary Philos. Society. Proceedïngs. 4 Series. Vol. I-II.

Amerika.
Smithsonian Institution. Report. 1886. I.
American Philosophical Society. Proceedings No. 128 with 3 appendix 129 en
130. - Report of the
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Committee, read April 5 1889. H. Phillips, Jr. Supplement Register etc. - List of
deficiences etc. 1889.
The Holland Society. - Year book 1887-88. - Vrij en blij Pinkster 1889. - D.
VERSTEEG. De Pelgrimvaders van het Westen. 1886.
Reformed Protestant Church of the City of New York. Yearbook 1889.
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Bijlage IV. Verslag van den Penningmeester den Heer D. Hartevelt.
M.H.!
Art. 30 der wet beveelt den Penningmeester jaarlijksch vóór 1o Mei rekening en
verantwoording te doen aan het bestuur. Dit is gebeurd. De in April benoemde
Commissie van twee leden voor onderzoek en verificatie, heeft in de
maandvergadering van Mei verslag van hare bevinding uitgebracht, en daarvan is
bij monde van den heer Dr. A. Beets aan deze vergadering mededeeling gedaan.
Volgens de beschrijvingsbrief dezer vergadering is nu aan de beurt: ‘Overlegging
van de rekening en verantwoording van den Penningmeester.’
Wat moet nu de Penningmeester doen? Moet dit overleggen beteekenen, ter inzage
leggen? Men zou daarmee strikt genomen kunnen volstaan, waar het betreft eene
reeds tweemalen nageziene en goed gekeurde rekening, waarover verslag gedaan en
meegedeeld is. Zóó begreep het ten vorigen jare een lid, dat destijds, na afloop der
vergadering, den Pen-
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ningmeester vertrouwelijk in het oor kwam fluisteren, dat hij eigenlijk geen recht
had om verslag te doen over eene rekening, die al tot de afgedane zaken behoorde.
Ik geloof dat deze opmerking meer een philosophische dan een afkeurende strekking
had, en dat overlegging van de rekening en verantwoording ook beteekenen mag, en
misschien moet, overleggen in den zin van uitleggen, verklaren, toelichten, duidelijk
maken, in casu zonder te raadplegen.
Hier zijn de boeken. Door die aan aller blikken prijs te geven, is aan de
beschrijvingsbrief voldaan. Of zal ik het er voor houden dat de vergadering
overlegging in ruimeren zin wenscht?

I.
Allicht komt een verslaggever er toe om eenige retro-acta na te zien, alvorens hij
waarheden aan een plechtige vergadering verkondigen gaat. Hij moet opletten of
zijn cijfers en data met de feiten overeenstemmen, of alles echt en wettig is. Niet in
alle opzichten is ditmaal de uitkomst van mijn onderzoek bevredigend. Verbeeld U
wat het geval is! In het jaar 1882 werd ik tot Penningmeester benoemd. Met eere
vervulde ik die betrekking drie jaren, en werd daarna tot belooning in 1885 voor drie
jaren herbenoemd. En wat gebeurde toen? of liever wat gebeurde toen niet? In 1888
denkt niemand aan den Penningmeester; noch bestuur, noch algemeene vergadering,
ook de Penningmeester vergeet zich zelf en art. 21 der wet. Is er aan iets ijselijkers
te denken, dan aan een Penningmeester die zich vergeet? Het
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gevolg is dat de Maatschappij bediend wordt door een Penningmeester die alsnog
de heiliging der confirmatie noodig heeft. Wil voor het oogenblik er mee tevreden
zijn, en luisteren naar zijn verslag, dat niet ongunstig is en maar heel kort.
Het begint natuurlijk met de Ontvangsten, die tezamen bedragen met het saldo (ƒ
35,835) van vorige
rekening

ƒ 6983,95

De uitgaven beliepen

ƒ 4453,95
_________

Saldo in Kas

ƒ 30,-

De ƒ 2500.- die hierbij worden verzwegen verdwijnen niet als vallende sterren in
het uitspansel. Om den hoogen adel hunner herkomst, blijven zij van de rest
afgezonderd, ten einde eene speciale bestemming te volgen. De Heer James de
Fremery van 's Gravezande, heeft aan onze Maatschappij de somma van ƒ 2500.geschonken, om die aan te wenden tot uitbreiding der Boekerij.
Over den Catalogus als nuttig en verdienstelijk werk, eerezuil voor L.D. Petit, te
spreken en er van te hooren, kan niemand anders dan aangenaam zijn, maar dat hij
onder de Uitgaven niet meer op onze rekening zal voorkomen, mag ons reden tot
tevredenheid geven. Verleden jaar raamden wij de laatste Uitgaven op ƒ 1000.-. De
eindpost bedraagt in werkelijkheid ƒ 979,80. Dat is dus nog al juist geraamd, en
slechts een kleinigheid meer dan er dit jaar voor Catalogus in de kas is gevloeid,
namelijk ƒ 841,085. IJdel zou de hope zijn dat zoo'n inkomsten jaar zich, uit dien
hoofde, nog eens zal voordoen.
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Behalve dat er 200 expl. van het register op den Catalogus à ƒ 3.- verkocht zijn,
werden ons door de firma E.J. Brill dit jaar verschillende gedeelten van den Catalogus
verantwoord, als verkocht van Mei 1887 tot en met December 1888 voor ƒ 138,085.
De afzet van compleete Catalogi met register à ƒ9.-, zal zich voortaan bepalen tot
de aanschaffing door nieuwe leden, die daartoe verplicht zijn, en die, vereerd door
de benoeming, min aangenaam verrast worden als hun de eerste kwijting ad ƒ 15.voor contributie en Catalogus met register wordt aangeboden. Het heeft voor
sommigen, naar hun zeggen, iets van een vijandige overrompeling.
Van onze Oost Indische medeleden (natuurlijk geheel buiten hun schuld) beleven
wij niet louter pleizier. De hoofdoorzaak ligt in de beweeglijkheid van het
menschenras, (speciaal dat der O.I. ambtenaren) over de groote uitgestrektheid van
den O.I. archipel in verband met retourtjes naar het Moederland.
Zoolang ons correspondeerend lid de heer A.L. van Hasselt de hoofdstad van
Insulinde bewoonde, haperde er niets aan den gang van zaken, maar in 1889 kwam
er stoornis, waarneembaar doordien er niets kwam.
Toch was door de firma E.J. Brill in Januari 1889, blijkens cognossement, aan ons
correspondeerend lid te Batavia verzonden, een pakje inhoudende de werken der
Maatschappij voor zeven leden, met evenveel kwijtingen ad ƒ 6.-.
Inmiddels kwam hier een briefkaart d.d. Padang - Sidempoean November 1889,
met de verplichtende
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verzekering van den heer van Hasselt, dat ZEGest., niettegenstaande zijn ons onbekend
gebleven verplaatsing van Batavia naar het midden van Sumatra, de belangen onzer
Maatschappij wilde blijven waarnemen. Over de in Januari 1889 verzonden werken,
taal noch teeken. Waar dwalen nu die bladen vol geleerdheid en wetenswaardige
bijzonderheden? Op onze brieven d.d. Januari en Februari 1890 is nog geen antwoord
ingekomen. De werken der Maatschappij van 1889, voor zes leden in Nederlandsch
Oost-Indië, zijn volgens cognossement met het Stoomschip Prinses Amalia naar
Padang verzonden aan den agent der Stoombootmaatschappij ‘Nederland’ aldaar.
Van een en ander is bericht gezonden naar Padang-Sidempoean, zoodat wij te dezer
zake zijn sans peur et sans reproche.
Het legaat van wijlen den heer Mr. H. Vollenhoven groot ƒ 1000.-, is eerst den
den
2 dezer ingekomen en behoort daardoor tot de rekening van het loopende jaar.
Voor het overige moge de rekening, die hier in extenso volgt, voor zich zelf
spreken.
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Ontvangsten. Rekening.
Saldo vorige
Rekening.
Renten van
Effecten.

ƒ 18

835

ƒ 109

63

ƒ 3304

-

ƒ 841

085

ƒ 192

-

-

Renten Legaat ƒ 5
Buma.

94

Renten Legaat ƒ 32
Verbrugge.

66

Renten van
geld op
Prolongatie.

ƒ 53

03

_____

___

Contributiën
ƒ 3174
529 Leden à ƒ
6.-

-

Contributiën 13 ƒ 130
Leden à ƒ 10.-

-

Catalogus aan
Leden.

ƒ 35

_____

___

ƒ 103

-

Door de firma
E.J. Brill
verantwoord
als verkocht
van Mei 1887
tot en
met December ƒ 138
1888.

085

200 Expl.
ƒ 600
Register op den
Catalogus.

-

_____

___

Maaltijd 26
ƒ 104
Leidsche Leden
à ƒ 4.-

-

Maltijd 44
Leden van
elders à ƒ 2.-

-

ƒ 88
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_____
Boekerij 1
Expl. Thomas à
Kempis.

ƒ1

40

ƒ 2500

-

_____

___

ƒ 6983

95

Buitengewone
Ontvangst:
Geschenk van
het lid James de
Fremery in Maart
1890.
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Dienstjaar 1889-90. Uitgaven.
Drukwerk.

ƒ 1161

60

ƒ 69

45

Boekerij.
Aankoop
boeken en M.S.

ƒ 722

48

Catalogus.

ƒ 979

80

Locaalhuur,
Vuur en Licht.

ƒ 125

25

Vergaderkosten.

ƒ 94

12

Maaltijd.

ƒ 476

20

Salarissen.

ƒ 612

55

Schrijfloonen,
Porto's,
Incasseering.

ƒ 187

50

Jubileum's
Geschenk.

ƒ 25

-

Saldo:
Geschenk J. de
Fremery.

ƒ 2500

-

Kassa.

ƒ 30

-

Bidragen en
Subsidiën.
Historische
Commissie.

ƒ 25

-

ƒ 35

-

ƒ9

45

_____

___

Bijdragen en
Subsidiën.
Wetenschappelkijke
Verzendings
Bureau.
Bijdragen en
Subsidiën.
Vlaamsche
Bibliophilen.

Buitengewone
Uitgaven voor
een
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Gezien door de Gecommitteerden en goedgekeurd, den 1sten Mei 1890.
EMILE SEIPGENS.
A. BEETS.
Aldus opkegemaak door den Penningmeester,
Leiden, April 1890.
D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de vergadering van 29 April 1890.
C.P. TIELE, Voorzitter.
JAN TEN BRINK.
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II. Het Fonds.
Dat Fonds, waarvan het reglement door de algemeene vergadering van 1867 is
vastgesteld, dat mysterieuse Fonds! hoor ik soms leden onzer Maatschappij uitroepen.
En waarlijk, wanneer iemand die niet doet aan staten, tabellen, overzichten en andere
financieele schijnheiligheden, bij de bespreking van dat Fonds hoort van: Kapitaal
van het Fonds, saldo vlottend kapitaal, saldo Fondsaanwinning, of saldo
rentenrekening, dan is het niet onnatuurlijk dat hij, gelijk Mejufvrouw van Naslaan
met hare verstandige bevindingen, denkt, ‘dat er meer achter zit.’ Toch is het, zooals
de Franschen zeggen: Simple comme bonjour.
Het kapitaal van het Fonds is volgens de laatste rekening groot ƒ 13800,- nominaal
2 1/2 % inschrijving op het grootboek der Nationale schuld. Dat kapitaal is
onaantastbaar, het mag alleen maar groeien en renten afwerpen. De splitsing van die
renten in twee verschillende deelen is de moeder van die ongelijksoortige saldos.
Een vierde van de renten strekt tot vergrooting van het kapitaal, en drie vierden ervan
zijn bestemd tot het bij reglement omschreven doel, en heeten dan vlottend kapitaal.
Nu heeft dat onaantastbaar kapitaal in 1889/90 aan renten ƒ 339,72 opgebracht,
en daarvan is een vierde of ƒ 84,93 voor kapitaalvermeerdering bestemd. De andere
drie vierden of ƒ 254,79 zijn gevoegd bij
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het vlottend kapitaal dat ƒ 1145,58 bedroeg en dat thans sluit met een batig saldo
van ƒ 1400,37.
De Rentenrekening opende met een Saldo ƒ 40,45
van
Daar zijn bijgekomen in 1889/90

ƒ 84,93
_________

Totaal

ƒ 125,38

In Juli 1889 gekocht ƒ 100, - 2 1/2 % Inschrijving Nat. Grootboek

ƒ 70,82
_________

Saldo Rentenrekening

ƒ 54,56

Gedurende het loopende Dienstjaar zal daar bijkomen ruim ƒ 85,- waardoor het
onaantastbare kapitaal, dat in 1868 ƒ 10600,- bedroeg, tot ƒ 14000,- nominaal kan
aanwassen. Van toen tot nu, heeft dat kapitaal in 't geheel opgeleverd aan renten ƒ
7000,- waarvan drie vierden of ƒ 5250,- tot vlottend kapitaal behoorden, maar er niet
aan toe kwamen.
Reeds in het jaar 1874 werden met de renten van het Fonds Uitgaven in alle
beteekenissen van het woord bestreden. In zestien jaren die sedert verliepen droeg
het Fonds bij voor de Uitgave van:
Spiegel historiael. Tweede partie, bewerkt
door Philip Utenbroeke, uitgegeven
(met aanteek. enz.) door F. von Hellwald, M. de Vries en Eelco Verwijs.
ƒ 765,-

Leiden, 1879. gr. 4o
Enqueste ende Informatie upt stuck van
der reductie ende reformatie van den
Schiltaelen, voertyts getaxeert ende
gestelt geweest over de landen van

_________
Transporteere

ƒ 765.-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

132

Transport

ƒ 765,-

Hollant ende Vrieslant, gedaan in den
jare 1494. Uitgegeven door R. Fruin.
Leiden 1876.

ƒ 205,-

Seghelyn van Jherusalem. Naar het Berlynsche HS. en den ouden druk. Uitgegeven door J. Verdam. Leiden 1878.

ƒ 207,-

C. Droste, Overblijfsels van geheugchenis
enz. 3de druk, met aanteekeningen
door R. Fruin. Leiden 1879. 2 dl.

ƒ 288,-

Volkstaal (Onze). Tijdschrift gewijd aan
de Studie der Nederl. tongvallen, onder
redactie van Taco H. de Beer Culemborg 1885 enz. Subsidie

ƒ 250,-

Tijdschrift voor Nederlandsche taalkunde.
Subsidie van 1882-1885.

ƒ 1080,-

Van 1886-1888 werd dit subsidie uit
de gewone kas betaald 3 × ƒ 262,= ƒ786,-. Sedert hield het subsidie op.
K. Stallaert, Glossarium van verouderde
rechtstermen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche Oorkonden

ƒ 150,_________

Totaal

ƒ 2945,-

De rekening vlottend kapitaal sluit met
een saldo van

ƒ 1400,_________

Dit maakt

ƒ 4345,-

Wij zagen dat het drie vierde van de
renten tot Vlottend kapitaal behoorende,
bedroeg

ƒ 5250,-
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Zoodat er aan te kort komen ƒ 900,-. Waar die ƒ 900,- te zoeken op het 23-jarige
oude pad?
Een tamelijk langen weg had ik terug te wandelen, maar wetende dat het een rechte
weg zonder verrassingen of hinderlagen was, keerde ik rustig mijne schreden naar
het uitgangspunt en vond juist daar, dat men den eersten stap op een dwaalweg had
gezet. Wat toch was het geval? Van 1867-1873, dus gedurende de eerste zeven jaren
dat het Fonds renten afwierp tot een beloop van ƒ 1900,-, waarvan het drie vierde ƒ
1400,- ruim bedroeg, zijn die gelden, gelijk bij onderzoek der boeken bleek, gestort
in de Gewone Kas. Dat nu is de fout, die gelden behoorden niet in de Gewone Kas,
maar tot het vlottend kapitaal waarover het bestuur, volgens art. 5 van het reglement,
voorstellen doet aan de Algemeene vergadering. In het jaar 1875, toen Dr. W.N. du
Rieu het beheer der schatkist aanvaarde, is met deze erroneuse boeking opgehouden,
en vinden wij een Saldo in Kas Vlottend kapitaal van ƒ 510,-, dus ƒ 900,- minder
dan er behoorden te zijn, en die ƒ 900,- waren ten onrechte in de Gewone Kas der
Maatschappij terecht gekomen.
Behalve dat deze dwaling geen aanleiding geeft tot onvoorziene rampen en
buitengewone ongelukken, heeft zij ook nog het voordeel dat zij, des verlangd, voor
herstel vatbaar is.
Tot slot van dit verslag moge deze moraal dienen, dat het goed is rekeningen en
verantwoordingen te besluiten met de letters.
S.E. & O.
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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
1889-1890.
De Commissie hield ook dit jaar geregeld hare gewone maandvergaderingen. Als
voorzitter fungeerde evenals ten vorigen jare de Heer Acquoy, als secretaris de Heer
Dozy. De maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer Fockema
Andreae tot lid ter vervanging van den Heer Muller. Door het Bestuur der
Maatschappij werd het advies der Commissie niet ingewonnen. Deze hield zich
inzonderheid bezig met de vraag, of zij een derde supplement op het ‘Repertorium
van bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands’ over de jaren 1880-1890
zou samenstellen, dan wel of zij dit met de twee vroeger verschenen supplementen
samensmelten en tot laatstgemeld jaar bijwerken zou. Tot het laatste werd na rijp
beraad besloten en het werk is aangevangen.
De volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Acquoy handelde over het Marianum in het welbekend ver-
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haal van Arent van Amstel in het 4de Bedrijf van Vondel's ‘Gysbrecht van Aemstel’
en verklaarde het als een van die Mariabeelden, die men vaak in het middenschip
van R. Katholieke kerken vóór het kruisschip ziet hangen en die soms ook als
lichtkronen dienst doen. Een andermaal besprak hij in aansluiting aan de redevoering,
ten vorigen jare door hem als Voorzitter in de jaarvergadering der Maatschappij
gehouden, de typologische zolderschildering in de kerk te Naarden1. Ook werd door
hem de aandacht zijner medeleden gevestigd op de zeer belangrijke verhandeling
van Dr. Franz Jostes over het tot dusverre aan Gerard Zerbolt van Zutphen
toegeschreven werk ‘De libris Teutonicalibus’, in het ‘Historisches Jahrbuch’ van
1890.
De Heer Fruin handelde over de legertochten van den Prins van Oranje on van de
Spaansche benden tusschen Maastricht en Mook, in het begin van den tachtigjarigen
oorlog, naar aanleiding van de uitgave van rekeningen daarop betrekking hebbende.
Meer bepaald werd daarbij de beschuldiging weerlegd, dat de Prins den Graaf van
Hoogstraten op diens sterfbed zou hebben getracht over te halen om het Roomsche
geloof te laten varen1. Een ander maal handelde hij over eene episode uit het
vermaarde beleg van Ostende1. Meermalen werden buitendien pas verschenen werken
door hem ter tafel gebracht en besproken.
De Heer du Rieu sprak een paar malen over door hem

1
1
1

Zie hierachter in de Bijlagen.
Zie hierachter in de Bijlagen.
Zie hierachter in de Bijlagen.
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bezochte Italiaansche openbare boekerijen, alsmede over den schilder van een der
portretten van Scaliger door hem ontdekt1. Aangaande den Delftschen geneesheer
Willem van der Meer werd door hem een en ander medegedeeld. Ook bracht hij ter
tafel het merkwaardig album amicorum van Jacques de Pré, Jacobus Pratensis, den
Leidschen Waalschen predikant, dat thans in de Waalsche Bibliotheek berust.
De Heer Muller vestigde bij herhaling de aandacht op, en besprak stukken uit de
Resolutiën der Staten Generaal van de 16de en 17de eeuw.
De Heer Fockema Andreae handelde over het veemgericht, naar aanleiding van
daarover uitgekomen werken. Een andermaal besprak hij de ‘echte dingen’. De vorm
der grafelijke oorkonden werd uitvoerig door hem toegelicht; eenige oud-Hollandsche
rechtstermen werden door hem verklaard. Eindelijk vestigde hij de aandacht op
enkele punten uit de rechterlijke inrichting en rechtspleging in Drenthe, die z.i. op
Frieschen oorsprong wijzen1.
De Heer Pleyte besprak eenige aanwinsten van het Leidsche Museum van
Oudheden, o.a. een Romeinsch huisaltaar, aan de Moezel opgegraven1. Ook deelde
hij eenige opmerkingen mede omtrent een kunstenaar uit het midden der 16de eeuw
met name Claes van Leyden1.
De Heer Dozy besprak den inhoud van een album amicorum van Jan van Hout,
aan het Leidsche Gemeentearchief geschonken, en deed herhaaldelijk uit dat

1
1
1
1

Zie hierachter in de Bijlagen.
Zie hierachter in de Bijlagen.
Zie hierachter in de Bijlagen.
Zie hierachter in de Bijlagen.
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archief mededeelingen, o.a. omtrent den loop der onderhandelingen betreffende den
verkoop der bibliotheek van Vossius, over den prijs van woningen in vroeger eeuwen,
over gelijkstelling in de middeleeuwen van het beroep van linnenwever met dat van
baardscheerder, muzikanten enz. als minder geacht dan anderen. Ook werden door
hem de Dordtsche stadsrekeningen der 13de en 14de eeuw besproken.
Uit naam der Commissie,
CH. M. DOZY,
Secretaris.
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Mededeelingen, Behoorende bij het verslag der ‘Historische
Commissie’ over 1889-1890.
I. De typologische zolderschilderingen in de kerk der Ned. Hervormde
Gemeente te Naarden.
In mijne redevoering over de Christelijke typologie (Handelingen van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde over het jaar 1888-1889) werd op blz. 31 ook van
de bovengenoemde zolderschilderingen melding gemaakt. In eene aanteekening op
deze plaats (blz. 46) bracht ik tevens in herinnering, dat afbeeldingen er van,
vervaardigd door ons tegenwoordig medelid J.A. de Rijk, thans Professor aan het
Bisschoppelijk Seminarie Hageveld te Voorhout, en beschreven door wijlen den
Leidschen oudheidkundige Dr. L.J.F. Janssen, in 1858 door den boekhandelaar
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage zouden zijn in 't licht gegeven, maar dat deze
uitgave bij gebrek aan het noodig aantal inteekenaren niet was doorgegaan. De bouw
mijner rede en de aard van de daarbij behoorende aanteekeningen gedoogden niet,
er toen meer van te zeggen. Intusschen was het mijn voornemen, er, zoo mogelijk,
later meer uitvoerig op terug te komen. De Naardensche kerkschilderingen toch zijn
weinig bekend. Niemand heeft er ooit een afzonderlijk opstel aan gewijd. Eene
stedebeschrijving van Naarden bestaat niet.
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Werken als de Historie van 't Utrechtsche bisdom door Van Heussen en Van Rijn
(dl. II [Leid. 1719], blz. 367-370), de Tegenwoordige staat der Vereenigde
Nederlanden (dl. VIII [Amst. 1750], blz. 106 v.) en Van Ollefen's Nederlandsche
stad- en dorpbeschrijver (dl. III [Amst. 1795], afdeeling Naarden, blz. 5 v.) gaan de
zolderschilderingen der kerk stilzwijgend voorbij. Het Aardrijkskundig woordenboek
der Nederlanden door Van der Aa (dl. VIII [Gorinch. 1846], blz. 16) zegt alleen: ‘In
deze kerk is een groot orgel. Ook heeft men er een fraai geschilderd middengewelf,
bijbelsche tafereelen voorstellende’, en het Aardrijkskundig woordenboek van
Nederland door Witkamp (Tiel, 1877, blz. 839) noemt zelfs dit weinige niet. Wat
tijdschriften als de Algemeene konst- en letterbode (jaarg. 1858, blz. 94 v.) en De
Tijdstroom (Jaarg. I [Tiel, 1858], dl. I, blz. 299 v.) er over meedeelden, betrof niet
de schilderingen zelve, maar de bovengenoemde poging tot uitgave er van, terwijl
de weinige regelen, waarin J.A. Alberdingk Thijm ze in De Dietsche Warande (dl.
VII [Amst. 1866], blz. 432 v.) vermeldde, geene nadere bijzonderheden bevatten. Ja
zelfs de vrij uitvoerige beschrijving, die de Heer Rudolph Redtenbacher te Amsterdam
er in zijne ‘Notizen über einige wenig bekannte Malereien in Holland’ (Beiblatt zur
Zeitschrift für bildende Kunst, Jahrg. XIII, Nr. 44 [15 Aug. 1878], kol. 704 f.) van
gaf, doet ze slechts zeer oppervlakkig kennen. Om kort te gaan, ik wenschte er iets
meer van te weten en wendde mij daartoe tot den Heer J.L.J. Hallo, predikant te
Naarden, die mij, in overleg met den
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Heer A.N.J. Fabius, Archivaris der stad, met de meeste welwillendheid op mijne
vragen antwoordde. Voor andere inlichtingen richtte ik mij tot Prof. De Rijk, die mij
even groote hulpvaardigheid betoonde; en, wijl de Afdeeling Leiden van de
Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen bij de voorgenomen
uitgave gemoeid was geweest, vervoegde ik mij bij den Secretaris dier Afdeeling,
den Heer E. Seipgens alhier, die mij alles, wat aangaande deze zaak in het archief
der Maatschappij aanwezig is, met de meeste vrijgevigheid ten gebruike afstond. Op
de gegevens, aldus bijeengebracht, rust mijne mededeeling.
De bedoelde zolderschilderingen loopen over het eikenhouten tongewelf van het
middenschip en het koor. Dat gewelf is over de lengte in twee helften, en over de
breedte (door ribben) in vakken afgedeeld. Elk dier vakken bevat een tafereel,
omgeven nu eens door bloemen en bladen, dan eens door wapens van gilden en
bijzondere personen, dan weer door afbeeldingen van Maria, de apostelen Petrus en
Paulus, S. Joris, S. Christoffel, S. Sebastiaan, S. Hubertus en andere heiligen. De
tafereelen zijn vijf en twintig in getal, vier en twintig, die paarsgewijze met elkander
in verband staan, en één, dat meer als een geheel op zich zelf kan beschouwd worden.
De vier en twintig, die met elkander in verband staan, zijn langwerpig vierkant; het
ééne, dat als een geheel op zich zelf kan beschouwd worden, loopt bij de koorsluiting
rond en is nog weer in zeven, deels vierkante, deels driehoekige vakken ver-
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deeld. Plaatst men zich tegenover het koor, dan aanschouwt men rechts twee tafereelen
en tien Oud-Testamentische typen, en links evenveel tafereelen en
Nieuw-Testamentische antitypen, waarop dan nog aan het einde, namelijk in en bij
de koorronding, tafereelen uit het laatste oordeel volgen. Het geheel, ofschoon men
het zich veel langwerpiger moet voorstellen, is geordend op de wijze als hieronder:
Opstanding en oordeel.
De gezaligden, ten

De verdoemden,

hemel ingaande.

door duivelen gekweld.

De uitstorting van den

De wetgeving op Sinaï.

H. Geest.
Christus' hemelvaart.

Elia's hemelvaart.

Christus' opstanding.

Simson, de poorten van
Gaza wegdragende.

Christus' begrafenis.

Jona, in de zee geworpen en door den visch
verslonden.

Christus aan het kruis.

De koperen slang.

Christus, het kruis dra-

Izaäk, het offerhout dra-

gende.

gende.

Christus bespot.

Elisa bespot.

Christus gegeeseld.

De Maccabeesche broeders gegeeseld.

Christus, door Judas ver-

Amasa, door Joab ver-

raden.

raderlijk doorstoken.

Christus, biddende in

Mozes, door het ophef-

Gethsémané.

fen zijner hand de Amalekieten verslaande.

De hemelpoort.

De hellepoort.

Michaël, den Duivel ver-

De mensch in de macht

slaande.

der duivelen.
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Wat nu het schilderwerk met zijne kolossale, minstens tweemaal levensgroote figuren
betreft, het is met eene soort van waterverf of lijmverf op het hout aangebracht en
tot heden goed bewaard gebleven. Het wordt echter geacht, meer waarde voor de
geschiedenis der kunst dan voor de kunst zelve te be zitten, te meer, wijl het, van
nabij gezien, de sporen van herhaalde overschildering draagt. Deze overschildering
is nu eens onhandig en ruw, dan weder meer kunstvaardig geschied.
Van zeer bevoegde zijde is op grond van de overeenkomst der Naardensche
zolderschilderingen met zekere houtsneden van Jacob Cornelisz. van Oostzanen, die
ook in de voormalige, ten jare 1838 afgebrande Groote Kerk te Hoorn bijbelsche
tafereelen in het koor heeft geschilderd (zie Abbing, Beknopte geschiedenis der stad
Hoorn, Hoorn, 1839, blz. 89 v.), de gissing uitgesproken, dat zij het werk van dezen
Amsterdamschen kunstenaar zullen zijn. Van even bevoegden kant is daarentegen
de meening geuit, dat een kunstenaar van lageren rang de bedoelde houtsneden
eenvoudig tot voorbeeld zal hebben genomen. Laat ons hopen, dat onze kunstkenners
het lastig vraagstuk tot eene overtuigende oplossing mogen brengen. Een nog niet
ontcijferd monogram schijnt den waren naam aan te duiden.
Natuurlijk rijst de vraag, uit welken tijd deze zolderschilderingen afkomstig zijn.
Tot beantwoording daarvan diene het volgende.
Over de volle lengte van het middenschip en het koor is over dwarsbalken, die bij
den voet van den
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gewelfboog aan de muren zijn bevestigd, een loopbalk met leuningen aangebracht.
Deze balk draagt nog de overblijfselen van een opschrift in Gothische letters, dat
blijkbaar ontleend is geweest aan den bekenden tekst Gen. XXVIII : 17: ‘Quam
terribilis est locus iste! non est hic aliud nisi domus Dei et porta coeli’, met nog iets
uit vers 22 er bij: ‘et vocabitur domus (of aula) Dei’. De balk zet zich boven het orgel
voort in een dwarsbalk, die, eveneens in Gothische letters het volgend rijmpje te
lezen geeft:
ao als men MVc ende XVIII gescreven sach
in mey den xx dach
doe wort dit gescreven hier
Godt bescherm dese kerck voer enigh dangier.

De hier genoemde datum nu, 20 Mei 1518, duidt vermoedelijk den tijd der voltooiing
van het schilderwerk aan. Met dien datum zou dan boven het tafereel der kruisdraging
een wapen kunnen overeenstemmen, dat aan Karel V als Koning van Spanje doet
denken. Dit wapen is nog niet het keizerlijke en wijst dus naar den tijd vóór 1520
heen. Misschien heeft Karel het genoemd tafereel aan de kerk ten geschenke gegeven,
d.i. de kosten er van tijdens de beschildering van het gewelf gedragen, gelijk dit,
blijkens wapens bij andere tafereelen, ook door bijzondere personen en gilden
geschiedde.
Ik keer nog even tot de teekeningen van den Heer De Rijk terug, opdat anderen,
die er belang in mochten stellen, er niet naar behoeven te zoeken. De voorgenomen
uitgave er van in 1858 zou geschieden
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vanwege de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, aan
welke zij in eigendom waren overgegaan, en die aan hare Leidsche Afdeeling (wijl
deze op raad van haren Voorzitter, Dr. Janssen, het voorstel tot de uitgave gedaan
had) de uitvoering had opgedragen. In het archief nu van die Afdeeling zijn zij, op
een paar na, nog alle bijeen. De teekeningen begonnen oorspronkelijk met de
tafereelen Mozes, de Amalekieten verslaande, en Christus in Gethsémané. Deze twee
nu zijn, door welke oorzaak dan ook, uit de verzameling verdwenen. Overigens is
alles tot het einde, d.i. tot de tafereelen uit het jongste gericht, nog aanwezig, te zamen
negentien stuks, waarvan één (het jongste gericht) wegens zijne grootere
uitgebreidheid over drie stukken papier (XXI, a, b en c) is verdeeld. Voorts behooren
er nog bij: een plattegrond van de kerk, eene schets van het beschilderd gewelf, en
een blad met de op het gewelf aanwezige wapens in kleuren. Dit, wat den arbeid van
den Heer De Rijk betreft. Bij de collectie liggen ook nog een paar brieven van Mr.
A.D. de Vries Az., den veelbelovenden en jong gestorven Onderdirecteur van 's Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam, die zich tusschen November 1879 en Maart 1882
blijkbaar met de Naardensche kerkschilderingen heeft beziggehouden, en een
Prospectus van de voorgenomen uitgave met de daarbij behoorende proefplaat,
voorstellende de geeseling van de Maccabeesche broeders, eene plaat, waarnaar de
teekeningen niet mogen beoordeeld worden, aangezien deze veel verdienstelijker
zijn.
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Nog behoort er bij de kleine verzameling een half vel papier, aan ééne zijde
beschreven met de opschriften in de kerk te Naarden. Eerst dacht ik, dat dit blad
aanteekeningen van Dr. Janssen bevatte, wijl deze den ‘korten tekst, tot opheldering,’
bij de platen zou hebben geleverd. Doch vergelijking met 's mans nagelaten papieren,
ter Universiteitsbibliotheek te Leiden aanwezig, overtuigde mij, dat het zijn schift
niet is. Daarentegen vond ik bij die papieren, onder het opschrift ‘Naarden’, eene
dergelijke korte opteekening van zijne eigene hand. Dit schijnt alles te zijn geweest,
wat hij over het onderwerp had bijeengebracht. Toen de voorgenomen uitgave helaas
niet doorging, behoefde de werkzame man, die toch reeds zooveel te doen had, den
tekst niet te schrijven.
J.G.R. ACQUOY.

II. Vingerwijzingen omtrent den oorsprong der Nederlandsche rechten.
(Vergelijk Handelingen 1886-1887, bl. 97).
Van geene Nederlandsche provincie is het wellicht moeilijker te zeggen, welke
elementen overwegend zijn geweest onder hare oude bevolking, dan van Drenthe.
Dat de Frankische koningen er, na de onderwerping van alle stammen, die
Nederland bewoonden, vele hunner rechtsinstellingen hebben overgebracht, lijdt
geen twijfel.
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Vindt men er in het recht en de rechtsoefening Frankische bestanddeelen, men kan
zich hierover niet verwonderen en mag er omtrent de oorspronkelijke bevolking
geene gevolgtrekkingen uit maken. Anders is het, wanneer men er in de rechtspleging
sporen van Friesch recht aantreft. Deze kunnen, althans wanneer zij van oude
dagteekening mogen worden geacht, wel niet anders worden beschouwd dan als
overblijfselen van de inrichting, die de Franken er vonden en niet hebben kunnen of
willen vervangen door de hunne.
Zulke sporen vertoonen zich, naar het mij voorkomt, inderdaad op een enkel
gebied.
Zooals men weet, bepalen Frankische koninklijke verordeningen, vermoedelijk
in het oud-Germaansche land voortbouwende op de oude toestanden, dat er jaarlijks
in elken rechtskring twee, later drie algemeene terechtzittingen zullen worden
gehouden, waar de geheele vrije, zelfstandige bevolking moet opkomen, om onder
voorzitterschap van den graaf recht te spreken1.
Voor de gewichtigste zaken zijn alleen deze echte dingen - met uitsluiting van de
nedergerechten - bevoegd; zoo, naar wij uit verschillende capitulariën mogen
opmaken, voor vorderingen om onroerend goed en het toebehooren daarvan en voor
ac-

1

Cap. 769 c. 12 (Bor. 46): ‘Primum circa aestatem, secundo circa autumnum’.
Cap. 803 c. 4 (Bor. 214): ‘bis aut ter.’
Cap. 801. à 810 (Bor. 210): ‘tria’ (dit aantal algemeene terechtzittingen pleit voor de
dagteekening van het cap. na 803).
Cap. 819 c. 14 (Bor. 290): ‘tria’.
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tiën, waarbij leven of vrijheid op het spel stond1. In andere zaken deelen zij de
bevoegdheid met de nedergerechten.
Wij vinden die ‘placita generalia’ in verschillende deelen van Nederland terug,
hier en daar met beperkte bevoegdheid, of in gewijzigden vorm, maar meestal vrij
duidelijk herkenbaar.
Zoo treffen wij in Friesland drie ‘aefta thinga’ aan, ook ‘lioedthinga’ of
‘lioedwarue’ genaamd2, die, zooals ons uit een tekst van - of eene glosse op - het
eerste Landrecht blijkt, werden gehouden negen nachten na twaalften dag (6 Jan.),
negen nachten vóór Pinksteren, en negen nachten na St. Johannisdag (24 Juni).
Het meest herinneren aan de zittingdagen der Friesche echte dingen, die van de
jaargedingen in sommige Hollandsche steden, b.v. in Haarlem - en de steden met
gelijk recht - waar ze werden gehouden: feria tertia post Epiphaniam (Dinsdags na
6 Jan.), post Octavam Paschae secunda feria (Maandags na Paschen) en feria secunda
post festum Joh. Baptiste (Dinsdag na 24 Juni).
Elders treffen wij wel niet juist diezelfde zittingdagen3, maar toch dezelfde namen,
het drietal en

1
2

3

Cap. 810 c. 3, 810 c. 15, 811-813 c. 176, 801-810 c. 14, 815 c. 2 vlg., 814-840 c. 3 (Bor.
153, 154, 176, 210, 262, 315). Vgl. Zschr. Sav. Stift. G.A. III, 3, bl. 120.
Landr. I (Hettema O. Fr. W. II, 83); Schoutenr. § 52 (Richth., Rq. 395) Kesten i.f. (ald. 28)
Kest XVI (ald. 27), Landr. V, XXI, XXIV (ald. 51, 71, 78), K. Rudolfsb. § § 6, 9 (ald. 426,
427).
D r . H. G r o t e f e n d , Handb. d. Hist. Chron. 32, merkt op, dat de termijnen verschillend
zijn, maar zich in den regel bewegen om midwinter (of begin van den winter), Paschen en
midsomer, wijl de indeeling in drieën oorspronkelijk berustte op het aannemen van drie
jaargetijden, winter, voorjaar en zomer.
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althans ten deele dezelfde bevoegdheid aan, zoodat ook daar de voortleving of
herleving van het echte ding moeilijk te loochenen valt. 's H e r t o g e n b o s c h , 1329
a. 6, had dezelfde regeling als Haarlem; in D o r d r e c h t (1315) werden drie
p o o r t d i n g e n gehouden: Dinsdags na den versworen Maandach, Dinsdags na
beloken Paschen en Dinsdags na beloken Pinksteren. H e u s d e n had hare
j a e r g h e d i n g h e n , evenals Duiveland (1493) en Vo s s e m e e r (1570), waar ze
echter 5 in getal waren.
Met betrekking tot Limburgsche curiae wordt in 1152 van ‘tria generalia placita’
gewaagd, en in de heerlijkheid Stevensweert in 1472 van drie ‘jaergedynge na
Paesschen, na sunt Remy (1 October) ind na Kersmys’.
De advocatus in Ermelo moest (1006) ‘ter in in anno placitum tenere, semel cum
annona, bis cum herba’. Die van Buren hadden in 1383 a. 1 ‘drie entachtig daghe in
elken kerspel ende maelscap’. Toen men in 1532 in een deel van het Nymeegsche
kwartier de drie gewone terechtzittingen herstelde, werden ze voor het land van Maas
en Waal bepaald op den dag na dertiendag (6 Jan.), Dinsdag na Quasimodo geniti
(1e Zondag na Paschen) en Dinsdag na Lamberti (17 Sept.), en voor het Rijk van
Nymegen op 8 dagen later.
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Deze dagbepaling grenst weer zeer na aan eene van Frieschen oorsprong, n.l. die
voor Appingadam 1327, § 7, waar de rechters eveneens driemaal per jaar terechtzaten,
acht dagen na Epiphaniae (6 Jan.), acht dagen na Paschen, en na Maria geboorte
(8 September). In Westerwolde werden (1470, XI, § 1) jaarlijks drie godingen1
gehouden, Zaterdags na Driekoningen, Zaterdags voor Mei en Zaterdags na St.
Michel (29 Sept.) In Selwerd (1546) drie hoofdingen op Midvasten (Zondag Laetare
3 w. voor Paschen, of in de week daaraan voorafgaande), St. Jakobsdag (25 Juli) en
St. Martensdag (11 Nov.).
In het graafschap Zutphen zien wij (1330) slechts tweemaal 's jaars heymael
houden; in Veluwe en Veluwenzoom (1532, 1593), in Over- en Neder-Betuwe
eveneens. In Overijssel vinden wij geene drie echte dingen vermeld2.
In D r e n t h e , en het is vooral hierop, dat ik de aandacht wil vestigen, treffen wij
naast elkaar twee gerechten aan, die beide aan het echte ding herinneren.
Vooreerst het dingspels-gerecht, dat den naam van ‘ding’3 draagt. Dit is het gewone
gerecht in burgerlijke en strafzaken; het wordt gehouden driemaal

1
2
3

De naam goding, gadinck komt ook elders voor. Zie Pols, Westfr. Stadr. XCIII, Handv.
Assendelft 1405 (bl. 44), Handv. Delft 1246 a. 16.
De ‘bandingen’ van Urk en Emmeloord zijn blijkbaar van Hollandschen oorsprong. Vgl. v.
Santen, Kennemerland 208.
Reeds deze naam herinnert ons aan het echte ding. Zie over dit gerecht S. Gratama, Bijdr.
tot de rechtsgesch. v. Drenthe, bl. 31, 91 vlg.
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's jaars, te beginnen Maandags na St. Pontiaen (14 Jan.), 14 dagen na Paschen en
Maandags na Sant-Gangen (10 October), en geleid door den drost, die namens den
landsheer in het algemeen de oude grafelijke bevoegdheden uitoefent; de vonnissen
worden er gewezen door het vergaderde volk. Zooals men ziet, het heeft een geheel
Frankisch uiterlijk, ook in zoover het tevens wroegingsgerecht is. De samengekomen
gerichtsgenooten zijn n.l. verplicht er aan te brengen het strafbare onrecht, binnen
hun kring gepleegd1.
Later verandert het ‘ding’ van naam en wordt ‘goesprake’ (goorsprake) genoemd.
Niet zonder reden; de dingplichtigen hebben het ding, het ongeboden gerecht, met
het oog op de kosten afgekocht. De drost houdt nu voortaan slechts ongeboden
gerechten. Deze heeten in Saksische streken ‘goding’. Aan dit Saksische spraakgebruik
zal wel de Drenthsche naam zijn ontleend2.
Die naamsverandering is ons eene aanwijzing te meer, dat het oorspronkelijke
‘ding’ wel werkelijk het echte, ongeboden ding was.

1

2

Zij moesten niet alleen voor een ‘waerheit’ aanbrengen wat hun bekend was ‘van sien ende
wel weten’, maar oudtijds zelfs voor eene ‘geruchte’ wat ‘straet ende molenmeer’, ‘den
gehielen klufften off miestendeele van dien bekent’ was. Alleen wat door enkelen iemand
‘nagesecht wert voor een vlochmeer’, behoefde niet aangebracht te worden.
Vgl. Rich. Schröder, Ger. Verf. d. Sachsensp. Zschr. d. Sav. Stift. G.A.V. 2 bl. 55. Het
geboden ding bleef dazelfde competentie houden als vroeger het ongebodene, omdat niet
een gograaf (haast schreef ik de bannerschult), maar des graven onmiddellijke
vertegenwoordiger, de drost, er bleef voorzitten (ald 67
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Maar stellig was het toch niet het zuiver Frankische echte ding zonder wijziging door
vreemde invloeden.
Vooral op twee feiten dient te dezer zake het oog te worden gevestigd. Vooreerst
op het bestaan en de inrichting van den etstoel, in de tweede plaats op het proces om
onroerend goed.
Vooreerst de etstoel, welke naast of liever boven het dingspelsgerecht staat.
Deze is het hoogste gerecht in alle zaken. Zij worden wel is waar meestal in eersten
aanleg behandeld voor het ‘ding’ (de goesprake) of het ‘rocht’ - waarover straks maar mogen toch naar allen schijn ook, voordat het lagere gerecht eene uitspraak
heeft gegeven, voor den etstoel worden gebracht.
De etstoel houdt eveneens drie zittingen in het jaar, den tweeden Maandag na
Paschen, den eersten Dinsdag na Pinksteren en op St. Magnus (19 Aug.)1 onder
voorzitterschap van den drost, beurtelings in drie plaatsen, Ballo, Rolde (beide in
Rolderdingspel) en Anlo (in het dingspel Oostermoer). Oudtijds kwamen vermoedelijk
met de gezworen ‘etten’ alle vrije volksgenooten ter rechtspraak op2.
De etstoel draagt onmiskenbare blijken van Frieschen oorsprong. Zijne leden
heeten ‘etten’, een naam die vermoedelijk met het Friesche ‘eth’ (eed) samenhangt,
en dien wij in Friesche streken - en

1
2

Bedoeld zal wel zijn Magnus episcopus (19 Aug.) en niet Magnus abbas (6 Sept.).
Enkele voorbeelden geeft S. Gratama, t.a.p. 54, 68; vgl. ook Matth. ad anonym. 91.
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nergens anders - oudtijds in het bijzonder aan bestuurders en dragers van rechtsmacht
zien geven (etha, dorpatte, dyckatta, tzerkatta)1.
Zijne terechtzitting heet ‘lotting’, blijkbaar een andere vorm van ‘liodthing,
liudthing’2, volksgerecht, een naam die, bij mijn weten, nergens anders voorkomt
dan in Friesche streken, en daar waar hij door Friezen kan zijn overgebracht3.
Is nu de etstoel oorspronkelijk het Friesche echte ding?
Hiervoor pleit, dat hij is het hoogste gerecht, bevoegd in alle zaken, ook in die om
onroerend goed, dit laatste zelfs met uitsluiting van het ‘ding’. Hiertegen valt aan te
voeren, dat het lotting niet op alle ‘dingsteden’, maar slechts in enkele dingspelen
gehouden wordt en op elke plaats maar eens in het jaar.
Moet de etstoel niet als een overblijfsel van het ‘aefte thing’ worden aangemerkt,
dan spreekt echter zijn Friesche afkomst niet minder duidelijk. Als nl. in later tijd
de 24 etten, 4 uit elk dingspel, alleen recht spreken, zonder het volk, stemmen zij
niet hoofdelijk maar dingspelsgewijze. Dit zegt ons de Tegenwoordige staat van
Drenthe4. Ik erken, dit

1
2
3

4

R i c h t h ., Wb. in voce ‘atha, atta, ettha’, bl. 613.
R i c h t h ., Wb. in voce, bl. 904.
Dat laatste is vermoedelijk het geval in de mark Brandenburg en in Holstein. Zie O e l r i c h s ,
De botding et lodding. R. S c h r ö d e r , Gerichtsverf. d. Sachsensp. Zschr. d. Sav. St. G A.V.
2. bl. 45; R. S c h r ö d e r , Die Niederl. Kol. in Nord Deutschl. bl. 13 vlg. 26; F.J. K ü h n s ,
Gesch. d. Ger. verf. und d. Proc. in der Mark Brandenburg. II 94 vlg.
I. 44.
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bericht is van jonge dagteekening, maar, ware er na de middeleeuwen in de wijze
van stemming eene wijziging gebracht, het zou ons niet onbekend gebleven zijn1.
Wij mogen dus aannemen, dat zij geene verandering van ingrijpenden aard heeft
ondergaan en dat vanouds de stemming dingspelsgewijze heeft plaats gehad. Welnu,
dit maakt den indruk, alsof het lotting oorspronkelijk is geweest eene vereenigde
vergadering van meerdere dingspelsgerichten, zooals wij ze in een aantal Friesche
landen kennen, een ‘mena acht’, ‘bredra warf’, ‘mene tinge’, ‘hagera warf’, ‘mena
warf’2.
Maar hoe dit zij, het ‘ding’, samengesteld als het was en met de bevoegdheid die
het had, en de etstoel, kunnen niet naast elkaar zuiver Frankische scheppingen zijn,
en waar nu de namen ‘ette’ en ‘lotting’ zoo sterk voor Friesche afkomst van den
laatsten spreken, mogen wij vrij veilig aannemen, dat Friesche invloeden hebben
gewerkt, om beide nevens elkaar eene plaats in de rechterlijke inrichting te
verschaffen3.

1
2

3

Andere wijzigingen toch in de samenstelling, de wijze van verkiezing enz. zijn ons vrij
nauwkeurig bekend.
R i c h t h ., Rq. 159 § 56, 170 § 140, 183 § 1, 329 § 15, 115 § 4. Waar de lagere gerechten
oorspronkelijk volksgerechten waren, moest natuurlijk ook het hoogere dit zijn (vgl. het
Brokmerrecht, t.a.p. 170 § 140) en kon het laatste met hetzelfde recht als het eerste den naam
van ‘liudwarf’, ‘liuda thing’ dragen.
Zelfs als men het ‘ding’ voor het Saksische ‘godinc’ mocht houden en het ‘lotting’ voor het
echte ding, zou het van groote beteekenis zijn, dat het den Frieschen naam droeg. Dien kon
het wel krijgen bij zijn ontstaan, maar naar den historischen loop der gebeurtenissen moeilijk
later.
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En dit te eer, omdat wij ook in een ander hoogst gewichtig onderdeel der Drenthsche
rechtspleging zeer duidelijk Friesche bestanddeelen herkennen, nl. in het proces om
vast goed.
De Friesche actie om onroerend eigen leeren wij het best kennen uit § 29 van het
stuk, dat Richthofen onder den zonderlingen titel ‘vom Wergelde’ laat doorgaan1.
Het komt hierop neer: wanneer twee personen geschil hebben over een erf en beide
beweren, dat zij het laatst bezit van jaar en dag hebben gehad, zoo verklaart de asega,
dat in het bezit zal worden gesteld hij, dien zeven van de twaalf daartoe gerechtigd
achten2. Op hunne beslissing volgt eene plechtige verklaring (een ferdban) door den
schout, dat niemand den aldus erkenden bezitter mag berooven of ander onrecht
aandoen.
Wil nu hij, die in dit geding in het ongelijk is gesteld, het goed van den ander
opvorderen, op grond dat het zijn eigendom is, zoo beslist de asega ‘dat dit zullen
weten zeven koningsoorkonden3 in de hemrik daar het erf gelegen is’. Is elk der
partijen bereid die zeven koningsoorkonden bij te brengen,

1
2

3

R i c h t h ., Rq. 418.
De asega is, men weet het, de rechtskundige, door het volk gekozen en door of namens den
koning beëedigd, die het vonnis vindt en aan de rechtsprekers voorstelt. De twaalve, waarvan
hier de meerderheid beslist, zijn vermoedelijk zoogenaamde koningsoorkonden (naar mijne
opvatting, tot rechtspraak bevoegde gerichtsgenooten).
De koningsoorkonden ontleenen vermoedelijk hun naam hieraan, dat zij verklaring afleggen
op den eed, dien zij den koning te hulde gezworen hebben.
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dan gaat hij voor, die in het bezit gesteld is1.
Ik acht waarschijnlijk, dat het geding, waarvan hier sprake is, wordt aangebracht
in het ‘aefta thing’. Het Schoutenrecht, §§ 35, 36, over de eigendomsactie om
onroerend goed sprekende, zegt wel is waar slechts, dat partijen moeten verschijnen
‘an bannena tingh’ - eene min duidelijke aanwijzing -, maar uit Landrecht I en V
blijkt voldoende, dat actiën om onroerend goed behooren voor het echte ding, en het
wordt bevestigd door het Schoutenrecht § 312, volgens hetwelk zelfs de periodieke
verdeeling eener meente moet worden geëischt ‘to da tinge efter toelfta dey’; hoeveel
meer dan erkenning van eigendom.
Nu wordt wel, zooals ik zeide, de bezitsregeling volgens de uitspraak van den
asega overgelaten aan de twaalve en blijkt ook uit de aangehaalde beschrijving van
het eigendomsproces niet, dat het in het volksgerecht wordt gevoerd3, maar men
vergete niet, dat eene in het echte ding aangebrachte actie daarbuiten kan zijn
voortgezet.
De hoofdzaak in de Friesche regeling, en die ons hier de meeste belangstelling
inboezemt, is in elk geval deze, dat de beslissing in het geding om onroerend eigen
afhangt van de verklaring van zeven buren in de mark, waar het goed gelegen is.

1

2
3

Dit bewijs door zeven buren uit de hemrik heet in den Brokmerbrief § 78 (R i c h t h ., Rq.
162) ‘suethene werde’, zwetnooten-, buren-waarheid, evenals het Westfriesche zeventuig
ook swaenouts-recht wordt genoemd.
R i c h t h ., Rq. 391.
Ook het tegendeel wordt trouwens niet gezegd.
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Stellen wij nu hiernaast wat ons bekend is omtrent het eigendomsproces om vast
goed in Drenthe1. Wij wenden ons daarvoor tot de oudste bewaarde vonnissen van
den etstoel.
Het eerst treft ons dan een ordel, door Mr. S. Gratama m.i. op goede gronden vóór
1412 gesteld2, van dezen inhoud: ‘waer lude twijdrachtich sijnt van stedemudden off
van eerfachtigen guede, daer sullen VII seker buer die
w a e r h e i t v a n s e g g e n ’. Een aantal andere ordelen bevestigen wat hier wordt
gewezen.
Hoe men tot de verklaring dezer 7 zekere, d.i. in de mark geërfde, buren komt,
leert ons het eerst uitvoerig eene belangrijke procesoorkonde van 14823.
De schout to Borc zit te recht met zijne keurnooten, twee in getal. Voor hen
verschijnt de gemachtigde van ‘Hinric Witte’, om zijn recht te doen gelden op
onroerende goederen, die aan zijne moei hebben toebehoord, maar door haar aan
eenen bastaard-neef zijn gegeven, met last om ze weer over te dragen aan eenen
priester, zooals hij dan ook gedaan heeft. Dezen priester spreekt Hinric Witte nu aan.
Er doen zich in dit proces meerdere vragen voor. Omtrent de hoofdzaak echter,
waarom het ons hier te doen is, vinden wij het volgende vermeld: ‘do’

1
2
3

Daarover handelt S. Gratama t.a.p. 108 vlg.
1e Suppl. Ordelb. no 54 zie ald. bl. 6. Hiermee komen overeen ordelen van 1399 Ordelb. bl.
2, 1416. 2e suppl. n. 217, 1419 ald. n. 242, 1436 ald. n. 299, 300, 1445 ald. n. 595 en andere.
Bij S. Gratama t.a.p. 345.
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(nadat partijen het woord hadden gevoerd) ‘begheerde ik schulte een ordel van den
sekeren, want se (de) sake in beyden syden wel verstaen hadden, wo he mit rechte
daer voert mede varen solde. De sekeren weseden dat an de seven buer....... Do
tugeden seven buer, ende entbonden oren eet’ (ter voldoening aan hun eed) ‘Hinric
Witten de mudde toe.....
De eerstgenoemde drie zekeren doen dus niet anders dan wat in het Friesche
eigendomsproces de asega doet, de zaak stellen ter verklaring van de zeven geërfden1.

1

S. Gratama t.a.p. 114 acht op m.i. goede gronden waarschijnlijk, dat vroeger de geheele
gemeente opkwam, om te doen wat later op de drie zekeren rustte.
In de 16e eeuw vinden wij het proces om onroerend goed eenigszins anders voorgesteld (v.
Oostendorp Magn. Best. III a. 186, Debath § 40 bij S. Gratama t.a.p. 388, Cost. en Ord. §
8).
De drie zekeren beginnen dan met een vonnis uit te spreken over de hoofdzaak (geen
bewijsordel); de zeven hebben dit te bevestigen of te verwerpen. Eene zonderlinge, eenige
wijze van procedeeren, waarbij zonder eenig beroep van partijen steeds twee ordelen op
elkaar moeten volgen.
Waren de zeven als vertegenwoordigers, als eenig overgeblevenen van den omstand op te
vatten, dan mochten wij wellicht de drie zekeren als de ordeldragers beschouwen, wier ordel
door den omstand moest worden bevestigd. Die opvatting wordt echter verboden èn hierdoor,
dat juist de drie zekeren de plaats der gemeente schijnen te hebben ingenomen, èn door het
feit, dat in sommige rochtbrieven (b.v. dien bij S. Gratama t.a.p. 358) de uitspraak der zeven
weer wordt bevestigd door de drie.
In elk geval is de latere, misschien uit misverstand gesproten ontwikkeling voor de vraag,
die ons hier bezighoudt, van minder gewicht.
De oudste berichten veroorloven m.i. geene andere voorstelling dan deze, de 3 zekeren zijn
de rechtsprekers. Zij geven een bewijsordel, waarbij zij het eigendomsgeschil stellen ter
beslissing der zeven buren, terwijl op de uitspraak dier zeven soms wel en soms niet volgt
eene bekrachtiging door de drie zekeren (een eindvonnis zouden wij zeggen).
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Er bestaan verschilpunten tusschen het Friesche en het Drentsche geding over
onroerend eigen, wie zal het betwisten. Den asega b.v. treffen wij in Drenthe niet
aan; trouwens in verschillende andere stellig Friesche streken is hij òf evenmin aan
te wijzen òf betrekkelijk vroeg verdwenen. Daarentegen de keurnooten vinden wij
in Friesland niet. Zij zijn echter evenmin Frankisch, en worden in Nederland in het
bijzonder in die streken aangetroffen, waar de Saksische invloed het grootst is
geweest1.
Juist het zeventuig (als ik het zoo mag noemen) is echter een sprekend Friesch
element in dit geding. Noch het Frankische noch het Saksische recht kon daartoe,
voorzoover ik heb kunnen nagaan, de stof leveren.
De uitspraak van het kerspelsgerecht, het rocht - of wil men de zeven - is niet
definitief.
Het staat aan partijen vrij, zich te beroepen op het lotting, zelfs voordat de uitspraak
nog is gevallen, en de zeven voegen somtijds uitdrukkelijk aan hunne beslissing toe:
‘voert an de heerlicheit van Coverde ende an de wijsheit des landes’.
Dit is verklaarbaar, hoe men het lotting ook opvatte. Is het een vervormd Friesch
‘aefta thing’, dan werkt de herinnering aan het voorschrift, dat daarvoor de actiën
om onroerend goed moesten worden aange-

1

Niet geheel zonder beteekenis is ook het feit, dat we in Drenthe geene schepenen ontmoeten.
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bracht1. Is het een uit Friesche ontwikkeling geboren ‘mene warf’, dan wordt er elke
zaak in beroep behandeld.
Ware Drenthe oorspronkelijk Frankisch geweest, en ware het rechtsbewind er
onder de Karolingen op Frankischen grondslag geregeld, men zou niet licht na de
verslapping van hun gezag behoefte hebben gevoeld, om aan de naburen iets van het
hunne te ontleenen.
De sporen van Friesch recht, waarop ik wees, mogen dus m.i. gelden als
vingerwijzingen hiervoor, dat in Drenthe sommige Friesche rechtsgebruiken bestonden
voordat het onder Frankisch bestuur geraakte.
FOCKEMA ANDREAE.

III. De godsdienstige verdraagzaamheid van Alva geroemd en met de
onverdraagzaamheid van den Prins van Oranje vergeleken door een
Nederlandsch geschiedkundige.
Ik wensch uwe aandacht op een belangrijke verhandeling van den heer I.L. Meulleners
te vestigen, die voorkomt in de Publications de la Société historique et archéologique
dans le Duché de Limbourg, t. XXV, p. 161 suiv., over de legertochten van de
Nederlandsche opstandelingen en van de Spaansche

1

Hiervoor pleit het feit, dat somtijds de etstoel als de gewone rechter in actiën om onroerend
goed wordt voorgesteld. Zoo luidt eene uitspraak op eene goosprake in 1563 p.a.: ‘want
Roeloff op arffguet spreeckt, dat sal hij eerst inwinnen met een seecker buurtuich voirden
erenthfesten drosten ende 24 etten.’
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benden in de streek tusschen Maastricht en Mook gedurende de jaren 1568 en 1575.
Zij is daarom van belang voor de Geschiedenis, omdat zij hoofdzakelijk berust op
gelijktijdige en authentieke bescheiden, de rekeningen namelijk der heerlijkheid van
Elsloo en eenige andere stukken, in het archief dier zelfde gemeente voorhanden.
Elsloo lag in het land van Valkenburg, nabij de Maas, maar behoorde er rechtens
niet toe1: het was een Duitsche rijksheerlijkheid, en het had daarom door de
oorlogvoerende partijen ontzien en door de Spanjaarden van den overlast der
inkwartiering en den druk der requisitiën vrijgesteld behooren te worden. Maar tot
ongeluk der ingezetenen bestond juist toen ter tijd tusschen het Leenhof van
Valkenburg en de heerlijkheid verschil over de quaestie der leenroerigheid, en voor
de Spaansche officieren was het wel zoo eenvoudig met het Leenhof aan te nemen,
dat Elsloo er onder behoorde en met de rest mee moest doen en mee betalen, dan
omgekeerd die ééne plaats uit te zonderen en te verschoonen. Zoo deelde de gemeente
dan ook in de ellende, die de gruwelijke oorlog over de gansche streek bracht, en
kan zij ons gevoeglijk als voorbeeld dienen van het lot, waaronder die leed, en in het
algemeen van wat ons vreedzaam volk in de eerste jaren van den opstand te verduren
heeft gehad. Wat ons in de algemeene geschiedenis des Vaderlands slechts in groote
trekken pleegt geschilderd

1

Vgl. de verhandeling van den heer archivaris Habets: De leenen van Valkenburg, in de
Publications etc., t. XXI, d. 255.
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te worden, nemen wij hier in de bijzonderheden waar. Wij vernemen uit de rekeningen
de hoeveelheid der contributiën van allerlei aard, het juiste bedrag der kosten van
inkwartiering, gelijk die over de gegoeden werden omgeslagen, en wat dies meer zij.
Zonder veel van onze verbeelding te vergen verplaatsen wij ons in dien bangen tijd,
en leven het leven van het toenmalige geslacht mede; eerst, gedurende 1568, zijn wij
getuigen van den inval der geuzen onder den heer van Vilers in het voorjaar en van
hun bloedige neerlaag bij Daelhem, en in het najaar van den tocht van Prins Willem
over de Maas, op de hielen gevolgd door Alva's heermacht en voor deze wijkende
naar Frankrijk; dan, in 1572, van den tweeden en insgelijks rampspoedigen tocht van
den Prins door Brabant tot ontzet van het belegerde Mons en van daar onverrichter
zake weer terug, en eindelijk, twee jaren later, van de onderneming van Lodewijk
van Nassau om zijn Duitsche huurlingen den Prins bij Bommel te gemoet te voeren,
doch op de Mookerheide zoo deerlijk gestuit. Wat de Maasstreek bij die verschillende
gelegenheden geleden heeft en heeft moeten betalen, krijgen wij hier als met eigen
oogen te aanschouwen. En nog leerzamer zijn de bijzonderheden, die ons ten slotte
onder het oog komen van de gedwongen inkwartiering in het voorjaar van 1575, toen
een deel der Spaansche benden, die Leiden hadden belegerd en na het ontzet aan het
muiten waren geslagen, van voor Utrecht naar de buurt van Maastricht waren
weggestuurd. Slechts tien gegoeden uit Elsloo en de omgelegen buurtschappen
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durfden dat volkje afwachten, en van die tien maakten zich, na de ondervinding van
den eersten dag, nog vier uit de voeten. Op de zes die achter bleven alleen drukte ten
slotte de gansche last. Maar ik zou allicht weer in algemeenheden vervallen; men
moet in de aangehaalde verhandeling de kleine bijzonderheden zelf gaan waarnemen,
wil men zich van de toedracht en de toestanden een juist en levendig denkbeeld
vormen.
De schrijver heeft deze kleinigheden, om ze voor zijn lezers begrijpelijk te maken,
moeten vatten in een algemeen overzicht der groote gebeurtenissen, die er aanleiding
toe gegeven hebben. Voor ons is dat overzicht van geen belang. Want, hoe ervaren
in al wat den omtrek van Elsloo betreft, met de algemeene geschiedenis van den tijd
is onze schrijver niet zeer vertrouwd. Hij kent, of althans hij gebruikt van de talrijke
bronnen, waaruit een volledige kennis geput moet worden, er slechts enkele.
Bernardino de Mendoza, de beroemde generaal-diplomaat en schrijver van belangrijke
memoriën, is nagenoeg de eenige tijdgenoot met wien hij te rade gaat, en deze leert
hem zeker van het toenmalige krijgswezen en van de krijgstochten in de Maasstreek
veel wat hem bij het toelichten van zijn rekeningsposten te pas komt, maar laat hem
in den steek waar het te doen is om den loop der groote gebeurtenissen juist te
begrijpen en te beschrijven. Geen wonder dat ook zijn beoordeelingen van personen
en zaken, daar zij op zoo onvolledige wetenschap berusten, nog al dikwerf bezijden
de waarheid vallen.
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Soms kan men niet zonder glimlachen ze hem hooren voordragen. Over zijn
averechtsche voorstelling van den Prins van Oranje en van de beweegredenen van
diens gedrag verwonderen wij ons wel niet: van de schrijvers van zijn richting en
vooroordeelen zijn wij die miskenning gewoon. Maar hij gaat ook hierin toch wel
wat al te ver. Als wij hem goedmoedig en in allen ernst hooren betoogen, dat op het
punt der godsdienstige verdraagzaamheid de arme Prins Willem voor Koning Philips
en den Hertog van Alva moet onderdoen, valt het moeilijk van onzen kant ernstig te
blijven. Ook in dit opzicht is de verhandeling van den Eerwaarden heer Meulleners
merkwaardig. Zij toont ons, hoe ver in zekere kringen de omkeering onzer historische
overlevering gedreven wordt, en wat voor soort van kritiek daartoe goed genoeg
wordt geacht. Vergunt mij, er u een proeve van voor te leggen.
De schrijver gaat uit van de volgende algemeene stelling: ‘Het valt niet te
loochenen, dat de katholieke vorsten de eersten waren die de verdraagzaamheid
jegens andersdenkenden in toepassing brachten, zoodra de geloofsverandering een
voldongen feit was en verder geene staatkundige omwenteling meer beoogde’ (blz.
213).
Wat ons in deze opmerking allereerst treft is de lof, aan de katholieke vorsten om
hun vermeende verdraagzaamheid toegezwaaid. Sedert wanneer is die
verdraagzaamheid in een katholieken vorst een deugd? Zijn wij waarlijk de
S y l l a b u s E r r o r u m van Paus Pius IX reeds vergeten? Dan zal het nuttig
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zijn, ze weer in herinnering te brengen. Onder de Errores qui ad liberalismum
hodiernum referuntur luidt de eerste in de rij aldus: ‘Aetate hac nostra non amplius
expedit, religionem Catholicam haberi tamquam unicam status religionem, ceteris
quibuscumque cultibus exclusis’. De Paus veroordeelt hier de meening, dat het
verdragen van andere dan den katholieken godsdienst v o o r o n z e n t i j d goed
zou wezen; dat een katholiek geestelijke ze wenschelijk en loffelijk zou achten zelfs
in de vorsten van de XVIe eeuw, had Z.H. niet voorzien. De katholieke vorsten van
dien tijd, en met name Karel V en Philips II, zouden dan ook met zulken
onrechtzinnigen lof kwalijk gediend zijn geweest. Bij elke gelegenheid hebben zij
openlijk verklaard, dat de handhaving van het katholieke geloof en de uitroeiing van
alle ketterij het hoofddoel was van hun regeering. En nog luider dan hun woorden
spreken hun daden, hun wetten. De plakkaten van Karel V tegen de verbreiding en
tegen de belijdenis zelfs van de ketterij, door onze voorouders met den naam van
bloedplakkaten gebrandmerkt, dreigen de doodstraf tegen elken predikant niet alleen,
maar tegen een ieder die in zijn kettersch geloof volhardt. Dat die wetten door onze
eigene magistraten en rechters nooit zóó streng zijn nageleefd, of onze vreemde
vorsten vorderden van hen nog steeds strenger toepassing, behoeft geen herinnering.
Het Compromis der Edelen met al zijn nasleep is immers een protest geweest tegen
een bevel van die strekking van den Spaanschen Koning. Tot op dien tijd toe, het
begin van
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1566, hadden ook de Nederlandsche ketters aan geen staatkundige omwenteling
gedacht, en allerminst zeker in de jaren waarvan de plakkaten dagteekenen. Ja, men
kan gerust zeggen, dat als geen geloofsvervolging had plaats gehad, de omwenteling
in den staat geen plaats zou hebben gegrepen. Wat onze schrijver beweert, dat de
tiende penning en niet de gewetensdwang de oorzaak van den opstand is geweest en zeker is de algemeene opstand, van katholieken zoowel als van protestanten, aan
den tienden penning in de eerste plaats en in het algemeen aan de Spaansche
wanregeering te wijten - is hiermee niet in strijd; want is Alva's schrikbewind niet
de straf voor de godsdienstige onlusten van het jaar 1566 geweest, die op hun beurt
ontstaan waren uit 's Konings gebod om de plakkaten voortaan strenger uit te voeren
en de inquisiteurs bij hun geloofsonderzoek behulpzaam te wezen?
En welke zijn nu de bewijzen, waarmee onze schrijver een zoo schreeuwende
paradox verdedigt? Hij heeft er slechts één enkel, of althans hij noemt er slechts één.
‘Keizer Karel V (zoo redeneert hij) en Koning Philips lieten toe, dat hunne Duitsche
regimenten, die hoofdzakelijk uit lutheranen bestonden, door predikanten vergezeld
werden. Dit getuigt een tijdgenoot, die aan Koning Philips vijandig en de hervorming
toegedaan was.’ En nu volgt de bekende plaats uit Wesenbeke's E s t a t s u c c é s
e t o c c u r e n c e s a u f a i c t d e l a R e l i g i o n (p. 76 van Rahlenbeck's uitgaaf).
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Een fraai bewijs van godsdienstige verdraagzaamheid inderdaad! De Spaansche
vorsten behoeven, om hun oorlogen te voeren en hun weerbarstige onderdanen in
bedwang te houden, de hulp van vreemde, van Duitsche huurlingen. Maar de meeste
bendehoofden uit den Duitschen adel zijn luthersch en willen zich met hun manschap
niet in Spaanschen dienst begeven dan op voorwaarde van vrije godsdienstoefening
door hun eigen luthersche predikanten. Die voorwaarde laten de vorsten uit staatzucht
zich welgevallen en in de capitulatiën bedingen, met dit gevolg, dat nu, terwijl overal
in Nederland een hervormd predikant vogelvrij is, de veldprediker in veiligheid aan
de soldaten de ketterij verkondigt, die in de plakkaten aan de burgers op doodstraf
verboden wordt. Moet dit verdraagzaamheid heeten? Een eeuw later dienden in het
leger, dat Willem III naar Engeland meebracht, veel katholieken. Koning Jacobus
merkte dat op in een gesprek met den ritmeester Van Dorp. ‘Oui Sire’, gaf deze ten
antwoord, ‘mais ils ont des épées protestantes’. Niet anders redeneerden de Spaansche
vorsten, die de heer Meulleners prijst: als de Duitsche lutheranen maar rechtzinnig
vochten, mochten zij, wat hen betrof, bij den duivel te kerk gaan. Wesenbeke haalt
het feit, dat hij vermeldt, dan ook met een andere bedoeling aan. Hij wijst op de
redelooze en onverantwoordelijke handelwijs der vorsten, die den eigen burgers op
doodstraf verbieden wat zij aan haar vreemde handlangers vergunnen.
Te recht misprees ook Granvelle's broeder, Cham-
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pagney, uit een katholiek oogpunt dat heulen om wereldsch gewin met den booze.
Naar zijn oordeel was de tegenspoed, waarmee Alva in het laatst van zijn bestuur te
worstelen had, aan te zien voor een oordeel Gods wegens dit dulden der luthersche
godslastering onder het vreemde krijgsvolk door rechtzinnige vorsten uit louter
eigenbaat: ‘ces presches, concédées aux gens de guerre estrangiers et l'exercice de
leur impiété soubs des princes chrestiens pour leurs prétentions particulières’ (p. 241
der uitg. van de Robaulx de Soumoy).
Het bewijs, door onzen schrijver bijgebracht en, let wel, het eenige dat hij bijbrengt,
om aan Karel V en Philips II den lof der verdraagzaamheid (dien zij, van hun
standpunt te recht, met verontwaardiging zouden hebben afgewezen) toe te zwaaien,
houdt dus volstrekt geen steek. Dat verhindert echter niet, dat hij, altijd op dien
zelfden en eenigen grond, ook Alva roemt als een voorbeeld van verdraagzaamheid.
‘Er bestond dus godsdienstvrijheid in het leger van Alva (zegt hij) ..... of liever
als veldheer was Alva de verdraagzaamheid zelve; waarom was hij dan
onverdraagzaam als civiel gouverneur?’ (blz. 224). De korte inhoud van het lange
antwoord op die vraag is, dat in de oogen van den gouverneur iedere ketter tevens
een opstandeling was.
In zijn wezenlijk karakter en in zijn natuurlijke verdraagzaamheid doet zich dus,
volgens onzen schrijver, de Hertog slechts als veldheer kennen; als landvoogd laadt
hij daarentegen den schijn van onverdraagzaamheid op zich door ‘zijn overdreven
breede opvatting

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

168
van ketter en opstandeling’ (blz. 226). Gelukkig dat de vorschende blik van onzen
menschkundigen schrijver na driehonderd jaar achter den schijn het wezenlijk karakter
van den miskenden man ontwaard heeft. Wat hem daartoe in staat heeft gesteld is
alleen zijn gelukkige opmerking, dat de veldheer geen inbreuk heeft gemaakt op de
capitulatiën zijns meesters met de Duitsche bendehoofden.
Hoe treurig steekt bij Alva's verdraagzaamhied de onverdraagzaamheid van zijn
befaamden tegenstander af! Ik had in de uitspraak van onzen schrijver, die ik
aanhaalde, voorloopig een zinsnede weggelaten en door eenige tittels vervangen; het
is thans aan de orde, ook die in overweging te nemen.
‘Er bestond dus godsdienstvrijheid in het leger van Alva, t e r w i j l i n h e t
legerkamp van den Zwijger de onverdraagzaamheid en de
g o d s d i e n s t h a a t h e e r s c h t e n .’
Ook deze tweede stelling wordt bewezen met één (in iederen zin van het woord,
eenig) bewijs.
‘In het gevecht van den 21en October had hij (de graaf van Hoogstraten) eene
gevaarlijke wonde bekomen, en daarna werd hij in het aftrekkend leger van den
Zwijger meegevoerd. Op zijn sterfbed kon hij nog ondervinden, onder wie en met
wie hij zich bevond. Zijn katholiek levenseinde was een gruwel in de oogen zijner
omgeving. En tegen hen, voor wier zaak, die maar half de zijne was, hij eer, rijkdom
en leven had opgeofferd, was hij genoodzaakt te zeggen: laat mij toch in vrede
sterven! En de reden, waarom Oranje den priester van zijn sterfbed
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wilde weren was, dat de toelating de duitsche soldaten zou ergeren.’ (blz. 214).
Laten wij voorloopig aannemen dat het verhaal behoorlijk gewaarborgd, dat het
waar is; wat leeren wij er dan uit? Dat in 1568 in het leger van den Prins van Oranje
ook katholieken met de protestanten meestreden; dat er geestelijken bij hen waren,
die een stervende mochten bedienen; dat de Prins van Oranje uit staatzucht zijn
gewonden vriend zocht over te halen om zonder bijstand van een katholieken priester
te sterven, maar ten slotte, toen deze niet wilde, toch toegaf. Is dat nu zoo heel erg?
Af te keuren is het zeker. Maar strekt het, op zich zelf en alleen, ten bewijze van de
harde uitspraak van onzen schrijver? Volgt er uit, dat in het leger, waar zoo iets
mogelijk was, de onverdraagzaamheid heerschte?
Men versta mij wel: ik denk er niet aan te beweren, dat er in het geuzenleger niet
geestdrijvers in menigte zijn geweest, onverdraagzame protestanten, haters van ‘de
paapsche afgoderij’. Evenals er in het leger van Alva ketterjagers in menigte,
onverdraagzame katholieken, haters van het luthersche en calvinistische ‘Satanisme’
waren. Menschen zijn menschen, en er wordt gezondigd intra et extra. Maar onder
de vanen van Alva was de onverdraagzaamheid beginsel en recht; onder de vanen
van Oranje was het de verdraagzaamheid van alle medestrijders onderling. Immers
tegen de Spaansche overheersching riepen de proclamatiën van den Prins alle
vaderlanders zonder onderscheid van religie te wapen, en
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vaderlanders ook van katholiek kerkgeloof gaven aan die roepstem gehoor.
Maar nu het verhaal zelf: is het behoorlijk gewaarborgd? Om het te staven, verwijst
de schrijver aan den voet der blz. kortaf naar Dr. Nuyens. Voor hem en de zijnen
namelijk geldt het gezag van dezen gevierden auteur bijna even veel als het woord
van oog- en oorgetuigen. Maar wij, die ongelooviger van natuur zijn, wij vragen Dr.
Nuyens op zijn beurt naar zijn zegslieden. Hij noemt ze ons terstond: ‘Carnero, een
spaansch geschiedschrijver, d i e g o e d e b e r i c h t e n h a d zegt Bakhuizen van
den Brink in zijn Studiën en Schetsen, blz. 338.’
Voordat wij de plaats bij Carnero gaan zoeken - er wordt geen blz. opgegeven slaan wij alvast de genoemde blz. in Bakhuizen's Studiën op. En wat vinden wij daar?
Iets verrassends; iets dat wij zeker niet verwacht zouden hebben bij een auteur, op
wien Dr. Nuyens zich beroept.
‘Over dien dood van Hoogstraten (zegt B.v.d.B.) is veel gezwetst, en om te
voorkomen dat oude ongerijmdheden opnieuw worden opgewarmd, is het misschien
goed te doen blijken dat wij ze kennen en er tegen gewapend zijn..... De Prins van
Oranje zou alles gedaan hebben om Hoogstraten in het vervullen der laatste pligten
zijner kerk te belemmeren omdat de Duitschers het kwalijk zouden nemen. De graaf
zou echter gezegd hebben, dat hij in elk geval zijn ziel wenschte te redden. Zoo
verhaalt ten minste met zekere bescheidenheid Carnero, die goede be-
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richten had. Een andere Spaansche schrijver, Antonio Trillo, gaf echter in 1592 het
volgende verhaal’ - dat ik u besparen zal, omdat het toch hoofdzakelijk overeenkomt
met hetgeen Dr. Nuyens, a l s v a n C a r n e r o a f k o m s t i g , opdischt en de heer
Meuleners nog eens voor een nieuw gebruik opwarmt.
De nauwkeurigheid van Bakhuizen is bekend; op zijn aanhalingen kan men
doorgaans vertrouwen; maar van hem geldt het toch ook: errare humanum est. Laten
wij Carnero eens zelf opslaan. De plaats is spoedig gevonden. Op p. 35 der Historia
de las Guerras.. de Flandes staat te lezen:
‘Fue… herido el conde de Hoochstrate de un arbuzaço en un pie, que despues
muriò como Catholico Christiano, aunque se lo estorvavan, porque los Alemanes
del exercito de tomarian mal. Pero dixo que en todo casso queria salvar el anima.’
‘Gewond werd de Graaf van Hoogstraten van een haakbusschot aan een zijner
voeten, die daarna vervolgens sterft als katholiek, ofschoon men hem lastig viel
omdat de Duitschers in het leger het kwalijk nemen zouden. Maar hij zeide, dat hij
in alle geval zijn ziel wenschte te behouden.’
Goed maar, dat wij niet blindelings op Bakhuizen's relaas zijn afgegaan. Wij zien
dat Carnero nog bescheidener is geweest, dan onze vriend, op zijn geheugen
vertrouwende, meende. Carnero laat den Prins geheel buiten spel. Bij hem zijn het
de omstanders in het algemeen en zonder naam, die het den stervende lastig maken
en een verdiende berisping van hem beloopen. Was Dr. Nuyens slechts even
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voorzichtig geweest als wij, hij zou dan als zijn zegsman niet Carnero hebben
genoemd, ‘die goede berichten had, volgens Bakhuizen’, maar Antonio Trillo, een
schrijver van niet het minste gezag, die door nauwgezette geschiedkundigen, door
Strada om er een te noemen, nooit wordt aangehaald, en wiens smakelooze
‘ongerijmdheden’ volgens Bakhuizen niet verdienden opgewarmd en opnieuw te
berde gebracht te worden. Had hij zooveel voorzorg genomen, hij zou zelf een
ergerlijke dwaling vermeden en den heer Meulleners niet door zijn voorbeeld mede
misleid hebben.
Eer ik van dit onderwerp afstap, moet ik ook nog nadrukkelijk opkomen tegen het
misbruik van Bakhuizen's woorden door Dr. Nuyens gemaakt. Met zijn getuigenis
dat ‘Carnero goede berichten had’, heeft Bakhuizen natuurlijk niet willen zeggen,
dat die auteur ook op grond van goede berichten vertelde wat hij (Bakhuizen) voor
‘zwetserij’ en ‘ongerijmdheden’ uitmaakt. Waarom doet Dr. Nuyens het dan zoo
voorkomen, door de getuigenis, die op dit geval geenszins toepasselijk was, juist als
tot bevestiging ervan aan te halen? Bakhuizen bedoelt blijkbaar, dat Carnero doorgaans
goed is ingelicht, en ook hier, waar hij dwaalt, met zekere bescheidenheid spreekt
van een onderwerp, waarover anderen lichtvaardig zwetsen en uitweiden. Maar
daaruit af te leiden, dat ook dit verhaal van Hoogstraten's sterfbed geloof verdient,
îs in strijd met het gezond verstand. Een geschiedschrijver, dien het om de waarheid
te doen is en die zijn vak verstaat, gaat maar niet in alles blindelings af op het gezag
van zelfs
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den meest betrouwbaren zegsman: in elk bijzonder geval overweegt hij, of dat gezag
ook hier afdoende is. Hoe goede berichten Carnero hebben mag over hetgeen de
lieden, met wie hij raadpleegde, hadden bijgewoond: van hetgeen lang geleden in
het leger der vijanden was voorgevallen, zou het vreemd zijn geweest, als hij de
juiste toedracht had geweten. En hier bestaat nog een bijzondere reden om aan hetgeen
hij anderen navertelt te twijfelen. Mendoza, die zooveel nader dan hij bij den tijd en
bij de plaats van Hoogstraten's sterven staat, gewaagt van het voorval niet, hoewel
hij iets anders meedeelt, hetwelk krijgsgevangen geuzen over het sterven van
Hoogstraten hadden verteld en dat ik nu maar niet zal ophalen, omdat het tot onze
zaak verder niets afdoet. Een argumentum ex silentio is zeker niet overtuigend, maar
mogen wij toch hier, waar het een bijzonderheid geldt die hem best te pas zou
gekomen zijn, niet uit het zwijgen van Mendoza afleiden, dat hij van de gansche
geschiedenis niets had gehoord?
En die geschiedenis is toch het eenige bewijs, dat onze schrijver voor zijn stelling,
dat in het leger van Oranje godsdiensthaat en onverdraagzaamheid heerschten, heeft
bijgebracht, en op grond waarvan hij met deze verzuchting besluit:
‘En toch wordt Alva gebrandmerkt als een fanatiek ketterjager en Willem van
Oranje vergood als een edelmoedig kampioen van de gewetensvrijheid!’
Voor de vrienden van Alva en van de verdraagzaamheid tevens inderdaad een
hard geval.
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Er gaat meester boven meester, zegt een spreekwoord, dat ook hier weer bewaarheid
wordt. In lichtvaardig napraten en oordeelen overtreft de Belgische geschiedschrijver
der Gueux et Huguenots onze beide landgenooten nog. Hoort wat M. Kervyn de
Lettenhove van het sterfbed van Hoogstraten weet te verhalen (II, p. 161).
‘… Bientôt il comprit que sa dernière heure était venue et demanda un prêtre qui
le confessât. Le prince d'Orange accourut près de lui et le pressa de déclarer en
mourant qu'il avait adopté les doctrines de la Réforme. Cela importait, disait le
Taciturne, pour donner satisfaction aux capitaines et aux soldats. ‘J'ai perdu pour
vous, repondit le comte de Hoogstraaten, mes biens, mon honneur et ma vie; mais
je ne veux pas pour vous perdre mon âme.’
Op zich zelf is die dramatische dialoog, ik erken het gaarne, uitmuntend geslaagd;
vooral is de gulle bekentenis, dat hij voor ‘den Zwijger’ ook zijn e e r heeft verloren,
allergelukkigst aan den stervenden Hoogstraten in den mond gegeven. Maar het
geheel wint nog als kunstproduct aanmerkelijk in waarde, als wij het vergelijken met
hetgeen de begaafde auteur in de bronnen, die hij aanhaalt, van dat alles gevonden
heeft. Die bronnen, gelijk hij ze in de noot aanhaalt, zijn: ‘Lettre de Morillon, citée
par M. Poullet, Corr. de Granvelle t. III p. 431; Lettres d'Alava, du 6 janvier et du
22 mars 1569: Arch. Nat. à Paris 1514; Carnero, Hist. de las guerras de Flandes.’
Een achtbare rij van getuigen, voorwaar, waarin Trillo geen plaats verdient en, gelijk
gij ziet, ook
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niet bekomt. Maar wat getuigen zij eigenlijk? Dat Carnero, die dan ook eerst in de
derde plaats genoemd wordt (en alweer, gelijk bij Dr. Nuyens, zonder opgaaf der
bedoelde blz.), slechts weinig stof tot het verhaal heeft kunnen bijdragen, is ons
gebleken. Wij zullen die derhalve bij de briefschrijvers moeten vinden. Ongelukkig
ligt de brief van den Spaanschen gezant Alava nog onuitgegeven te Parijs. Maar die
van Morillon, die in de eerste plaats wordt aangehaald en daarom voor de voornaamste
dient gehouden te worden, is gedrukt en kan door ons geraadpleegd worden. Hij
bevat de volgende merkwaardige woorden:
‘Il (le comte de H.) est mort le XI du mois passé à Beaumont près de Rheims; il
est bien heureux. Aussi seroit le prince d'Oranges s'il estoit avec luy. Le grand froid,
qu'il a faict icy, luy a rouvert sa playe et s'est la jambe enflé plus grosse que le corps.
Nous sosmes heureux d'en estre quictes, car il estoit pour mouvoir.’
Meer niet: van de doodsbed-scène geen woord.
Indien de brief van Alava, zooals het zich laat aanzien, van soortgelijken inhoud
is, blijft den heer Kervyn geen andere zegsman over om op te steunen dan Trillo,
die, arme man, niet eens de eer heeft van onder de getuigen genoemd te worden.
Ook hier moet ik ten slotte nog waarschuwen tegen een zonde, die bij toeneming
bedreven wordt: het lichtvaardig geloof slaan aan alles zonder onderscheid wat in
brieven van tijdgenooten voorkomt. Gesteld, òf Alava te Parijs òf Morillon te
Mechelen bleef ons borg voor hetgeen thans de versmade Trillo
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alleen te verantwoorden heeft: wat dan nog? Krijgt een los gerucht, een praatje, kracht
van bewijs, indien het maar door iemand van naam aan een ander wordt overgebriefd?
Wat zou er van den goeden naam van iederen hedendaagschen staatsman, wien gij
wilt, worden, indien tegen hem getuigen mocht hetgeen een van zijn politieke vijanden
aan een anderen in een vertrouwelijk schrijven van hooren zeggen mededeelt? Toch
wordt het tegenwoordig bij een zekere soort van geschiedschrijvers gewoonte, de
groote mannen van een vroeger tijdvak te bekladden met al de lasterlijke uitstrooisels
hunner tijdgenooten, die zwart op wit in eenig archief worden ontdekt. Weinigen,
die hierin zoo ver gaan als juist de heer Kervyn. Om iets te noemen: tot aanbeveling
van hetgeen hij, in de hier boven uitgeschreven plaats, van den bekeeringsijver van
Oranje verdicht - het woord moet er uit - plaatst hij aan den voet der blz. deze noot:
‘Le prince d'Orange, racontait on, se croyait lui-même investi du droit d'absoudre
les péchés. ‘Le Prince d'Orange se faict pape, promettant paradis à tous ceulx qui
suivent sa querelle, les absolvant de leurs péchés.’ Lettre de Morillon à Granvelle,
du 10 Oct. 1568.
Is er iets ongerijmders denkbaar dan wat hier de een vijand van den Prins uit
machtelooze kwaadaardigheid aan den anderen schrijft: iets dat meer in strijd is met
al wat Willem van Oranje zijn leven lang gezegd en gedaan heeft? De heer Kervyn
moet dit zoo goed als iemand weten, en hecht zeker voor zich zelf aan het praatje
niet de minste waarde. Maar
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waartoe het dan opgerakeld? Ziet hij niet in, dat door zich op die wijs tot de echo te
maken van al wat tegen Willem van Oranje en zijn medestrijders de haat hunner
vijanden heeft uitgestrooid, hij zijn geschiedwerk, de vrucht van zooveel ernstige
studie, tot het peil van het schotschrift verlaagt?
R. FRUIN.

IV. Sir Francis Vere als commandant in Ostende in 1601.
Mijne mededeeling is van bibliografischen zoowel als van historisch-critischen aard.
Zij betreft een merkwaardig en veel besproken incident in het wereldberoemde beleg
van Ostende, de geveinsde onderhandeling namelijk van den commandant-en-chef
der troepen in en om de vesting, sir Francis Vere, over capitulatie met den vijand, al
in den beginne van het beleg, in December van het jaar 1601, aangeknoopt. Over de
beweegredenen en bedoelingen van den Engelschen veldheer en over de
betamelijkheid of onbetamelijkheid van zijn handelwijs is van stonde af veel te doen
geweest, en in onzen tijd weer geredetwist tusschen Motley, die in Vere veel te
bedillen vindt, en Markham, den verdienstelijken auteur der Fighting Veres, London
1888, die, naar de wijs der biografen, zijn held op alle punten zonder uitzondering
vrijspreekt. Vóór het verschijnen van het boek van laatstgenoemde had onder ons
Jhr. C.A. van Sypesteyn het onderwerp, in den geest van Motley, besproken en
beoordeeld.
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Geen der genoemde auteurs is begonnen, waarmee mijns inziens het onderzoek
behoort aan te vangen, met een critiek der bronnen. Deze zijn talrijk en van zeer
verschillenden oorsprong.
Vooreerst hebben wij van Vere zelf een geschiedverhaal, dat ongelukkig niet
voltooid is en zelfs niet eens den tijd der onderhandeling met den vijand bereikt,
maar dat toch over de verhouding van den auteur tot de Staten en over zijn inzichten
en bezwaren bij de verdediging der vesting een licht verspreidt, dat ons ook bij de
beoordeeling van zijn latere houding en handelwijs best te stade komt. Wij bezitten
verder van zijn Luitenant-Kolonel, Sir John Ogle, dien hij meer dan iemand anders
bij het onderhandelen gebruikt heeft, een helder en uitvoerig verslag van hetgeen hij
in de zaak gedaan en bijgewoond heeft, dat opgesteld werd ter gedeeltelijke
wederlegging van het verhaal van Van Meteren, in de uitgaaf van 1608 van zijn
bekend werk, en dat door dezen ook blijkbaar gebruikt is bij de latere omwerking,
welke na zijn dood in 1614 het licht zag. Dat hoogstbelangrijke stuk, na Vere's
overlijden en dus tusschen 1609 en 1614 geschreven, is nevens het relaas van Vere
zelf in 1657 te Cambridge door Dillingham gedrukt, in het hier te lande althans
zeldzaam voorkomende boek: The commentaries of Sr. Francis Vere1. In dat zelfde
boek vinden wij bovendien een verhaal van den toenmaligen page van Sir Francis,
Henry Hexham, denzelfden die naderhand ge-

1

Zie hierover mijn opstel in Nijhoff's Bijdragen, N.R.V, blz. 69.
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durende vele jaren onder de Engelschen in Statendienst den oorlog tegen Spanje
heeft meegemaakt, die onze taal sprak en schreef en als auteur van verschillende
geschriften van krijgskundigen en geschiedkundigen inhoud gunstig bekend staat.
Of dit verhaal, dat na 1632 geschreven blijkt te zijn, - het gewaagt van het sneuvelen
van kapitein Proud voor Maastricht - al in druk bestond toen Dillingham er een
gedeelte van overnam, of dat het in handschrift door dezen gebruikt werd, kan ik
niet beslissen; een afzonderlijke uitgaaf is er mij althans niet van bekend. Het verslag
van Ogle, voor ons onderwerp het belangrijkste der drie, geeft den indruk van
geloofwaardig en waar te zijn, voorzoover het namelijk de gebeurtenissen betreft
waarvan de schrijver oor- of ooggetuige was. Terstond na den afloop was hij door
Vere naar de Engelsche regeering, en op zijn terugreis naar de Staten en Prins Maurits
afgevaardigd, om rekenschap te geven van het gebeurde: hij had dus de feiten vast
in het geheugen en kon er zich later, toen hij schreef, moeilijk in vergissen.
Van Hollandsche zijde trekt allereerst het Journaal van Duyck, door kapitein L.
Mulder in 1866 uitgegeven, onze aandacht, dat over hetgeen aangaande Ostende bij
de Heeren in Den Haag voorviel, weer even leerzaam is als doorgaans. Bovendien
bevat het een geregeld en helder overzicht van hetgeen in de vesting zelf gebeurde,
opgemaakt naar het schijnt uit de van daar bij de Staten ingekomen tijdingen. Dat
gedeelte kunnen wij nog ten overvloede vergelijken met het in 1621 gedrukte
Dagverhaal
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van Ph. Fleming, die als auditeur-militair het gansche beleg heeft bijgewoond, en
voorzoover zijn kennis van de zaken reikt betrouwbaar is. Andere berichten, afkomstig
van ongenoemde burgers of soldaten en meestal in den vorm van blauwboekjes
tijdens het beleg verschenen, kan ik als van minder gewicht voorbijgaan. Men vindt
ze het best gecompileerd in de anonyme Histoire remarquable et veritable1, Paris
1604, waaruit de buitenlandsche geschiedschrijvers het meeste putten, en in de
Bloedige en strenge belegeringhe, in 1613 te Leiden bij Haestens verschenen en
misschien ook door dien uitgever zelven samengesteld2.
Van de Spaansche zijde kan ik volstaan met het zeer uitvoerige dagverhaal te
noemen van Christophe de Bonours, kapitein in het Spaansche leger en lid van den
krijgsraad, Le mémorable siège d'O., Brux. 1628, en de Historia de las guerras de
Flandes, Brux. 1625, van den welbekenden en hooggeachten Spaanschen bevelhebber
Antonio Carnero: beide belangrijk en geloofwaardig, maar uit den aard der zaak voor
het onderwerp, waarover ik thans handel, van minder beteekenis.
Het is vooral Fleming, die over het parlementee-

1

2

De heer v. Sypesteyn schrijft dit toe aan ‘zekeren A.V.’, door een zonderlinge vergissing.
Onder het Au Lecteur staan namelijk wel de letters A (groot) en v (klein), doch dit is slechts
de pagineering en beteekent 5e bl. van vel A.
Haestens had de prenten van zijn boek aan den uitgever van Fleming's dagverhaal, Aert
Meneis, overgedaan, die bij deze hier an daar ook een excerpt uit den tekst van Haestens
tusschen vierkante haken in den tekst van Fleming heeft ingelascht.
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ren van Sir Francis met den Spanjaard zeer uitvoerig handelt: Motley heeft bij zijn
gedetailleerd verhaal hem bijna uitsluitend gevolgd. Niets geeft van Motley's talent
als schrijver een hoogeren dunk dan de vergelijking van zijn keurig afgewerkte en
levendige schilderij met de slordige en onoogelijke kladden van Fleming, waarop
hij werkte. Maar van den samenhang der onderhandeling met de voorafgaande
gebeurtenissen, van haar meerdere of mindere noodzakelijkheid, van het doel waarmee
zij aangeknoopt werd en van het nut dat zij gedaan heeft, zaken waarom het ons toch
eigenlijk te doen is, vernemen wij van hem het rechte geenszins. De aanmerkingen,
die Markham op Motley's voorstelling maakt, zijn dan ook meestal gegrond; hetgeen
echter niet verhindert dat ook hij, met zijn onvoorwaardelijke lofrede op Vere, ons
evenmin de verlangde inlichtingen geeft.
Wat Motley en Sypesteyn en de overigen die uit Fleming putten, zoover ik ze ken,
over het hoofd gezien schijnen te hebben, is de inleiding van diens uitvoerig verhaal
der onderhandeling, waaruit blijkt dat hij het niet uit zijn eigen ervaringen opgesteld
maar aan een ander schrijver ontleend heeft.
‘Hebbe nochtans (lezen wij op blz. 170) hier bij wel willen voeghen eenige
occasiën, die my ter hant gecomen zijn ende deur andere beschreven (ick achte wel
door den Generael selfs), die den heer Generael Veer uyterlijck ghedwongen hadden
om met den Ertz-Hertogh Albertus oft sijne ghecomnitteerde van de stil-stant oft het
parlement te tracteren.’
Dus heeft Fleming een gedrukt of geschreven ver-
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haal gekend van de toedracht der onderhandeling, dat hij aan niemand minder dan
aan den Generaal, aan Sir Francis zelven meende te moeten toeschrijven. Niemand
buiten hem, ook niet Dillingham, de uitgever van Vere's Commentaries, die het
gekend, laat staan gebruikt schijnt te hebben; niemand die er zelfs een spoor van
ontdekt en er naar gezocht heeft.
Toen ik mij lang geleden met de geschiedenis van dien tijd bezighield, hadden de
aangehaalde woorden mijn aandacht getrokken, en sedert was ik ook bij het
doorsnuffelen van Engelsche antiquaarslijsten steeds op het aantreffen van zulk een
geschrift verdacht: doch lang te vergeefs; totdat ik eindelijk voor eenige jaren in no.
CXIV van Sotheren's price current of literature het volgende pamflet te koop geboden
vond:
S i r F r a n c i s Ve r e - Extremities urging the Lord-General Sir Fra. Vere to
offer the late Antiparle1 with the Arche-Duke Albertus. written by an English
gentleman from Ostend. with a Declaration of the desperate attempt made since by
the sayd Arch-Duke's forces for the winning of the olde Town (22 pages) 1602. L.
1, 1.
Dat dit het boekje was, hetwelk Fleming voor zich had gehad en aan Sir Francis
toeschreef, was niet twijfelachtig, als men den titel vergeleek met de woorden
waarmee Fleming het aanduidde. Maar toen ik het onverwijld voor rekening der
Bibliotheca Thy-

1

Dit vreemde woord, Antiparle, is denkelijk uit het Fransche entreparler ontstaan.
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siana ontbood, kreeg ik, helaas, tot bescheid dat het reeds verkocht was. De lang
gezochte had zich dus even aan mij vertoond, om weer voor goed te verdwijnen. Zoo
meende ik, totdat ik onlangs bij het doorbladeren van den Catalogus der
pamfletten-verzameling van de Koninkl. Bibliotheek, onder no. 1187 de vermiste
onverwachts terugvond. Q u o d a n t e p e d e s e s t n e m o v i d e t : ik had veraf
gezocht wat, wie weet hoe lang reeds, binnen mijn bereik had gelegen. Door de
hulpvaardigheid van den Onderbibliothecaris, bewerker van den Catalogus, Dr.
Knuttel, kreeg ik het thans op mijn aanvraag dadelijk ter inzage. Het was, zooals ik
vermoedde, werkelijk het boekje dat Fleming bedoelde.
Maar de inhoud stelde mijn verwachting te leur: Fleming had zich blijkbaar vergist.
Van Vere zelven was het niet, en denkelijk ook niet eens met diens voorweten
geschreven. Doch de schrijver was in alle geval, gelijk hij zich op den titel noemt,
‘an English Gentleman of very good account’: een officier van rang, die hetgeen hij
verhaalt grootendeels heeft bijgewoond. Het bleek mij verder dat Fleming het heel
onhandig en slordig had geëxcerpeerd; nu wij het zelf bezitten, kunnen wij diens
navolging best ter zijde leggen; alleen wat hij er in verandert en aan toevoegt verdient
nog onze aandacht. Had Motley het gekend, hoe uitmuntend zou het hem te pas zijn
gekomen, hoe veel scherper nog van omtrek en levendiger van kleuren zou zijn
tafereel dan wel uitgevallen zijn!
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Ziedaar wat ik u aangaande de bibliografie mee te deelen had. Wat de historische
kritiek betreft, kan het natuurlijk mijn plan niet zijn u in het breede uiteen te zetten,
hetgeen een omzichtige vergelijking der uiteenloopende berichten omtrent de toedracht
der gebeurtenissen ons leert. Ik verwijs u voor het geheele beloop naar Motley,
Markham, Sypesteyn. Ik bepaal mij hier tot het schetsen der hoofdtrekken en het
verbeteren der misteekening in het gangbare verhaal.
Toen het beleg een aanvang nam, was gouverneur van Ostende Charles Van der
Noot, een bekwaam en geacht officier, die er zeer goed op zijn plaats was. Toch
besloten de Staten, het bevel over al de troepen in en om de vesting op te dragen aan
Sir Francis Vere, sedert den tijd van Leicester in gedurig hoogeren rang in hun dienst,
en toen ter tijd overste over al de Engelsche hulptroepen. De keus viel op hem, omdat
wij ter verdediging der stad, die door den vijand met alle macht werd aangevallen,
van de koningin van Engeland een buitengewoon hulpbetoon behoeven zouden en
ook mochten verwachten, daar zij in het belang van haar rijk de gewichtige zeeplaats
ongaarne in handen der Spanjaards kon zien vallen. Vere begon dan ook met op
verzoek der Staten naar het Engelsche hof te reizen, en keerde weldra terug met de
toezegging van een aanzienlijke versterking der Engelsche krijgsmacht onder zijn
bevel. Van hun kant beloofden hem de Staten al wat hij verder zou behoeven. Zoodra
hij het commando aanvaard had, maakte hij dus plan om
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zich maar niet tot de verdediging te bepalen, maar aanvallend te werk te gaan. Hij
hoopte een tienduizend voetknechten en een paar duizend ruiters onder zijn bevel te
vereenigen en daarmee Vlaanderen in rep en roer te brengen en groote dingen uit te
richten. Maar zijn plan, hoe goed beraamd op zich zelf, kwam niet overeen met de
plannen onzer staatslieden en onzer veldheeren. Het ging de financieele en militaire
krachten van de Republiek te boven, en Maurits en Willem Lodewijk, die Vere van
naijver en eigenwaan verdacht hielden, en wel voor een bekwaam officier maar niet
voor een geschikt opperbevelhebber aanzagen, haalden er de schouders over op. Zoo
liet van den aanvang af de overeenstemming en de samenwerking te wenschen over.
Vere klaagde, te recht of ten onrechte, dat men hem de middelen onthield, die hij,
om de vesting en haar uitgestrekte buitenwerken krachtig te verdedigen, van noode
had, en die hem ook waren toegezegd. Daarentegen werd hem verweten dat hij, met
zijn grootsche plannen van aanval in het hoofd, niet deed wat hij had kunnen en
behooren te doen om de stad te versterken en in staat van tegenweer te brengen. Aan
den anderen kant vermeerderde de vijand gedurig de heermacht, waarmee hij de
vesting benarde. Tegen het einde van December begon Vere zich ernstig ongerust
te maken. Tegenwinden hadden eenige weken lang den toevoer van buiten bemoeilijkt;
zijn manschap was door sneuvelen en ziek liggen gedund, zijn voorraad van krijgsen levensmiddelen aanmerkelijk geslonken: hij rekende zijn macht onvol-
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doende om al de buitenwerken nevens de stad zelve tegen een algemeene bestorming,
zoo de vijand die waagde, te verdedigen. Om zijn officieren en manschappen niet te
verontrusten en te ontmoedigen, moest hij zich jegens hen groot houden, maar in
zijn binnenste zag hij de toekomst donker in. Daar vernam hij van gevangenen, die
binnen werden gebracht, en van overloopers, dat werkelijk de vijand zich toerustte
tot een algemeenen aanval. De dag, waarop die zou plaats hebben, werd zelfs al
genoemd, de 23e December. Hij riep nu zijn hoofdofficieren bijeen - Fleming noemt
ze ons bij name - en deed hun opening van zaken en nam ten slotte in overleg met
hen het besluit, om de buitenposten te ontruimen en zich tot het bloot verdedigen der
vesting zelve, als hij daar aangevallen mocht worden, te bepalen. Maar de vesting
had van het vijandelijk geschut en van overstrooming zwaar geleden en was niet in
voldoenden staat van tegenweer; om haar daarin zoo tamelijk te brengen, waren
ettelijke dagen arbeids onmisbaar noodig. Als echter de gevangenen en overloopers
de waarheid spraken (en dat zij dit deden is later gebleken), dacht de vijand hem dien
tijd niet te gunnen. Misschien zou echter nog uitstel te winnen zijn, indien men hem
met een geveinsde capitulatie kon paaien.
Met zekerheid schijnt het niet meer uit te maken, of Vere van de beraamde krijgslist
ook met zijn hoofdofficieren gesproken heeft. Het Engelsche pamflet beweert het
en voegt er bij, dat het plan in den krijgsraad algemeen werd toegejuicht; en Fleming
- wat
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van gewicht is wegens den post dien hij bekleedde - herhaalt dit ook; maar Ogle
ontkent het daarentegen, en het gansche beloop der zaak maakt het mijns inziens
onwaarschijnlijk1. Wij vernemen ook niet, dat Vere er zich naderhand te zijner
verontschuldiging op beroepen heeft bij de Staten, wat anders voor de hand zou
hebben gelegen. Hoe dit zij, zooveel is zeker, dat hij de lagere officieren en de
magistraten der stad buiten het geheim hield: hetgeen uit den aard der zaak ook niet
anders kon, maar hem toch tegenover dezen in een valsche houding bracht; want het
krijgsgebruik vorderde, dat er met den vijand over capitulatie niet gehandeld werd
dan met hun aller voorweten.
Het eerste kwade gevolg dier geheimhouding was, dat de gouverneur onder de
Fransche en Hollandsche officieren, die hij er toe aanzocht, niemand vinden kon om
de onderhandeling te gaan aanknoopen en bij den vijand als gijzelaar, in plaats der
in de stad te zenden Spaansche gemachtigden, te blijven2. Een ieder vreesde zich
zoodoende bij zijn kameraden, zonder wier voorkennis de zaak beleid stond te worden,
te compromitteeren. Ten einde

1
2

Evenwel geloofden later de kapiteins, dat enkele officieren van Vere's plannen kennis hadden
gedragen. Fleming, blz. 191, heeft de herinnering bewaard aan een twist hierover gerezen.
Wel hadden twee Fransche officiers, La Coutière en Focheron, zich achtereenvolgens laten
gebruiken om de eerste noodiging tot een mondgesprek van Vere aan den Aartshertog over
te brengen, zie Bonours p. 168, en Ogle, bij Dillingham, p. 154. La Coutière behoorde tot
de hoofdofficiers, die volgens Fleming, blz. 176, geraadpleegd waren, en deze was het ook,
wien men verweet dat hij van Vere's plannen kennis had gedragen.
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raad moest Vere zich ten slotte met twee zijner landslieden behelpen. Ogle was
aanstonds bereid om te gaan en nam zijn vriend Fairfax met zich. Die omstandigheid
verhoogde natuurlijk nog den schijn van verraad, die over de gansche zaak verbreid
lag. In de oogen der Hollandsche en Fransche soldaten leek het een boos opzet van
de Engelschen onder elkander. Doch aan den anderen kant werkte de booze schijn
het voornemen van den veldheer toch in de hand, inzoover hij den vijand aan den
ernst van zijn voornemen te eerder geloof moest doen slaan. Twee afgevaardigden
van den Aartshertog verschenen reeds den eigen avond aan de voorposten, en een
wapenstilstand te land werd voor den tijd van vier en twintig uren van weerszijden
aangegaan.
Tot zoo ver is Ogle stellig betrouwbaar, en zijn de verhalen van degenen die hem
volgen volkomen juist. Maar van hier af begint de onzekerheid en de verwarring.
Volgens Ogle toch, en evenzoo volgens het Engelsche pamflet, heeft Vere, zoodra
de Spaansche gemachtigden zich aanmeldden, een voorwendsel gezocht om hen
ongehoord weer weg te zenden; gelijk zij dan ook inderdaad langs omwegen, waarop
men ze voorbedachtelijk leidde, ten einde des te meer tijd te winnen, tegen het vallen
van den nacht onverrichter zake de stad weer verlaten hebben. Maar wie ziet niet in,
dat zulk een handelwijs volstrekt niet strookt met de bedoeling, die wij weten dat
Vere had? Door zoo te doen zou hij immers gevaar hebben geloopen dat de vijand,
verbolgen over de onheuschheid der bejegening, den wapenstilstand terstond opgezegd
en
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den voorgenomen en reeds voorbereiden aanval zonder verder verwijl gewaagd had.
Bovendien, de Spaansche heeren terug te sturen zonder dat gelijktijdig de gijzelaars
wederkeerden, ware jegens dezen een ergerlijk verzuim, bijna verraad geweest; en
Ogle weet ons te verhalen, dat Vere in dien tusschentijd werkelijk in hevige onrust
over hun toestand verkeerd heeft.
De waarheid is, dat Vere zijns ondanks, en omdat hij onmogelijk anders kon, de
afgevaardigden van den vijand al zoo spoedig heeft laten vertrekken. Immers toen
zij zich aan de voorposten vertoonden, door een zestigtal ruiters begeleid, was er
onder de bezetting, en niet het minst bij de officieren en bij den magistraat, een hevige
achterdocht jegens de plannen van den Engelschen gouverneur ontstaan, die in
volslagen muiterij dreigde uit te breken1. In tegenwoordigheid der Spaansche
onderhandelaars kon Vere natuurlijk niet ronduit spreken en de verontruste en
wantrouwende gemoederen niet bedaren; en zoo zag hij zich eindelijk wel
genoodzaakt, om erger voor te komen, toe te geven aan het algemeen verlangen en
de Spanjaarden onder een gezocht voorwendsel, waartoe de talrijke ruiterschaar, die
hun uitgeleide had gedaan, zich leende, onverrichter zake uit het leger terug te sturen.

1

Volgens de Histoire remarquable, p. 58, waren het vooral de nieuwe geuzen onder de
bezetting, die tegen het parlementeeren mompelden. Die nieuwe geuzen waren namelijk
overloopers van den vijand, zij inzonderheid die in 1600 het fort St. Andries aan de onzen
verraden hadden. Zij vreesden niet zonder reden voor hun hals, als de vesting werd
overgegeven.
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Op hun terugkomst bij den Aartshertog stonden Ogle en Fairfax niet minder verbaasd
dan deze zelf en met hun figuur verlegen, en alles werkte samen om den Spaanschen
krijgsraad in den waan te versterken, dat de Engelsche gouverneur met geen
lofwaardige bedoeling, en tegen den zin der Hollanders, inderdaad voorhad de vesting
over te geven.
Intusschen had Vere, zoodra de Spaansche heeren de stad verlaten hadden, de
gezamenlijke kapiteinen tot zich geroepen en hun in vertrouwen meegedeeld wat
zijn doel met de onderhandeling was, en welke beweegredenen hem daartoe gedrongen
hadden; en na veel praten was het hem eindelijk gelukt, hun weifelende toestemming
te verwerven om nog aan zijn plan gevolg te blijven geven. De onderhandeling werd
toen opnieuw aangeknoopt, de onheuschheid van den vorigen dag aan een misverstand
geweten en verontschuldigd, en de wapenstilstand verlengd. Onder die bedrijven
was, en werd voortdurend met groote voortvarendheid aan het herstellen en versterken
der vervallen vesten gearbeid, zonder dat de vijand er erg in had. Aardig is de
beschrijving in het Engelsche pamflet - en bij Fleming, die het op zijn wijs navolgt,
maar vooral bij Motley, die er een gansch tafereeltje van schildert, - van al wat Vere
met de zijnen in het werk stelde om de Spaansche heeren bezig te houden en vroolijk
te maken en de onderhandeling te rekken en bij gevolg den wapenstilstand te laten
duren, waarvan voor de versterking der vesting uitnemend partij werd getrokken.
Het geluk bekroonde zijn pogingen. Voordat
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men nog eigenlijk met het stellen der voorwaarden van de overgaaf begonnen was,
vertoonden zich op den vroegen ochtend van eersten Kerstdag aan den horizon eenige
vaartuigen uit Zeeland, de eerste van een gansche vloot met versche manschap en
krijgsen levensmiddelen, en deze vielen weldra behouden de haven binnen. Terstond
brak nu Vere, op grond van dien bijtijds ontvangen toevoer, die hem uit zijn nood
redde, met goeden schijn de onderhandeling af, en haastte zich om met zijn
vermeerderde krijgsmacht de kortelings ontruimde buitenposten, die de vijand (wiens
stipte en goedgeloovige eerlijkheid in dezen allen lof verdient) wegens den
wapenstilstand nog niet had ingenomen, opnieuw te bezetten.
Door een en ander, door de van buiten ontvangen versterking en door het herstel
der meest gehavende fortificatiën, bevond zich nu Vere, althans hij hield er zich van
verzekerd, in een veel beteren toestand dan weinige dagen geleden. Hij kon en durfde
nu ook weer de buitenwerken verdedigen; en toen kort daarop, den 7en Januari, de
vijand werkelijk met aanzienlijke macht storm liep, sloeg hij den aanval zegevierend
af, met groot verlies der belegeraars. Zijn krijgslist was volkomen gelukt en had,
althans naar zijn overtuiging, goede vrucht gedragen. Had hij ze niet in het werk
gesteld, de bestorming zou denkelijk op den eerst bepaalden dag plaats hebben
gegrepen, de toen ontruimde buitenposten zouden den vijand terstond in handen zijn
gevallen en de nog niet herstelde vestingwerken zijn aanval bezwaarlijk hebben
weerstaan. Men mocht zonder groote over-
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drijving onderstellen, dat het door de krijgslist gewonnen uitstel de vesting had gered.
In dat vertrouwen zond Vere zijn luitenant Ogle, van wien hij zich inzonderheid bij
dit alles had bediend, eerst naar Engeland, en in het terugkeeren meteen naar Den
Haag, om zijn handelwijs te ontvouwen en te rechtvaardigen1. Dat was niet overbodig.
Wel was bij de Staten de argwaan, die op het eerste gerucht dat er te Ostende met
den vijand onderhandeld werd zeer levendig was geweest, spoedig op het ontvangen
van zijn eigen brieven gesust en door de weldra gevolgde tijding van de zegevierend
afgeslagen bestorming geheel gestild; maar onvoorwaardelijk goedgekeurd was zijn
gedrag toch niet: de bevelhebbers van het krijgsvolk, dat sedert in aanzienlijken
getale de vesting te hulp werd gezonden, kregen in last om onder geen voorwendsel
in een nieuwe onderhandeling met den vijand toe te stemmen; en zoodra het saisoen
voor den veldtocht aanbrak, werd Vere opontboden, zoo het heette, om het plan de
campagne met de stadhouders te helpen ontwerpen, inderdaad om van het opperbevel
in Ostende eervol ontslagen te worden2. Het scheiden viel aan beide zijden licht: de
Staten konden niet vuriger verlangen hem uit den post te verwijderen, waarvoor zij
hem na het gebeurde niet berekend achtten, dan Sir Francis zelf begeerde verlost te
worden

1
2

Ogle zegt dit zelf en het wordt bevestigd door Duyck.
Duyck teekent reeds op 8 Januari aan: ‘eenigen waren verblijt dat Vere zelf presenteerde uyt
de stadt te gaen, meenende dat men de occasie behoorde waer te nemen.’
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uit de netelige positie, waarin hij zich bevond1.
Er rest ons nog ééne vraag, zoo al niet op te lossen, dan toch te bespreken. Was
het gedrag van Vere jegens den Aartshertog al dan niet wat zijn landgenooten unfair
noemen? Motley antwoordt ja; Markham neen; Sypesteyn helt over tot het gevoelen
van eerstgenoemde. Ik voor mij zou niet durven oordeelen; want het spreekt van zelf,
dat niet onze hedendaagsche begrippen van welvoeglijkheid maar de regels van het
toenmalige krijgsgebruik den maatstaf bij het beoordeelen in de hand moeten geven.
Ik acht mij daarom gelukkig dat ik zwijgen, en in mijn plaats het woord aan een man
geven mag, wiens gezag in dezen door allen erkend wordt: den schrijver van het Jus
belli ac pacis. In zijne Annales heeft De Groot, hoewel verstoken van het licht, dat
zoo vele na zijn tijd uitgegeven geschriften over het onderwerp verspreiden, niettemin
met zijn gewone scherpzinnigheid de toedracht der zaak in haar hoofdtrekken juist
en helder voorgesteld, en zijn oordeel erover aldus bondig uitgesproken: ‘Nec
Ordinibus satis excusata fraus, per se indecora, ad hoc periculosa magis quam
necessaria’ (p. 414). Omtrent de noodzakelijkheid, of liever de doelmatigheid, der
krijgslist waag ik het van den grooten meester te

1

Ogle had hem al vroeger op zijn wanhopige klachten toegevoegd: ‘that I thought, if he was
in his former liberty, he would bethink himself ere he suffered himself to be penned up in
such a cage again’, p. 150; en Duyck schrijft later, op 7 Maart, als Vere in Den Haag
aangekomen is: ‘Uyt sijn rapport scheen dat hij blijde was uyte plaetse verlost te wesen.’
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verschillen, omdat ik mij dienaangaande thans beter ingelicht acht dan hij in zijn tijd
wezen kon; maar in zijn oordeel omtrent de betamelijkheid naar krijgsgebruik kan
ik slechts eerbiedig berusten. In zulke zaken vonnist hij bij arrest.
R. FRUIN.

V. Nicolaas van Leiden.
Onder de groote mannen munt als kunstenaar een beeldhouwer uit, die verschillende
voortbrengselen van zijn genie heeft achtergelaten en bekend is onder den naam van
‘Claes van Leyden’. Hij zal geleefd hebben van het midden tot het einde der 15de
eeuw.
Franz Staub, ‘correspondent de la commission impériale pour les monuments des
arts’ te Wiener Neustadt, schreef daarover den 24sten Februari jongstleden aan den
Rijksarchivaris Mr. Jhr. Theod. van Riemsdijk, die den brief aan mij endosseerde.
Volgens Staub spelt hij zijn' naam Niklaus van Leyen, Leyden en Leiden. 1462
werkte hij in Straatsburg, vervaardigde het portaal van de nieuwe kanselarij, en
werkte vermoedelijk ook aan de cathedraal, beeldhouwde den Christus van het kerkhof
te Baden, sneed de versierselen aan de deuren van de cathedraal van Constanz, verliet
Straatsburg in 1467, vestigde zich aan het hof van Frederik III van Oostenrijk en
vervaardigde het prachtige grafmonument in de Stefanuskerk te Weenen, werkte aan
de ker-
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ken van Neustadt en Reun (?) en stierf vóór 1493. Welke was de familienaam van
dezen ‘Claes’?
Staub heeft geen afdoend document kunnen vinden, om hem in te lichten. In het
archief van Straatsburg bevindt zich een afdruk van zijn zegel, gebroken in 1870
gedurende den oorlog. Vroeger zou men hebben kunnen lezen ‘S. Claes’, het sigillum
van Claes; dan volgt de eigennaam G(er) hart en verder drie waldhoorns als
wapenteeken.
In 1489 komt in het Burgerboek van Straatsburg voor ‘item Peter Gerhart meister
Niclaus des bildehouwers seligen sun, hat das burgreht abgeseit.’ Men moet dus
veronderstellen, dat Claes een zoon heeft gehad Peter Gerhart, en dat zijn zegel Claes
Gerhartszoon of iets diergelijks tot omschrift had. Het wapen, als het uit Leiden
afkomstig is, behoort aan de familie Outshoorn (zie Catalogus van het Sted. Museum,
1886, no. 1200).
Bij gebrek aan andere gegevens wil ik nog vermelden, dat er onder de gaarders
van morgengelden in 1585 een Adriaan1 Simonszoon Outshoorn wordt genoemd, en
in 1700 eene ‘Anna Outshoorn’2, huisvrouw van Mr. Johannes de Bie, burgemeester.
Kwam die naam van Outshoorn niet onverwacht tusschenbeide, dan zouden wij
zeker gezocht hebben naar een der edelen van het geslacht, die reeds zoo vroeg in
Leiden hebben gewerkt en een roem waren van hunne vaderstad. In 1456 was een
‘Clais

1
2

Alphabetisch register Rijnland, pag. 175.
Van Mieris, 1, pag. 204.
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van Leyden’ schepen, dat is, kort voor de vestiging van dien anderen Claes in
Straatsburg, doch het familiewapen, nog prijkende in den gevel van het huis van den
heer Cock op het Rapenburg, is een geheel ander, te goed bekend, om het hier te
beschrijven.
Zeker is met deze mededeelingen de questie niet opgelost. Het was slechts mijn
doel, de aandacht op dezen Hollandschen kunstenaar te vestigen. De brief van den
Heer Staub, dien ik hier laat volgen, moge daartoe het zijne bijdragen.
W. PLEYTE.
Wr. Neustadt, le 24 Fevrier 1890.
Monsieur le Directeur.
C'est avec de grands espoirs que je m'adresse à votre bonté pour vous demander la
réponse de quelques questions qui se rapportent aux trésors des archives confiées à
votre garde. Il y a presqu'une année, que je suis accupé d'un travail scientifique, qui
touche à l'histoire des beaux-arts des Pays-Bas. L' objet de mes études est le sculpteur
Nicolas de Leyden [les chartes et les documents offrent pour ce nom, qui annonce
sans doute le lieu natal de l' artiste, les formes Leiden, Leyden, Leyen], qui, déjà
célèbre maître de son art, s' établit à Strasbourg en Alsace vers 1462; à peine y arrivé,
il reçut l' ordre de sculpter un magnifique portail pour la nouvelle chancellerie de la
ville, et il est
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vraisemblable que la cathédrale fut aussi ornée des oeuvres de son ciseau.
Pendant son séjour en Strasbourg, Nicolas tailla en pierre un Christ pour le cimetière
de la ville de Bade qui a l'inscription Niklaus von Leyen 1467; vers le même temps
il tailla en bois les stalles capitulaires et les battants de porte qui sont l' ornement le
plus illustre de la cathédrale de Constance. En 1467 il quitta Strasbourg en Alsace
pour se rendre à la cour de l' empereur Frédéric III, qui résidait à Neustadt en Autriche.
Dans cette ville il exerçait son art au service impérial jusqu'à sa mort (avant 1493).
C'est à lui qu'on doit l'admirable monument sepulcral de cet empereur, qui est
maintenant dans la cathédrale de St.-Étienne à Vienne et plusieurs autres monuments
de ce genre qu'on peut admirer dans les églises de Neustadt et de Reun.
Voilà en peu de mots ce que nous savons de ce fameux artiste du moyen-âge.
L'année passée j'ai fait des recherches étendues à l'égard de Nicolas de Leyden
dans les archives de Vienne, de Neustadt, de Constance, de Carlsruhe et de Strasbourg.
J'ai réussi a trouver plusieurs documents qui se rapportent à cet artiste, mais aucun
qui nous donne des nouvelles sur son nom de famille, sur sa jeunesse et sur le maître
ou l'école, dont il était l'apprenti. Mais il y a quelque chose qui nous pourrait montrer
le chemin dans les ténèbres qui entourent la patrie et l'origine du célèbre sculp-
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teur: c'est son cachet qui s'est trouvé dans les archives de Strasbourg. Parceque ec
cachet est de la plus grande importance pour les recherches, je l'ai fait plâtrer et je
vous en envoie un exemplaire.
Par un malheureux accident l'original fut cassé pendant la guerre de 1870. Mais
l'archiviste mr. Schneegans (mort en 1858) a encore vu le sceau complète. Il nous a
conservé les parties de l'inscription qui sont maintenant perdues, ce sont les deux
premiers mots: s claes et les deux dernières lettres du mot finissant la légende..... en.
Le mot que nous voyons au milieu de l'arc trilobé, qui représente probablement le
nom de famille du sculpteur, est encore douteux. En supposant l'abbréviation pour
ger, je voudrais lire gerhiert. Du reste cette hypothèse est soutenue par la suivante
notice du ‘burgerbuch’ (livre, où l'on inscrivait les nouveaux bourgeois de Strasbourg);
1489 item Peter Gerhart meister Niclaus des bildehouwers seligen sun, hat das
burgreht abgeseit (Pierre Gerhart, fils du maître Nicolas le sculpteur [déjà décédé]
a renoncé au droit de bourgeoisie). Enfin quant au dernier mot, malgré que mr.
Schneegans ait lu loen, je suis d'avis qu'il faut lire leien [soen].
Après vous avoir exposé ces détails, je prends la liberté de formuler mes questions.
1) Trouve-t-on dans les chartes et dans les manuscrits de vos archives des nouvelles
sur le sculpteur Nicolas de Leyen [ou Leyden], sur
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son nom de famille, son école, ses sorts et ses oeuvres jusqu'en 1462?
2) Est-il possible que le nom allemand gerhart ait le mot gerhiert pour forme
relative dans l'ancienne langue des Pays-Bas?
3) Est-ce qu'on trouve dans vos archives une doublette du cachet, dont je vous
envoie le plâtre, ou peut-on trouver des cachets qui ont le même ou un semblable
blason?
4) Comment lisez-vous et expliquez-vous la légende du cachet ci-joint?
5) Est-ce qu'on trouve quelque chose sur cet artiste dans la littérature spéciale des
Pays-Bas? Vous m'obligerez infinément, si vous aviez la bonté de faire des recherches
dans les archives confiés à votre garde et de répondre à mes questions, qui se
rattachent à un chapitre si glorieux de l'histoire des beaux arts dans votre patrie.
Quant à moi je suis toujours prêt à vous témoigner ma reconnaissance en exécutant
de semblables travaux pour vous dans les archives de Vienne. Enfin pour éviter que
ma lettre ne soit mal entendue à cause de mon petit exercice stylistique, je vais y
joindre une traduction allemande. Agréez les expressions du respect sincère et de la
gratitude invariable de votre très humble et dévoué
Franz Staub.
Correspondant de la commission impériale pour les monuments des arts. Wiener
Neustadt, Wienerstrasse 38.
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VI. Eene aedicula met drie moedergodinnen, opgegraven te Carden aan de
Moezel.
In den zomer des vorigen jaars bracht ik een bezoek aan Andernach. Reeds meermalen
had ik de gelegenheid, uit de Romeinsche en Frankische verzamelingen daar ter stede
aankoopen te doen, waarmede het Rijksmuseum verrijkt werd. Ditmaal trof ik 't
bijzonder, daar de welbekende heer J. Schmitz, handelaar in oudheden, mij een
grafvond aanbood, die voor mij geheel en al nieuw was.
Schmitz doet regelmatig onderzoekingen in de omgeving zijner stad en is zonder
twijfel het best bekend met het Andernach uit den Frankischen en Romeinschen tijd.
In 1888 had hij zijne opgravingen bij het dorp en het station Carden aan de Moezel
voortgezet. Nevensgaande afbeelding kan den lezer op de hoogte van de topographie
brengen. De oude begraafplaatsen liggen aan de helling van den Pommerenberg. Dr.
Joseph Klein uit Bonn ontdekte op het plateau een Romeinsch castrum. 10 minuten
naar beneden liggen de Romeinsche graven, en 10 minuten verder de Frankische
naast het Christelijke kerkhof.
Hij groef ditmaal bij de Romeinsche graven en vond een klein terrein, dat hem
bleek de overblijfselen van lijkenverbranding te bevatten. Met de meeste zorg den
grond omwoelende, vond hij een houten kistje, aan de vier hoeken met brons beslag,
een sleutel en sleutelplaatje; de grootte was 25-35 cM.
Het kistje bevatte menschenbeenderen en drie Ro-
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meinsche munten van Augustus, Tiberius en eene onleesbare. Het kistje was aan alle
kanten met platen lei bedekt.
Op eenen afstand van 50 cM. van het kistje, tegenover de breede zijde, stond een
tempeltje in eene halfronde nis van gebakken pijpaarde; aan beide zijden van
gecanneleerde pilasters voorzien, staat een Venusbeeldje, naakt, den rechterarm aan
het haar houdende, in de linkerhand een kleed; de vorm der Anadyomene. Boven
het hoofd welft zich een schelpvormig dak; de gevel boven den rondboog, die aan
de beide pilasters aansluit, eindigt in drie punten; de punten zijn met rosetten versierd,
en geven den indruk, alsof de gevel een opgehangen doek ware. De versiering boven
den boog bestaat uit zich kruisende lijnen en doet aan eene verdieping met
tralievensters denken. Het beeldje staat op een halven bol, evenals een der andere
beeldjes, die aan weerszijden van het tempeltje stonden, links eene Minerva rechts
eene Venus, in denzelfden vorm geperst als die in het tempeltje. De Minerva heeft
aan de linkerzijde een schild, en de rechterhand, waarin zij waarschijnlijk een speer
heeft gehouden, is gebroken. Het tempeltje is 16.7 cM. breed en 33.2 hoog. Twee
klokjes of schelletjes stonden in de hoeken bij de pilasters, terwijl eene prop spijkertjes
en glas in den rechterhoek bijeen was gesmolten. Het was een klein fleschje, dat
echter niet meer bewaard is gebleven. Alles wijst er op, dat het kistje met beenderen
in verband moet gebracht worden met de vereering der bijgestelde godinnen. Ik
vermoed,
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dat het verbranden van het lijk geschied is dicht bij het tempeltje; vandaar de
samengesmolten spijkers met het fleschje; vandaar ook dat het beeldje geheel en al
zwart is geworden. Ik zou ten minste niet durven wagen, de zwarte kleur uit iets
anders af te leiden.
De drie godinnen zijn hier echter voorbedachtelijk vereenigd.
De vereering der moedergodinnen ten getale van drie vindt men in eene menigte
geloftesteenen over, vooral aan den Rijn en zijn grensgebied. Vele malen zijn het
drie van denzelfden vorm; hier zijn het er twee, waarvan één gelijk is aan die in het
tempeltje.
De geloftesteenen vertoonen voor het meerendeel dergelijke tempeltjes. Het
Rijks-museum van oudheden bezit er verschillende. Zij mogen dan grooter zijn en
niet gemakkelijk te verzetten, het tempeltje, dat wij hier beschreven, kon dienst doen
als huistempeltje en op reis medegenomen worden.
Zulke tempeltjes noemt men aediculae (huisjes), hetgeen ons denken doet aan de
heilige huisjes op onze kruispunten van wegen. Als aedicula is het bovengenoemde
voorwerp voor ons museum een zeldzaam stuk. Toch zijn er elders dergelijke
aanwezig. Op één slechts wil ik nog wijzen, dat ik op de tentoonstelling te Parijs in
1889 heb gezien, omdat het in zoovele opzichten met het onze overeenstemde.
Het maakte een deel uit van de opgravingen van Leroux (puy de Dôme), verzameld
door den heer Dr. Plecque. Eene menigte Romeinsche potscherven van
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Romeinsch aardewerk, en vormen voor potten, voor terra sigilata, en figuren om op
de potten te drukken, alles afkomstig van eene oude pottebakkerij daar ter plaatse,
vormen eene geheel eenige collectie. Even belangrijk echter zijn de beeldjes van
terra cotta en de aedicula, die zoozeer op de onze gelijkt. In plaats echter van den
hoogen gevel, treffen wij hier een driehoekig fronton aan, versierd met palmetten
boven de lijst, geheel gelijk aan een tempeltje bij Néris gevonden (Edmond Tudat,
figuur 47 en 48). De Venus heeft echter hier de rechterhand op het midden. Aan
weerszijden van het tempeltje waren twee godinnen geplaatst, eene zittende, met een
hondje op den schoot, rechts eene Abundantia. Ook hier zijn dus drie godinnen
vereenigd, waardoor het mij des te waarschijnlijker wordt, dat men drie
moedergodinnen ook op deze wijze vereerde. Ik zou verder kunnen gaan en spreken
over den samenhang van de tintunabula of schelletjes, die bij het tempeltje zijn
gevonden, en aan allerlei godsdienstige en kerkelijke gebruiken herinneren, die nog
in zwang zijn. Ook zou ik kunnen wijzen op de vele Venusbeeldjes, die hier en elders
zijn gevonden, vele in vorm gelijk aan deze Anadyomene, doch er zal over 't zelfde
onderwerp eene studie verschijnen van Prof. H. Schaaffhausen te Bonn onder den
titel van ‘Eine römische Aedicula von Carden an der Mosel’ in de Jahrbücher. Deze
laatste studie en het artikel van E. Saglio in de Dictionaire des antiquités, kunnen
den belangstellende geheel op de hoogte brengen.
W. PLEYTE.
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VII. Nog iets over Scaliger's portretten1.
Onlangs vond dr. S.G. de Vries bij het zoeken in de autobiographie van bisschop
Pierre Daniel Huet, pag. 45 van ‘Pet. Dan. Huetii, Episcopi Abrincensis Commentarius
de rebus ad eum pertinentibus’, Amst. 1718. 8o, een werkwaardige bijdrage
betreffende den geneesheer Jacobus Cahagnesius of Jacques Cahaignes of Cahagnes,
Cadomensis, d.i. uit Caen. Deze, tevens schrijver van gedichten en geneeskundige
werken, zond aan Scaliger een beurs, ‘elegantissimam crumenam Phrygiano opere
contextam’, eene met gouddraad geborduurde geldtasch, in welke borduurkunst Caen
toen beroemd was. Hij gaf dat geschenk mee aan Stephanus Cahagnesius, zijn agnatus,
toen deze naar Leiden ging studeeren. Deze Stephanus is in de letteren ingeschreven
op 9 October 1607, 16 jaar oud, en zijn broeder Jacobus, oud 20 jaar, in de
philosophie.
Nu vermeldt de uitgever van de ‘Eloges des citoyens de la ville de Caen, Première
centurie par Jacques de Cahaignes, professeur du Roy en Medecine en l' Université
de Caen. Traduction d'un Curieux’, Caen, chez Le Blanc-Thardel 1880, in de ‘Notice
sur Jacques Cahaigne’, dat in 1593 ten gevolge van het edict voor de Zwitsers omtrent
het in den adelstand verheffen van tien Normandiërs, dat Cyprien de Cahaignes,
griffier op de rekenkamer te Rouaan, brieven van adeldom kreeg voor 600 livres,

1

Zie: De Portretten en het Testament van J.J. Scaliger. Handel. en Meded. 1880-81, bl. 89.
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en dat deze Cyprien drie zoons had: Jacques, Etienne en Denis. Deze Etienne is
degeen, die te Leiden kwam studeeren.
Huet gebruikte later dien Etienne als geneesheer en heeft hem veel over Scaliger
hooren vertellen. Zoo weten wij, dat die geldtasch, in Leiden aangekomen, zeer
bewonderd werd, onder anderen door Louise de Colligny, die Scaliger kwam
bezoeken, juist toen hij 't geschenk ontving. Scaliger had de beleefdheid, dat kostbaar
geschenk aan de Weduwe van Willem I aan te bieden.
Etienne Cahaignes schijnt in de gunst van den ouden en toen reeds ziekelijken
Scaliger geraakt te zijn, want hij, die ervaren was in de schilderkunst, kreeg verlof
een portret te maken van den professor. Scaliger heeft voor hem gezeten (‘os suum
praebuit pingendum’), en de 16-jarige student beeldde hem met een penseel met
kleuren luchtig af (‘coloribus effigiem adumbratam ad vivum penicillo expressit’).
Dit had in 1608 plaats, en een halfjaar later overleed Scaliger, 21 Januari 1609.
Uit het vers van Grotius op de gravure naar de aquarel der Bibliotheek is ons
bekend, dat dit portret van Scaliger een halfjaar voor zijn dood is vervaardigd. De
gevolgtrekking ligt voor de hand, dat de aquarel het werk is van Etienne Cahaignes,
want deze waterverfteekening draagt blijken, dat Scaliger er voor heeft geposeerd.
Deze Franschman heeft bij gelegenheid van de begrafenis van Scaliger met een
landgenoot en twee Hollanders als slippendrager dienst gedaan.
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‘Ad tristius aliud exhibendum ei in funeris pompa officium adhibitus est Cahagnesius;
nam cum ad deferenda quatuor capita panni funebris, quo contegi solet feretrum,
quatuor pro more eligendi essent honestiores viri, ministerium hoc demandatum est
duobus nobilibus Gallis, quod Gallus esset natalibus Scaliger; et duobus nobilibus
Hollandis, quod in Hollandia larem posuisset.’
Deze bijzonderheid van Scaliger's begrafenis was mij onbekend; jammer, dat een
door mij geopperd bezwaar omtrent die begrafenis niet uit deze bijdrage van Huet
opgehelderd wordt. Ik bedoel het dragen der ‘imagines maiorum’ van Scaliger bij
zijne begrafenis, door Heinsius in zijn brief aan Casaubonus genoemd en als de
oud-Romeinsche plechtigheid beschreven; ik weet dus nog niet, of hier portretten of
borstbeelden bedoeld zijn. De door Cahaignes en de drie anderen gedragen capita
waren slechts slippen van het kleed, capita panni.
Huet vertelt, dat hij het portret van Cahaignes heeft gezien, ‘vultus ductos in hac
tabula, eorum non absimiles qui passim depicti visuntur’. Nu is Huet op zijne reis
naar Zweden naar koningin Christina tweemaal in Holland geweest. De vraag is, bij
wien heeft hij deze waterverfteekening gezien?
Uit het opschrift boven het Latijnsche vers van Grotius op deze aquarel, dat op bl.
78 achter de oraties van Heinsius staat afgedrukt, was bekend dat het portretje hing
op de studeerkamer van Cornelis Mylius in 1609. Deze, Oldenbarneveld's schoonzoon,
Curator der Hoogeschool, overleed in 1642. Papenbroek
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vermaakte het in 1743 aan de Bibliotheek. Hoe kwam deze er aan? Ik schreef in der
tijd: denkelijk heeft Papenbroek, die verzamelaar was, het weten te bemachtigen.
Later bleek mij, hoe dit plaats had.
In de verzameling platen en portretten van Van Lelyveld, door Mr. Ch. M. Dozy
aangekocht, vond deze een lijstje ‘Pourtraitten op de Senaetskamer’, waarschijnlijk
opgemaakt voor A. Delfos, om ze in kleuren af te teekenen, waarop deze aanteekening
van G. Papenbroek: ‘Haec effigies Jos. Scaligeri ante mortem expressa olim fuit
apud Cornelium van der Myle equitem, quo mortuo, tandem ex hereditate pervenit
ad V.N. Stephanum Dousam Nordovici Dominum, qui in signum amicitiae sub finem
anni 1725 hanc mihi dono dedit, G.V. Papenbrouck. In hanc scripsit Hugo Grotius
hoc epigramma etc.’, waarop dan het zoo even genoemde gedicht volgt.
Het blijkt uit deze keurige aanteekening, dat de aquarel, en niet 't portret uit de
Senaatskamer, eerst in 1725 in het bezit van Papenbroek kwam, en dat Steven van
der Does het ‘tandem’ had geërfd. Een juist woordje, want het is viermalen in andere
handen overgegaan, voordat deze heer Van der Does het kreeg. Cornelis Mylius had
een zoon Arnold, die ongehuwd overleed in de kracht van zijn leven. Hij was in 1613
geboren blijkens het Album Studiosorum. Ik stel dus zijn dood vóór dien van zijn
vader, die in 1642 voorviel. De tweede zoon Adriaan van der Myle, geb. 1602, overl.
1665, heeft dus het portretje geërfd. Deze had bij zijne eerste vrouw twee zoons, die
op jeugdigen leeftijd stierven, en bij zijne
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tweede echtgenoote, Petronella van Wassenaar, drie dochters. De oudste dezer, Clara
Elizabet, huwde in 1676 Frederik van Reede van Rendswoude, en zij heeft het stuk
geërfd. Hare dochter toch erfde het, Wilhelmina van Reede, die Wigbolt van der
Does heeft gehuwd, want de zoon van deze was Steven van der Does, die de aquarel
in het najaar van 1725 aan Papenbroek schonk, kort na den dood van zijn vader; deze
toch was in dat jaar overleden.
De reis van Huet naar en uit Zweden valt in 1652, en is door hem in een echt
Horatiaansch gedicht beschreven als ‘Iter Suecicum’, en in zijn ‘Commentarius’ (bl.
71 vlg. en 116 vlg.) zijn bezoek aan Holland en Leiden, waar hij voornamelijk om
Salmasius heenging (bl. 74), en zijn terugreis, waarop hij Anna Schurmans bezocht
en nog eens naar Leiden kwam ter wille van Salmasius. Hier werd hij ziek, bleef er
een halfjaar, herstelde dank zij de hulp van Antonius Lindanus (bl. 122), maakte
kennis met onze thee, en vervaardigde een loflied, getiteld Thea. Hoe uitvoerig Huet
nu ook is over Leiden, van Scaliger's portret zegt hij niets, noch van een bezoek bij
Adrianus van der Myle, die toen dit portret bezat. Deze, lid van de ridderschap van
Holland, hoogheemraad van Delft, luitenant-generaal van de artillerie, zal in Den
Haag of te Delft hebben gewoond; hij was, ofschoon krijgsman, niet geheel buiten
den kring der geleerden, en stond in briefwisseling met Huygens en Westerbaen,
terwijl het bekend is, dat hij ook de oude letteren beoefende.
Mogelijk is het dus, dat Huet dat portretje niet
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in Holland heeft gezien, want deze geleerde penvoerder zou 't allicht hebben vermeld.
Maar dan moet men aannemen, dat Cahaigne nog een ander portret penseelde, hetgeen
Huet heeft gezien te Caen, waarvan hij schreef: ‘vultus eorum non absimiles qui
passim depicti visuntur’. Of wel in 1608 is Scaliger nog eens door een ander
geportretteerd.
Omtrent verdere bijzonderheden van Etienne Cahaignes wendde ik mij tot mijn
ambtgenoot te Caen, doch deze bibliothecaris der universiteit verwees mij na eenig
wachten naar den bibliothecaris der stad. Deze, door mij over zijn voormaligen
stadgenoot ondervraagd, antwoordde mij, omtrent diens schilderstalent niets te weten.
Behalve de boven aangehaalde plaats over zijn adeldom, vermeldde hij mij ook zijn
huwelijk met Juditte de Foulougnes in 1622.
Ten slotte kan ik nog vermelden, dat ik van mijn ambtgenoot te Lund, dr. de Petersens,
vernam, dat er aldaar een geschilderd portret van J.J. Scaliger bewaard wordt; dit
moet dus aan mijne lijst worden toegevoegd, in afwachting van nadere door mij
aangevraagde bijzonderheden.
W.N. DU RIEU.
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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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Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Koelman, J. Ph., 's-Gravenhage. 1870.
Koetsveld, Dr. C.E. van, 's-Gravenhage. 1849.
Kok, A.S., Breda. 1863.
Kolff, G.J., Velp. 1880.
Kollewijn, A.M., Amersfoort. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koo, J. de, Amsterdam. 1878.
Korndörffer, J.P.J.W., Breda. 1889.
Krelage, J.H., Haarlem. 1879.
Krieken, J. van, Rotterdam. 1885.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kruseman, A.C., Haarlem. 1856.
Kruyff, Dr. E.F., Groningen. 1882.
Kuenen, Dr. A., Leiden. 1852.
Kuiper, Dr. K., Haarlem. 1889.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., Amsterdam. 1869.
Kuypers, F.H.W., Nijmegen. 1871.
Laat de Kanter, L.M. de, Leiden. 1881.
Lalleman, G.B., Amsterdam. 1874.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Leiden. 1890.
Lamers, Dr. G.H., Utrecht. 1882.
Lamping, Dr. J.A., Rotterdam. 1861.
Land, Dr. J.P.N., Leiden. 1872.
Lange, Daniel de, Amsterdam. 1889.
Laurillard, Dr. E., Amsterdam. 1858.
Leemans, Dr. C., Leiden. 1835.
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Leent, F.H. van, Schoonhoven. 1880.
Leeuwen, J. van, Amsterdam. 1873.
Leeuwen Jr., Dr. J. van, Leiden. 1888.
Leignes Bakhoven, Dr. H.E.A., Deventer. 1888.
Lennep, J.H. van, Zeist. 1853.
Lennep, Mr. W.W. van, Amsterdam. 1890.
Leopold, Joh. A., Amsterdam. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Leopold, M., Arnhem. 1875.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Levyssohn Norman, Mr. H.D., 's-Gravenhage. 1859.
Limburg Stirum, Mr. O.J.H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1887.
Lith, Mr. P.A. van der, Leiden. 1875.
Loenen Martinet, J. van, Santpoort. 1878.
Loffelt, A.C., 's-Gravenhage. 1873.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Loman, Dr. A.D., Amsterdam. 1868.
Lommel, A. van, Mariendaal, Grave. 1874.
Loos, Dr. D. de, Leiden. 1865.
Loosjes, A., Amsterdam. 1886.
Loosjes, V., Beemster. 1889.
Louter, Mr. J. de, Utrecht. 1879.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lubach, Dr. D., Kampen. 1865.
Lutkebühl, C.L., Amsterdam. 1884.
Maaldrink, D.M., Twello. 1887.
Maas Geesteranus, Mr. A.M., 's-Gravenhage. 1883.
Macalester Loup, Mr. R., 's-Gravenhage. 1880.
Mackay, Mr. D.J. Baron, [Lord Reay], adres Ophemert. 1872.
Mackay, Mr. AE. Baron, 's-Gravenhage. 1888.
Manen, Dr. W.C. van, Leiden. 1884.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Marchie van Voorthuyzen, Mr. E. du, Utrecht. 1856.
Margadant, J., 's-Gravenhage. 1863.
Margadant, W.F., 's Gravenhage. 1890.
Matthes, Dr. B.F., 's-Gravenhage. 1860.
Maurik Jr., Justus van, Amsterdam. 1879.
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Mees, Mr. A., Rotterdam. 1858.
Mees R. Az., Mr. R.P., Rotterdam. 1875.
Mees, M.J., Haarlem. 1884.
Melvil, Mr. R. Baron van Lijnden, Utrecht. 1889.
Mey, H.W. van der, Hees bij Nijmegen. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Assen. 1884.
Meyer, J.H., Amsterdam. 1879.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Wormerveer. 1874.
Meys, P.C.J., 's-Hertogenbosch. 1887.
Mendes da Costa, M.B., Amsterdam. 1888.
Meulen, M.E. van der, Bolsward. 1889.
Meulen, R. van der, Rotterdam. 1886.
Meurs, B. van, Kuilenburg. 1880.
Modderman, Dr. R.S.T., Groningen. 1875.
Moens, A., 's-Gravenhage. 1876.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Moll, J., 's-Gravenhage. 1843.
Moltzer, Mr. H.E., Utrecht. 1863.
Moorrees, F.D.J., Vianen. 1878.
Mulder, L., 's-Gravenhage. 1857.
Muller, Dr. J.W., Leiden. 1888.
Muller, Dr. P.L., Leiden. 1870.
Muller, P.N., Amsterdam. 1859.
Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
Muller Hz., Mr. S., Rotterdam. 1889.
Naber, Mr. J.C., Utrecht. 1883.
Naber, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Nagtglas, F., Utrecht. 1871.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Nederburgh, Mr. S.C.H., 's-Gravenhage. 1878.
Neeb, Mr. H.A., Leiden. 1867.
Netscher, P.M., 's-Gravenhage. 1854.
Neurdenburg, Mr. J.C., Rotterdam. 1871.
Nicolaï, W.F.G., 's-Gravenhage. 1874.
Nijhoff, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1889.
Nijhoff, Martinus, 's-Gravenhage. 1867.
Nijland, A.J., Utrecht. 1876.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
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Nouhuys, W.G. van, Zalt-Bommel. 1888.
Nuyens, Dr. W.J.F., Westwoud. 1868.
Obreen, F.D.O., Amsterdam. 1877.
Offerhaus Lzn., Dr. J., Leiden. 1883.
Oordt, A.P.M. van, Leiden. 1877.
Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
Oppenheim, Mr. J., Groningen. 1887.
Ort, J.A., 's-Gravenhage. 1886.
Otto, W., Amsterdam. 1883.
Overman, L., 's-Gravenhage. 1888.
Pavord Smits, F.S. van de, Leiden. 1875.
Pekelharing, Mr. B.H., Delft. 1875.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Petit, Louis D., Leiden. 1880.
Pierson, H., Zetten. 1878.
Pierson, Mr. N.G., Amsterdam. 1864.
Pijnappel, Dr. J., Middelburg. 1857.
Pijper, Dr. F., Veendam. 1884.
Pijzel, Dr. E.D., Amsterdam. 1877.
Pimentel, Henriquez, 's-Gravenhage. 1886.
Pinto, Mr. A.A. de, 's-Gravenhage. 1867.
Pisuisse, H.L.F., Rotterdam. 1885.
Pleyte, Dr. W., Leiden. 1867.
Polak, Dr. H.J., Rotterdam. 1871.
Poll, Mr. W. van de, Nijmegen. 1855.
Pols, Mr. M.S., Utrecht. 1872.
Pompe, A., 's-Gravenhage. 1873.
Proost Jz., Dr. P., Koog aan de Zaan. 1884.
Pot, C.W. van der, Rotterdam. 1839.
Prins, Dr. J.J., Leiden. 1853.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Quarles van Ufford, Jhr. Mr. J.K.W., 's-Gravenhage. 1872.
Rees, R.P.A. van, Hellevoetsluis. 1885.
Reiger, A.F.J., Lunteren. 1882.
Reitsma, Dr. J., Groningen. 1877.
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Renssen, Dr. J.W.A., Sappemeer. 1867.
Riemsdijk, Jhr. Mr. J.C.M. van, Utrecht. 1885.
Riemsdijk, Jhr. Mr. T.H.F. van, 's-Gravenhage. 1876.
Rietstap, J.B., 's-Gravenhage. 1871.
Rieu Jr., P. du, Leiden. 1889.
Rieu, Dr. W.N. du, Leiden. 1860.
Rijk, J.A. de, Voorhout. 1887.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Roëll, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roest, Th. M., Leiden. 1877.
Roever, Mr. N. de, Amsterdam. 1884.
Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Romeyn, Dr. P., Leiden. 1868.
Roodhuyzen, H.G., Amsterdam. 1880.
Rooijen, A.J. Servaas van, 's-Gravenhage. 1886.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage, 1890.
Rootselaar, W.F.N. van, Amersfoort. 1879.
Rop, A.L. de, Amsterdam. 1875.
Rovers, Dr. M.A.N., Arnhem. 1877.
Ruitenschild, Dr. A.R., Utrecht. 1874.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Sain, Mr. J.G. de, Maastricht. 1862.
Sande Bakhuyzen, Dr. H.G. van de, Leiden. 1890.
Sande Bakhuyzen, Dr. W.H. van de, Utrecht. 1876.
Sassen, A., Helmond. 1885.
Sassen, Armand, Amsterdam. 1886.
Sautijn Kluit, Mr. W.P., Amsterdam. 1865.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Schaepman, Dr. H.J.A.M., Rijsenburg. 1868.
Schagen van Soelen, Dr. J.C., Boxtel. 1887.
Scheltema, J.N., Amsterdam. 1877.
Scheltema, M.W., Amersfoort. 1871.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schimmel, H.J., Bussum. 1851.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, Utrecht. 1877.
Schlegel, Dr. G., Leiden. 1878.
Schneider, J.F.L., Delft. 1881.
Schotel, Dr. G.D.J., Leiden. 1833.
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Schutjes, L.H., Orthen. 1882.
Seipgens, E.A.H., Leiden. 1884.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Sickenga, Mr. F.N., Dordrecht. 1868.
Sickesz, Mr. C.J., Lochem. 1880.
Siegenbeek van Heukelom, Dr. D.E., Leiden. 1890.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Six van Hillegom, Jhr. J.P., Amsterdam. 1859.
Six, Jhr. Mr. W., 's-Gravenhage. 1880.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloet van de Beele, Mr. L.A.J.W. Baron, Arnhem. 1840.
Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. F.G., Leeuwarden. 1883.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smit Kleine, F., Maarsen. 1876.
Smits van Nieuwerkerke, J.A., Dordrecht. 1884.
Someren, J.F. van, Utrecht. 1888.
Sorgen, Mr. W.G.F.A. van, Utrecht. 1885.
Speyer, Dr. J.S., Groningen. 1882.
Staats Evers, Mr. J.W., Arnhem. 1865.
Star Numan, Mr. O.W., 's-Gravenhage. 1871.
Staring, W.C.A., 's-Gravenhage. 1860.
Steinmetz, J.R., Nijmegen. 1871.
Stellwagen, A.W., 's-Gravenhage. 1876.
Stockum, W.P. van, 's-Gravenhage. 1890.
Stoffel, C., Nijmegen. 1882.
Stok, T.N. van der, Zwolle. 1886.
Stokvis, Dr. B.J., Amsterdam. 1878.
Stoppelaar, F. de, Leiden. 1873.
Stoppelaar, Mr. G.N. de, Middelburg. 1869.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Sturler, Jhr. Mr. J.E. de. 's-Gravenhage. 1882.
Suringar, Dr. L.J., Amsterdam. 1876.
Suringar, Dr. W.F.R., Leiden. 1869.
Suringar, Dr. W.H.D., Leiden. 1836.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Sypesteyn, Jhr. C.A. van, 's-Gravenhage. 1856.
Tak van Poortvliet, Mr. J.P.R., 's-Gravenhage. 1872.
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Tal, T., Arnhem. 1887.
Taurel, C. Ed., Amsterdam. 1882.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
Telting, Mr. I., 's-Gravenhage, 1859.
Terwey, T., Amsterdam. 1879.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tideman, Dr. B., Haarlem. 1879.
Tideman, J., 's-Gravenhage. 1852.
Tideman, Dr. M.C., Rotterdam. 1881.
Tiele, Dr. C.P., Leiden. 1862.
Tienhoven, Mr. G. van, Amsterdam. 1872.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van, Erichem. 1885.
Tromp, Th. M., 's-Gravenhage. 1880.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Veen, Dr. S.D. van, Groningen. 1889.
Veer, H. de, Amsterdam. 1864.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verdam, Dr. J., Amsterdam. 1873.
Verheull, Mr. A., Arnhem. 1873.
Verniers van der Loeff, Mr. H.C., 's-Gravenhage. 1876.
Verschuer, Mr. W.A. Baron van, 's-Gravenhage. 1876.
Veth, Dr. P.J., Arnhem. 1845.
Vitringa, Dr. A.J., Deventer. 1869.
Vliet, Dr. J. van der, Haarlem. 1889.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vorsterman van Oyen, A.A., 's-Gravenhage. 1881.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
Vorstman, Dr. M.A.G., Gouda. 1879.
Vos Az., Dr. G.J., Amsterdam. 1886.
Vos, Jan C. de, Rotterdam. 1884.
Vreede, A.C., Leiden. 1875.
Vries van Heyst, B.G. de, Alkmaar. 1877.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries, Mr. G. de, 's-Gravenhage. 1848.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
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Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vrolik, Dr. A., Hoogstede bij Arnhem. 1873.
Vrolik, W.K.M., Utrecht. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Wal, Mr. J. de, Arnhem. 1844.
Was, Dr. H., Sint-Oedenrode. 1878.
Weitzel, A.W.P., 's-Gravenhage. 1869.
Welter, W.L., Hees. 1854.
Werner, H.M., Zutphen. 1887.
Wertheim, A.C., Amsterdam. 1881.
Wessels, W., Zevenaar. 1872.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wijnmalen, Dr. T.C.L., 's-Gravenhage. 1868.
Wijnne, Dr. J.A., Utrecht. 1864.
Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Wilken, Dr. G.A., Leiden. 1886.
Willeumier, Mr. C.M.J., Amsterdam. 1887.
Winkel, Dr. J. te, Groningen. 1878.
Winkler, Johan, Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Amsterdam. 1860.
Wintgens, Mr. W., 's-Gravenhage. 1874.
Witkamp, P.H., Wijchen bij Nijmegen. 1872.
Witte, H., Leiden. 1871.
Wolters, W.P., Leiden, 1868.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Enschede. 1877.
Zaaijer, Dr. T., Leiden. 1868.
Zeeman, C.F., Zonnemaire. 1876.

Nederlandsch-Indië.
Brandes, Dr. J.L.A., Batavia. 1890.
Brink, A.J. ten, Semarang. 1875.
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Brooshooft, Mr. P., Semarang. 1885.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
Hasselt, A.L. van, Tapanoeli. 1881.
Holle, K., Waspada, Preanger. 1868.
Rovers, E.A., Batavia. 1879.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Java. 1882.
Swart Abrahamsz., Dr. Th., Batavia. 1889.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.
Tromp, S.W. Borneo. 1890.
Verkerk Pistorius, W.A.P., Java. 1872.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die overeenkomstig hun verlangen volgens art. 14 der Wet
als gewone leden opgenomen zijn, is een * geplaatst.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Altgelt, H.J., Dusseldorf. 1856.
Amicis, E. de, Florence. 1875.
*Arnold, Th. J.I., Gent. 1877.
Baecker, L. de, Parijs. 1851.
Bäumker, Dr. W., Niederkrüchten bei Aachen. 1889.
Beer, Dr. Ad., Weenen. 1871.
Beke, Dr. C.T., Londen. 1854.
Benoit, P., Antwerpen. 1878.
Bernhardt, Dr. E., Erfurt. 1873.
Bode, W., Berlijn. 1873.
Bodenstedt, F. von, Wiesbaden. 1889.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
Borchgrave, E. de, Brussel. 1867.
Böttger, H., Cannstadt. 1869.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Braune, Dr. W., Giessen. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
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*Brink, Dr. B. ten, Straatsburg. 1879.
Bugge, Dr. S., Christiania. 1882.
Burgon, J.W., Oxford. 1852.
Calder, Fr., Cheltenham. 1844.
Carrière, Dr. A., Parijs. 1884.
Casteele, D. van de, Brugge. 1872.
Chalon R., Brussel. 1849.
Chateleux, E.B.J. de, Hoey. 1888.
*Constant Rebecque, Mr. A.L.F. Baron de, Parijs. 1882.
Cornelius, Dr. C.A., München. 1874.
Cossa, Dr. L., Pavia. 1870.
Cosyn, A.J., Antwerpen. 1879.
Crecelius, Dr. W., Elberfeld. 1870.
Cuypers, P., Brussel. 1855.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Westerloo. 1882.
Diegerick, Prof. J., Yperen. 1851.
Dietrich, Dr. F.E. Chr., Marburg. 1862.
Doorenbos, Dr. W., Brussel. 1870.
Droogenbroeck, J.A. van, Schaerbeek. 1887.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
Ebers, Dr. G., Leipzig. 1868.
Edmundson, G., Southhall Middlesex. 1886.
Ehrentraut, H.J., Hannover. 1857.
Ellis, A.J., Londen. 1876.
Elwes, A., Londen. 1871.
Estorff, G.O.C. Baron von, Phorzheim. 1848.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
*Eys, Jhr. W.J. van, San Remo. 1870.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H., Stuttgart. 1885.
Floto, Dr. H., Göttingen. 1858.
Förstemann, Dr. E., Dresden. 1858.
Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Frédericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Friedländer, Dr. E., Berlijn. 1878.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

230
Gaedertz, Dr. K. Th., Berlijn. 1888.
Gengler, Dr. H.G., Erlangen. 1857.
Gezelle, Dr. Guido., Kortrijk. 1890.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Gödeke, Dr. K., Göttingen. 1854.
*Goens, Dr. F.C.J. van, Parijs. 1849.
Gosse, E.W., Londen. 1878.
Govaerts, A., Brussel. 1883.
Groth, Dr. K., Kiel. 1871.
Hanne, Dr. J.R., Hamburg. 1887.
Hansen, Dr. C.J., Antwerpen. 1875.
Harlesz, Dr. Woldemar, Düsseldorf. 1870.
Hatin, E., Parijs. 1865.
Havard, H., Parijs. 1875.
Henne, A., Brussel. 1859.
Heringa, S.G., Goch. 1862.
*Hessels, J.H., Cambridge. 1880.
Heyne, Dr. M., Bazel. 1868.
Hiel, E., Brussel. 1869,
Hildebrand, Dr. R., Leipzig. 1864.
*Hirsche, Dr. K., Hamburg. 1877.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, G., Parijs. 1887.
*Hugenholtz, F.W.N., Michigan. 1881.
Humphreys, W. Noel, Londen. 1869.
Jacquemyns, G. Rollin, Brussel. 1880.
Joly, E., Ronsse. 1849.
Jonghe, J. de, Brugge. 1843.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Jostes, Dr. F., Freiburg in Zwitserland. 1888.
Justi, Dr. F., Marburg. 1876.
Kalkar, Dr. C.A.H., Kopenhagen. 1845.
Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Munster. 1885.
Kervijn van Lettenhove, J.M.B.C. Baron, Brussel. 1870.
*Kesteren, C.E. van, Brussel. 1881.
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Klopp, O., Weenen. 1855.
Krafft, Dr. W.L., Bonn. 1856.
Laspeyres, Dr. E.H. Th., Giessen. 1863.
Lameere, Dr. M.J., Gent. 1886.
Latendorf, Dr. F., Schwerin. 1867.
Laubat, Dr. J.F., New-York. 1880.
Ledebur, Dr. L.K.W.A. von, Berlijn. 1843.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Lefèvre Pontalis, A., Parijs. 1886.
Linde, Dr. A. van der, Wiesbaden. 1870.
Lisch, Dr. G.C.F., Schwerin. 1844.
Löher, Dr. F., München. 1863.
Mantels, Dr. W., Lübeck. 1863.
Marsy, Graaf A. de, Compiègne. 1870.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
Mensinga, J.A.M., Frederikstad. 1847.
Meyer, Dr. L., Dorpat. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
Mielek, Dr. W.H., Hamburg. 1883.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington, Engeland. 1890.
Mont, Prof. K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
*Müller, Dr. J.P., Embden. 1874.
Müller, Dr. F. Max, Oxford. 1865.
Müller, Ernest., Langnau, Canton Bern. 1890.
Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Nys, K., Antwerpen. 1857.
*Obreen, A.L.H., Parijs. 1888.
Obrie, Mr. J., Warschoot. 1880.
O'Callaghan, Dr. E.B., Albany. 1870.
Osthoff, Dr. H., Heidelberg. 1883.
Paris, Gaston, Parijs. 1877.
Paul, Dr. H., Freiburg, 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
Périer, O., Dendermonde. 1877.
Pettigrew, Londen. l852.
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Pigot, R., Londen. 1861.
Piot, Mr. G.J.C., Brussel. 1849.
Potter, F. de, Gent. 1887.
Presburg, Mr. J.M., Hamburg. 1852.
Rahlenbeck, Ch. A., Brussel. 1858.
Rahstede, H.G., Oeynhausen. 1888.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
Rein, Dr. A., Crefeld. 1857.
Reitz, Dr. F.W., Bloemfontein. 1884.
Réville, Dr. A., Parijs. 1880.
Rodenberg, Dr. J., Berlijn. 1881.
Romein Brodhead, J., New-York. 1856.
Rooses, Max, Antwerpen. 1871.
Rosseels, E., Antwerpen. 1858.
Rosseeuw St. Hilaire, E.F.A., Parijs. 1867.
Sardeman, G., Wezel. 1869.
Schade, Dr. O., Koningsbergen. 1868.
Schlyter, Dr. C.J., Lund. 1864.
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Levensbericht van Dr. H.N. van Teutem.
In den man, wiens naam men aan 't hoofd van dit opstel leest, heeft onze Maatschappij
haar oudste lid verloren. Reeds in 1830 op achtentwintigjarigen leeftijd werd hij
daartoe benoemd; een bewijs, dat men veel van hem verwachtte, want hij had toen
nog alleen een letterkundige Dissertatie in 't licht gezonden. Door hetgeen hij later
schreef heeft hij zich die eer niet onwaardig getoond, al heeft hij zich nooit op het
eigenlijk gebied onzer Maatschappij bewogen. Aan zijn ambt als Evangeliedienaar
en aan het Bestuur der Remonstrantsche Broederschap waren zijne beste krachten
gewijd, en in het Tijdschrift van dat Kerkgenootschap1 heb ik reeds gepoogd zijne
verdiensten op dit hoofdterrein zijner werkzaamheid te schetsen. Dat zou hier
misplaatst zijn; onze levensberichten, ofschoon dikwijls, tegen hun oorspronkelijke
bestemming, tot volledige biografieën aangegroeid, hebben

1

Uit de Remonstrantsche Broederschap, 1890, blz. 104, vgg.
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toch eigenlijk ten doel de verdiensten onzer gestorven medeleden voor de
Nederlandsche taal- en letterkunde in herinnering te brengen. Daar dit voor van
Teutem slechts bijzaak, niet de hoofdzaak zijns levens was, zal ik kort kunnen zijn.
Een vluchtig levensbericht ga daaraan vooraf.
Hendrik Nikolaas van Teutem was den 24en Januari 1802 te Gouda geboren. Daar
was zijn vader, Frederik1 van Teutem, destijds Remonstrantsch predikant, later te
Utrecht. Zijne moeder was Anna Hendrina Tiedeman. Uit eenige herinneringen door
van Teutem zelf geschreven en die de familie mij welwillend ter inzage gaf, al zijn
ze voor openbaarmaking noch bestemd noch geschikt, bleek mij, hoe innig hij aan
haar gehecht was en hoeveel hij voor zijn vorming aan haar te danken had. In
September 1818, dus op zestienjarigen leeftijd, werd hij student aan de Utrechtsche
Hoogeschool. Hij zelf klaagde steeds over het gebrekkige zijner voorbereiding tot
het akademisch onderwijs, wat hij later niet zonder dubbele inspanning kon aanvullen.
Maar over zijn leermeesters aan de Universiteit had hij enkel lof. Naast van Heusde,
wiens lessen hem, gelijk de meesten zijner tijdgenooten, met geestdrift vervulden,
hoorde hij van de letterkundige Professoren den wijsgeer Schröder gaarne; naast
Heringa, die hem door zijn gemoedelijkheid en mildheid aantrok, ‘vader Jodocus’
zooals hij hem in zijn aanteekeningen met zekere vertrouwelijkheid noemt, volgde
hij ook met belangstelling de lessen van Pareau, den vader, Bouman en den ouderen

1

In het boven aangehaalde opstel heb ik bij vergissing ‘Frans’ geschreven.
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Royaards. Zijn boezemvriend was de jonge Pareau later Hoogleeraar te Groningen,
wiens beeld als student hij later, na den dood zijns vriends, zoo schoon heeft geschetst.
Reeds vroeg leerde hij ook Abraham des Amorie van der Hoeven kennen en was hij
zijn gast te Rotterdam, waardoor de grondslag gelegd werd tot die wederzijdsche
hooge waardeering en hartelijke vriendschap die zich bij hen nooit verloochenden.
Aanvankelijk, ofschoon van den beginne tot den predikdienst bij de Remonstranten
bestemd, studeerde v.T. in de letteren, en toen hij den 18en Juni 1823, na de
verdediging van een proefschrift: de origine et progressu apud antiquos allegoricae
fabularum interpretationis, tot Doctor in de letteren was bevorderd, zette hij, ook te
Utrecht, zijne theologische studiën voort, ofschoon hij van dien tijd af de examina
te Amsterdam aan 't Seminarium der Remonstranten aflegde en daar ook de vereischte
proefpreeken hield. Gaarne zou hij die studiën nog eenige jaren hebben voortgezet;
maar de Broederschap had behoefte aan predikanten en zoo werd hem in 1824, na
het jaarlijksche examen, door het Curatorium aangezegd, dat hij zich moest
voorbereiden om reeds het volgend jaar het Proponents-examen af te leggen. Van
Teutem was daarover zeer ontstemd en verzette er zich ernstig tegen. Maar omdat
hij in zijn vader, die zelf lid van 't College was, geen steun vond, onderwierp hij zich
en den 12en Juni 1825 werd hij tot den evangeliedienst bevorderd. Zonder die
overhaasting zou hij zeker ook op de gewone wijs in de Theologie gepromoveerd
zijn; nu verkreeg hij den titel van Theologisch Doctor eerst den 13en Februari 1840,
honoris causa, van zijn oude Akademie. Hij was er hoog]ijk
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mee ingenomen, veel meer dan met den anderen, dien hij zelden voerde, omdat hij
zeer gering dacht over zijn dissertatie, naar mijn gevoelen, de jeugd van den schrijver,
de school waarin hij gevormd was en den tijd waarin 't geschrift ontstond in
aanmerking genomen, veel te gering. Na slechts ruim een jaar te Waddingsveen
werkzaam te zijn geweest, nam hij het beroep van de grootste gemeente der
Broederschap aan, en den 2en December 1827 sprak hij te Rotterdam zijn intreepreek
uit. Hij is er als predikant werkzaam geweest tot 30 September 1860, toen hij om
redenen van gezondheid zijn ontslag moest nemen. Het Professoraat der Broederschap
hem in 1855, na Van der Hoeven's dood aangeboden, had hij afgeslagen. Maar in de
besturende Colleges van de Broederschap en het Seminarium heeft hij jarenlang
zitting gehad, ook nog nadat hij zijn ambt reeds had nederlegd, en vast lid harer
Algemeene Vergadering bleef hij tot aan zijn dood. En waar hij lid was, hij was er
facile princeps. Men zag tegen hem op en had hem lief, jong en oud. Want aan zekere
hoogheid en fijnheid van vormen paarde hij een vriendelijke voorkomendheid, een
wezenlijke goedheid en een oprechte waardeering van jongeren en andersdenkenden,
die den bedeesde moed gaven en den tegenstander ontwapenden.
Tot aan zijn dood toe heeft Van Teutem te Rotterdam gewoond. Lief en leed
hadden er hem onverbrekelijk aan gehecht. Tweemaal gehuwd, doch de eerste maal
nog geen zeven, de tweede maal nog geen twee jaren, voelde hij zich nauw verbonden
aan de twee groote familiën, waartoe zijn overleden echtgenooten behoorden. Daar
wilde hij blijven, ook
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toen het nederIeggen van zijn ambt hem het kiezen eener andere woonplaats vergunde.
Alleen de zomermaanden bracht hij buiten door.
Van Teutem heeft weinig geschreven. Niet dat hij als vele zijner ambtgenooten
zijn vrijen tijd aan allerlei praktische werkzaamheden van maatschappe]ijken aard
wijdde. Hij stelde er levendig belang in, ook in de staatkundige wisselingen die hij
beleefde. Maar hij was terecht van oordeel, dat het politiek terrein niet door een
Evangeliedienaar moet worden betreden. Een enkele maal slechts bleek in 't openbaar
welke richting in de staatkunde zijn sympathie had, namelijk toen hij als Voorzitter
zitting nam in de Commissie tot oprichting van een standbeeld voor Gijsbert Karel
van Hogendorp. Maar hij heeft er ook toen niet openlijk van kunnen getuigen; zijn
zwakke gezondheid noodzaakte hem het houden der Rede bij de onthulling in
tegenwoordigheid des Konings aan den ondervoorzitter Dr. G. Mees Azn. over te
dragen. De school trok hem aan, en tot 1858 was hij lid der plaatselijke
Schoolcommissie en Curator van het Erasmiaansch Gymnasium. Meer nog de
Zendingszaak. Aan het bestuur van het Nederlandsch Zendelingsgenootschap heeft
hij vele jaren een werkzaam aandeel genomen. Maar noch dit, noch de trouwe
vervulling der plichten van zijn ambt, waaraan hij met hart en ziel behoorde, nam
hem zoo geheel in beslag dat hij, indien hij gewild had en er zich toe gedrongen had
gevoeld, niet vrij wat had kunnen uitgeven. En althans had hij in de vele jaren van
zijn emeritaat, bij de groote helderheid en frischheid van geest die hij tot in hoogen
ouderdom, ja tot het einde behield, daartoe ruimschoots gelegenheid.
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Maar vooreerst ontbrak elke uitwendige prikkel. Van alle geldelijke zorg bevrijd,
voelde hij nooit behoefte door letterkundigen arbeid zijn inkomsten te verbeteren.
Maar ook alle schrijverseerzucht was hem vreemd. Zich te mengen in de bewegingen
en twisten van den dag lag niet in zijn aard; liefst hield hij zich verre van dat gewoel;
zijn aristokratische natuur kwam er tegen op, en hij moest zeer verontwaardigd zijn,
om, zooals hij een enkele maal deed, een pennestrijd te voeren. En van 't opzetten
van een belangrijk wetenschappelijk werk weerhielden hem zijn groote bescheidenheid
en de hooge eischen die hij aan zulk een arbeid stelde.
Daarom schreef hij nooit, dan wanneer hij iets te zeggen had, wanneer hij behoefte
gevoelde de uitkomsten van zijn studie en nadenken in ruimeren kring bekend te
maken. En het bewerken van zulk een geschrift was hem een genoegen. Hij gaf het
in 't licht, haast zou men zeggen, omdat het nu eenmaal gereed was, en zeker ook
omdat het eenig nut kon doen, maar hij zag er haast niet meer naar om. Een
welwillende beoordeeling was hem zeker niet onverschillig en een hard, onbillijk
vonnis, dat ook hem bijwijlen niet gespaard bleef, deed hem pijn, maar een
levensvraag was voor hem de opgang zijner werken niet.
Een slechts, waarvan ik al aanstonds wil spreken, maakte daarop eenigszins een
uitzondering. Het was zijn hoofdwerk: De laatste Nacht des Heeren; Inleiding tot
de laatste gesprekken en gebeden van Jezus bij den Evangelist Joannes. Reeds in
het jaar 1849 had hij in het Tijdschrift Waarheid in Liefde twee brieven over dit
onderwerp openbaar gemaakt. In
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1850 verscheen het geheel. Het werd aanstonds zeer goed ontvangen, in de Jaarboeken
van wetenschappelijke Theologie en de Godgeleerde Bijdragen gunstig beoordeeld
en veel gelezen. Reeds in 1853 was een tweede uitgaaf noodig en in 1872 een derde.
Inderdaad mag het zijn hoofdwerk heeten, niet slechts als het uitgebreidste zijner
geschriften, maar ook omdat hij er meer dan in eenig ander zichzelf gansch in gegeven,
er zijn geheele hart in gelegd had. Daarom verheugde hij zich in den weerklank, dien
het bij zoovelen vond, en omdat hij het geschreven had in een tijd, toen hij na zware
beproeving het hoofd weer begon op te heffen en het bewerken van dit onderwerp
hem getroost had, bleef het hem dierbaar. Zijn vurige liefde voor den persoon van
Jezus, zooals hij zich dien voorstelde, zijn geestdrift voor de diepte der joanneïsche
theologie, gaven aan stijl en voorstelling een innigheid en warmte die weldadig
aandoen. Ook komt het karakteristieke van dien stijl, die hem eigen was, nergens
zoo helder uit, als in dit boek. Wat men destijds tot hem zeide, dat men dit werk
lezende hemzelf meende te hooren, ondervindt ieder die hem gekend heeft. Men
behoeft slechts eenige regels overluid te lezen, en hijzelf rijst weder op voor den
geest. Zooals hij daar schreef, zoo sprak hij. Het was met éen woord zijn boek bij
uitnemendheid, en dat niet alleen omdat het zijn taal, zijn stijl, omdat de vorm waarin
hij het gegoten had zoo geheel zijn eigene was, maar ook en vooral, omdat hij er het
diepst gevoel zijns harten in uitspreekt, omdat hij er zijn geheele ziel in gelegd had.
Daarom heeft hij het werk ook in brieven geschreven, brieven aan een, voor zoover
mij bekend is, denk-
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beeldigen boezemvriend gericht; denzelfden, aan wien hij ook eens in het Tijdschrift
Licht, Liefde, Leven eene verklaring en rechtvaardiging van de XII Artikelen des
geloofs richtte. Daardoor vermeed hij twee klippen, waarop zijn onderwerp hem zoo
licht kon doen verzeilen; zijn verklaring werd geen dorre commentaar, maar ook
geen dichterlijk vertoog of predicatie; er bleef in den toon iets ongedwongens en
vertrouwelijks, alleen door den diepen eerbied voor het woord dat hij uitlegde en
hem die het sprak gewijd. De beschouwingen ons hier gegeven mogen de onze niet
zijn, als voorbeeld van smaakvolle, grondige en toch echt-populaire schriftverklaring
houdt Van Teutems hoofdwerk zijn waarde.
De andere, veel kleinere geschriften van gelijksoortigen inhoud, door hem
afzonderlijk uitgegeven, zijn verklaring van 2 Korinth. 11, 30 - 12, 10, De optrekking
van Paulus in het paradijs, en zijn Blik in den eersten brief van Petrus, staan mijns
inziens uit het oogpunt van samenstelling - over den inhoud kunnen wij hier natuurlijk
niet spreken - lang zoo hoog niet. Maar toch onderscheiden zich al de verhandelingen
van wetenschappelijk- of populair-theologischen aard, door hem in verschillende
tijdschriften geplaatst, door dezelfde eigenschappen, die wij in zijn voornaamste
geschrift moeten roemen, vooral door groote keurigheid en bij kernachtige kortheid
door niet minder groote helderheid.
Van niemand was meer waar, dan van hem, dat de stijl de mensch is. In de korte
autobiografische aanteekeningen door hem nagelaten en die het mij vergund was in
te zien, zegt hij zelf dat aan de Akademie zijn stijl niet geoefend werd. Daaraan
schijnt
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het, werd destijds te Utrecht niet gedacht. Was het een nadeel? Voor de middelmatigen
is het dat zeker. Maar degenen die aanleg hebben vormen langzamerhand zichzelven
en vinden, onder tasten, struikelen en afdwalen hun weg. En er is althans een voordeel
aan verbonden; men loopt geen gevaar een slaafsch navolger te worden en behoudt
licht iets oorspronkelijks. Zoo althans was het met Van Teutem. Wat hij schreef voor
de pers of voor den kansel droeg steeds zijn eigen stempel. Eenvoudig, niet bloemrijk
maar pittig, in korte kernachtige zinnen, zoo schreef en sprak hij steeds. Van
cadenceeren en weeke zoetvloeiendheid had hij een afkeer, maar op welluidendheid
was hij zeer gesteld. Platte, smakelooze uitdrukkingen zal men niet bij hem vinden,
maar evenmin gezochtheid of gemanierdheid. Preeken en Toespraken werden steeds
geheel geschreven en gememorizeerd, maar hij zelf betreurde dat hij te kort in zijn
eerste gemeente vertoefd had, om zich in 't spreken voor de vuist op den kansel te
oefenen, en toen hij zeer jong te Rotterdam kwam had hij er den moed niet toe. En
toch bleek hij in vergaderingen, of waar hij ook onvoorbereid tot spreken geroepen
werd, een voortreffelijk improvisator te zijn.
Ik zal hier geen overzicht geven van al wat Van Teutem geschreven heeft, maar
moet daartoe naar de bibliografische lijst achter dit levensbericht verwijzen, Doch
het zij mij vergund een paar proeven van zijn stijl te geven. De eene is ontleend aan
een kort strijdschrift: De jaarvergadering van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap in 1864, gericht tegen een aantal rechtzinnige bestuurders,
die zich van het genootschap hadden afgescheiden, op eene wijze die Van Teutems
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diepste verontwaardiging had opgewekt. Over de zaak spreken noch oordeelen wij
hier; alleen om den stijl is het ons te doen. Na onbewimpeld zijne meening over de
uittreding der orthodoxen gezegd te hebben, vervolgt hij aldus: ‘Misschien zal iemand
van meening zijn, dat ik bij een zoo ernstige zaak met meer verschooning en in een
gedekten toon had moeten schrijven. Maar ik ben van gedachte, dat hoe ernstiger
een zaak is, zij des te strakker moet in het aangezicht gezien en des te vrijer ontdekt
worden. Ook heeft het gemoed, vervuld van toorn zoowel als van droefheid over 't
geen het oog meent te zien, zijn eigen manier en zijn regt.
‘Als ik mij in de jaarvergadering onder een der opgesomde partijen had moeten
scharen, het zou onder de zoogenoemde groote liberale fractie geweest zijn. Immers
ik ben niet van de vrijscharen der modernen, noch dien onder de garde der orthodoxen.
Maar alzoo is mij niets meer tegen de borst, dan 't geen ik in het voorgevallene op
de Jaarvergadering zie. Te weten, het manoeuvreeren van eene kerkelijke partij om
tot scheuring te komen, neiging tot belijdenisdwang, oneerlijkheid jegens
andersdenkenden, het maken van leven en rumoer op straat. Zoo wie nu over mijn
geschrift een oordeel zal willen vellen, bedenke, dat hij in den grond daartegen niets
zal hebben ingelegd, tenzij hij aantoone, dat op de Jaarvergadering des
Nederlandschen Zendelinggenootschaps van 1864, de orthodoxen niet de partij waren,
van welke een kwalijkgeplaatste beweging uitging, dat het gebezigde middel niet
onzuiver was, de verklaring der gevallen beslissing niet onwaar is, en hun uittreden
uit het Zendelinggenootschap met
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kalmte en waardigheid geschiedde: of wel, dat al het tegenovergestelde in deze zaak
den orthodoxen geenszins ten kwade, maar veel meer tot eer moet geduid worden,
als in majorem Dei gloriam.’
De andere proeve is genomen uit de Toespraak, waarmede hij de Vergadering der
Remonstrantsche Broederschap in 1869, bij de herdenking van haar 25Ojarig bestaan,
opende:
‘De plaats onzer jaarvergadering zelf in alreê niet louter voor het afdoen van
werkzaamheden ingericht, maar zij is feestelijk getooid, sober wel, maar toch feestelijk
naar de gelegenheid van den dag. Hier prijkt de beeltenis van vader ARMINIUS. Hij
was een vroom man, een vir pius, van veel geleerdheid en onbevangen oordeel, die
de waarheid zocht. In weerwil van zichzelf kwam hij tot afwijkende gevoelens. Hij
bleef die getrouw, tot hij onder den strijd bezweek. Ten levensspreuk had hij zich
gekozen, en zij was hem uit 't hart gegrepen: ‘een goed geweten is een paradijs.’
Wel ons, indien een deel van zijnen geest op ons rusten blijft. En daar zien wij op
zijne kinderen, Uytenbogaert, Episcopius, Grevinckhoven. Zij stonden aan het hoofd
der stichters onzer Broederschap, welke naar het gevoelen van Arminius, het
Evangelie der Schriften zou belijden in vrijheid en verdraagzaamheid. Eerwaardige
gestalten van heldere en mannelijke uitdrukking zonder heftigheid. Als ik beweerde,
dat zij zich boven alle gebreken en dwaalbegrippen hunner eeuw wisten te verheffen,
de waarheid onbewimpeld beleden, de vrijheid van elk misbruik vrij hielden en de
christelijke beginselen, die zij voorstonden, ongeschonden toepasten, dan zou ik hen
buiten de geschiedenis plaatsen. Daarmede hielden
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zij dan op voorwerpen onzer vereering te zijn; want zij werden verwezen naar de
eeuw der fabelen. Maar, dat zij, hoewel niet onbesmet van de vooroordeelen huns
tijds, in de kerk van Christus geene andere godgeleerdheid voorstonden, dan eene
bijbelsche, praktische, vredelievende, en eene vrije, van alle menschelijk gezag
onafhankelijke belijdenis, - dat, toen daarom over hen dagen van vervolging losbraken,
waarin zij, om de waarheid Gods in een rein geweten te bewaren, vaderland, welvaart
en ambt niet te dierbaar moesten achten, dat toen met hen de oude tijden der getuigen
en martelaars herleefden, dat is het, waarom onder ons de reuk hunner gedachtenis
versch blijft en hunne afbeeldsels met groen omkranst zijn.’
Het beeld, dat ik hier van Van Teutem geschetst heb, geeft ons slechts een deel,
en niet hetgeen bij hem hoofdzaak was, van zijn werkzaamheid te aanschouwen. Zijn
grootste beteekenis ligt niet in zijn letterkundige verdiensten, al ware hij, zoo hij zich
geheel aan de letterkunde had willen wijden, een onzer beste schrijvers geworden.
Met volle bewustheid had hij zich zijn levenstaak anders afgebakend. En hoe hijzelf
dacht over hetgeen hij in het licht zond, blijkt uit deze merkwaardige woorden uit
zijn autobiografische aanteekeningen, waarmee ik deze schets besluit: ‘Als ik bedenk,
wat al arbeid ook van de grootste denkers door den stroom des tijds uit de gedachtenis
wordt weggespoeld, zou ik dan voor mijn handvol kleinigheden duurzaamheid
wenschen? Elk schrijft en arbeidt voor zijnen tijd, hij heeft geen aanspraak op het
verledene of het toekomende. Wie op het terrein der wetenschap ver-
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langt, dat zijn werk niet veroudere, hij verlangt dat de wetenschap stilsta. Toch gaat
niets van 't geen wij denken of doen verloren. Dat van gisteren sluimert in het helden.
Het zaad gaat op in de vrucht, nogtans geen vrucht zonder zaad. En wie is ons tijdens
ons aanzijn op aarde allereerst bevolen? Aan ieder, die ter wereld komt, zijn eigen
persoon. Wel dus, ook wat wij voor onzen tijd schrijven en in druk geven, het diende
tot eigen oefening, vordering, ontwikkeling.’
Leiden, April 1890. C.P. TIELE.
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Specimen inaugurale de origine et
progressione apud antiquos allegoricae fabularum
interpretationis. Diss. voor het
Doctoraat in de Letteren.

1850.

De laatste nacht des Heeren. Inleiding tot
de gesprekken
en gebeden van Jezus bij den Evangelist
Joannes. Rott.,
van der Meer en Verbruggen.
2e dr. 1853, bij dezelfden.
3e herziene uitgaaf, 1872 bij M. Wijt en
Zonen aldaar.

1853.

De optrekking van Paulus in het paradijs
naar II Cor. 11,
30-12, 10. Rott., v.d. Meer en
Verbruggen.

1860.

Blik in den eersten Brief van Petrus.
Leiden, S.C. van
Doesburgh.

Leerredenen.
1830.

Leerrede over Joh. III vs 16b. ‘Wij zijn
schuldig voor de
broeders het leven te stellen’. Rott., M.
Wijt.

1852.

In Vijftal Leerredenen ten voordeele der
Ev. Luthersche
gemeente te Doetinchem, eene over Joh.
20, 19-23.
Utrecht, W.H. van Heyningen.

1854.

In Ev. Preeken: Leerrede over I Petr. 3,
12b. Groningen,
A.L. Scholtens.
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Het gemeenteleven. Aanbevolen naar I
Petr. 4, 10 en 11.
Toespraak aan de gemeente na 't
bedanken voor de benoeming tot Hoogleeraar. Rott., v.d. Meer en
Verbruggen.
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1860.

Afscheidsgroet aan de Gemeente der
Remonstranten te Rotterdam op den 30en Sept. Niet in den
handel.

To e s p r a k e n b i j h e t N e d e r l . B i j b e l g e n o o t s c h a p .
1834.

Over de waardij der Boeken des N.V. als
schriftelijke oorkonden van ooggetuigen.

1840.

De Bijbelgenootschappen een opgericht
teeken onzes tijds.

1847.

Over de betrekking van Zending en Bijbel
onderling.

1862.

De heilige schrift blijvend dezelfde.
Alle bij J. van Baalen en Van Baalen en
Zoon te Rotterdam.

Geschriften betrekking hebbende op het Nederlandsch
Zendelinggenootschap.
1840.

Ter nagedachtenis van Gerrit Jan
Hellendoorn.

1864.

De jaarvergadering van het Ned. Zendel.
Genootschap in
1864. De noodzakelijke Toelichting van
(de) uitgetreden
leden van het Hoofdbestuur op hare beurt
toegelicht.
Leiden, Van Doesburgh.

1864.

Het Bijschrift bij de noodzakelijke
Toelichting van (de) uitgetreden leden van het Hoofdbestuur gewogen.
Ald. bij denzelfden.

Remonstrantsche Broederschap.
1853, 1859, 1863, 1865, 1869.

Toespraken als Voorzitter der
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Groote Vergadering.
1869.

In het Gedenkschrift der viering van het
250-jarig bestaan
der Remonstrantsche Broederschap op 1
en 2 Juni 1869,
het verslag der gedachtenisviering.

1872.

Bijlage bij de Handelingen der Groote
Vergadering van 1872.
Rede over de strekking van het Rapport
der 5 kerken,
om de Broederschap, met behoud van
haren naam op te
lossen in eene Moderne Vereeniging.

Bijdragen in Tijdschriften.
a. Waarheid in Liefde.
1837.

Onderzoek of Jezus na zijne opstanding
uit de dooden nog
dezelfde was als bij zijne vroegere
omwandeling.
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1841.

Iets tot toelichting van de plechtigheid
des H. Avondmaals.

1849.

De laatste nacht des Heeren. I. Brief over
Joh. 13, 31. 32.
33-38; 14, 1-11. II. over 14, 25-27 en 17,
22-26.

1869.

Bijdrage tot de kennis van wijlen den
Hoogl. L.G. Pareau
in zijn Academietijd.

b. Jaarboeken voor wetenschappelijke Theologie.
1861.

Over het oogmerk van Paulus met zijn
schrijven naar Rome.

c. Godgeleerde Bijdragen.
1862.

Over Rom. 6, 1-13.

1868.

Over Rom. 7, 2. Eph. 4, 3. Rom. 3, 21-24.
Gal. 3, 20.

1870.

Over het gebruik van den naam Jezus in
de Boeken des N.V.

d. Licht, Liefde, Leven.
1857.

Over de belijdenis van Jezus Christus
naar den eersten
Brief van Joannes.

1857.

Waarin hebben wij volgens Joannes ons
leven en onze
blijdschap?

1858.

Aanteekeningen bij enkele bijbelplaatsen:
I. Ps. 119, 73.
II. I Joh. 4, 10. III. Ps. 18, 30. IV. Matth.
22, 37 vg.

1858.

Brieven aan Ludo over de XII artikelen
des algemeenen
christelijken geloofs.
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e. Geloof en Vrijheid.
1868.

Vanwaar dat Jezus zich bij voorkeur den
Zoon des Menschen noemde?

f. Christelijk Jaarboekje.
1858.

De hooge waarde van den eersten Brief
van Joannes.
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Levensschets van Dr. Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt.
Toen mijn vriend Piccardt, wiens levensschets ik, als eene weemoedige hulde aan
zijne nagedachtenis, poog te geven, de maatschappelijke loopbaan intrad, had schrijver
dezes pas sedert drie jaren zijne intrede in de wereld gedaan.
Mag het dus wellicht vreemd schijnen, dat hij van een zóóveel ouderen vriend
biographische gegevens tot een levensbeeld van het overleden lid van ‘letterkunde’
wil samenlezen, zeer zeker zal hem de bevoegdheid daartoe niet ontzegd worden,
wanneer men weet, dat sedert een reeks van jaren verschillende punten van
overeenkomst, in opvatting en waarneming, den ouden en den jongen vriend
vereenigden. Eerst door het tijdschrift Euphonia, later door het vervullen van gelijke
betrekking als Archivaris, en eindelijk door het kennis nemen van elkanders
geschriften en plannen, toen eenmaal de band der
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vriendschap gelegd was, en de kennismaking van belangstellenden en beoefenaars
van letteren en wetenschap ook persoonlijke sympathie had verwekt.
Zoo menige brief van Piccardt ontvangen, getuigt van zijne welwillendheid en
vriendschap. Wanneer ik bij hem om raad of steun aanklopte vond ik hem steeds
bereid om wat in zijn vermogen was aan te wenden, opdat mijne wenschen zouden
bevredigd worden; gaarne had hij goeden raad, uit zijne levenservaring geput, voor
mij over; immer betoonde hij zich voor kleine diensten hem verleend vol dankbaarheid
en erkentelijkheid.
Ik verricht dus hier meer dan een letterkundig werk, een vormelijke plicht wanneer
ik den overledene den lezers dezer berichten in woord en schrift voor oogen stel.
Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt, zoon van Gualtherus, en Johanna Agneta
Grommé werd geboren te Leiden, 27 September 1814.
Na aan het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam, waar hij reeds door grooten
studieijver uitblonk, voor de academische studiën in de godgeleerdheid te zijn
voorbereid, ving hij die studie in het jaar 1832 aan de Utrechtsche Hoogeschool aan.
Zoowel omtrent zijne eerste ontwikkeling als kind en als jongen, als wat betreft
den leergang op het Gymnasium en zijn studententijd, zijn ons weinig of geen
bijzonderheden bekend.
Voor zooveel ik heb kunnen nagaan bemoeide hij zich aan de academie te Utrecht
weinig, ten minste niet officieel, met de studentenwereld, waarin hij zich ongeveer
6 jaren, tot aan zijn proponent worden in 1838, bewoog.
De literator, die in hem stak, schijnt zich eerst
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tot bloesem en vrucht gezet te hebben, nadat de theoloog in hem gevormd was. Niet
één Studenten-almanak uit die jaren wijst heen naar Piccardts gave voor gebonden
of ongebonden stijl.
Hij studeerde onder de Professoren Heringa, Bouman en Royaards, en later onder
Vinke, toen Heringa den 14 October 1835, zijn 70en verjaardag had bereikt, en er tot
verlichting van zijne werkzaamheden een tweede professor moest beroepen worden,
waartoe Vinke werd benoemd. 18 Januari 1840 ontsliep Heringa, en Piccardt, die
sedert hij proponent geworden was aan zijn dissertatie werkte, was ook één dergenen,
die den grooten geleerde hulde bracht, door de uitgave (zonder zijn naam) van een
geschrift getiteld: Herinnering aan J. Heringa Ezn. door een zijner leerlingen.
De sluier der anoniemiteit zou zeer zeker niet voor mij zijn weggevallen, had ik
niet kennis kunnen nemen van een exemplaar, waarin door den overledene is
geschreven: ‘Aan mijne veelgeliefde Moeder van haren Zoon.’ Bovendien bracht de
Hoogleeraar Vinke, die in den Utrechtschen Studenten-almanak voor 1841 een
levensbericht van wijlen zijn ambtgenoot en voorganger plaatste het geschrift ter
sprake. Het is dan wanneer hij schetst wat Heringa voor zijne leerlingen was. ‘Uit
welk tijdvak, zoo zegt hij, zijne leerlingen op dit punt gehoord worden, allen zullen
op de vraag: ‘wat was Heringa voor zijne leerlingen’ hetzelfde antwoord geven.
Strouck, Van der Willegen, Scholten, Piccardt en anderen hebben er openlijk van
gesproken, en allen, die aan zijne voeten hebben gezeten, hebben hunne verklaringen
beäamd in hunne harten.’
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Het zou gewaagd zijn om uit Piccardts ontboezeming bij den dood van Professor
Heringa, een levensbeeld, zij het ook slechts uit dien tijd, van hem te ontwerpen;
allerminst valt de leerling te schetsen uit hetgeen deze over zijn leermeester schreef.
Bij dergelijke treurige en naar buiten sprekende voorvallen, is het begrijpelijk, dat
een licht ontvankelijk gemoed, zooals we dit in Piccardt hebben leeren kennen, zich
gedreven gevoelde tot het onder woorden brengen van de smart, welke door velen
werd gevoeld, en waarvan in zijn ziel de reflexbeweging werd waargenomen en zich
uitte. De geestdrift van den jeugdigen leeftijd was toen nog niet in botsing geweest
met de ervaring des levens, waardoor men omtrent personen en zaken dikwerf geheel
andere inzichten verkrijgt. Maar toch mogen we het niet ontkennen, dat Piccardt bij
de teekening zijns meesters ook zich zelf heeft gegeven, zooals hij al zijn levensjaren
is geweest en tot aan zijn dood gebleven: Mensch en Christen.
‘Hij wist meer dan iemand mensch te zijn, hij was een voorbeeldig Christen.’ Die
lofspraak door Piccardt, op 26-jarigen leeftijd, aan zijn vaderlijken vriend Heringa
gegeven, heeft hij getracht zich zelven waardig te maken en we zullen gelegenheid
te over hebben om in den loop dezer levensbeschrijving daarop te wijzen.
Piccardt was een tijdgenoot van Professor van Oosterzee, met wien hij niet slechts
gelijktijdig, maar ook gemeenschappelijk studeerde.
Dit samenwerken heeft misschien invloed gehad op Piccardts vorming, want
hoewel in theologische richting niet met van Oosterzee overeenstemmende en dezen
ook in gloed en kracht van welsprekend-
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heid niet evenarende, was hij toch even als van Oosterzee een kanselredenaar van
uitnemende gaven, en was ook de verwantschap met hem, in de wijze van opstellen,
inleiden en indeelen zijner leerredenen, duidelijk merkbaar.
Van Oosterzee, die later dan Piccardt aan de academie kwam - hij werd student
in 1834, proponent in 1839, - promoveerde een jaar vóór Piccardt, (het was 23 Juni
1840,) en werd nog datzelfde jaar als predikant beroepen te Emnes-binnen. Piccardt
verwierf den 22 April 1841 met eere den doctorstitel in de theologie na openbare
verdediging van zijn proefschrift: de legislationis Mosaicae indole morali (over den
zedelijken aard van de Mozaische wetgeving).
In 1842 werd Piccardt predikant te Langerak bezuiden de Lek. Hij toefde daar niet
lang, want in 1846 verwisselde hij deze standplaats met Pijnakker. Inmiddels was
hij 17 Maart 1842 in het huwelijk getreden met Elisabeth Wilhelmina Boss, uit welken
echt hem twee zoons en vier dochters geboren werden. Zijne gade overleed 21 Juni
1879.
Ook te Pijnakker bleef hij slechts korten tijd, want den 22 September 1850 sprak
hij aldaar eene afscheidsrede uit naar aanleiding van 2 Cor. I; 20, welke hij in het
licht gaf onder den titel: De onwankelbaarheid van Gods beloften onze bemoediging
in het scheidingsuur.
Die leerrede had niet alleen het geestelijk welzijn zijner achterblijvende
gemeentenaren ten doel, maar moest ook strekken tot haar stoffelijk welzijn, daar
de baten kwamen in de kas van een fonds daartoe strekkende.
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Het is de eerste proeve welke we van de hand des jeugdigen leeraars ontmoeten, en
moge ons de gang en indeeling eenigszins ouderwetsch lijken, de inhoud, geest en
strekking zullen nog op dit oogenblik ieder kunnen bevredigen. Innige godsvrucht
spreekt uit elken regel.
Het geschrift is opgedragen aan Jhr. Mr. W.A.A.L. Von Geusau, eertijds
burgemeester te Voorburg, toen aldaar in die zelfde betrekking werkzaam.
Met zijne gewone bescheidenheid herinnert Piccardt vol weemoed aan den tijd
gedurende welken zij te samen werkten om de belangen der gemeente te bevorderen,
en bovenal aan al het goede, dat hij onder hooger zegen, tot stand mocht brengen.
Hij is zelf overtuigd geen proeve van kanselwelsprekendheid te leveren, maar wil
dat woord slechts beschouwd hebben als taal van Christelijken ernst en van hartelijke
belangstelling.
Evangelisch gelooven, opwekking van het Christelijk leven, dat is alles wat Piccardt
in zjjne evangelieprediking zocht. En dat is zeer veel. In dien geest schreef hij ook
een opdrachtswoord aan zijn vriend, den predikant M.A.G. Vorstman, toen hij in
Een blik op Bethlehem, in 1846 opwekte tot viering van het Kerstfeest.
Piccardts eigenlijke werkzaamheid, voornamelijk wat het naar buiten optreden
door pennevruchten aangaat, neemt een aanvang te Goes, waar hij 6 October 1850
zijn intrede deed, en bevestigd werd door zijn ambtgenoot Dr. E. Moll.
Aldaar ontwikkelde hij zijn grootste werkkracht; allereerst ten dienste zijner
gemeente; dan als archivaris en geschiedschrijver van Goes door de stad,
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die hij lief gekregen had om hare burgers en hare historie, beter bekend te maken;
eindelijk om door de behandeling van allerlei vraagstukken nuttig te zijn voor de
maatschappij en het heil te bevorderen van het volk van Nederland.
Zoo was kort na zijne bevestiging zijne aandacht gevestigd op het catechetisch
onderwijs in zijne gemeente.
Met zijn ambtgenoot Moll ontwierp hij in 1851 eene handleiding bij het
godsdienstig onderwijs, waarin getracht werd aan de behoefte te voldoen, welke zich
deed gevoelen om het catechetisch onderwijs meer nut te doen geven.
De samenstellers hadden opgemerkt, dat er veelal in de geschiedenis van Gods
openbaringen eene schromelijke onkunde heerschte en dat later, bij het afleggen der
belijdenis het verzuim moeielijk is in te halen.
Waar Piccardt in dat geschrift den bijbel een goddelijk gezag toekent en hem houdt
voor den éénig onbedriegelijken regel van geloof en leven, kan het ons niet
bevreemden, dat hij dat heerlijke boek vóór alles gekend wilde hebben door de
aanstaande lidmaten, dat hij de gewijde geschiedenis als de bron beschouwde van
het geloofsleven, en dat hij ijverig medewerkte om de kennis van die geschiedenis
te verspreiden.
Tot dat doel gaf hij ook in 1859 in druk eenige tabellen uit de Bijbelsche
geschiedenis. Reeds sedert lang had hij die ten dienste zijner catechisatiën ingericht.
Hij wilde voorkomen, dat, wanneer het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis
vervangen werd door de zoogenaamde geloofs- en zedeleer veel
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van dat eerste onderwijs werd vergeten, maar bovenal beschouwde hij dezen arbeid
als eene bijdrage tot ‘bevordering van het godsdienstig onderwijs, dat de grondslag
van alle onderwijs behoort te zijn.’ Ik heb gemeend enkele woorden te mogen
cursiveeren. Wanneer ik zoo straks zal trachten Piccardts richting als theoloog te
bepalen, dan zullen dergelijke aanhalingen mijn uitspraak kunnen bevestigen.
Trachtte Piccardt vóór alles de kennis van den Bijbel en van den Christelijken
Godsdienst bij zijne leerlingen te vermeerderen, hij begreep ook, dat die kennis alleen
dan vruchten kon dragen, wanneer niet alleen het hoofd, maar ook het hart en het
gemoed daarvan vervuld en doortrokken waren.
Deze overtuiging leidde hem in 1853 tot de uitgave van: Uw Leidsman, geschenk
aan jeugdige Christenen. Die leidsman is volgens hem ‘niemand anders dan Jezus
Christus, de weg, de waarheid en het leven,’ en de raad welke hij in dat boek geeft
is ‘geen andere, dan die door het Evangelie wordt gegeven.’
Den 14en April 1867 mocht Piccardt zijn vijf-entwintigjarigen dienst als predikant
herdenken. De toespraak toen gehouden is alleszins merkwaardig; misschien wel
met het oog op de kenschetsing van Piccardts karakter en richting, - deze laatste in
hare voorwaartsche beweging, - het merkwaardigste wat hij geschreven heeft.
Piccardt noemt dit plechtige feest een rustpunt in zijn leven, waarbij niet enkel
een ernstige blik achterwaarts moet geslagen worden, maar men veelmeer gedrongen
wordt tot een kalme beschouwing van het heden. Zulk een gedenkdag is een steunsel
voor
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de herinnering, een handwijzer op den verderen tocht.
Hij erkent den werkkring van predikant, die hem het uitzicht gaf de hoogste
belangen der menschheid te bevorderen, aanvaard te hebben ‘binnen de grenzen
eener kerkelijke bediening beperkt, maar al hadden daar geene belemmerde banden
tot andere wenschen geleid,’ er leefde in hem ‘een krachtig verlangen, om iets hoogers
te zoeken, dan hetgeen door voorschriften en vormen bereikbaar was.’ Langzamerhand
ontwikkelde zich dat verlangen, niet het minst door tegenstand en zeker niet zonder
strijd. De geschiedenis van elken zich ontwikkelenden geest zal er wel van getuigen,
dat, hoe ook de vrijheid wordt gewenscht en gezocht, niet altijd even gemakkelijk
de banden worden losgemaakt, die haar in den weg stonden. Maar juist die strijd
stuwde voorwaarts en bracht kracht en ontwikkeling aan. Wel verre, dat hij daarop
als op eene treurige herinnering, terug zou zien, zegent hij dien als de meest gelukkige
ervaring. Tot voortgaand onderzoek verplicht, werd zijn geloofs-overtuiging vaster;
tot verdediging geroepen, werd zijn arm geoefend en versterkt; dagelijks getuige
zijnde van afschrikkenden gewetensdwang en onvruchtbaren vormendienst, moest
wel de belangstelling in vrijer geestesrichting en zuiverder godsvereering klimmen.
Wat zich vroeger voor hem in twijfelachtig licht of in onzeker verschiet vertoonde,
trad langzamerhand in het licht van den vollen dag.
Zoo min Piccardt aarzelt te erkennen, dat na vijf-en-twintigjarigen arbeid nog een
wijd veld open ligt, en dat, na belangrijke schreden, nog andere misschien
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veel gewichtigere moeten worden gezet; zoo gelukkig acht hij zich, rustig en
blijmoedig te mogen verklaren, dat zijn hoogste roem is, dat een standpunt van voor
vijf-en-twintig jaren verre achter hem ligt.
Even prijzenswaardig als Piccardt het vond, dat de jeugdige predikant, bij het
aanvangen van zijn leeraarsambt openlijk en dadelijk uitsprak wat hij leeren zal,
achtte hij het in dien tijd vooral noodig, dat hij, als een nieuw tijdperk zich voor hem
ontsloot, getuigenis gaf van het standpunt waarop nadenken en ervaring hem brachten
en van den weg, dien hij zich voor het vervolg afbakent.
Ik kan mij zoo voorstellen, dat het een ernstig man als Piccardt heel wat gekost
heeft eer hij die woorden kon uitspreken en ze als waarheid mocht verkondigen.
Het was een breken met het oude, waarvan in deze toespraak de bewijzen niet
weinig talrijk zijn; het was een wegwerpen van het oude kleed, en het aantrekken
van een nieuw, dat zich nog gemakkelijk moest voegen naar den lichaamsvorm, en
waarin men nog niet recht thuis was; het was het gieten van den nieuwen wijn in
oude lederen zakken, waardoor gevaar bestond voor bersten en het verloren gaan
van én wijn én zakken.
Kan het dus verwondering wekken, dat Piccardt met dit woord niet zal zijn
opgetreden vóór dat hij zich zelf rekenschap had gegeven van de beteekenis in zijn
woord opgesloten, van den invloed dien het kon hebben, van de gevolgen die het na
zich kon slepen, maar toen hij ook éénmaal in zich zelf had nagedacht en overwogen,
toen hij de overtuiging had verkregen dat hij het nieuwe moest prediken als het
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betere, lag het geheel in het karakter van Piccardt om zich daarvan door niets terug
te laten houden, om geheel zijn eigen weg te gaan, zij het ook ten koste van veler
gehechtheid en trouw.
Andermaal ontmoeten we Piccardt op een halt in zijn loopbaan als
evangelieprediker. Het is op 10 April 1882. In zijne gedachtenisrede roemt hij zijn
volbrachten 40jarigen evangeliedienst, en ook nu wederom schroomt hij niet zich
zelven te geven, vrij uit te spreken en te getuigen van het geloof, dat hem staande
hield en dat hem onverflauwd doet roemen en hopen, zij 't ook dat zijne denkbeelden
gewijzigd zijn en loutering gezocht hebben in den kroes van den strijd over de
geloofsleer en zich verjongd hebben in den stroom van den vooruitgang.
Nu nog duidelijker dan voor 15 jaar, spreekt hij het vrij en onverholen uit, dat hij
er geen verdienste in ziet, dat men een geheel leven vasthoudt aan dezelfde waarheid.
Toen hij zich voor het leeraarsambt ging voorbereiden was het vrij algemeen
aangenomen, dat de leerlingen onderschreven wat door den leermeester werd geleerd.
De nieuwe richting welke zich in de godsdienstwetenschap uitbreidde greep ook hem
aan, en al kostte het den vromen Piccardt soms een bangen en langdurigen strijd, om
los te laten wat hij als kind reeds waar en heilig leerde achten, de waarheid ging hem
boven een overgeleverd goed.
Dooden wilde hij ze niet. Ze bleven hem bewaard als de zaden waaruit nieuwe en
frissche planten zijn voortgesproten en hij zegende ze op dien stond nog, dat zij hem
tot liefde voor die waarheid hadden geleid.
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Wanneer we die woorden, ongeveer door hem gesproken, toetsen aan hetgeen er
volgt, dan zouden we geneigd zijn te zeggen, dat Piccardt zich nooit geheel los heeft
kunnen maken van hetgeen hij vroeger als waarheid erkende.
Het ging hem als zoovelen onzer; hoezeer ook enkele leerstellingen om verwerping
vragen waar de wetenschap spreekt, toch is een zekere opwelling des gemoeds die
het oude, het heilige ons als een tooverbeeld voor den geest brengt, oorzaak dat dat
oude en heilige niet geheel verdrongen wordt. Dáár waar de koude werkelijkheid
dreigt alle poëzie, alle idealen terug te dringen, dringt zich juist diezelfde poëzie, dat
idealistisch fantaseeren met kracht naar voren en behoedt voor verder afbreken,
ontkennen en twijfelen. Naarmate men de kracht van het opwellende en opbruisende
water der bron tracht tegen te gaan zal die kracht zich meer ontwikkelen, zich forscher
voordoen en zullen de waterstralen zich hooger en hooger verheffen om het licht der
zon op te vangen en te breken, en in de schitterendste kleuren zich aan ons oog te
vertoonen.
Zoo ook bij Piccardt. Hooren wij hem slechts.
‘Toen ik voor het eerst voor de gemeente als leeraar optrad, was het met Paulus
woord: Wij prediken Christus, de kracht en de wijsheid Gods; als dienstknecht van
Christus bood ik mij aan bij eene tweede gemeente; tot u kwam ik met den wensch:
dat Jezus door het geloof in uwe harten mocht wonen.
‘Altijd en overal was Christus, de gekruiste, het middelpunt mijner prediking. Tot
Hem zocht ik allen te leiden, omdat ik geen anderen naam onder
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den Hemel vond, waardoor de mensch zou kunnen zalig worden. Hij is en blijft mij
de van God gegeven, eeuwig levende, de eenige en algenoegzame, het woord Gods,
de weg, de waarheid en het leven en daarom roem ik heden in Hem zeggende: ik
schaam mij Zijn Evangelie niet.’
Piccardt plaatst zich te midden der beide stroomingen. Aan den eenen kant ‘het
Dordtsche Sinaï, in wolken en donkerheid gehuld, waarvan bliksemen uitgaan die
den zwakken doen vragen, waar zullen wij eene schuilplaats vinden.’ Aan den anderen
kant verflauwde belangstelling in het Evangelie bij velen; dreigende ondergang van
het godsdienstig beginsel in de verheerlijking van de stof; zij werden minder die zich
het Evangelie niet schaamden. Hij ziet niet naar rechts of links. Al verlaten velen
hem; al ziet hij het gevaar dreigen, dat hij bijna door allen zou verlaten worden, strijd
voert hij niet tegen meeningen en richtingen, ‘en wie mij van lafheid beschuldige,
waar ik in den kerkelijken strijd geen partij kies, of veroordeele, als ik steeds naar
het voorbeeld van mijnen meester wijs en opwek Hem in zijne reinheid en liefde te
volgen; ik acht dat mijne roeping en God sterke mij om daaraan trouw te blijven,
want ik vind de ware levensversterking slechts in de gaven des geestes, die de
broederen niet verdeelen, maar de kinderen Gods verbinden tot een schoon en
onscheidbaar geheel.’
De natuur was echter ook bij Piccardt sterker dan de leer. Hij meende buiten de
partijen te staan; hij dacht zich zelfstandig genoeg om niet ter rechter, noch ter
linkerzijde uit te wijken, maar niettemin ontbrak hem die kracht, of beter gezegd,
ondanks
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zich zelven werd hij medegesleept om zich aantesluiten aan hen wier leuze hij meende
terug te vinden in de zijne: Christus en Evangelie.
Nog éénmaal vond Piccardt gelegenheid zich zelven en zijnen hoorders rekenschap
te geven van den arbeid, dien hij in den wijngaard des Heeren had verricht. Het was
op 1 April 1888. Helaas, hij moest dit doen door het geschreven woord. Nadat hij
tot in het najaar van 1887 voortgearbeid had noopte zijn gezondheidstoestand hem
om ontslag te vragen, hetgeen hem op de meest eervolle wijze tegen 1 April 1888
werd verleend. Niet meer in staat om voor de gemeente op te treden sprak hij haar
nog op indrukwekkende wijze toe in een Afscheidswoord, dat in het licht verscheen,
en zeer zeker een welkome herinneringsgave was voor de vele vrienden die hem in
zijne gemeente omringden, onder wie zoovelen waren aan wie hij zich door
wederkeerige liefde gebonden gevoelde.
Dat woord is uit menig oogpunt merkwaardig, vooral wat betreft zijne biographie
en strekt tot toelichting der godsdienstige denkwijze welke Piccardt beleed. Ongeveer
38 jaar heeft Piccardt zijne Evangeliebediening te Goes vervuld. Hij, onveranderd
in zijne toewijding en liefde voor de gemeente; om hem heen, schier alles veranderd.
Velen zijner gemeente zijn tot hunne vaderen verzameld; een nieuw geslacht bloeit
op hunne graven. Een zware strijd heeft hij op onderscheiden gebied vaak moeten
voeren; donkere dagen heeft hij doorleefd. Niettemin gevoelt hij diepgaand leed, dat
de banden, welke hem aan zijne gemeente bonden moeten verbroken worden. Hij
wist immers wat hem te wachten stond; hij was er van overtuigd
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dat het lot van ‘Zijn grooten Meester’ ook het zijne zou zijn. Sommigen zeiden: hij
is goed en anderen; hij verleidt de schare. Hij begreep dat de discipel niet meer dan
den meester was. Smaadheid lijden om den naam van Jezus is aan het belijden en
vooral aan het prediken van Hem verbonden.
Bijna een halve eeuw had hij het leeraarsambt in de Ned. Herv. Kerk bekleed en
hoewel de illusiën van den jeugdigen prediker plaats maakten voor de kalme
beschouwing van den grijzen dienstknecht, hij had vrienden gevonden, zelfs daar
waar hij ze niet gezocht had. Menige bloem werd op het dikwerf doornige pad
gestrooid.
Hij zou dan ook gewenscht hebben tot zijn levenseinde werkzaam te kunnen zijn
gebleven, maar de nog altijd heldere en werkzame geest kon niet langer over de
noodige lichaamskrachten beschikken. Hij begreep dat hij voor zijn gemeente niet
meer zijn kon wat hij zijn moest. Hij moest zijn werk opgeven.
De rust welke hij te 's-Gravenhage zocht, was hem niet lang gegund. Nadat hij 30
April, uit Goes was vertrokken overleed hij in de Hofstad op 15 November 1888.
De slepende en pijnlijke ziekte die zijn lichaam ondermijnde zette met kortere en
langere tusschenpoozen het sloopingswerk voort, en zacht en kalm, maar ook geheel
bewust van de ruste die hij inging, vlood zijn ziele henen naar hoogere sferen, mocht
zijn hart, waar zijn mond niet meer sprak, getuigen en roemen in zijn Heer en Heiland.
Piccardt was protestant in merg en been. Dit getuigt vooral de voorrede zijner
vertaling naar G. de Félice, in 1853 verschenen onder den titel: de Geschiedenis der
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Prorestanten in Frankrijk. Onverholen spreekt hij het daarin uit, dat ‘hoeverre het in
hem is om verdeeldheid te willen bevorderen tusschen de zonen van hetzelfde aardsche
Vaderland, en de liefde bovenal gaat, wij protestanten niet mogen vergeten dat wij
burgers zijn van het rijk der waarheid en des lichts, dat onze vaderen daarvoor eenen
bloedigen strijd hebben gestreden, dat ons hervormd geloof het dierbaarste erfgoed
is, dat ons nagelaten werd.’
Met voordacht neem ik enkele zijner regels over. Ik ben te veel overtuigd van het
doel en streven der ‘Maatschappij,’ welke boven elke geloofsverdeeldheid verheven
is, dan dat ik in deze een eigen oordeel over de waarde van dit zijn werk en van den
strijd daarin behandeld, zou willen uitspreken, maar ik meende mijn taak als
waarheidlievend levensbeschrijver te kort te zullen doen, wanneer ik die voorrede
geheel voorbij ging.
Trouwens wij moeten niet vergeten, dat de voorrede gedagteekend is 24 Augustus
1853, en dat de Aprilbeweging in dat jaar veler gemoederen bovenmatig had
geprikkeld, menige pen dubbel had doen scherpen, en den meest verdraagzame had
medegesleept in den stroom van het anti-papisme.
Stellen wij ons op het standpunt van den Evangeliedienaar, van den waren dienaar
zijner kerk, die trouw daaraan heeft gezworen en elken aanval, van welke zijde die
ook komt, met kracht van wapenen tracht afteslaan, die geen voetbreed zijner veste
laat verloren gaan, dan verdient de vertaler, beter gezegd bewerker, lof voor zijn
moed en zijn onversaagdheid, dan kunnen wij geheel mede gaan met de bede, welke
hij aan het slot van zijne voorrede
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met zooveel zeggingskracht uitspreekt: ‘Daarom bidden wij, dat een oprecht en
Evangelisch geloof, dat de liefde tot Christus meer en meer de harten vervullen en
aan elkander verbinden, en wij staan vast in de overtuiging, dat langs dien weg ons
hervormd geloof het best zal verdedigd worden, de rijkste vruchten zal dragen en
zich het meest aan anderen zal aanbevelen.’
Toch hadden we liever die voorrede minder scherp gewenscht.
Hij had een goed voorbeeld aan den oorspronkelijken schrijver de Félice, waar
deze in zijn voorrede, vertaald door Piccardt weergegeven, schrijft: ‘Maar ook, de
oude hartstochten mochten niet opgewekt worden, noch bij hen, wier vaderen zoo
groote verdrukking hebben geleden, noch in het gemoed van hen, die tegenwoordig
de heftigste tegenstanders van het protestantisme zijn.’
Vergeten wij echter niet, dat de vertaler-bewerker, in het jaar der uitgave, nog pas
sedert 10 jaar de hoogeschool had verlaten, dat het vuur der jeugd nog moest
getemperd worden door de bezadigdheid van den mannelijken leeftijd, dat de geheele
inhoud van het werk, dat hij niet alleen met aandacht moest doorlezen, maar in zijn
eigen denkbeelden omzetten en herscheppen, hem prikkelde en aanzette, zijn gemoed
schokte, en den scherpen geest vaardig deed worden, welke zich somwijlen op zijn
overigens fijn besneden gelaat afteekende en welke in den toon van zijn stem weleens
wêerklonk, - vergeten wij niet, dat hij zijne volle overtuiging uitsprak toen hij de
partij van Rome schilderde als eene ‘die geene middelen ontziet om het licht te be-
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strijden en te overheerschen.’ In dien zin verdient hij als man van karakter ieders
hulde.
Niet alleen was onze Goesche predikant een veelzijdig ontwikkeld man, die een
open oog en oor had voor de gewichtige vraagstukken van den dag, maar hij wist
zich ook op een gebied, dat buiten den gewonen weg zijner studiën lag, uitstekend
te bewegen. Door voorafgaande bronnenstudie voorbereid, met eene meer dan gewone
scherpzinnigheid begaafd, en onvermoeid zoekende en vergelijkende, stelde hij ten
behoeve der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, de geschiedenis van het
Cultuurstelsel op, in den jare 1873 uitgegeven, waartoe in 1867 was besloten.
We behoeven deze verhandeling groot 160 bladzijden, welke den toets kon
weerstaan van een ‘z e v e n t a l d e s k n n d i g e n buiten zijn kring daartoe
uitgenoodigd,’ maar even in te zien, om overtuigd te zijn van de onpartijdigheid,
waarmede de schrijver zijne aanteekeningen aan voor- en tegenstanders van dit stelsel
heeft ontleend, van de liefde en nauwgezetheid waarmede hij zijn onderwerp in een
zeer wetenschappelijk en niettemin populair geschreven opstel, heeft behandeld, van
de feitenkennis welke hij zich vergaard had om een zelfstandig en juist oordeel over
dat moeielijke vraagstuk naar den eisch uit te spreken, en van zijn gemakkelijken
schrijftrant, waardoor hij in staat was om gloed en leven te geven aan den vorm
waarin hij zijne gedachten over een dusdanig afgetrokken onderwerp wist te gieten.
Het valt niet te ontkennen, dat zonder het uittespreken, des schrijvers eigen meening
hier en daar
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door de regels henen gluurt, dat gemakkelijk valt aan te wijzen aan welke zijde hij
zich scharen zou, wanneer hij uitspraak had moeten doen in den rusteloozen strijd,
toenmaals over die zaak gevoerd, maar niettemin heeft hij zich strikt gehouden aan
zijne in den aanvang van de verhandeling uitgesproken meening, dat daar het niet
op zijn weg lag om tusschen uiteenloopende meeningen partij te kiezen hij eenvoudig
zou vermelden wat den een wenschen doet, dat het Cultuurstelsel gehandhaafd en
zelfs strenger toegepast worde en den ander tot het verlangen brengt, dat het met den
meesten spoed, als een verouderd kleed, worde ter zijde gelegd.
Trouwens Piccardts geheele richting wees reeds aan, aan welke zijde hij zich
scharen zou. Vóór alles was hij mensch en als zoodanig reeds gruwde hij van de
mogelijkheid zelfs, dat millioenen zijner natuurgenooten, al was de kleur van hun
huid ook anders, onrecht werd aangedaan of dat zij op de een of andere wijze zouden
worden vertrapt of uitgezogen.
‘Al zien onze oogen Java nooit, in ons binnenste moet de overtuiging wonen, dat
wij den Javaan rustig in de oogen zouden durven zien.’
Hier spreekt niet alleen de mensch zich uit, maar ook de Christen, de
Evangeliedienaar, die, zij zijne opvatting van den Bijbel en van den Christus eene
meer afwijkende van Calvijns stellingen en leeringen, niettemin het volle besef heeft
welke verantwoordelijkheid ieder voor zich draagt, waar het geldt als mensch, in
zijne verhevenste beteekenis, op te treden, vooral dan, wanneer hij door macht en
aanzien, door ontwikkeling en beschaving geroepen is, als meester en als heerscher,
boven de minder machtige, den
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minder aanzienlijke, den minder ontwikkelde en den minder beschaafde te staan en
hen te gebieden.
Dit besef deed hem ook zijne Inleiding aldus besluiten: ‘Laat het zijn, dat om
allerlei redenen de Javaan niet met rassche schreden kan vorderen op de baan, waarop
de volken van Europa hem vooruitsnelden, niets staat hem echter in den weg, om
dezelfde voorrechten met hen te deelen. En staart nu reeds het oog met bewondering
op het heerlijke land, waar de natuur met kwistige hand hare zegeningen verspreidt,
schooner nog en meer bevredigend voor Nederland zal de aanblik zijn, als op den
rijken bodem een door verstandelijke en zedelijke ontwikkeling gelukkig volk ons
zal kunnen danken en zegenen.’
Ook omtrent het vraagstuk der emancipatie van de vrouw heeft Piccardt zijne
meening uitgesproken. Dit deed hij in 1865 in eenige opmerkingen, onder den titel:
Moet de werkkring van de vrouw worden uitgebreid?, uitgegeven door de
Amsterdamsche Departementen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Hij strijdt in zijn opstel voor het recht, het belang en het geluk van het vrouwelijk
geslacht, en hoewel het materieele welzijn der vrouw bij hem hoofdzaak is, doelde
hij ook op hare geestelijke belangen. Hij bouwde voort, op den grondslag door hem
reeds in 1857 gelegd, door de uitgave van een tijdschrift onder zijn bestuur, getiteld:
E r i n a . Album voor Nederlandsche vrouwen.
De hoofdtitel klinkt zonderling. Het zij men wil denken aan den ouden Celtischen
naam van Ierland of aan den Griekschen soortnaam der furiën of wraakgodinnen, of
aan eene Helleensche dichteresse, tijdgenoote
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van Sappho, zeer zeker wordt hij daardoor niet gerechtvaardigd, doch een andere
reden is er de oorsprong van.
Den 28 Juli 1856 werd aan Piccardt eene dochter geboren die bij den doop den
naam ontving van Paschierina Johanna Frederica.
Toen nu aan het tijdschrift een naam moest gegeven worden, welke aan een
vrouwenaam herinnerde, koos de gelukkige vader den vrouwelijken uitgang van
dien, welke zijne dochter droeg, en vereeuwigde daardoor op dubbele wijze zijn
werk.
Gelukkig heeft de dochter des schrijvers het papieren kind overleefd en met eene
jongere zuster Marie Elisabeth Jeannette, zijne laatste dagen mogen verhelderen,
zijne zorgen en pijnen kunnen verlichten en hem met woeker de liefde en genegenheid
doen wedervinden, welke hij als trouw en liefdevol vader hun met mildheid schonk.
Erina, het tijdschrift, beleefde maar één jaar.
Het doel was het ‘aanbrengen van verpozing van zorgen en uitspanning na arbeid
maar niet minder om kennis te vermeerderen en levenswijsheid te bevorderen.’
Geestelijk voedsel, moreel nuttig zijn, stichtelijke lectuur, ziedaar de drie factoren,
de werkzame bestanddeelen of krachten, door welker samenwerking E r i n a op de
vrouwenwereld trachtte in te werken.
Of de invloed groot is geweest mogen we wenschen, hoewel ons daarvan niets is
gebleken. In elk geval heeft de redacteur, gesteund door mannen als H.M.C. van
Oosterzee, J. Herman de Ridder, DR. R. Bennink Janssonius, J. Molenkamp, e.a.,
eene poging aangewend om het bijbelboek zooveel
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mogelijk aan de vrouwen gekend, iets anders dan bekend, te doen zijn, en zoodoende
bemind te maken.
Piccardt begreep, en terecht, welk een heilzame invloed de vrouw, de moeder in
het huisgezin en op het kind kan uitoefenen, en daar hij zich vóór alles
Evangeliedienaar gevoelde, konden dan ook de opstellen, die van hem in dien bundel
voorkomen, niet anders zijn dan opwekkingen aan den Bijbel ontleend of hem door
het Evangelie aan de hand gedaan.
Met welk een gloed teekent hij zelf in zijn eerste opstel in dat tijdschrift dien
invloed: ‘In haar vertrek, - dat der huisvrouw, - prijkt het beste boek, juist niet door
pracht van band of verguldsel, maar door de kenteekenen, dat het dagelijks gebruikt
wordt en toch in eere gehouden. 't Is soms onbegrijpelijk hoe het zijn van de vrouw
het geheele huisgezin beheerscht, hoe hare ijdelheid allen ernst verbant of hare stille
huiselijkheid en ware vroomheid allen vereenigt en aan God verbindt. Als zij altijd
met kleeding, mode en opschik bezig is; als toilet, ameublement en dergelijke dingen
haar hoofdzaak zijn, dan sluipt licht de ijdelheid ongemerkt bij allen binnen. Gaat
zij daarentegen voor in huiselijkheid, eenvoud, godsdienstzin, verdraagzaamheid,
bovenal in werkdadige liefde tot God en den naasten, 't is alsof er vrede, eendracht,
welvaren, opgeruimdheid, ijver, in één woord of allerlei zegen door haar aan anderen
wordt medegedeeld. Haar voorbeeld maakt het dienen van God begeerlijk, haar
voorgang wekt de tragen en onverschilligen op, wat zij soms door bidden en smeeken
niet vermag, dat kan haar wandel uitwerken. Zij is het dikwijls die het huis tot een
tempel des Eeuwigen bereiden kan; om haar
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moeten zich kinderen en dienstbaren gaarne scharen, aangetrokken door den stillen
vrede, die uit hare blikken spreekt. Zij is gaarne onderdanig, want zij dient door de
liefde. Omdat zij zelve op God hare hope heeft gesteld, en in die hope niet wordt
beschaamd; omdat zij zelve het woord des Heeren tot haar licht en steun gekozen
heeft, wordt zij de trouwe leidsvrouw van allen, die haar omringen.’
Daar waar Piccardt een zaadkorrel vond, stond hij gereed om den wasdom er van
te bevorderen. Hij rustte niet voor dat zijne zorgen den groei en bloei hadden gesteund.
Zoo o.a. trachtte hij door middel van zijn tijdschrift aaneensluiting en samenwerking
te verkrijgen van de vrouwenvereenigingen die zich ten doel stelden ‘niet alleen
beklagenswaardige armoede te lenigen, maar ook zooveel mogelijk toenemende
verarming tegen te gaan.’
Ook hierin spreekt in de eerste en voornaamste plaats de predikant. Niet enkel ter
wille van de philanthropie doet hij zijn stem luide en krachtig hooren. ‘Als hoofdzaak
moet, zoo schrijft hij, bij deze vereenigingen op den voorgrond staan, dat zij moeten
uitgaan van, en onmogelijk zijn zonder christelijk beginsel. Eene vereeniging schreef
daarom terecht aan het hoofd van hare statuten, dat zij bestaat met het woord van
Paulus tot kenspreuk: Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft.’
Daar het mij te doen is om zoo weinig mogelijk van de theologische richting van
Piccardt te zeggen, wijl ik mij in deze geheel onbevoegd verklaar, meende ik
gerechtigd te zijn, om bij het behandelen zijner letterkundige voortbrengselen, nu en
dan hem
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aan het woord te laten, ten einde op die wijze door den denkenden lezer een beeld
kan ontworpen worden van de denkwijze die Piccardt voorstond, en welke ja, in het
tijdverloop van 46 jaren wijziging heeft ondergaan, maar toch niet van zulk een
ingrijpenden aard, dat de intrêepreek (1842), ter eerste standplaats, hemelsbreed zou
verschillen met het afscheidswoord in 1888 uitgesproken.
Waar Piccardt zich schaarde aan de zijde van de voorstanders der emancipatie van
de vrouw was er echter geen sprake van de minder goede beteekenis van dat woord,
van het man worden der vrouw.
Hij begint dan ook met de verzekering, niet op te willen treden ‘als voorstander
en verdediger van wat men gewoon is de emancipatie der vrouw te noemen.’ Eene
volkomen gelijkstelling van de vrouw met den man, die tot gelijkheid van rechten
en plichten, tot het opheffen van alle onderscheid in het maatschappelijk leven
tusschen de beide seksen leidt, acht hij een denkbeeld, dat slechts in opgewonden
hoofden kan oprijzen, een eisch die alleen in tijden van buitensporige overdrijving
kan worden uitgesproken; een hersenschim waarvan de verwezenlijking noch voor
het eene, noch voor het andere geslacht te wenschen is.’
Wat Piccardt voornamelijk wilde was het doel in de hand werken, voorgesteld
door bestuurders der beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, in hunne circulaire in dato Februari 1865, tot het oprichten eener
Industrie-school voor de vrouwelijke jeugd.
Waar de eene partij het dwaas, onbillijk en verderfelijk achtte de vrouw in
handenarbeid concurrente
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te doen zijn van den man, noemt het een ander een dringend belang en een heiligen
plicht.
De beide stellingen worden in Piccardts brochure ernstig overwogen, weerlegd of
aangeprezen, en ten slotte komt hij tot de conclusie, dat met kracht in de hand moet
gewerkt worden elke poging welke kan strekken ‘om het lot der vrouw te verbeteren,’
waartoe hij in de eerste en voornaamste plaats rekent het toelaten van de vrouw tot
fabrieken en werkplaatsen, tot kantoren en bureelen, tot winkels en magazijnen, tot
den huiselijken arbeid en tot de opvoeding van het kind in en buiten de school. Hij
wilde voor haar den weg tot nuttigen arbeid geopend zien, opdat van de velen die
niet geroepen worden tot een eigen huisgezin niet langer de klacht zou gehoord
worden: Is er dan voor mij geen arbeid, geen levenstaak?
Een bellettrist, een romanschrijver, een dichter stak in Piccardt niet.
Slechts éénmaal, zoover mij bekend is, heeft hij zich gewaagd om een bundel
novellen, Uit het leven getiteld, in 't licht te geven. Het was in 1859.
Hij zelf was ten volle overtuigd, dat wat hij gaf, slechts ten deele dien naam kon
dragen, want in Maart 1859 schreef hij aan zijn uitgever.… ‘Gij wilt novellen uitgeven
en vraagt mij: of mijne portefeuille die oplevert? Over uw voornemen zal ik niet
uitweiden, want ik laat de onderneming en hare verdediging voor uwe rekening.
Maar ik zend u hierbij een drietal verhalen, die gij drukken moogt als het u goed
dunkt. Misschien zijn ze genoeg aan het werkelijke leven ontleend, om eenige
belangstelling te vinden, en ik geef ze ook slechts als typen van wat men ziet en
gaarne zien zou in onze samenleving.
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Als ge maar onder het oog wilt houden dat ik mij niet als novellist bij u aanbied,
maar u op uw verzoek mijne verhalen geef.’
De stijl is eenvoudig, weinig bloem- of beeldrijk. De predikant treedt telkens te
voorschijn. Hij dramatiseert niet; hij redeneert en predikt. Het moge grepen uit het
leven zijn, gedaan uit zijne naaste omgeving, toch willen zij minder boeien, naarmate
zij misschien meer met de werkelijkheid overeenkomen, en die werkelijkheid te
droog en te dor voor ons optreedt. Het geheim van een dorpsverteller moest hij nog
aan een van Koetsveld, aan een van Duinen afzien, om daarin uit te munten, en van
de realistische, zeker niet naturalistische, school had hij te weinig gelezen, om effect
te maken met schilderingen, welke kleur, gloed en leven aan zijn verhalen moest
geven.
Eerst dan wanneer hij ruimschoots bot kon vieren aan de homiletiek was Piccardt
in zijne bellettristische geschriften op zijn plaats.
Als volksschrijver en redacteur van het te Goes uitgegeven Volksblad, waarvan
de door hem ge leverde artikelen, onder den titel van ‘Allemans-gading’ in 1888 zijn
verschenen, nam Piccardt daarom een uitnemend standpunt in. ‘Woorden uit het
groote levensboek voor het volk verzameld’, wist hij te spreken met al den gloed der
overtuiging, met al den ernst die hem eigen was, wanneer het bij hem gold het tijdelijk
en eeuwig welzijn zijner medemenschen. Geheel gaan we daarom mede met den lof
hem gegeven in één der nummers van dit kleine doch invloedrijke blaadje,1 en waarin
tevens zijne werk-

1

Volksblad. 17 Nov. 1888. Uitgever J.A. Ross. Goes.
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zaamheid op het gebied der journalistiek, - hij leverde ook vele bijdragen aan allerlei
couranten in den lande, - gekenmerkt wordt.
‘Tot ons blad stond DR. Piccardt lang in de allernauwste betrekking. Van de
oprichting der Coöperatieve Vereeniging af, was hij een der medewerkers van het
orgaan dier Vereeniging: het Coöperatie-Volksblad, en toen in Mei 1878, de uitgave
van dit blad gestaakt werd, was hij de man, die de Hoofd-redactie op zich nam van
het Volksblad, dat toen voor rekening van den tegenwoordigen uitgever het licht
zag.
‘Tot Augustus 1887 heeft DR. P. die taak vervuld; toen belette ziekte en afwezigheid
hem de verdere vervulling.
‘Hoe hij zich van die taak heeft gekweten, gedurende de vele jaren, dat hij
Hoofd-redacteur was, het is niet aan ons dit te beoordeelen.
‘In hem verloor het Volksblad veel.’
Op gegeven oogenblikken wist Piccardt de juiste snaar aan te roeren die het gemoed
zijner hoorders en lezers deed trillen en klinken.
Vandaar ook, dat hij, op hoogtijden van het Vorstelijk huis, eene aangrijpende en
opwekkende rede in de volle gehoorzaal of in het ruime kerkgebouw uitsprak, die
getuigde van vaderlandsliefde en van liefde voor zijn vorst en zijn volk. Vol geestdrift
herinnerde hij dan aan de weldaden, welke Nederland genoot; vuurde hij aan tot
bestendiging van den liefdeband tusschen Nederland en Oranje; bad en smeekte hij
dat de Vader aller lichten een God van Nederland en Oranje zou blijven, zooals hij
steeds geweest was.
Op die oogenblikken kon Piccardt dichterlijk zijn.
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Zijn prozastijl, dikwerf stroef van vorm, en die wel eens herinnerde aan den vroegeren
nutsstijl kreeg nieuw bloed in de aderen. Piccardt verjongde zich zelf, en met die
verjongingskuur ontplooide zich zijn zinbouw; hij ontschroefde de dikwerf eentonig
stroeve periodes; hij schitterde met klank van woorden, met rijkdom van denkbeelden,
met zwierigheid en losheid van vorm. Het was of de juichtoon van heel het volk hem
opwond tot een hoog gestemde welsprekendheid.1
In zulke oogenblikken ontwikkelde zich misschien ook bij hem de dichterader.
Waar zijn gemoed volschoot stemde hij de lier of de luit. Niet dikwerf gebeurde dit,
maar wanneer hij het deed, dan had hij iets te zeggen; zoo o.a. met ‘Eene bede voor
de Bevelandsche Plattelandsweezen; dichtregelen uitgegeven ten voordeele van de
Vereeniging voor Weezenverpleging op Zuid- en Noord-Beveland in September
1888,’ of andere kleinere of grootere gedichten, welke hij bij verschillende
gelegenheden en bij huiselijke feesten, vervaardigde, en die voor 't meerendeel in
afschrift bij belangstellenden in album of portefeuille worden bewaard.
Zijn ambtgenoot te Goes, de heer P. Huet aan wiens uitvoerig inlichtend schrijven
ik enkele levensbijzonderheden van den overledene ontleen, - de heer Huet ontvange
daarvoor openlijk mijn welgemeenden dank, - schrijft mij dan ook dat Piccardt eene
gemakkelijkheid had om zich in versmaat uit te drukken, waarin dikwerf fijne,
goedhartige geestigheid tintelde. Ziehier eene proeve.
Als praeses van den ring had Piccardt de vaka-

1

‘'s Konings 70e verjaardag.’ Feestrede enz. Goes, 1887.
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tuurbeurten te regelen. Een van de laatste malen (indien niet de laatste maal), dat hij
aan Ds. Huet het door hem opgemaakt lijstje toezond van de beurten, die door de
verschillende predikanten moesten vervuld worden, voegde hij er met toespeling op
de eerste letters hunner namen, het volgende versje aan toe:
Warnsinck, Giltay, Hage, Huet, Hugenholtz, van der Hoeven.
‘De W aan 't hoofd der beurtenlijst,
(Gelief dit op te merken)
Zegt niet: ‘Men preekt uit Winstbejag,
't Is Weldoen hier en Werken.
‘En waarom moest de enkele G,
Tusschen vier H 's verdwalen?
Wel, 't Geld is alles in één kas,
Maar velen komen 't Halen.’

Piccardt was door en door historisch. Zijn massieve geest liet zich niet op den
gevleugelden wiekslag der phantasie naar den Zangberg voeren. Hij was te zwaar
geharnasd om Pegasus te bestijgen. Hij was niet de vlinder, die van bloem tot bloem
zweeft, spelend en dartelende in 't licht der zon om te schitteren met het goudstof dat
zijn vleugelen dekt; hij was de nijvere bij die des avonds zoowel als des morgens
onvermoeid bezig is om haar stof te vergaderen.
Had Piccardt zich de beeldende kunsten tot arbeidsveld gekozen, hij zou
beeldhouwer zijn geworden of de etsnaald hebben gehanteerd. Ware hij al dichter
geweest, hij zou in het epigram hebben uitgemunt. Zoo hij Esculaap als patroon had
gehad, zijne ontleedkundige kennis zou hem zeker hebben ver-
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heven boven zijne kunstbroeders. Het wiskundige, het zekere, dat was het wat hem
aantrok, en zóó ontstond naast den predikant en theoloog, naast den moralist en
denker de historicus, de archivaris.
Zeer zeker heeft hij op dit gebied het meest naar buiten gewerkt. We moeten dus
daarop ook het meeste licht laten vallen; met andere woorden, geheel het zwaartepunt
van Piccardt `s werken en streven ligt m.i. in zijn archiefarbeid, en daarin heeft hij
zich zelf een monument gesticht; niet alleen door alles wat hij ten bate der gemeente
Goes verrichtte in het ordenen en beschrijven harer archieven, maar voornamelijk
door zijn ‘Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes.’ Voorlezingen door
hem aldaar gehouden en in 1864/5 in 't licht verschenen. Die eenvoudige titel sluit
eene volledige stedebeschrijving in, en ten volle verdient zij den lof haar door den
archivaris van Leeuwarden, mijn vroegeren leermeester en vriend W. Eekhoff,
gegeven, wanneer hij zegt: ‘In den aangenamen vorm van voorlezingen is dit werk
een der belangrijkste stedebeschrijvingen van den nieuwen tijd.’
Hoe kwam Piccardt er toe om het ambt van predikant der kerkelijke met dat van
archivaris der burgerlijke gemeente te vereenigen?
De voorrede van zijn werk geeft het antwoord op die billijke vraag. Ziehier wat
hij schrijft:
‘Vijftien jaren geleden, ongeveer 1849 was het archief der gemeente Goes niet
anders dan een chaos, waarvan niemand den inhoud kende, waarvan men den omvang
zelfs niet berekenen kon, omdat schier elk vertrek van het raadhuis een deel daarvan
be-
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vatte. Mijn geleerde en ijverige bloedverwant mr. J.G. ab Utrecht Dresselhuis, die,
evenals zijn beroemde vader, eene groote voorliefde had voor de geschiedenis en
oudheid van Zeeland, zette zich toen als advokaat hier neder en werd al spoedig, op
zijn verzoek tot archivaris der gemeente benoemd. Eenige bezoeken op den zolder
van het raadhuis hadden hem de zekerheid gegeven, dat daar veel verholen lag, wat
verdiende aan het licht gebracht te worden, en met moed vatte hij de niet kleine taak
op, om eerst den verwarden en verspreiden hoop te ordenen. Nog nauwelijks daarmede
begonnen, werd hij door eene ongesteldheid aangetast, die ongeneeslijk was en die,
hoewel langzaam, zijne krachten sloopte, zoodat hij, zijns ondanks het aangevangen
werk staken moest. Na eenige maanden lijdens ontrukte de dood hem aan de liefde
zijner ouders, wier eenig kind hij was, en aan eene schoone toekomst, die zijn
gelukkige aanleg, zijne veelzijdige gaven, zijn jeugdige ijver hem voorspelden. Zijn
heengaan was in meer dan een opzicht een gevoelige slag ook voor onze stad, niet
het minst, omdat daarmêe de hoop werd uitgesteld, om eindelijk eens te weten, wat
er van het oude gemeente-archief nog overig was, en om eenige orde te verkrijgen
in den voorraad, dle door wanorde genoegzaam onbruikbaar was geworden.
‘De gedachte kwam zelfs niet in mij op, dat ik zijne plaats vervullen kon. Sedert
mijne komst in Zeeland, en vooral nadat ik mij in meer vertrouwelijken omgang met
den vader van Dresselhuis mocht verheugen, had ik wel eens een en ander uit de
kerkelijke oudheid van Goes opgedolven, maar ik had mij tot het kerkelijke bepaald
en slechts in uren
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van uitspanning mij daaraan kunnen wijden. De vroeg gestorven archivaris had mij
van tijd tot tijd iets medegedeeld van hetgeen door hem gevonden werd, en daardoor
vooral was de lust bij mij aangewakkerd om mijne onderzoekingen voort te zetten.
Nu hij ook mij ontvallen was moest ik, of van eene studie die mij lief geworden was
afzien, of trachten het werk voort te zetten, dat door hem was aangevangen. Ik besloot
tot het laatste. En hoezeer overtuigd, dat ik daartoe lang niet die talenten bezat, die
ik in den jeugdigen geleerde had bewonderd, beschouwde ik het, daar niemand den
jongen Dresselhuis verving, in zekeren zin als een plicht der erkentelijkheid aan hem,
wanneer ik althans poogde om het door hem begonnen werk voort te zetten. Aan
hem komt dus de eer toe, dat hij den grond heeft gelegd tot de ordening van ons
archief, die thans voor een groot deel voltooid is.’
Den titel van Archivaris verkreeg Piccardt niet terstond. Hij bleef dilettant tot 18
Februari 1861, toen hij in die functie benoemd werd. Niettemin bleef hij van den
aanvang af, dat hij de zware taak van Dresselhuis zich op de schouderen had geladen
in 't belang van het oud-archief der gemeente Goes werkzaam. In de weinige uren,
welke hij aan zijne gewone ambtsbezigheden ontwoekeren kon sloeg hij met lust en
ijver de hand aan het werk.
Alle hoeken en kasten op het raadhuis werden doorsnuffeld, alles werd te zamen
gebracht, waarna getracht kon worden om zich een weg te banen door de bergen
paperassen, welke zich op die wijze ophoopten.
Die arbeid ging niet spoedig voort en de ‘dilettant-
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oudheidzoeker’, zooals hij zich zelven noemt, zuchtte meer dan eens bij den aanblik
van alles, wat hij nog zou moeten verrichten om éénmaal het voorgestelde doel te
bereiken.
Gedeeltelijk was hij aan de eindpaal zijner wenschen toen hij, een gedeelte zijner
taak verricht hebbende, beloond werd door zijne benoeming. Daardoor had hij een
mandaat verworven, dat, bij medewerking van den Secretaris, die volgens de
Gemeentewet aangewezen is om zorg te dragen voor de oude archieven, hem de
volle macht en de bevoegdheid gaf om in de eerste plaats het oud-archief bruikbaar
en vruchtbaar voor de Gemeentelijke administratie te maken en het ten tweede te
doen strekken ten dienste der geschiedenis van Stad en Provincie.
Onwillekeurig was Piccardt in dezen laatsten zin werkzaam geweest. Gedurende
de jaren, die er met het zoeken, ordenen en beschrijven voorbij gingen, had hij voor
zich zelven, aanteekeningen gemaakt en zooveel mogelijk alles verzameld wat over
de geschiedenis der stad licht kon verspreiden. Daardoor kon hij ook antwoorden,
naar de mate der belangrijkheid van het archief, op vragen hem gedaan, en door de
som zijner onderzoekingen mede te deelen aan het gemeentebestuur, dat bestuur
zijne erkentelijkheid toonen voor de welwillendheid en erkentelijkheid den archivaris
in den dop wederkeerig betoond.
Een en ander gaf de oorsprong aan de reeks der voorlezingen over de geschiedenis
der stad in den winter van 1860-61 gehouden, of liever zooals Piccardt het nederig
uitdrukt: ‘Om uit haar verleden een en ander aan mijne stadgenooten te vertellen.’
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In den beginne waren de lezingen voor de pers niet bestemd. Al proevende begonnen
de Goezenaars smaak in het onderwerp te krijgen. De eerste lezing werd door andere
gevolgd; men drong er op aan dat Piccardt meer vertellen zou; men wilde het alles
herlezen.
Welnu, de overweging dat er geen bepaalde stedebeschrijving van Goes was, en
dat gedeelten harer geschiedenis verspreid lagen in algemeene werken1 of periodieken
van vroegeren tijd, noopten hem om aan den uitgedrukten wensch gevolg te geven
en zijn werk: ‘Bijzonderheden, enz.’ was geboren.
Piccardts werkzaamheid als Archivaris heeft zich niet alleen beperkt tot het Archief.
Ook de Bibliotheek der Stad en de verzameling oudheden betrekkelijk hare
geschiedenis waren aan zijne zorgen toevertrouwd.
Er liggen drie kwarto boekdeeltjes voor mij, welke getuigen van zijne
werkzaamheid wat deze laatste betreft2. Zij zijn getiteld:
Catalogus van de Bibliotheek der gemeente Goes 1e en 2e Ged., en Catalogus der
verzameling van voorwerpen betrekkelijk geschiedenis en oudheidkunde ten stadhuize
van Goes. Met drie bijlagen, waarvan de 1e bevat de lijst der gilden-goederen; de 2e
de archieven der Boogschutters gilden, en de 3e de

1
2

Reigersbergen en van Boxhorn, 1644; Smallegange, 1696; de Tegenw. Staat 9e en 10e deel,
1753; de Kanter en ab Utrecht Dresselhuis, 1824, en eenige kleinere.
Met een vriendelijk inlichtend schrijven mocht ik die van mijn ambtgenoot den heer MR.
N.C.H. van Daalen Wetters, ontvangen. Ik betuig Z. Ed. Gestr. daarvoor mijn welmeenenden
dank.
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lijst der verzameling brieven en handteekeningen. Deze Catalogus is verdeeld in 11
hoofdstukken: Charters en archieven; Beeldhouwwerken; Schilderstukken;
Teekeningen, Gravures, enz.; Kaarten; Standaards van maten en gewichten; Zegels,
Stempels, enz.; Gilden-goederen; Div. Oudheden; Medailles; Div. Bijzonderheden.
De twee deelen van den Catalogus der Bibliotheek zijn onderscheiden in, ten eerste
de werken, welke meer rechtstreeks de geschiedenis der Stad en hare
administratiezaken; het tweede gedeelte bestaat uit eene verzameling pamfletten,
tractaten, en andere stukken, zoowel met betrekking tot de geschiedenis des vaderlands
als over gebeurtenissen elders voorgevallen, alle in Nederland uitgegeven van het
einde der 16e eeuw tot onzen tijd.
Wanneer men deze Catalogi inziet dan valt het niet te ontkennen dat reeds nu een
wijziging, eene omwerking hoog noodig was geworden. In onze dagen stelt men
andere eischen. Niemand was daarvan meer overtuigd dan Piccardt zelf. In het laatste
verslag, (Febr. 1888) dat hij aan het gemeentebestuur aanbiedt vloeit deze zinsnede
uit de pen: ‘Ook de Catalogus der bibliotheek eischt herziening. Ik had gehoopt
daarmede te kunnen aanvangen en daarbij zou ik den regel gevolgd hebben om
allereerst af te zonderen wat op de griffie tehuis behoort, omdat het dagelijks bij de
behandeling van zaken te pas komt. Een afzonderlijke Catalogus had daarvan
opgemaakt behooren te worden, een werk, eigenaardig bij de ambtenaren der griffie
tehuis behoorende. In de tweede plaats zou ik de onderscheiding naar het formaat
hebben laten varen, om alles wat tot eene rubriek behoort, bij een te brengen zonder
onderscheid van formaat.’
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Helaas, hij moest tot zijn leedwezen afzien van dit reuzenwerk; zijne geschokte
gezondheid dwong hem tot aftreden. Niettemin is zijn werk eene uitstekende legger,
een hulpmiddel, waarvan het grondvesten oneindig veel moeielijker is geweest, dan
het verbeteren, vervolledigen en vervormen inspanning zal vragen aan hem die later
dat werk onderneemt.
Dit zal zeer zeker ook het geval zijn met den inventaris van het oud-archief. Die
inventaris is geschreven, dus in concept voorhanden, en hij doelt daarop, wanneer
hij in datzelfde verslag schrijft: ‘Ik zal dus een arbeid staken, waaraan ik gaarne mijn
beschikbaren tijd wijdde, en dien ik hoop niet zonder vrucht te hebben verricht. Ik
mag bij mijn vertrek een leidsman, - ik onderstreep, - in het oud-archief achterlaten
en tevens wijzen op een en ander dat ik uit den ouden schat weder te voorschijn
brengen mocht.
Het is te hopen, dat B. en W. der gemeente Goes den raad zullen voorstellen dien
inventaris te doen drukken opdat hij niet alleen leidsman kunne worden voor elken
beoefenaar der geschiedenis, maar ook opdat daardoor de archivaris Piccardt beter
zal gekend en gewaardeerd kunnen worden.
Welk standpunt nam Piccardt als archivaris in?
Deze vraag vereischt eenige nadere toelichting.
Sedert eenige jaren heeft zich in zake het ordenen en inventariseeren der oude
archieven eene richting geopenbaard, welke tot grondslag heeft zooveel mogelijk
den vroegeren toestand te bestendigen zoo zij behouden bleef, of zoo niet, de ordening
in den geest van dien toestand te doen plaats hebben, en tot
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richtsnoer daarvan gebruik te maken van oude inventarissen of lijsten daarop
betrekkelijk of daarheen wijzende.
De uitnemendste woordvoerders van die richting zijn de archivarissen Jhr. Mr.
Th. van Riemsdijk1 en Mr. Sam Muller Fred. zn.2 De laatste vooral spreekt zich
duidelijk uit door logischen gedachtengang.
Hunne denkbeelden zijn verre van nieuw. Reeds in 1831 was Lacomblet3 het
beginsel toegedaan, dat men elk archief, waarvan de beschrijving wordt ondernomen,
zooveel mogelijk in dezelfde orde moet laten, waarin het zich bevindt. De gronden
daarvoor zijn tweeërlei: 1o kan men veilig aannemen, dat de stukken in den regel op
de bestaande wijze zijn bij een gevoegd, omdat er zakelijk verband tusschen die
stukken bestaat, en 2o kan men bij het behoud dier orde of bestaande regeling gebruik
maken van leggers, klappers, lijsten of inventarissen waarin het archief is beschreven
of geinventariseerd.
In ongeveer dezen zelfden zin hebben ook de heeren Vermeulen4, en de Stoppelaar5
in 1850 en 1883 gesproken.

1
2
3
4
5

Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk, De Griffie Van Hare Hoogmogenden. Bijdrage enz. s' Grav.
1885.
Mr. S. Muller Fzn. Catalogus v.h. archief v.h. kapittel van St. Pieter s' Grav. 1886.
Instruction zur Verwaltung des Kön. Preussischen Provincial-Archives in Düsseldorf (6 Nov.
1831, in Friedemann's Zeitschrift für die Archive Deutschlands (Gotha 1852) p. 121.
Dr. P.J. Vermeulen, Verslag aangaande de archieven der provincie en der voormalige vijf
kapittelen te Utrecht. Utr. 1850.
Mr. J.H. de Stoppelaar, Inventaris v.h. Oud Archief der Stad Middelburg 1217-1581,
Middelburg 1883.
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Het oude, aldus nieuw geworden systeem, wordt echter slechts voorwaardelijk
aangenomen, zelfs dan ook wanneer men er de beteekenis niet aanhecht van het
herdrukken van oude inventarissen, zij het ook dat die zijn uitgebreid, herzien of
verbeterd.
En terecht, want ‘de bestemming der Inventarissen, die men thans van een
Archivaris verwacht is eene geheel andere, dan die, waarvoor de bewerker der oude
lijsten deze wenschten te gebruiken.’
Hoe toch zijn die oude lijsten meestal ontstaan?
Een Secretaris of een zijner klerken wenschte in de vele kasten en laden, waarin
zijn archief, geborgen was, den weg te vinden. Hij maakte, of deed maken, lijsten
van het hoog noodige, de dagelijksch te raadplegen stukken; van het minder noodige,
de stukken, welke om zoo te zeggen afgedaan waren; en van de oude stukken, de
stukken die in zijn tijd reeds tot het grijs verleden gingen behooren. Soms werden
zelfs lijsten gemaakt van stukken naar de plaats waar zij waren opgeborgen.
Een wetenschappelijke gang ontbrak dan ten eenenmale. Eene, zij het ook maar
eenigszins leidende gedachte tot begrip of aanwijzing van de wording en de
ontwikkeling van het archief lag er niet aan ten grondslag. De lijsten waren alleen
dienstig om gemakkelijk den weg in het archief te vinden.
Niettemin hebben die oude lijsten hare betrekkelijke waarde al was het alleen maar
om door de indeeling en de plaats der berging eenigermate den inhoud en het verband
te leeren kennen.
Aanbevolen mag het dus in elk geval worden om te trachten de beginselen te
kennen, waardoor de vroegere beheerders zich lieten leiden. Zij waren
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t'huis in hunne administratie en de weg, door hen gevolgd, kan dus eenigermate den
goeden weg heeten.
Er is echter nog meer.
Een archief heeft de hoogste waarde voor den eigenaar, voor het lichaam, het
corpus, onder wiens administratie het is ontstaan.
Dat lichaam heeft dus in de eerste en voornaamste plaats, en om zich zelfs wille,
belang om met den inhoud bekend te zijn, ten einde rechten en belangen te kunnen
handhaven, zoo van zich zelf, als van zijn leden.
Dit inzicht en die bestemming doen hun invloed gelden voor de wijze van
inventariseeren.
De archivaris behoort dus niet uittegaan van het beginsel, dat hij de aan zijn zorg
toevertrouwde stukken dienstbaar moet maken aan de wetenschap, of dat vak van
studie, waarvoor hij of anderen, een bijzondere voorliefde heeft.
Bescheiden aangaande de rechten van een gemeenschappelijken muur hebben
dezelfde aanspraak op zijne waardeering en belangstelling als die waarbij de rechten
van souvereine machten zijn afgebakend. Waardeloos is dus niets. Wat op het eene
oogenblik onbelangrijk schijnt blijkt wellicht eenige dagen later van het hoogste
gewicht te zijn.
Ook dit pleit voor de oude orde van zaken, mits met beleid en met
wetenschappelijken zin toegepast.
Opmerking verdient echter dat de voorafgaande opmerkingen alleen dan zin
hebben, wanneer die oude lijsten of inventarissen niet verloren zijn geraakt, en de
vroegere orde niet geheel en onherstelbaar is verstoord geworden.
Immers, wanneer de archivaris van 's Hertogen-
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bosch1 mocht schrijven, dat hij met de rangschikking en beschrijving niet zoo
vooruitgekomen was, omdat aan den Archivaris, uit den aard zijner betrekking, - ook
de werkzaamheden zijn opgedragen, bij de dagelijksche administratie der gemeente
voorkomende en behoorende, als het adviseeren rapporteeren enz. aangaande quaestiën
van oude rechten als anderzins, dan zal zulk een terugbrengen tot de oude orde van
zaken, zoo dit al mogelijk ware, zooveel tijd vorderen, dat een menschenleeftijd
noodig zou zijn om dat doel te bereiken.
Dit is geene overdrijving. Wanneer we b.v. weten, - om slechts een enkel voorbeeld
te noemen, - dat de ordening van het oud-archief der gemeente Middelburg in 1840
werd ter hand genomen en dat eerst in 1882/1883,2 de Inventaris van de stukken der
jaren 1217/1581 verscheen, uitmakende nog geen 3000 nommers, dan ligt daarin
opgesloten, dat het regelen en rangschikken van een ongeordend archief tijd, nog
eens tijd, ja veel tijd verslindt. ‘Veel tijd verslindt, waarvan geen rekenschap is te
geven. Dr. Vermeulen drukt dit zeer eigenaardig uit, als hij zegt: ‘Wanneer door den
Archivaris niet wordt geofferd aan het publiek maken van oude bescheiden, dan is
zijn werkzaamheid, al loopt die over jaren, vrij wel voor het oog verborgen. ‘De
voorbereiding tot het komen van inventariseeren is eene weinig geruchtmakende
bezigheid.’
Ik meende deze opmerkingen te mogen inlasschen om mijn overleden vriend te
vrijwaren voor mogelijke

1
2

In zijn verslag over het archief van 's Hertogenbosch over de jaren 1867/71.
Mr. J.H. de Stoppelaar Inventaris, enz.
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beoordeelingen van onkundigen, dat hij een tijdvak van ongeveer 25 jaren,1 noodig
heeft gehad om het Goessche archief te ordenen en te beschrijven.
Waar dus een leiddraad van voorheen ontbreekt, en het terugbrengen der stukken
tot vroegere indeelingen, waarvoor dikwerf slechts zoo vage gegevens op de stukken
te vinden zijn, te veel tijd zou vorderen, zal de rangschikking moeten worden
ondernomen in de orde die ons het beste dunkt.
De onderstreepte woorden zijn van den heer Muller2 en geven het bewijs, dat elke
ordening van een archief verricht wordt, naar ieders subjectieve meening, zij 't ook,
dat van den eenen kant in het oog wordt gehouden de oorsprong en het doel van het
te inventariseeren archief, en van den anderen kant gelet wordt: ‘dat zij, die thans
archief-inventarissen raadplegen, personen zijn, wie het niet in de eerste plaats te
doen is om het bewijs van een geldelijk voordeel aanbrengend recht, maar om de
kennis van oude toestanden.’
De heer van Riemsdijk3 stemt daarmede in, wanneer hij schrijft: ‘Vraagt men hoe
onze oude archieven worden geordend, dan is het moeielijk daarvan een denkbeeld
te geven. Naar algemeene

1

2
3

In een der Couranten las ik: Goes, 19 Februari. Gisteren was het 25 jaar geleden, dat Dr.
R.A. Soetbrood Piccardt tot Archivaris in deze Gemeente werd benoemd. Naar de G. Ct.
verneemt mocht de Heer P. dezer dagen de laatste hand leggen aan een werk dat jaren van
onderzoek en inspanning vorderde. Door hem moet namelijk voltooid zijn de Catal. v.h.
oude archief, loopende tot 1813.
Mr. S. Muller Fzn., Catal. enz.
Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk, De Griffie enz.
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regels of beginsels geschiedt dit niet. De zaak wordt meestal aan de beambten die
zich daar mede bezighouden, overgelaten. Zij gaan daarbij zeer verschillend te werk,
ieder op de wijze, die naar zijne opvatting het best strookt met het archief, dat hij
onderhanden heeft genomen.’
Gaat men dan ook de bestaande inventarissen, inzonderheid van
gemeente-archieven na, dan vindt men weinig eenheid.
De inventaris van Middelburg is zuiver chronologisch. Het gemis aan
rubriekverdeeling wordt vergoed door drie alphabetische registers van zaken, van
namen en van verouderde woorden. Men gaat in dien inventaris zelfs zoover in dat
stelsel, dat o.a. de Tresoriersrekeningen telkens gebracht worden op het jaar waarover
de rekening loopt of waarin ze is afgesloten.
Amsterdam daarentegen, met Leiden, Haarlem en Dordrecht, e.a. gemeenten, heeft
eene scheiding gemaakt tusschen ‘Charters of perkament en-brieven,’ ‘Papieren en
losse stukken,’ ‘Registers en bundels,’ waarbij dan voor de charters of
perkamenten-brieven de tijdkundige orde is gevoegd, en voor de andere rubrieken
verdeeling met chronologische onderverdeeling is nuttig geoordeeld. Haarlem deelt
daarbij het tijdvak van de vroegste tijden af tot 1813 in drie onderdeelen, welke
eindigen met de jaren 1581, 1795 en 1813, en bewerkstelligt daarin de verdeeling
door Amsterdam aangenomen.
Deze wijze van indeeling wordt zeer gewraakt door Muller.1 Wanneer hij zegt:
De inventaris mag niet de scheidsmuur zijn van perkamenten of papier, losse bladen
of in deelen geschreven.

1

Mr. S. Muller Fzn., Catalogus. enz.
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Het zou niet moeielijk zijn door een tabellarisch overzicht aan te toonen de vele
afwijkingen en punten van overeenkomst, welke bij de archivarissen der genoemde
gemeenten het inventariseeren hunner archieven hebben beheerscht. Het kan echter
vrij wel onnoodig geacht worden, wanneer men bedenkt, dat het hoofddenkbeeld:
rubriekverdeeling de hoofdzakelijk leidende is geweest.
En voorzeker zulk eene verdeeling strijdt ook niet zoo geheel tegen het wezen van
een archief.
Een archief toch is een organisch geheel, dat uit, en met de corporatiën gegroeid
is, waaraan het behoort.
Elke tak van beheer der corporatie had haar afzonderlijk archief, bestaande uit de
bij haar inkomende, en de minuten der van haar uitgaande stukken. In de door elk
departement gehouden registers, in de door hetzelve afgelegde rekeningen komen
natuurlijk alle onderwerpen, waarover zich de bevoegdheid van dat departement
uitstrekken ter sprake, en die onderdeelen vormen alzoo van zelf de rubrieken waarin
het archief te verdeelen is.
Wil men dus niet het bijeenbehoorende uiteenrukken en de gezonde orde verstoren
dan behoort men ook de losse stukken, behoorende tot elk departement, bijeen te
houden, of zoo zij verspreid zijn, te hereenigen met de daartoe betrekkelijke registers
en banden. De inventaris zal zoodoende van zelf een ovorzicht geven van het
samenstel der geheele corporatie en verdeeld zijn in zoovele afdeelingen als zij
departementen van beheer bezat, of in aanraking is geweest met andere lichamen.
De orde waarin deze verschillende archieven op el-
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kaâr moeten volgen wordt aangewezen door het ontstaan en de ontwikkeling der
departementen. Zoo men voor deze indeeling, die in sommige, misschien vele,
gevallen heenwijst, naar de oude orde van zaken, een naam wilde kiezen, zou men
kunnen spreken van de historisch-genealogische indeeling.
Het zuiver chronologisch stelsel wordt ook daarom door de historisch-genealogische
indeeling, - ik blijf haar dien naam geven, - teruggedrongen, wijl in een eenigszins
omvangrijken inventaris, de daardoor noodige stuksgewijze beschrijving van
duizenden, ja tienduizenden, en nogmaals tienduizenden losse stukken, het overzicht
en het zoeken zeer bemoeielijkt.
Vóór dat men er dus toe over gaat, of kan gaan tot het ontwerpen van eene
indeeling, zal men zich op de hoogte moeten stellen van den algemeenen inhoud van
het archief; men zal er zich, om zoo te zeggen moeten inwerken; men moet het kennen
door en door.
Heeft éénmaal die vereenzelving met, dat opgaan in het aan onze zorgen
toevertrouwde archief plaats gehad, dan vinden de registers of boekdeelen van zelf
hunne plaats; evenzoo ook de liassen of bundels.
Maar naast die registers, bundels of liassen bevinden zich die duizendtallen van
losse stukken, welke vooral in de gemeente-archieven, in zoo'n groote hoeveelheid
worden gevonden. Zonder ze te bestudeeren, is het haast onmogelijk de plaats te
bepalen, welke zij moeten innemen; wanneer men ze niet gelezen heeft kan het
beschrijven niet plaats vinden.
Die losse stukken moeten daarna tot verzamelingen vereenigd worden, en eerst
dan, wanneer die schifting, scheiding en daarop gevolgde verbinding ge-
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schied is, en den inhoud van niet één stuk meer onbekend is gebleven aan den
archivaris, kunnen die recueils met de registers, bundels of liassen tot series worden
gevormd, waarin men den weg volgt, welke als het ware door de ontwikkeling der
administratie van het corpus, waarvan het archief bewaard bleef, aangewezen of
voorgeschreven wordt.
Na deze algemeene beschouwingen zal het niet moeielijk vallen antwoord te geven
op de vraag van te voren gesteld.
Piccardt behoorde tot de oude garde der archivarissen. Hij was practisch. Om de
theoriën aan de schrijftafel ontstaan en uitgewerkt hechtte hij weinig. Zoolang er
geen leerstoel, zei hij dikwerf, bestaat tot opleiding van archivarissen, dan hecht ik
niet veel aan de professorale voorschriften of meeningen die in den laatsten tijd de
ronde doen. De heeren kennen de archieven niet. Zij zien alles te veel uit een oogpunt
van historie en nog eens historie.
Archieven van bepaalde lichamen verschillen hemelsbreed van gemeente-archieven,
waarin honderderlei zaken dikwerf van geheel afwijkenden aard voorkomen, of
menigmaal drie of vierderlei in één en het zelfde stuk worden behandeld.
Wij moeten vóór alles denken aan de gemeente, waaraan het archief behoort, en
die er in de eerste en voornaamste plaats belang bij heeft, dat het archief door ons
gekend wordt, in den meest uitgebreiden zin van 't woord, en dat binnen korten tijd
door den archivaris antwoord kan gegeven worden op de vragen door haar bestuur
aan hem gesteld.
Zeker dus nooit het zuiver chronologisch stelsel.
Ofschoon Middelburg daarvan, vooral met het oog
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op de bijbehoorende alphabetische registers, een uitstekend voorbeeld heeft gegeven,
is deze wijze van werken voor de administratie der gemeenten onaannemelijk, daar
het zoeken naar bijeenbehoorende onderwerpen tijdroovend en omslachtig is.
Het historisch-genealogisch stelsel, wil men de systematische indeeling, is dus
voor 't meerendeel aannemelijk. In dien zin hebben de meeste gemeentearchivarissen
gewerkt of werken zij nog, en daar, waar sprake is van de theorie voor het regelen
der oude archieven, wordt ook dit stelsel, gewijzigd en vereenvoudigd in de praktijk
aanbevolen, und grau ist alle Theorie.
Piccardt werkte in die richting; ten minste zijne denkbeelden ontvouwde hij in
dien zin; maar tusschen theorie en praktijk, ik zeide het reeds, is een hemelsbreed
verschil, vooral wanneer daarop andere invloeden kunnen uitwerkenWat toch is het geval?
In onze gemeente-wet is een artikel opgenomen dat regelt, neen, laat ik liever
zeggen, dat ter sprake brengt de oude archieven der gemeenten. Alinea 2 van artikel
103 geeft den Secretarissen het beheer in handen1 Archivarissen bestaan volgens de
wet niet.
Feitelijk is dus de Archivaris een klerk van den Secretaris, en heeft slechts uit te
voeren wat deze wil, van daar dat ik in deze zaak mocht spreken van theorie en
practijk en van invloeden die daarop werken kunnen. Wenscht en wil de Secretaris
een

1

Hij wordt daarbij inzonderheid ook met de zorg van het Archief onder toezicht van
Burgemeester en Wethouders belast.
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inventaris in deze of geene richting; de archivaris moge anders oordeelen, eene meer
practische indeeling nuttig of wenschelijk achten, hij hebbe slechts te gehoorzamen!
Nu zijn dergelijke verschillen geen dagelijksch voorkomende zaken, maar zij
kunnen toch voorkomen, en daarom wenschte Piccardt zich in September 1887 niet
te onthouden van mede te werken tot het aanwenden van eene poging om bij de
regeering aan te dringen op wijziging van artikel 103, door in dat artikel op te nemen
den titel van archivaris, die naast, (niet onder den Secretaris) die naast den Secretaris
belast wordt om de archieven te beheeren en zelfstandig zou kunnen op treden.
Zelfs herinner ik mij, dat hij zich gewend heeft in eene uitvoerige memorie, tot
den toenmaligen Minister Heemskerk, waarin hij zijne grieven bloodlegde en enkele
wenken aan Zijne Exc. meende te moeten geven, die, bij voorgenomen wijziging der
Wet, in aanmerking konden komen om als leiddraad te dienen. De dood is den
waardigen Piccardt echter overvallen kort nadat hij in deze zijne voortdurende zucht
tot werken, zijn blijvende belangstelling had geopenbaard.
Hij gevoelde zich in de eerste plaats tot die bemoeiing geroepen, nu hij zijn eervol
ontslag had gevraagd1 en bekomen, en hij dus in waarheid, onpartijdig beoordeelaar
kon zijn.
Wel was hij in 1887 nog gebonden aan zijne gemeente, maar dat was het niet wat
hem terughield om vol vuur en jeugdige kracht op te gaan naar Amsterdam ten tijde
dat aldaar van 15-17 Sept. ge-

1

1 April 1888.
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houden werd het 20e Nederl. T. en L. Congres. Helaas, zijne zwakke gezondheid
bond hem aan de ziekekamer of het studeervertrek.
Anders zou hij in de 2e afdeeling getuigd hebben van de sympathie welke hij had
voor mijn denkbeeld om aldaar enkele punten betreffende het archiefwezen ter sprake
te brengen. Hij zou mijn plaats vervuld hebben, hij zou in mijn geest gesproken
hebben, nu ik verhinderd was zelf op te gaan naar Amsterdam en de belangen der
oude-archieven en hunne verzorgers en beheerders, opdroeg aan mijne
mede-archivarissen, aan wie ik de volgende circulaire had gezonden:
‘Aan Heeren Gemeente-archivarissen
Ik had mij voorgesteld enz.
Verschillende omstandigheden gebieden mij echter niet op te gaan.
Niettemin zou ik gaarne zien, dat de bespreking van één der punten niet achterwege
bleef, en heb ik daarom den 1en Secretaris, den archivaris Mr. N. de Roever, die ook
in die afdeeling het woord zal voeren, verzocht, namens mij 3 stellingen voor te
dragen en daarover discussie en conclusien uit te lokken.
Zij luiden:
a. Nadere aaneensluiting der gemeente-archivarissen is noodig;
b. hun scheeve verhouding uit alinea 2 van artikel 103 der gemeente-wet, geboren
moet een einde nemen;
c. daartoe moet bij de regeering of volksvertegenwoordiging worden aangedrongen
op wijziging van dat artikel.
Toelichting hebben deze stellingen niet noodig.
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Bijval zullen zij zeker van uwe zijde vinden. Instemming er mede kan men reeds
vinden in de Gemeente-stem no 1830 van 25 October 1886, slotwoord v.h. artikel:
benoeming archivaris Leeuwarden, en Weekbl. v.d. Burgerlijke administratie no
1902, artikel: benoeming Eindhoven.
Die beide bladen dringen op de wijziging aan, in den zin, dat de archivaris
zelfstandiger zal kunnen optreden.
Het zal mij aangenaam zijn, enz.’
Eenige vrucht had deze brief wel, want uit een verslag in het Nieuws van den dag
van 17 Sept. 1887, 2e blad, blijkt, dat door verschillende Congresbezoekers aan die
gedachtewisseling werd deelgenomen, onder wie echter niet één archivaris.
Belangstellenden waren de Heeren A.A. Vorsterman van Oyen, A. van Eck, sedert
overleden1, Fabius en Frederiks. Niettemin valt er toch 't een en ander uit mede te
deelen, dat de aandacht, ook nu nog, verdient.
In de eerste plaats werd er op gewezen, dat volgens de bestaande gemeente-wet
de archivarissen geplaatst zijn onder het toezicht van den gemeente-secretaris. Daar
de taak van den archivaris bij voorkeur wetenschappelijk is, kan het in sommige
omstandigheden tot scheeve toestanden aanleiding geven, wanneer hij ondergeschikt
is aan een gemeente-ambtenaar, die, uit den aard zijner

1

We willen hopen, dat in de levensberichten der Maatsch. spoedig eene biographie van hem
worde opgenomen, waarin vooral het licht zal dienen te vallen op zijne bemoeiingen in zake
de archieven.
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betrekking, geen historisch waardeeringsvermogen behoeft te bezitten. De Heer van
Eck beaamde die klacht ten volle; hij repliceerde den Heer Fabius, dat hij uit de
geschiedenis der gemeente-wet geen bedoeling had kunnen vinden, zooals die Heer
beweerde, dat men wel moest onderscheiden tusschen de oude archieven (1813) en
de nieuwe archieven. De bedoeling, meende de Heer Fabius, kon geen andere geweest
zijn, dan dat het nieuwe archief in het belang van de dagelijksche administratie, onder
het toezicht moet blijven van het gemeente-bestuur.
De Heer Fabius vatte de zaak blijkbaar anders op, want niet één Archivaris zal
wenschen ook zich met het beheer van het administratief of nieuwarchief te zien
belast.
De Heer Piccardt drukt dit duidelijk uit wanneer hij in zijn verslag over 1887
schrijft: ‘Heeft het wellicht uwe aandacht getrokken, dat de ordening van het
nieuw-archief nog niet tot stand kwam, wat de inventarisatie daarvan betreft, zooals
ik bij vorige verslagen daarop het vooruitzicht opende, ter opheldering daarvan diene,
dat reeds eenigen tijd mijn voornemen was daaromtrent een nader voorstel te doen.
‘In de laatste 50 jaren is voor de gemeente-archieven meer zorg gedragen en zijn
de meest belangrijke stukken vereenigd bewaard in de relativen tot de notulen van
elk jaar. Daarvan is dus geene ordening noodig en wat de overige bescheiden aangaat,
zij zijn onder verschillende hoofden, als schutterij, leenbank, enz., te zamen gebracht.
Dat alles vormt een archief van geheel anderen aard dan het oude. Het moet daarvan
afgezonderd blijven en behoort
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eigenaardig tot dat gedeelte, waarvan de Secretaris beheerder is, omdat het hem
voortdurend ten dienste moet staan, terwijl ook het meeste daarvan in de bestaande
repertoiren is opgenomen. Deze tweede verzameling of nieuw-archief valt dus buiten
de bemoeiing van den archivaris.’
Ook is mij eene gemeente bekend, - in Den Haag ligt het administratief beheer
geheel buiten mijn zorg, - waarin in der tijd juist dat beheeren van het nieuw-archief
door den Archivaris eene bron van kwelling en moeielijkheden opleverde.
De Heer Frederiks, - op welke gronden? - deed uitkomen, dat het niet
onwaarschijnlijk is, dat eerlang, - we schrijven nu Jan. 1890; dus er zijn al weer ruim
2 jaar verloopen, - wellicht eene geheel nieuwe reorganisatie van het archiefwezen
in ons land te wachten kon zijn.
Moge dit zoo wezen! Mogen dan echter de gemeenten baas blijven, mits er maar
voor gezorgd worde, dat den Archivaris zelfstandige bevoegdheid worde toegekend!
Daarnaar streefde Piccardt, en moge hij dan zulk eene organisatie al niet hebben
beleefd, in zijne levensbeschrijving dient het vermeld te worden, dat hij pogingen
heeft aangewend om eene dergelijke reorganisatie te verkrijgen en dat zijn werken
en streven wellicht eenmaal daartoe aanleiding zal geven. Hij was in deze een
onvermoeid en scherpzinnig strijder; aan veel toch paarde hij een doorzettenden wil.
‘Ook voor de burgerlijke gemeente te Goes maakte Piccardt zich hoogst
verdienstelijk door de zorg en den volhardenden ijver waarmede hij aldaar jaren
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achtereen de betrekking van Stedelijk archivaris waarnam.’
Die regels door eene bevriende hand in de Middelburgsche Courant van 20
November 1888, teekenen kort maar krachtig wat de overledene voor het archiefwezen
is geweest. Het is hier de plaats niet om, geholpen door de gemeente-verslagen van
Goes, van jaar tot jaar na te sporen wat hij verrichtte en arbeidde. In algemeene
trekken heb ik hier den Archivaris Piccardt geschetst. Een lijdensweg heeft hij
somwijlen doorloopen; grieven en teleurstellingen, en wie heeft ze niet, waren dikwerf,
soms vele malen, de scherpe doornen, welke den lauwerkrans pijnlijk maakte, maar
hij volhardde tot den einde. Afgescheiden van eene karige bezoldiging, min of meer
slaaf daardoor, en door zijn ambt van gemeente-ambtenaar, zocht hij zich toch den
weg te banen, dien hij zich had afgebakend om zijne zware taak plichtmatig en naar
behooren te vervullen.
Aan Piccardt's archiefarbeid sluit zich ook aan datgene, zij het ook weinig, dat hij
op historisch gebied heeft geleverd.
Zijne bijdragen in het Zeeuwsch jaarboekje; zijne feestredenen, gehouden ter
gelegenheid der gedachtenisviering van Middelburgs verlossing van de fransche
overheersching in 1864 en van 's Konings 70en verjaardag in 1887, geven het bewijs,
dat bij den archiefvorscher de gloed en het vuur der bezieling niet in de bronnenstudie
was gebluscht en gedoofd. Maar vooral levert zijn Filips van Marnix, heer van St.
Aldegonde, in 1875 verschenen, eene uitstekende bijdrage tot de kennis van het
karakter en de werken van dien edelen man.
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Opgesteld ter beantwoording eener prijsvraag kon het geschrift, omdat het geene
levenschets bevatte in den zin der prijsvraag, slechts eene eervolle vermelding
verwerven. Toch evenwel achtte DR. J. van Vloten de uitgave alleszins
gerechtvaardigd, en schreef dan ook een kort ‘woord vooraf’ tot inleiding, waarbij
hij aanspoort om gevolg te geven aan de roepstem van den schrijver, waar hij ons
uitnoodigt om het werk van St. Aldegonde, door hem in 't belang der vrijheid van
staat en geweten, in den geest zijner dagen verricht, in dien der onze voorttezetten.
Piccardt's ‘Een gelukkig levensteeken’, uitgegeven als herinnering aan den
proeftocht der eerste mailboot van Vlissingen naar Sheerness moet om der
volledigheidswille, hier vermeld worden, eveneens als het ‘Levensbericht van Hendrik
Quirinus Janssen,’ ten behoeve der Levensberichten onzer Maatschappij, 1880-81,
opgesteld.
Wellicht zou de reeks zijner kleinere geschriften, en bijdragen, welke hij geleverd
heeft aan verschillende couranten en tijdschriften, nog uittebreiden zijn. Al ware dit
niet het geval, toch blijft te erkennen dat Piccardt gewerkt heeft zoolang het dag was.
Met welk een ingenomenheid deelde hij mij niet kort voor zijn verscheiden mede,
dat de kerkeraadsnotulen der Ned. Herv. Gem. alhier, hem deel voor deel tot napluizen
zouden worden toevertrouwd, om daaruit openbaar te maken datgene wat in vroegere
eeuwen was voorgevallen en licht kon werpen op de geschiedenis der Hervormde
kerk, welke hem zoo dierbaar was. Hoe gaarne had hij zelfs het oud-archief der
gemeente 's Gravenhage bezocht om zijn dorst naar kennis te laven aan een nieuwe
bron.
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Hij schreef mij: ‘Langs welken weg kan ik daartoe komen? Waarbij gelieve te
bedenken dat ik geene beenen heb op trappen klimmen gemaakt.’
Dit was 27 Juli 1888. Helaas weinige maanden later was Piccardt heengegaan om
ruste te vinden van zijn onafgebroken arbeid; om rekenschap te geven van de talenten
hem toevertrouwd. Hij had gewerkt in den wijngaard des Heeren. Hij had gewoekerd
met den tijd, die hem was vrijgekomen.
De deelneming in zijn dood was algemeen.
Overleden te 's-Gravenhage den 15 November 1888, werd zijn stoffelijk overschot
den 19en naar Goes vervoerd om, zooals de overledene uitdrukkelijk had begeerd,
op de protestantsche begraafplaats aldaar te worden bijgezet.
Na aan het spoorwegstation in ontvangst genomen te zijn, werd het lijk
overgebracht naar de woning van den predikant P. Huet, van waar het naar de laatste
rustplaats geleid werd.
Een schoonzoon en een neef van den overledene stonden naast zijn vroegere
ambtsbroeders, de heeren Huet en van Griethuysen, met eenige vrienden aan de
groeve.
Plechtig en ernstig was deze stille hulde aan den waardigen Piccardt, geleid als
zij werd door den heer P. Huet, die het woord tot de aanwezigen voerde, en hem
schetste als een man van groote gaven, van onvermoeide werkzaamheid en van veel
lijden. Met een hartelijk gebed en het zingen van het schoone gezangvers: ‘Die hoop
(des eeuwigen levens) moet al ons leed verzachten,’ werd de droevige plechtigheid
besloten.
Hoe gaarne had ik dat woord overgenomen en tot laatste regels van het
levensbericht van Piccardt
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doen dienen. Ik weet wel dat, van het ‘van de dooden niets dan goeds,’ het meest
blijk wordt gegeven bij de toespraken en aanspraken op de kerkhoven gehouden,
maar ik weet ook, dat de heer Huet een te oprecht man is, om maar iets te zeggen,
wat naar zijne opvatting tot vleitaal zou behooren, of trachten zou Piccardt op een
voetstuk te zetten, waar hij meenen zou, dat hij slechts de eerste trede had gezet op
den ladder des roems.
Niettemin kan ik toch den heer Huet het laatste woord geven, waarvoor ik hem
dankbaar ben.
Hij had de welwillendheid mij onder meer, waarvan ik reeds in mijn levensbericht
een nuttig gebruik heb gemaakt, het volgende te schrijven.
‘Wat de theologische gevoelens van P. aangaat, het valt moeielijk die op besliste
wijze onder eene der bekende hoofdrichtingen van het tegenwoordige te rangschikken.
Bij velen voor modern doorgaande gaf toch zijn prediking veeleer den indruk van te
behooren tot wat men gewoon is de ‘evangelische’ richting te noemen, zelfs meer
naar de orthodoxie dan naar het modernisme overhellend. Toch was hij in den grond
‘vrijzinnig,’ en ware het wellicht het best en het meest in zijn geest, hem met den
naam van ‘eclecticus’ te bestempelen.
‘Hij had een buitengewone gemakkelijkheid van spreken zoowel als van schrijven.
Zich te verspreken of te verschrijven, gebeurde hem zelden of nimmer, en wat uit
zijn mond of pen voortkwam, was steeds in de meest beschaafde en onberispelijke
vormen.
‘Overigens was zijn loopbaan als predikant geen aangename. Ondanks zijne, door
zijn collega Ds. Moll, bij diens afscheid aldus genoemde ‘singuliere’
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gaven, die, vooral in de eerste jaren zijner evangeliebediening, zoo buitengewonen
opgang maakten, kon hij het toch, ten gevolge van zijn zich niet beslist aansluiten
bij deze of gene der kerkelijke partijen, niet tot eene meer beteekenende standplaats
brengen dan welke het Zuid-Bevelandsche stedeke Goes hem bood. Met zijne collega's
liet de verstandhouding langen tijd nog al te wenschen over. In de laatste jaren is dit
echter anders en beter geweest.
‘In den aanvang zeer gevierd zag hij zich bij verandering der kerkelijke toestanden,
als prediker, door zijne vroegere volgelingen verlaten, al bleven velen hem de oude
toegenegenheid toedragen en hem daarvan menig bewijs geven, terwijl zijn gehoor
voor het grootste gedeelte bestond uit dezulken, met wie hij meer kerkelijk verbonden
was dan zich geestelijk vereenigd gevoelde.
‘Een behoefte des harten was het hem, vóór zijn heengaan naar 's-Gravenhage, nog
eenmaal den doop te bedienen aan de kinderen van enkele gemeenteleden, die dit
begeerden. En aan het eind van de door zijn ambtgenoot gehouden namiddagbeurt
op den 11den Maart, deed hij zulks in groote zwakheid des lichaams en sprak, niet
van den kansel, maar uit het predikantenbankje met diepe aandoening en bewogen
stem, de gemeente eenige hartelijke woorden toe van aandrang tot het geloovig
aannemen van ‘den Christus.’
‘Nadat den 15den November de tijding van zijn overlijden was gekomen, werd den
Zondag daaropvolgend, den dag der herdenking van Neerlands
onafhankelijkheidsverklaring, des avonds door zijn collega
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Ds. Huet eene rede gehouden grootendeels gewijd aan de liefdevolle gedachtenis
van den ontslapen leeraar, die 38 jaren in de gemeente had geleefd, gearbeid en
geleden.
‘Wat Dr. P. was als Archivaris, als ontcijferaar en vaardig lezer van
oud-nederlandsche documenten, als geschiedschrijver der stad en der gemeente Goes,
als letterkundige, als spreker bij vergaderingen van het ‘Nut’ en andere gelegenheden,
als Latinist en Graecus, in welke hoedanigheid hij menigen jongeling voor de
Akademie heeft opgeleid, als volksschrijver en redacteur, zal door anderen beter
worden gewaardeerd.
‘Als Praetor van den Ring, heeft hij zich te allen tijde door zijn talent om de
vergaderingen te leiden en door zijne toespraken bij den maaltijd, de toegenegenheid
en bewondering van allen verworven.’
Fragmentarisch deelde ik het uitvoerig schrijven van den heer Huet mede.
Het waren echter punten, welke nog in mijn levensbericht ontbraken.
Nu meen ik dat Piccardts levensbeeld volkomen is ontworpen.
Ik zie hem daar voor mij, rustig gezeten in den gemakkelijken leunstoel; de oogen
onafgebroken gericht op hem tot wien hij spreekt; zij schitteren en tintelen van
geestdrift en genot, nu het geliefkoosde onderwerp hem bezighoudt, bezielt en vaardig
maakt. Hij weet in het debat zich handig te verdedigen, en met beleid en
voorzichtigheid zijne meening voor te schuiven. Hij tracht te overtuigen; te overreden.
Hij ......., helaas mijn oude, gemoedelijke vriend is niet meer. Niettemin blijft zijn
geest mij omzweven,
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en waar teleurstellingen en tegenstand mijn deel zijn, spiegel ik mij aan hem die sterk
was in lijden, die kracht kreeg naar kruis!
A.J. SERVAAS VAN ROOYEN.
Den Haag, 9 Februari 1890.
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Geschriften VAN Dr. R.A. Soetbrood Piccardt.
[Z o n d e r n a a m ]. Herinnering aan J. Heringa, Ezn. door eenen zijner leerlingen.
Utrecht, 1840.
[D i s s e r t a t i e ]. de Legislationis Mosaicae indole morali. Trajecti ad Rhenum,
1841.
Een blik op Bethlehem. Bijdrage tot Christelijke viering van het Kerstfeest.
Schoonhoven, 1846.
De onwankelbaarheid van Gods beloften onze bemoediging in het scheidingsuur.
Afscheidsrede, gehouden te Pijnacker den 22 September 1850. Delft, 1850.
[M e t D r . E. M o l l ]. Handleiding bij het godsdienstig onderwijs, ten dienste
hunner leerlingen ontworpen. Goes, 1851.
Uw Leidsman. Geschenk aan Jeugdige Christenen. Schiedam, 1853.
Bijbelsche Geschiedenis in Tabellen ten gebruike voor catechisatien en scholen.
Schoonhoven, 1859.
[Ve r t a l i n g ], Geschiedenis der protestanten in Frankrijk van de hervorming tot
op deze dagen door G. de Félice. Schiedam, 1853.
[O n d e r z i j n e r e d a c t i e ]. Erina. Album voor Nederlandsche vrouwen. Goes,
1857.
Uit het leven. Novellen. Goes, 1859.
Feestrede gehouden bij de gedachtenisviering van Middelburgs verlossing van de
Fransche overheersching op Zaterdag 30 April 1864. Middelburg, 1864.
Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen. Goes, 1865.
Moet de werking van de vrouw worden uitgebreid? Eenige opmerkingen met
betrekking tot eene belangrijke vraag van onzen tijd. Amsterdam, 1865.
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Na vijf-en-twintig jaren. Toespraak tot de gemeente, bij gelegenheid van vervulde,
vijf-en-twintigjarige dienst, gehouden te Goes. 14 April 1867. Goes.
Een gesprek over menschen, over wie men doorgaans te veel of te weinig spreekt.
Amsterdam, July 1868.
De geschiedenis van het cultuurstelsel in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1873.
Een gelukkig levensteeken. De proeftocht der eerste mailboot van Vlissingen naar
Sheerness, beschreven door een tochtgenoot. Goes, 1875.
Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van Dr.
J. van Vloten. Schoonhoven, 1875.
[O v e r d r u k ]. Levensbericht van Hendrik Quirinus Janssen. Leiden, 1881.
De hoogste roem van den evangeliedienaar. Gedachtenisrede uitgesproken te Goes,
10 April 1882. Na volbrachten 40 jarigen Evangeliedienst. Goes, 1882.
's Konings 70ste verjaardag, 19 Februari 1887. Feestrede. Goes.
Afscheidswoord bij het nederleggen zijner bediening op 1 April 1888, Goes.
Allemansgading. Woorden uit het groote levensboek voor het volk verzameld.
Schoonhoven, 1888.
Eene bede voor de Bevelandsche Plattelandsweezen. Dichtregelen. September
1888.
Overdrukjes zonder jaar.
Manasse (2 Chron. XXXIV) (Uit den Evangeliespiegel.)
Kerkelijke bepalingen in Zeeland, omtrent het huwelijk, uit den aanvang der 17e
eeuw. (Uit Zeeuwsch Jaarboekje)
Proeve van onderzoek naar de vraag, of de berigten van Lukas, Hand. I: 15 en
verv., VI: 1 en verv., XV: 4,22, ten bewijze kunnen strekken, dat de apostelen het
regt der gemeente hebben erkend.
Het arbeiden aan onze behoudenis.
Zondagsviering.
Tempelbezoek.
Voorts was Dr. P. redacteur van het Volksblad, uitgever J.A. Ross te Goes, van
Mei 1878 tot Augustus 1887, en medewerker aan tal van tijdschriften en couranten.
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Levensbericht van Johan Coenraad Altorffer.
Door den heer G.O. Altorffer te Middelburg uitgenoodigd eene levensbeschrijving
te geven van zijn overleden broeder, welke beschrijving eene plaats zou vinden in
de Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde, nam ik uit vriendschap voor den eerstgenoemde die taak op mij, ofschoon
ik de daaraan voor mij verbonden moeilijkheden zeer goed inzag. Verschillende
omstandigheden maakten het mij eerst voor eenige weken mogelijk mijn woord
gestand te doen en eene korte beschrijving samen te stellen van Altorffers leven,
gevolgd door eene opgaaf van wat door hem in het licht werd gegeven. Ik roep de
toegeeflijkheid in van hen, die dit opstel zullen lezen, welke ik gevoel dat het in
hooge mate behoeft.
Johan Coenraad Altorffer, te Middelburg geboren 18 April 1814, kwam op
dertienjarigen leeftijd als leerknaap in de aldaar gevestigde boekdrukkerij van zijn
vader, na vooraf de gewone lagere en de Fransche school te hebben bezocht, waar
hij zich steeds
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door groote vlijt had onderscheiden. Het spoedig daarop gevolgde overlijden van
zijn vader bracht geene wijziging in zijne vooruitzichten, daar zijne moeder de zaak
voortzette; evenwel werd m.i. door dat sterfgeval de neiging tot ernstige onderwerpen
opgewekt, die hij nog jaren later bezat, zoodat hij zich eerst op rijperen leeftijd tot
de behandeling van luimige stof voelde aangetrokken.
Evenals op alle Nederlanders, maakte ook op hem het 5 Februari 1831 voor
Antwerpen gebeurde een levendigen indruk, die bij Altorffer het denkbeeld deed
ontstaan op zijne wijze hulde te brengen aan van Speyk's nagedachtenis. Daartoe
maakte hij een typographisch sieraad, waarvoor hij echter geen passend opschrift
wist, tot hij zich een grafschrift herinnerde in de Koorkerk te Middelburg, gewijd
aan de nagedachtenis van Jan Pietersz. Nu was de vorm gevonden waarin hij zijne
hulde aan van Speyk wilde kleeden en zoo ontstond (27 Februari 1831) als eerste
rijmproef het grafschrift, dat ik mij veroorloof hier onveranderd mede te deelen:
Hier ligt van Speyk! de held, die door zijn daden toont
Dat Nederlandsche trouw en moed bij ons nog woont;
Die liever sneefde dan door Belgen snood zag honen
De vaan, die wijd en zijd zich eerbied zag betoonen.
God schenke hem de rust! - Het vaderlandsche hart
Is door die daad gesterkt, daar 't weêr de muiters tart.
Met glans zal steeds zijn naam in 's Lands historie prijken,
Al is van Speyk niet meer.… Daar zijn nog zijns gelijken.

Deze eerste proeve werd weldra gevolgd door verschillende andere rijmen, die alle
betrekking hadden op gebeurtenissen van den dag, en alle denzelfden opgewonden
geest ademden als de ook door vele an-
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deren in die jaren gemaakte vaderlandsche zangen. Natuurlijk was Altorffers
litterarische kennis in dien tijd nog zeer gering, terwijl de door hem bij voorkeur
gelezen Hollandsche Natie en voorts Loots' gedichten en van Haren's Geuzen weinig
geschikt waren om de eenzijdige ontwikkeling van zijn geest te wijzigen.
Intusschen werd Altorffer op nog jeugdigen leeftijd (27 Mei 1835) lid van de
Afdeeling Middelburg der ‘Kunst en Wetenschap bevorderende Maatschappij V.W.’,
waarvan hij tot zijn dood toe lid bleef en waaraan hij vele der gelukkigste uren van
zijn leven te danken had1. Van dat tijdstip af breidde de kring van de door hem gelezen
werken zich voortdurend uit, terwijl hij volgens zijn eigen getuigenis bezield werd
door een onverzadiglijken lust tot lezen, welken hij gemakkelijk kon bevredigen,
daar hem door zijne betrekking vele boeken in handen kwamen, terwijl hij bovendien
gebruik kon maken van eene publieke leesbibliotheek, door een zijner broeders
opgericht. Ofschoon Altorffer in dien tijd bijna alle boeken las, welke hem in handen
kwamen, zoodat hij over velerlei onderwerpen kon meepraten, voelde hij zich toch
het meest aangetrokken tot letterkunde en tot geschiedenis. Ook nadat hij in het jaar
1838 met zijne beide broeders, de Heeren W. en G.O. Altorffer, de

1

Het is hier de plaats niet om uit te wijden over eene vereeniging, die niet in het openbaar
werkt; toch meende ik over Altorffers verhouding tot haar iets te moeten zeggen, omdat
gedurende zijn verder leven een groot deel van zijn tijd en zijne werkkracht aan haar werd
toegewijd. Altorffer leidde herhaaldelijk āls Voorzitter de vergaderingen van Middelburgs
V.W., werd directeur in vier departementen, orateur en later eere-voorzitter.
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boekhandelaars- en -drukkerszaak onder de firma J.C. & W. Altorffer voortzette,
bleef hij nog zooveel mogelijk tijd besteden aan deze beide lievelingsvakken.
Als aanstaand deelhebber in een boekdrukkerszaak, viel het Altorffer natuurlijk
niet moeielijk reeds vele van zijne eerste dichtproeven en prozastukken in druk te
zien. Bovendien verschafte hem het lidmaatschap van V.W. de gelegenheid sommige
zijner stukjes in het jaarboekje dezer Maatschappij bekend te maken. Later evenwel
vatte hij het voornemen op de ‘minst slechte’ zijner verzen, zooals hij het zelf
uitdrukte, te verzamelen en uit te geven. Door een hevige ziekte, die hem in den
winter van 1855/56 op den rand van het graf bracht, werd hij voorloopig verhinderd
in de uitvoering van dit voornemen, dat eenmaal uitgesteld, door mij onbekende
redenen, nimmer tot vervulling kwam, ofschoon Altorffer nog kort na deze ziekte
een voorbericht voor zijn dichtbundel schreef. Toch ging hij steeds voort met het
maken van gedichten, waarbij een groot verschil merkbaar is tusschen de in
verschillende tijdperken van zijn leven voortgebrachte geesteskinderen. Had Altorffer
in zijne jongelingsjaren ruimschoots toegegeven aan het scheppende vermogen van
zijn geest, de eerste jaren van zijn mannelijken leeftijd waren in dat opzicht veel
minder vruchtbaar. Daarentegen beschaafde en kuischte hij zijn smaak door het lezen
der gedichten van anderen, b.v. van Vondel, Tollens, da Costa, Bogaers, Potgieter,
Beets, ten Kate, Longfellow, de Béranger, enz. Ofschoon zoowel de pasgenoemde
als nog vele hier niet vermelde dichters hem aantrokken en invloed op hem
uitoefenden, behoorden toch Potgieter en Longfellow tot zijne lievelingsschrijvers.
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Daar Altorffer vele oude en nieuwe gedrukte stukken bewaarde, of ten minste er
aanteekeningen uit maakte, welke door hem herhaaldelijk geraadpleegd en vergeleken
werden, was hij spoedig een vraagbaak voor velen, die met groote bereidwilligheid
door hem geholpen werden. Zijn ijzersterk geheugen stelde hem daarbij in den regel
in staat, een vroeger gemaakte aanteekening spoedig terug te vinden en te pas te
brengen.
Altorffer had geene klassieke opvoeding genoten, hetgeen hij meermalen betreurde,
ofschoon hij toch nimmer den moed had zich aan de studie van Latijn en Grieksch
te wagen. Wel hinderde het hem bij zijn vele lectuur meermalen dat hij de
eerstgenoemde taal niet kende, hetgeen hem op het denkbeeld bracht alle Latijnsche
uitdrukkingen die hij leerde kennen bijeen te brengen; van iedere voor hem nieuwe
uitdrukking onderzocht hij de beteekenis en noteerde die, waarbij hij tevens zoo
mogelijk aanteekende, welke schrijver deze uitdrukking het eerst gebruikt had. Op
die wijze ontstond een niet uitgegeven en wellicht nimmer door hem voor eene
uitgave bestemd glossarium, eenigszins in den geest van een in 1889 door de firma
J.L. Beijers te Utrecht uitgegeven lijst van Latijnsche citaten. Zijn lust tot dergelijk
onderzoek bracht Altorffer tot het samenstellen van een glossarium op een bij toeval
door hem aangetroffen in den Javabode (Januari 1859) geplaatsten Nieuwjaarswensch,
door hem bekend gemaakt in het Nieuwsblad van den Boekhandel 1861.
Evenals het pas genoemde Latijnsche glossarium bleef helaas ook onvoltooid een
reeds in 1856 door hem aangevangen geschiedenis van de boekdrukkers
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in Zeeland, voor welk werk hij tot weinige jaren voor zijn dood bouwstoffen
verzamelde. Zijn doel was een lijst te geven van de Zeeuwsche boekdrukkers, van
den tijd, waarin zij leefden zoo mogelijk met eenige wetenswaardigheden uit hun
leven en van de door hen gedrukte of uitgegeven stukken. Verscheidene door Altorffer
geschreven brieven getuigen van den ijver, waarmede hij leemten in dien arbeid
trachtte aan te vullen. Als uitvloeisel van dat werk stelde hij een stukje samen over
de invoering van de boekdrukkunst te Middelburg, door hem op het aldaar gehouden
twaalfde Nederl. taal- en letterkundig congres ten gehoore gebracht. Ook was hij
daardoor in staat den Heer A.M. Ledeboer inlichtingen te verstrekken voor ‘De
boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland.’
Als liefhebber van oudheidkunde, ten minste voor zooveel gedrukte stukken betreft,
verzamelde hij verschillende curiosa op bibliographisch gebied, waarvan een paar
door hem zelf beschreven werden, b.v. in den Navorscher; voorts schreef hij kleine
opstellen in den Ned. Spectator over enkele der door hem verzamelde stukken. Dat
sommige van deze curiosa zeer merkwaardig waren, bleek mij o.a. uit Altorffers
briefwisseling met den Heer Mr. W.P. Sautijn Kluit.
Door den Heer A. Frijlink te Amsterdam daartoe opgewekt, schreef Altorffer
eenige recensies voor de pers, o.a. in de Nederlandsche Letteroefeningen van 1872.
In het algemeen had Altorffer weinig of geen eerbied voor de meeste recensenten,
welke, naar zijne meening, zonder zelf ooit iets geleverd te hebben en daartoe wellicht
niet eens in staat, een scherp oordeel vellen over het werk van anderen. Hoog
daarentegen schatte
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hij een recensent, die consequent is in het aantoonen van feilen, maar zoo, dat de
opmerkingen kunnen leiden tot het aanbrengen van verbeteringen. Zijne neiging om
zelf recensies voor de pers te schrijven was niet groot, daar hij zich de daaraan
verbonden bezwaren niet ontveinsde, zoodat hij dezen arbeid spoedig staakte.
Bovendien kreeg hij op andere wijze reeds zooveel werk ter beoordeeling, dat hij
veel liever toegaf aan de neiging om zijne of soms anderer gedachten in een eigen
vorm te gieten. Werd Altorffer getroffen door de beschouwing van eene schilderij
of van een plaatwerk, door het lezen van een roman, of door het hooren van een
prachtig toonwerk, dan werd hij bezield door eene onweerstaan bare neiging om
zijne indrukken in dichtmaat weer te geven. Op die wijze ontstonden verscheidene
van zijne beste gedichten; zoo gaf eene opvoering van Haydn's Schepping hem o.a.
de volgende regelen in de pen:
En over heel die namelooze reeks
Schiep God den mensch, naar eigen beeltenis,
Tot heer van al wat de aard bevatten zou;
Gaf hem een gâ die vleesch was van zijn vleesch,
Wier godlijk schoon hem in verrukking bragt.
Uit beider mond vloot nu des Scheppers lof
In toonen, rein, vol hemelmelody.
Verrukt aanschouwt hun blik het zoet tooneel
Der schepping, jong en vol bekoorlijkheid; ‘In eeuwigheid zij Gode lof en roem!
Gezegend zij Zijn magt en heerlijkheid!
Want wonderbaar is Zijner handenwerk.’
Is 't heerlijk lied dat Zijnen arbeid kroont.
Verheven geest! o Haydn! dit tafreel
Maalde onnavolgbaar schoon uw toondicht ons;
Dat liet op 't hart een diepen indruk na,
Die nimmer in mijn ziel wordt uitgewischt.
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In den regel echter bezong hij gansch andere onderwerpen; algemeen bekend als
hulpvaardig en welwillend, werd Altorffer meermalen lastig gevallen met het beleefde
verzoek een gelegenheidsgedicht te maken, waaraan steeds trouw voldaan werd.
Vrienden en bekenden maakten van zijne bereidwilligheid een ruim gebruik en meer
dan eens ontmoette ik in zijne correspondentie uitdrukkingen, als: ik heb half en half
op mij genomen dit of dat samen te stellen, maar mij ontbreekt de tijd, zoudt gij het
niet voor mij willen doen. Natuurlijk vielen vele der tengevolge van dergelijk verzoek
gemaakte verzen, niet altijd even gelukkig uit. Had het bestuur van eene in Middelburg
gevestigde vereeniging een gelegenheidsgedicht noodig, dan zette hij zich gewillig
aan het werk. De grootste door hem in dat opzicht geleverde arbeid was het bewerken
van ‘het Verjaarfeest’ door A. van der Hoop Jr., welk stuk door hem zoodanig werd
omgewerkt, dat het geschikt werd ter opvoering op 's Konings verjaardag 19 Februari
1875. Wel behoefde daartoe de eerste afdeeling slechts weinig verandering te
ondergaan, maar de tweede afdeeling moest bijna geheel nieuw gemaakt worden,
zoo zelfs, dat hij van de 219 versregels, waaruit het stuk bestaat, er slechts 31, en die
nog min of meer gewijzigd, kon overnemen.
Natuurlijk bleef Altorffer op den duur niet onverschillig voor het ernstig streven
onzer Vlaamsche naburen om zich, zij het ook niet politisch dan toch taalkundig,
meer aan te sluiten bij de Noord-Nederlandsche broeders. De, zoo ik mij niet vergis,
als gevolg van dat streven ontstane Nederlandsche taal- en letterkundige congressen,
vonden daarom in hem een warm voorstander en, nadat hij er een-
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maal kennis mede had gemaakt, ook een vrij trouw bezoeker. Derhalve kwam hij als
van zelf in aanmerking om deel uit te maken van de regelingscommissie voor het
twaalfde Nederl. taal- en letterkundig congres, dat in 1870 te Middelburg zou
gehouden worden, maar door den oorlog van 1870/71 uitgesteld werd en eerst in
1872 plaats had.
In het jaar 1871 werd Altorffer benoemd tot lid van het te Middelburg gevestigde
‘Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen;’ nadat hem reeds eenige jaren vroeger
(1867) het eerelidmaatschap was opgedragen van de Vereeniging ‘Nationaal Tooneel
van Oost-Vlaanderen’ te Gent. Enkele jaren later (1877) viel hem de eer te beurt
benoemd te worden tot lid van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ te
Leiden, als bewijs dat zijn letterkundige arbeid, ofschoon door zijn eigen toedoen
grootendeels onbekend gebleven, op prijs gesteld werd. Immers Altorffer
onderteekende de meeste der door hem in het licht gegeven stukjes met pseudoniemen,
waarvan hij er minstens 14 gebruikt heeft, van welke ik slechts de volgende opgeef:
A., J.C.A., A.C.J., Johan, John Bachelor, I.F.F, L.F.R., ∆, Mr. A. Nienhoff, A.
Nienhoff, Joannes Colonisensis.
Bepaalde ik mij tot dusver in hoofdzaak bij Altorffers letterarbeid, thans wensch
ik in herinnering te brengen het vele werk door hem verricht in verschillende
vereenigingen. Middelburgs V.W., het departement Middelburg der Maatschappij
‘Tot Nut van 't Algemeen’ en de door haar in het leven geroepen Volksbibliotheek,
het departement Middelburg der ‘Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid,’ de Vereeniging ‘Uit het volk - Voor het volk,’ namen
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met zijnen arbeid als firmant van een boekdrukkerszaak bijna al zijn tijd in beslag.
Maar juist daardoor ontbrak het hem aan de gelegenheid om zich lang achtereen met
hetzelfde werk bezig te houden, hetgeen dunkt mij voldoende verklaart hoe het komt,
dat zijn nagelaten arbeid bijna uitsluitend bestaat uit kleine stukjes. Was Altorffer
een, zoowel in verschillende commissiën als in gezelschap, minder gevierd man
geweest, dan zou hij naar mijne overtuiging een zeer vruchtbaar letterkundig schrijver
geworden zijn.
Vele jaren voor zijn dood, reeds in 1882, begonnen zich bij Altorffer verschijnselen
te vertoonen van mindere helderheid van geest, eerst slechts sporadisch voorkomend
en nauwelijks op te merken zelfs voor zijn jongsten broeder, met wien hij zeer veel
samen was, maar geleidelijk duidelijker en talrijker wordend. Wel bleef hij zich nog
met verschillenden arbeid bezig houden tot in 1885, maar van toen af verminderde
het aantal zijner heldere oogenblikken zoo snel, dat hij in de onmogelijkheid moest
gesteld worden zich verder met de zaken der firma te bemoeien. Ten slotte werd
zijne zielsziekte van dien aard, dat hij het best bij vreemden kon gehuisvest worden;
als zijn verblijfplaats werd Westkapelle gekozen, waar hij 19 Januari 1889 overleed
en 3 dagen later begraven werd. Door vele vrienden en vereerders van den overledene
daartoe in staat gesteld, liet eene commissie van Middelburgsche Heeren op zijn graf
een eenvoudig gedenkteeken plaatsen, dat 16 Augustus 1889 onthuld werd, bij welke
gelegenheid de voorzitter van Middelburgs V.W. hulde bracht aan Altorffers
nagedachtenis.
H.L. GERTH VAN WIJK.
Middelburg, October 1889.
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Lijst van geschriften1 van J.C. Altorffer.
Afzonderlijke Uitgaven.
1841.

Een bezoek bij Koning Willem I. Naar
het Fransch van
van X. Marmier. Middelburg J.C. & W.
Altorffer.

1841.

Koningin en Martelares. Gevolgd naar
A. Brot. Middelburg J.C. & W. Altorffer.

In Tijdschriften.
I. In Middelburgsche Almanak.
1833.

De laatste December 1832.

1849.

Prognosticatie voor 1849, op elke maand
des jaars in knittelverzen.

II. In Letteroefeningen van de vereeniging tot leering en genoegen te Middelburg.
1836.

Bij het graf mijner geliefde. Grafschrift
voor een ongelukkige. Aan een meisje. Het bloempje (naar
het Fransch).

1837.

Willem Adriaansz. (proza). De verloren
zoon (proza). Terugzicht eens gevallen jongelings.

1838.

Doodendans.

III. In Zeeuwsche Volksalmanak.
1837.

Het Weesje.

1840.

Herinnering bij het graf der gebroeders
Johan en Cornelis

1

Ofschoon door een neef van den overledene en mij zelf geruime tijd besteed is aan het
samenstellen van deze lijst, vrees ik dat er leemten in zullen zijn. De ontzettende verwarring
waarin Altorffer gedurende zijne zielsziekte zoowel de door hem nagelaten manuscripten en
imprimata, als de door hem bewaarde correspondentie gebracht had, bemoeilijkte ons werk
uitermate.
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1838.

Jasper Leynse van Zoutelande (ook
geplaatst in Jaarb. V.W.)
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IV. In Jaarboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij V.W.
1837.

Mijmering op een kerkhof. Aan een
bevallig meisje (ook
geplaatst in Gron. Stud. Alm. 1845).

1838.

Bemoediging. Aan een ouderloos kind
(ook geplaatst in
Gron. Stud. Alm. 1847).

1839.

Gods grootheid in het onweder.

1841.

Het Leven (ook geplaatst in Gron. Stud.
Alm. 1845).

1842.

De schipbreuk.

1843.

De Malthezerridder, naar het Engelsch
van Miss. L.E. Landon (ook geplaatst in Gron. Stud. Alm.
1845 en eenigszins gewijzigd in Jaarb. v. Reder. 1879).
Leintjes klagt (ook
geplaatst in Gron. Stud. Alm. 1844 en in
Cadsandria 1859)

1844.

Eerste vadervreugde.

1847.

Moedertrouw.

1849.

Onze laatste rustplaats.

1851.

Uit het leven (deze beide stukjes
verschenen reeds vroeger
respectievelijk in Gron. Stud. Alm. 1844
en 1847).

1858.

Een psalm des levens, naar Longfellow
(ook in Bibl. v.h.
Huisg. 1858).

1861.

24 September 1860.

1862.

Den heer W. Appel op den Tollens-avond
in Middelburgs
V.W. Tot weerziens. De twee Engelen,
naar Longfellow, (ook
geplaatst in Kunst en Harmonie, Utrecht
C. van der Post Jr.).
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1863.

Kinderen. Uit het lied van Hiawatha.
(beide naar Longfellow.)

1864.

Natuurbeelden (drie der stukjes
verschenen reeds vroeger
respectievelijk in Bibl. v.h. Huisg. 1857,
1858 en in Vergeet mij niet, Muzenalm. 1861.

1866.

14 April 1865 (ook geplaatst in Kunst en
Poëzie, Utrecht
C.v.d. Post Jr.).

V. In Groninger Studenten Almanak.
1844.

Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft
menigeen in leed
gebragt.

VI. In Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer.
1853.

Iets over den Middelburgschen
naamwijzer 1716-1852 (proza).

1856/8.

Twee korte geschiedkundige
mededeelingen betrekkelijk
de provincie Zeeland (proza).
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1860.

Zeeland, proeve eener lijst van
beschrijvingen van plaatsen,
enz. (proza).

1867.

Henric en Aleide (ook geplaatst in Jaarb.
v. Reder. 1872).

1868.

De Vlissingsche poort (proza).

1874.

Vorsten uit het huis van Oranje in
Middelburg 18141874 (proza).

1876.

Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg
(proza).

VII. In Nederland.
1856.

Tollens, eene herinnering.

1857.

Het uiteinde van den geluksridder.

VIII. In Bibliotheek voor het Huisgezin.
1858.

Noodige herinnering. Menschenkennis.
Een minzaam woord.
Broeder geef geen moed verloren.
Grafschrift op een kind,
naar het Engelsch van Coleridge.
Zelfkennis. Een naam.

1857.

Zij gaan voorbij. De poëzij van het
penseel.

1859.

Voetstappen van Engelen, naar het
Engelsch van Longfellow. De lenteroos.

1860.

Excelsior, naar het Engelsch van
Longfellow.

1861.

Uit den vreemde. De goudklomp. (Ch.
Mackay vrij gevolgd).

1862.

Bladen uit mijn droomboek (een der
daarin voorkomende
stukjes ook geplaatst in Jaarb. v. Reder.
1883).
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Een troubadour der XIXe eeuw (proza).
Tina. In de Mei.

IX. In Cadsandria.
1858.

Een Walchersch landschap (ook geplaatst
in Jaarb. V.W.
1861).

X. In Bijdragen v. Oudheidkunde en Geschiedenis.
1858.

Een bibliographische aanteekening
(proza).

XI. In De rederijker.
1858.

Veertig jaren, 1818-l858.

1861.

Welsprekendheid.

XII. In Almanak voor Hollandsche blijgeestigen.
1859.

Nog iets over Truitje.

1862.

Kermis.

1875.

Bij een portretje. Aan een lief
bloemenplukstertje. Erato.

1865.

Rembrandt.
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XIII In Vergeet mij niet, Muzenalmanak.
1860.

Na het lezen van Bilderdijks Epos.

1865.

Weeklacht.

XIV. In Aurora.
1864.

Kennis verplicht.

1865.

Rembrandt.

XV. In Het leeskabinet.
1871.

Een Domburgsch speelreisje in oude
dagen (proza).

XVI. In Euphonia.
1871.

Een oudejaarsnachtwake in 1871.

XVII. In Bibliographische adversaria.
1873/4.

Een exemplaar van de Amsterdamsche
cours van negotie
(proza).

1876/7.

Isaac van Holland (proza).

XVIII. In Jaarboekje voor Rederijkers.
1884.

Stil hij kust ze. Vragen.

1885.

De droom van den scheepsjongen.

Voorts enkele stukjes in den Navorscher; in de Middelburgsche courant, b.v. 's
Konings jaardag (26 Aug. 1834); in Nieuwsblad voor den boekhandel; in Domburgsch
Badnieuws (15 Sept. 1883); een stuk in de Goessche courant (2 Mei 1864):
Beschrijving van een feest te Middelburg, enz.
In niet periodieke geschriften.
1860.

Het open venster, naar Longfellow (in
Kunst en Harmonie.
Utrecht. C.v.d. Post Jr.).

1868.

Jacob van Artevelde (in Kunst en poezij).
Utr. C.v.d.
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Post Jr.; ook geplaatst in een te Gent
uitkomende Gazette).
1881.

Heugenis aan Bellamy (in J. Dyserinck
Ter nagedachtenis
van Jacobus Bellamy. Middelburg J.C.
& W. Altorffer.).

1881.

Heugenis aan Buda (in het
Conscience-Album).
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Levensbericht van Mr. S.J. Hingst.
Even degelijk geleerde als nauwgezet rechter en braaf mensch was de man, wiens
naam aan het hoofd dezer bladzijde gesteld is. Toen ik dan ook van het Bestuur onzer
Maatschappij de vereerende uitnoodiging kreeg om zijn leven te schetsen, heb ik
geen oogenblik geaarzeld, alvorens ik de taak ondernam om op die wijze aan mijnen
veeljarigen ambtgenoot en vriend hulde te brengen. Ik hoop slechts, dat het mij
mogelijk zal zijn, in de beperkte ruimte, waarover ik hier beschikken mag, recht te
doen wedervaren aan de vele goede eigenschappen van hoofd en hart, waarvoor hij
door ieder, die in verschillende betrekkingen met hem in aanraking kwam, werd op
prijs gesteld.
Sybrand Jan Hingst werd 11 Augustus 1834 te Amsterdam geboren uit het huwelijk
van Jelle Hingst, koopman aldaar, en Gepke Brouwer. Daar bij zijne geboorte zijne
ouders reeds zekeren leeftijd bereikt hadden, zijn vader veelal ziekelijk was, en hij
hun
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eenig kind gebleven is, was zijne jeugd niet vroolijk. Zelf placht hij later wel
gekscherende te zeggen, dat hij al vroeg geleerd had zijne boeken als zijne broeders
en zusters te beschouwen; maar zeker hebben deze omstandigheden er toe
medegewerkt om hem dien zin voor ernstige studie in te boezemen, waardoor hij
reeds als knaap en jongeling de aandacht trok.
Nadat hij de voorbereidende lessen aan het Amsterdamsche gymnasium genoten
had, werd hij in 1852 student aan het Athenaeum Illustre; daar had ik, die een jaar
later aankwam, het voorrecht hem te leeren kennen en een vriendschapsband te
knoopen, die tot zijn dood is blijven bestaan. De hoogleeraren, wier lessen wij in de
rechtsgeleerde faculteit volgden, waren Mr. M. des Amorie van der Hoeven voor het
privaatrecht, Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper voor het publiek recht. Welk een krachtigen
invloed die beiden op hunne leerlingen uitoefenden, kunnen zij getuigen, die toen
met ons student waren, en heb ik zelf gelegenheid gehad om met enkele woorden te
herinneren, toen ik in 1868 het leven van prof. van der Hoeven, in 1883 dat van prof.
Kemper's zoon te dezer plaatse beschreef. Thans, nu men meer en meer heil zoekt
in splitsing der academische leerstoelen, zal menigeen zich misschien verwonderen,
dat de tijd nog niet zoo ver achter ons ligt, waarin het onderricht der geheele
rechtsgeleerdheid aan twee hoogleeraren opgedragen was; en ik wil ook niet
ontkennen, noch dat de taak, die op hunne schouders rustte, zeer zwaar was, noch
dat er op het ruime veld onzer wetenschap wel onderdeelen waren, waarop niet het
volle licht viel. Maar grooter waarde dan zoodanige volledigheid, die, zoo zij al te
bereiken is,
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voor eerstbeginnenden verbijsterend kan werken, had dunkt mij de geestdrift van
den een en de gemoedelijke ernst van den ander, waardoor zij ons van liefde vervulden
voor onze wetenschap, en den weg wezen, waarlangs ieder onzer naar de mate zijner
krachten, en in de richting, waartoe hij zich aangetrokken voelde, tot zelfstandige
werkzaamheid komen kon.
Dat bij Hingst die methode goede vruchten opleverde, bleek spoedig, toen hij in
1857 aan de Groninger universiteit met eene gouden medaille bekroond werd voor
zijne Commentatio de Bonorum Possessione, het volgend jaar te Amsterdam
uitgegeven. Niet minder aandacht trok de dissertatie, waarop hij 13 December 1859
aan de hooge school te Utrecht den doctoralen graad verwierf: Proeve eener
geschiedenis der historische school op het gebied van het privaatrecht in Duitschland.
Reeds toen (en dit is een punt, waarop ik later terug kom) deed hij zich kennen als
een gematigd bewonderaar der school van v. Savigny, die haar prees, omdat zij de
verbetering van Duitschland's rechtstoestand hoofdzakelijk van de wetenschap
verwachtte, maar haar bestreed, omdat zij zich te veel toelegde op het zuiver
weergeven van de gedachten der Romeinen, zonder het verband met de werkelijkheid
genoegzaam in het oog te houden.
Na zijne promotie vestigde Hingst zich als advocaat te Amsterdam, om weldra
eene plaats in de magistratuur in te nemen. Op 13 Februari 1862 werd hij
plaatsvervangend kantonrechter te Nieuweramstel; op 31 Juli van hetzelfde jaar
substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze zeer
bescheiden betrekking, waarvoor hij bovendien door
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zijn onduidelijk schrift niet eens geschikt was, heeft hij lang, voor iemand van zijne
wetenschappelijke ontwikkeling te lang, bekleed. Eene rechtersplaats in de hoofdstad
kwam gedurende vele jaren niet open; eene benoeming naar eene kleinere rechtbank
werd door hem niet begeerd; het geheel opgeven der rechterlijke loopbaan werd hem
door zijne vrienden steeds ontraden. Eindelijk werd zijn geduld beloond; in 1871
kwam er eene vacature, en op 12 Maart van dat jaar werd hij benoemd tot rechter te
Amsterdam.
Gedurende de jaren zijner werkzaamheid als zoodanig was hij meestal met den
vice-president Mr. A.E. Penning, den lateren raadsheer Mr. A. van Eijk Bijleveld en
mij geplaatst in de toenmalige tweede kamer, aan de behandeling van handelszaken
gewijd. Onze bezigheden waren vele; vooral in de laatste jaren was het geene
zeldzaamheid, zoo wij behalve de verstekzaken, de enquêtes, de faillissementen enz.
wekelijks vijf of zes pleitzaken beslisten. Toch denk ik nog altijd met genoegen aan
dien tijd, omdat het eigenaardig standpunt, dat ieder onzer innam, niet alleen de
harmonie nooit verbroken heeft, maar er veeleer toe leidde, dat de anderen aanvulden,
wat ieder in het bijzonder wellicht ontbrak, om aldus de zaken tot eene voor ons allen
bevredigende oplossing te brengen.
Mag ik uit de raadkamer klappen (en nu zal dit wel geoorloofd zijn) dan wijs ik
er op, dat Hingst zich het minst schikken kon in den wel eens overdreven eisch van
lijdelijkheid, die ten onzent den rechter pleegt gesteld te worden. Kon hij in den
rijken schat zijner theoretische studiën of zijner kennis van vreemde
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wetgevingen argumenten vinden, die den pleiters ontgaan waren, dan vond hij er
genoegen in juist daarop het licht te laten vallen. Zelfs was bij er niet altijd afkeerig
van, verder te gaan, en, waar het geheele stelsel der partij, die naar zijne meening
recht had, hem onjuist voorkwam, daarvoor een beter in de plaats te stellen. Onze
plicht was het dan wel eens, hem terug te houden en er op te wijzen, dat zulk een
zelfstandig optreden des rechters niet alleen verder gaat dan de wetgever bedoeld
heeft, maar aan de partijen vaak een ondienst bewijst door de verdere behandeling
der zaak in hooger instantie te bemoeilijken.
Ook in andere opzichten placht hij in dezelfde richting te werken. Voor een juiste
beoordeeling van handelsgeschillen behoort veelal meer kennis van de techniek der
onderscheiden bedrijven, en van de usanties der verschillende takken van koophandel,
dan een rechtsgeleerde uit den aard der zaak bezitten kan. Welnu, ook in dit opzicht
verliet Hingst zich liefst niet op de voorlichting der advocaten, en was hij gewoon
zich te wenden tot zijne vrienden in de handelswereld, om te vernemen, hoe in hun
kring gedacht werd over zulk eene vraag als hij te beslissen had. Dat zoodanig
onderzoek, mits ter rechter plaatse en met de noodige omzichtigheid ingesteld, goede
vruchten kan opleveren, is ontwijfelbaar. Rechtbanken van koophandel, zooaLs de
Franschen die kennen, zijn bij ons niet gewild; ook aan gemengde rechtbanken,
waarvoor veel te zeggen zou zijn, kunnen practische moeielijkheden verbonden
wezen. Maar zeker kan men het bezwaar tegen eene rechtspraak door enkel
rechtsgeleerden grootendeels opheffen door
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in de beide handelsteden bij voorkeur rechters te benoemen, die hetzij door hunne
vroegere loopbaan als advocaat, hetzij door geregeld verkeer met kooplieden
waarborgen geven, dat zij een geopend oog zullen hebben voor de eigenaardige
behoeften van den handel. Hingst was hiervan ten volle overtuigd, en vulde hetgeen
hem in dit opzicht mocht ontbreken, gaarne door persoonlijk onderzoek aan.
Keeren wij na deze korte uitwijding terug tot hetgeen het openbaar en huiselijk
leven van Hingst gedurende zijn verblijf te Amsterdam verder der vermelding waardig
opleverde, dan herinner ik, wat het eerste aangaat, dat het vertrouwen zijner
medeburgers hem tot verschillende betrekkingen riep. Hij werd successievelijk lid
der plaatselijke schoolcommissie, curator van het gymnasium, lid der provinciale
staten. In de eerste en laatste betrekking was ik weer zijn ambtgenoot; en, ofschoon
ik op geen ingrijpende maatregelen kan wijzen, waaraan zijn naam verbonden zou
zijn, mag ik toch verzekeren, dat hij ook daar door nauwgezette plichtsbetrachting
en onbevangenheid van oordeel tot de meest geachte leden dier colleges behoorde.
Omtrent zijn huiselijk leven vermeld ik alleen, dat hij 4 September 1862 in het
huwelijk trad met Mej. M.C. Müller, dochter van den bekenden uitgever Johannes
Müller. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan drie hun door den
dood ontvielen. Deze verliezen, vele andere elkander snel opvolgende sterfgevallen
onder hunne naaste betrekkingen, herhaalde ziekten in den huiselijken kring, maakten,
dat zij naast het lief des levens ook het leed wel leerden kennen. Zeker heeft dit een
en ander
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er toe bijgedragen om hem te bevestigen in de ernstige levensopvatting, die hem
eigen was, zonder, ik haast mij dit er bij te voegen, aan zijne blijmoedigheid en
opgewektheid eenigszins afbreuk te doen.
Zoo bleef hij op verschillend gebied te Amsterdam werkzaam, totdat hij 16 Maart
1883 benoemd werd tot raadsheer in den Hoogen Raad, en deze uitnoodiging om in
ons hoogste rechtscollege zitting te nemen het overbrengen zijner woonplaats naar
's-Gravenhage noodzakelijk maakte. De tijd, gedurende welken hij deze laatste
betrekking waarnam, duurde niet lang. Nog te Amsterdam wonende, werd hij door
eene ernstige ziekte aangetast, die voor het behoud van zijn leven deed vreezen, en
waarvan hij wel aanvankelijk herstelde, maar wier nawerking zich toch voortdurend
gevoelen deed. Vooral gedurende de beide laatste jaren leed hij aan eene hartkwaal,
waarmede benauwdheden gepaard gingen, die zijne krachten langzamerhand
ondermijnden. Toen dan ook in den afgeloopen winter de heerschende ziekte
(influenza) hem aantastte, werd de vrees, die zijn geneesheer terstond koesterde,
helaas, na weinig dagen bewaarheid, en ontviel hij 12 Januari 1890 aan de vrouw en
kinderen, wier steun hij was, aan de magistratuur, waarvan hij een sieraad uitmaakte,
aan de vele vrienden, die hem lief hadden. Te Diemerbrug is hij op 15 Januari d.a.v.
bij de zijnen begraven.
Uit het voorafgaande zal men hebben opgemaakt, dat het leven van Hingst niet veel
afweek van dat der meesten, en weinig gebeurtenissen opgeleverd heeft, die op zich
zelven merkwaardig mogen genoemd worden. Om hem dus in zijne ware beteeke-
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nis te doen uitkomen, zal het noodig zijn wat uitvoeriger stil te staan bij zijne
werkzaamheid als rechtsgeleerd schrijver, of, wat bijna op hetzelfde neerkomt, de
vele opstellen na te gaan, van zijne hand in de Bijdragen voor Rechtgeleerdheid en
Wetgeving verschenen.
Onder mijne rechtsgeleerde lezers zal wel niemand zijn, wien dit oudste en
gedurende vele jaren voornaamste onzer tijdschriften onbekend is. Sedert het eerste
nummer in 1826 door de Amsterdamsche hoogleeraren den Tex en van Hall
uitgegeven was, had het met geringe wijzigingen in den titel en onder verschillende
redacties steeds hetzelfde karakter behouden; in twee deelen gesplitst, bevatte het
tijdschrift zelf wetenschappelijke opstellen en letterkundige overzichten, terwijl in
het Bijblad eene keur van uitspraken der onderscheidene rechtscolleges gevonden
werd. Later zijn andere verzamelingen daarnaast verrezen, bestemd tot het opnemen
òf van enkel opstellen òf van jurisprudentie, of wel aan de beoefening van een bepaald
onderdeel der rechtsgeleerdheid gewijd; maar naast die allen bleven de Bijdragen
hun alouden naam handhaven, doordien stukken van langeren adem daarin bij
voorkeur eene plaats vonden, en het Bijblad de vonnissen veelal van eene korte
kritiek vergezeld deed gaan.
Van dit tijdschrift nu is Hingst sedert 1864 vast medewerker, sedert 1875
mede-redacteur geweest. Wat hij in deze laatste betrekking gedaan heeft, door het
uitlokken van bijdragen, het bijeenbrengen van arresten en vonnissen, het bewerken
der daaraan toe te voegen aanteekeningen, hierover moet ik zwijgen, omdat die
werkzaamheid zich niet naar bui-
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ten openbaarde; ook al zijn zulke aanteekeningen met zijne initialen geteekend, kan
ik ze hier niet vermelden. Maar wat wel de aandacht verdient, is de lange reeks van
opstellen, door hem in het tijdschrift geplaatst. Met voorbijgaan van allerlei kleinere
opmerkingen, mededeelingen en aankondigingen, laat ik ze hier naar tijdsorde volgen:
1867.

Iets over de preventieve gevangenis; blz.
220-276.
Eenige amendementen op het
Ontwerp-Wetboek van Strafvordering; blz. 276-285.
Vertrauliche Briefe über die heutige
Jurisprudenz von
einem unbekannten (R.v. Ihering),
medegedeeld door een
ongenoemde; bladz. 541-570.
Over de persoonlijke bewijsmiddelen in
het Engelsche en
Nederlandsche recht; blz. 598-638.

1870.

Studiën over rechterlijke organisatie en
strafproces; blz. 68-145

1872.

Eene verouderde wet (de
vreemdelingenwet); blz. 13l-139.
Waarborgen bij akkoorden in
faillissementen; blz. 300-325.

1874.

Het ontwerp van Strafproces voor
Duitschland; blz. 243-291.
General regulations for the metropolitan
police force; blz.
292-310.
Strafrecht. Overzicht der nieuwste
literatuur; blz. 469-484,
608-637.
De wet van 4 Juli 1874 omtrent de
rechterlijke tucht;
blz. 516-522.

1875.

Vrijwaring - Voeging; blz. 397-472,
511-558.
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Richting der partieele herziening onzer
wetgeving; blz.
501-510.
1876.

Entwurf einer Konkursordnung für das
deutsche Reich;
blz. 95-126.

1877.

Vervolg van het voorgaande opstel; blz.
451-534.

1878.

Regeling van getuigenverhooren; blz.
132-153.

1879.

Afschaffing der conclusiën van het
Openbaar Ministerie;
blz. 92-99.
Rechtsonzekerheid; blz. 209-218.
Openbare orde; blz. 549-607.

1880.

Exceptiën. - Aanhangsel op het
voorgaande opstel; blz.
242-271.
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1882.

Het rechtskaraktcr der vennootschap
onder firma in haar
faillissement; deel I, blz. 1-105.

1883.

Vervolg van het voorgaande opstel.
Inleiding tot deel II,
blz. 205-247; deel II, blz. 248-311; deel
III, blz. 312-364.

1884.

Vervolg van het voorgaande opstel.
Invoering van de artt.
119-122. D.H.W. in Bremen; blz. 99-118.

In 1885 achtten hij en zijn toenmalige mede redacteur Mr. A.F.L. Gregory den
tijd gekomen om het oude tijdschrift, wilde het langer eene reden van bestaan
behouden, eene verjongingskuur te doen ondergaan. De beide vroeger afgescheiden
deelen zouden worden samengesmolten; en, om theorie en praktijk zoo veel mogelijk
te vereenigen, zoude de nieuwe verzameling in de eerste plaats bevatten eene
systematisch-kritische behandeling der rechtspraak. Door dit niet langer in den vorm
van eenvoudige aanteekeningen te doen, hoopten zij krachtiger dan vroeger tot de
ontwikkeling van het positieve recht mede te werken. Daarenboven wenschten zij
de wetgeving nog uit een ander oogpunt te beschouwen. Nu vindt men met dezelfde
woorden vaak geheel tegenstrijdige, aan verschillende tijden en volken ontleende
voorstellingen aangeduid; eene verwarring, die te grooter moet worden, hoe meer
men tracht de wetgeving door meerdere uitvoerigheid te verbeteren. Daartegenover
meenden zij een goed werk te doen, door op zulke misstellingen te wijzen, en de
hervorming onzer wetgeving aldus in den zin van vereenvoudiging en bekorting voor
te bereiden.
De sedert 1885 verschenen jaargangen zijn, althans wat burgerlijk-, handels-, en
procesrecht aangaat (het strafrecht was aan den heer Gregory overgelaten) door
Hingst met behulp van eenige op het titelblad vermelde medewerkers (mrs. J. van
Eik Jsz., Lod. S.
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Boas, H. Verkouteren, J.G. Schölvinck, Jos. van Raalte) bijeengebracht; de daarin
voorkomende opstellen zijn voor verreweg het grootste deel van zijne hand. Evenals
ik ten aanzien der vorige jaargangen deed, wensch ik, de korte slechts weinig
bladzijden innemende opmerkingen ter zijde latende, de titels der opstellon van
langeren adem hier op te nemen.
1885.

Iets over het recht; A. blz. 30-76.
Stichtingen; A. blz. 77-115.
De Romeinsche en de tegenwoordige
overeenkomst; B.,
blz. 180-204.
De onhoudbaarheid van den eed in den
bestaanden vorm;
C, bl. 17-70.
Faillitenrecht; D, blz. 3-330.

1886/7.

Geschiedenis der codificatie; A. blz.
1-132.
Goederen en zaken (niet medewerking
van Mr. C. Bake)
A, blz. 155-198.
Zedelijke lichamen en stichtingen; A, blz.
221-309.
Wat verstaat men onder eed? C. blz.
28-88.
Het ontwerp eener wet op het
faillissement. D. bl. 43-81.
Aanhangsel op het door Mr. van Raalte
bewerkte overzicht van het faillitenrecht; D, bl.
218-244.

1888.

Het plaatselijk burgelijk recht in
Nederland; A, blz.
I-CXXXVII, 1-276.

Ik heb de titels zijner opstellen hier opgenomen, zooals men van andere leden
onzer Maatschappij lijsten van uitgegeven geschriften pleegt te geven. Het debiet
van zuiver wetenschappelijke boeken in onze taal is, althans voor ons vak, zoo gering,
dat slechts zelden een schrijver tot eene afzonderlijke uitgave besluit, en het nut onzer
tijdschriften voor een niet gering deel hierin gelegen is, dat zij hen, die kracht en lust
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zijn, tijdschriftartikelen enkel om de wijze, waarop zij het licht zagen, der vergetelheid
prijs te geven. Ware het nog gebruikelijk, na den dood van een geleerde zijne Opera
Omnia te verzamelen, dan zouden artikelen als die, welke Hingst geschreven heeft,
niet alleen een achtenswaardigen foliant vullen, maar ook wat den rijken inhoud
aangaat, zich onder velen gunstig onderscheiden. Hopen wij dan ook, dat de
voorspelling, door het Weekblad van het Recht onder den eersten indruk van zijn
dood geuit, bewaarheid worde: wat hij verricht heeft op het gebied der wetenschap,
die hem zoo lief was, zal ook volgenden geslachten ten goede komen.
Reeds een vluchtige blik op de lijst doet zien, dat Hingst, ofschoon vooral
beoefenaar van burgerlijk en handelsrecht, zich in zijne geschriften daartoe niet
bepaalde, maar ook tot het gebied van strafrecht en strafvordering zijne
onderzoekingen uitstrekte. Wat hij daarbij zocht, was minder de uitlegging van
onduidelijke bepalingen in ons positieve recht dan de voorbereiding eener hervorming
daarvan door te wijzen op datgene, wat in het buitenland, bepaaldelijk Duitschland,
op het gebied van wetenschap en wetgeving gedaan werd. Bedenkt men nu, welk
een breeden stroom van monographieën onze Duitsche vakgenooten jaarlijks over
ons uitstorten (een ware beproeving, door v. Ihering zoo geestig geschetst), dan moet
men de werkkracht bewonderen van hem, die te midden van zeer drukke bezigheden
den tijd vond om het voornaamste daarvan te lezen, te verwerken en op onze eigen
toestanden over te brengen.
Het standpunt, waarop Hingst zich bij zijn wetenschappelijken arbeid plaatste,
was eigenaardig ge-
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noeg om eene bijzondere vermelding te verdienen: moest ik het in een enkel woord
schetsen, dan zou ik hem noemen den Nederlandschen geestverwant van v. Ihering.
Ook persoonlijk was hij met dezen bevriend. Door het toezenden zijner dissertatie
(v. Ihering verstaat als Oostfries onze taal genoeg om haar te lezen) was Hingst met
hem in aanraking gekomen; en later had hij hem in Duitschland opgezocht, eene
beleefdheid, die v. Ihering beantwoordde door hem in Amsterdam een tegenbezoek
te brengen. Nog herinner ik mij den avond, dien ik met andere vrienden toen ten
zijnent doorgebracht heb, en waar wij gelegenheid hadden met den gevierden geleerde,
die in den omgang zoo gezellig en onderhoudend bleek te zijn, kennis te maken.
Ondertusschen, die persoonlijke betrekking zou op zich zelve beschouwd niet veel
beteekenen. Zoo ik Hingst met von Ihering vergelijk, is het vooral in dien zin dat
beiden, als aanhangers der historische school hunne schrijversloopbaan ingetreden
zijnde, zich al spoedig gekeerd hebben tegen de overdrijving van hen, die, om
historisch geworden toestanden in het leven te houden, zich blind toonen voor de
eischen van het hedendaagsche leven. Zelfs v. Savigny, die in zijn beroemd werk
over het Bezit slechts noode afweek van de begrippen, die aan de Romeinsche
interdicten ten grondslag lagen, had zich daaraan schuldig gemaakt; en gaarne wees
Hingst er in woord of schrift op, hoe die geleerde, die bij ons als boven allen gezag
hebbend beschouwd wordt, in Duitschland zelf veel van zijn oorspronkelijken invloed
verloren heeft. Maar erger hadden, zooals het gemeenlijk gaat, zijne discipelen het
gemaakt; opgaande in geleerde
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nasporingen, hadden zij de klove, die toch al uit den aard der zaak tusschen theorie
en praktijk bestaat, verwijd, en aldus den arbeid der geleerden voor het dagelijksch
leven zoo goed als vruchteloos doen zijn. Beoefent het Romeinsche recht, zeiden
zoowel v. Ihering als Hingst, terwijl zij zelven daarvan het voorbeeld gaven; maar
verheft u tegelijkertijd voor uwe tijdgenooten door het Romeinsche recht heen tot
een daarboven gelegen standpunt.
Daarbij kwam, dat volgens Hingst de onverdeelde ingenomenheid van vele
Nederlanders met de historische school een gevolg was van hunne weinige bekendheid
met het eigenaardig streven harer aanhangers in Duitschland. V. Savigny zelf had
het samenstellen eener nationale wetgeving wel ontijdig geacht, maar niet in beginsel
bestreden, en later zelfs als minister den eersten stoot gegeven tot eene codificatie
van het wisselrecht. Maar ook hier gingen zijne volgelingen verder dan hij, en
misbruikten het gezag van zijn naam om alles aan den natuurlijken loop der dingen
over te laten en elke hervorming tegen te gaan. In landen, waar men eene algemeene
codificatie bezit, mocht men dus bewondering gevoelen voor het nieuwe licht, dat
de historische school over vele vragen van oudheidkundig belang had doen opgaan,
in Duitschland zelf gevoelde men vooral haar negatieven invloed, en leidde zij maar
al te vaak tot stilstand of reactie.
Verzette Hingst zich dus herhaaldelijk tegen het onpraktisch drijven van vele
aanhangers der historische school, toch geloof ik, dat, moest men hem onder eene
school rangschikken, hij evenals v. Ihering in beginsel tot haar te rekenen zou zijn.
Evenmin als de schrijver van den Geist des Römischen Rechts,
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kon hij zich thuis gevoelen in eene geestelooze nuttigheidsleer; en, al nam hij gaarne
de spotternijen van dien geleerde over ten aanzien van eenen Begriffshimmel, waar
de juridische begrippen ten behoeve van hen, die aan het construeeren wilden gaan,
netjes opgestapeld lagen, zeker gevoelde hij in het geheel geene sympathie van eene
richting, die, in die begrippen enkel een overbodigen ballast ziende, de beslissing
van elke vraag aan het oogenblikkelijk billijkheidsgevoel des rechters laat. Wat hem
als ideaal voor oogen stond, was eene zeer korte wetgeving, waarin niets dan eenige
hoofdbeginselen voorkwamen, wier verdere uitwerking de rechtspraak door het
vormen van een nieuw gewoonterecht bezorgde.
Uit dit oogpunt vooral zijn de beschouwingen merkwaardig, door Hingst meermalen
aan art. 3 A.B. gewijd. Heeft de wetgever bedoeld daarin het vormen van
gewoonterecht tegen te gaan, dan heeft hij zijne macht overschat; maar uit de
geschiedenis blijkt zulk eene bedoeling niet. De strijd om eene codificatie was ten
onzent niet vóór eene geschreven wet tegen onbeschreven recht, maar vóór een
algemeen wetboek tegen particuliere rechten. Reeds de herinnering aan het gezag,
dat ook bij ons aan de jurisprudentie wordt toegekend, is voldoende om het ontzeggen
van elke rechtscheppende kracht aan de gewoonte te verbieden; en, wat hij van het
door hem hervormde tijdschrift vooral wachtte, was het opsporen van dit recht uit
de ongeordende menigte uitspraken, die dagelijks gegeven worden.
Maar ook onder het volk leeft nog gewoonterecht; en zeker zou men hiervoor een
meer geopend oog hebben, indien men omtrent het karakter eener rechts-
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gewoonte niet vaak zulke verkeerde denkbeelden koesterde. Niet het bestaan voor
eenig gebruik kan op zich zelf eene reden zijn om daarmede voort te gaan; maar waar
in eenigen kring de algemeene overtuiging heerscht dat het rechtmatig is zich aan
zekere opvattingen en gebruiken te houden, en afwijking daarvan onbehoorlijk zou
zijn, daar bestaat ook nog bij ons gewoonterecht. De grenzen van zulke kringen
kunnen samenvallen met die van bedrijven of vereenigingen; zij kunnen ook
overeenkomen met die van gemeenten of provinciën. In dien zin mag men dus spreken
van plaatselijk burgerlijk recht; ongeveer zoo als men ook van een bijzonder recht
van de Hervormde Kerk of van de vereenigingen ten behoeve van den boekhandel,
den effectenhandel enz. spreken kan.
Gaat men in deze richting voort, dan blijkt, dat men niet alleen van plaatselijk
burgerlijk recht maar ook van eene plaatselijke burgerlijke wetgeving spreken mag.
In enkele artikelen van het wetboek wordt aan de gemeentebesturen het regelen van
sommige bijzonderheden, trouwens meest van zeer ondergeschikt belang, overgelaten;
in andere is sprake van plaatselijke gewoonten; en, volgt men de leer van Hingst
omtrent art. 3 A.B., dan moet men zulke gewoonten meermalen eerbiedigen ook
waar de wet er niet op verwijst. Hoe moeten die echter den rechter blijken? Dat de
regelen, voor het bewijs van feiten voorgeschreven, hier niet toepasselijk zijn, is
duidelijk; maar waaraan kan de rechter dan zijne kennis omtrent het bestaan van
zulke gewoonten, indien eigen wetenschap hem in den steek laat, ontleenen? Naar
de meening van Hingst zouden alleen de gemeenteraden hier kunnen optreden; omdat
zij
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geacht kunnen worden vertrouwd te zijn met hetgeen in hunne omgeving pleegt te
geschieden, en zij bovendien in staat zijn, die gewoonten te wijzigen, waar veranderde
omstandigheden dit onvermijdelijk maken. Onttrekken zij zich in den regel angstvallig
aan dit werk, dan berust dat op eene dwaling, die in onze wet geen voldoenden grond
vindt, en in jure constituendo zeker ernstige bestrijding verdient.
Van dit denkbeeld uitgaande en daarbij aannemende, dat op vele plaatsen nog
reglementen van burgerrechtelijken aard bestaan, die uit vroegeren tijd afkomstig
nooit wettig afgeschaft zijn, achtte Hingst het van belang een onderzoek naar den
feitelijk bestaanden toestand op dit punt in te stellen. Wat hij wenschte te weten, was
niet alleen, welke gemeenteverordeningen krachtens de door de wet gegeven
machtiging uitgevaardigd waren, maar ook, welke bepalingen hier en daar buiten
(volgens de gewone opvatting tegen) de wet bestonden. Om daartoe te geraken,
ontzag hij de moeite niet om, door de welwillende hulp van den minister Du Tour
van Bellinchave en andere autoriteiten gesteund, uit alle gemeenten van ons vaderland
de verordeningen bijeen te brengen, die onderwerpen van burgerrechtelijken aard
betreffen. Eene kritische bearbeiding dier stof, toegelicht door de voornaamste
bepalingen zelven, ziedaar het onderwerp van zijn laatste, in mijne oogen zeker niet
minst belangrijke geschrift; en, zoo ik daar wat langer bij heb stilgestaan, het is omdat
het èn den onvermoeiden ijver èn de richting van Hingst op de beste wijze doet
uitkomen.
Naast het vele, dat ik aan de Bijdragen heb kunnen ontleenen, vallen weinig andere
rechtsgeleerde
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geschriften te vermelden. Alleen mag ik niet vergeten, dat hij een belangstellend lid
was der Juristenvereeniging, aan de discussies geregeld deel placht te nemen, en van
1875 tot 1878 zitting in haar bestuur had. Drie praeadviezen zijn van zijne hand:
over de bevoegdheid der verdediging gedurende de voorloopige instructie van
strafzaken (1874), over de vennootschappen onder firma (1881), over den voorrang
tusschen schuldeischers (1885).
Met het oog op de beschikbare ruimte meen ik hier mijne beschouwing van Hingst's
rechtsgeleerde werkzaamheid te moeten eindigen, om nog een paar bladzijden te
wijden aan een onderwerp, dat ik niet met stilzwijgen voorbij mag gaan, indien zijne
beeltenis op eenige getrouwheid aanspraak wil maken. Ik bedoel zijne kerkelijke
bemoeiingen.
Van vaders en moederszijde beiden stamde Hingst af van Friesche doopsgezinden;
en zoo iemand had hij dit zijn kerkgenootschap lief. Ten deele was dat eene zaak
van piëteit; en gaarne bracht hij in herinnering, hoezeer de oude doopsgezinden aan
miskenning hadden bloot gestaan, en welk een juister licht de kritiek onzer dagen
over hunne denkbeelden en handelingen had doen opgaan. De eerste sporen eener
doopsgezinde levensopvatting te zoeken bij de ketters en hussiten der Middeleeuwen;
den strijd tusschen Zwingli en Grebel, vertegenwoordigers der hervormde en
doopsgezinde richting, na te gaan; het streven van Rothmann en de Munstersche
wederdoopers te verklaren en de te hunnen aanzien heerschende vooroordeelen weg
te nemen; over zulke onderwerpen kon hij zich warm maken, en was hij nooit uitge-
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praat. In onze dagen den band aan te houden met doopsgezinde gemeenten buiten
ons vaderland; te wijzen op de geestelijke gemeenschap der doopsgezinden met
andere secten van vroegeren en lateren tijd; dat was een werk, waaraan hij steeds
bereid was een deel zijner krachten te wijden.
Maar niet alleen eene zaak van piëteit was die liefde voor zijn kerkgenootschap;
zijne overtuiging leidde hem in dezelfde richting. Tegenover de jammerlijke
verdeeldheid der hervormde kerk, die elk krachtig optreden onmogelijk maakt, had
hij een geopend oog voor den nuttigen invloed van kleine gemeenten, waar niet de
dogmatiek maar de zedeleer hoofdzaak was, en allen als broeders in één geest van
onderlinge hulpvaardigheid en verdraagzaamheid samen werkten.
Hingst was in zulke zaken idealist; en of hij bij zijne voorstelling der doopsgezinde
gemeenten der werkelijkheid steeds getrouw bleef, waag ik als daar buiten staande
niet te beslissen. Maar voor zeker neem ik aan, dat althans hij zijn lidmaatschap in
dien geest opvatte. Hierover in bijzonderheden te treden zou te dezer plaatste niet
voegen; ik stip dus enkel aan, dat ieder, die hem kende, tal van voorbeelden zal
kunnen bijbrengen èn van de waardeering, waarmede hij andersdenkenden bejegende,
èn van de bereidvaardigheid, waarmede hij personen en instellingen, die zulks waardig
schenen, ondersteunde. Gelijk ds. Cramer bij de begrafenis getuigde ‘was hij niet
enkel met zijn fortuin, maar met raad en steun, overal waar hij meende iets te kunnen
en te moeten doen, gereed. Geen moeite en inspanning was hem te veel. Zijn leven
had bewezen, dat er nog zielen waren, die nooit kwaad denken en nooit kwaad spre-
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ken, en die bij alle geleerdheid toch eenvoudig hooger wil en hooger zegen op hun
aangewezen weg vinden’.
Dat hij door de positie, welke hij in de maatschappij innam, gepaard met zijne
warme belangstelling in kerkelijke zaken, zoowel te Amsterdam als te 's-Gravenhage
onder de invloedrijkste leden der gemeente geteld werd, is te begrijpen. Niet alleen
was hij in beide plaatsen lid van den kerkeraad; maar ook in ruimeren kring mocht
hij, als curator van het doopsgezinde seminarium, voor de belangen zijner kerk zorg
dragen.
Bovendien was hij met de pen ijverig in dezelfde richting werkzaam. Sedert
November 1887 wordt een blaadje uitgegeven, getiteld: de Zondagsbode in
doopsgezinde en verwante christelijke gemeenten. De naam van Hingst komt onder
de medewerkers niet voor; maar van den aanvang af had de zaak zijne volle sympathie,
en meermalen kwam hij de redactie met geldelijken steun te hulp. Maar bovendien
plaatste hij er herhaaldelijk bijdragen in, liefst op eene wijze, die de aandacht niet
kon trekken, met de letters S.Q. geteekend.
Minder om de blijvende waarde dier stukken dan om uit de titels aan te toonen,
in welke richting Hingst op dit gebied werkzaam was, eindig ik met eene opgave
van eenige door hem in genoemd weekblad geplaatste opstellen:
Christendom boven geloofsverdeeldheid.
Het zesde hoofdstuk der grondwet.
Kerk en Staat in Zwitserland (zeven nummers).
Het feest der Waldenzen (drie nummers).
Doopsgezinden in den Elsas (drie nummers).
Niet-doopsgezinde Russische geloofsverwanten (vier nummers).
Uit de remonstrantsche broederschap (drie nummers).

P.R. FEITH.
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Levensbericht van Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
Het was op den 23sten December 1819, dat het te 's-Gravenhage woonachtige echtpaar,
Jan Herman Ten Kate, hoofdcommies bij het Ministerie van Marine, en Johanna
Henriëtta Adriana de Witte van Haemstede, zich dankbaar verheugde in de geboorte
van den zoon, van wien hier een kort levensbericht wordt gegeven.
Die zoon ontving de namen Jan Jacob Lodewijk.
Hij werd opgevoed met twee broeders, de later zoo bekend geworden schilders
Herman (Frederik Carel) en Mari (Henri) Ten Kate, en met ééne zuster, Louise, die
gehuwd is met den hoofdingenieur J.A. Waldorp, thans te Buenos Ayres.
Jan Jacob Lodewijk werd leerling van den schoolhouder J. van Renesse en gaf al
spoedig blijk van ijver in het werken en vlugheid in 't bevatten en vooral van liefde
voor taal en poëzie. Van deze laatstgenoemde neiging had hij zeker een deel te danken
èn aan zijn vader, die veel aan dichterlijke voordrachten deed, èn aan zijne moeder,
die ook een
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dichterlijk besnaard gemoed had en nu en dan verzen schreef.
Hij was nog maar 13 jaren oud, toen hij reeds op een kantoor in betrekking kwam,
't kantoor der firma Vriesendorp en Gaade. Hij bleef toen echter nog de avondschool
van den heer Van Renesse bezoeken en nam ook in 't Italiaansch boekhouden les.
Maar, te midden van het prozaïsche kantoorwerk toonde zich zijn dichterlijke
aanleg al meer, die zoo voorspoedig rijpte, dat hij reeds op 14-jarigen leeftijd aan de
Boekzaal der geleerde wereld een dichtstukje inzond, dat niet alleen werd
aangenomen, maar als eersteling van een zeker te verwachten gezonden en rijken
oogst werd begroet. Hoe schitterend heeft de uitkomst die verwachting bevestigd!
Dat dichtstukje was getiteld: Roosjen. Eene Parabel1, en werd gevolgd, een jaar
later, door twee gelegenheidsgedichten, - een op 's Konings verjaardag (24 Augustus
1835), en een Bij de bevalling van H.K.H. Prinses Frederik.
Zoo trok hij de opmerkzaamheid der vrienden van taal- en letterkunde; en het
letterkundig Genootschap Oefening kweekt Kennis2 nam hem gaarne op, zoo jong,
als hij was, onder zijn werkende leden. In de jaren 1843-1845 was Ten Kate
Onder-Voorzitter. Ook heeft hij de bundels poëzie geredigeerd, die van wege 't
Genootschap uitkwamen, eerst onder den titel Ochtendschemering, later onder den
titel Morgenrood.

1
2

Ook voorkomende in zijn eersten Bundel Gedichten. 's-Gravenhage, W.P. van Stockum
1836. Bl. 96-98.
Stichting van S.J. van den Bergh, wien daarbij ter zijde stonden W.J. van Zeggeien, W.P.
van Stockum, N. Bosboom en A. van Heel.
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Zijne eerste voordracht in Oefening hield hij, toen hij pas 15 jaar oud was, althans,
nog geen half jaar daarover; - 't was den 4den Mei 1835. En sedert heeft hij in dien
kring, op onderscheidene tijden, in een reeks van jaren, zijn steeds talrijk gehoor met
zijne zangen geboeid1. Den 22sten Januari 1877 ruischte daar het lied zijner stem voor
het laatst. Wat een merkwaardige vlucht had dat lied genomen, in den tijd, tusschen
die eerste en die laatste voordracht gelegen! Wat een bewonderenswaardige toeneming
in breedte, in diepte, in hoogte!
Maar wij keeren terug tot den jongeling op de kantoorbank. Die bank werd hem
allengs harder en ongemakkelijker. Zijn dichterlijke ziel gevoelde zich al minder en
al minder in kantoorwerk te huis. En daar zij inzonderheid bij Bilderdijk en Da Costa
haar voedsel had gezocht en gevonden, is 't niet onnatuurlijk, dat de lust tot het
predikambt zich in hem ontwikkelde, - een ambt, dat zoowel aan zijne dichterlijke,
als aan zijne godsdienstige adspiraties beantwoorden kon.
Over dit plan werd de bekende Otto Gerhard Heldring, destijds predikant te
Hemmen, geraadpleegd, die er instemming meê betuigde en steun aan gaf en den
jongen Ten Kate in zijne stille pastorie een kamertje aanbood, waar hij, eenigermate
onder zijne leiding, zich voor de Academische studie zou kunnen bekwamen.
Zijne verplichting aan Heldring heeft hij erkend,

1

Hij droeg daar o.a. voor, geheel of gedeeltelijk: Ahasverus, Anathilda, Thomas Chatterton,
De profecy van Nahum, De Waterqeuzen, De Planeten, De Nieuwe Kerk, enz. Zie: TEN
BRINK, Onze hedendaagsehe Letterkundigen.
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o.a. door hem zijn Bundel Bladeren en Bloemen op te dragen, als blijk van ‘de
hartelijkste vriendschap, hoogschatting en dankbaarheid’.
Die bundel verscheen in 1839. Toen was Ten Kate reeds Utrechtsch student. Hij
werd dat in 1838 en bleef het tot 1843. Hij woonde de lessen bij van Schröder, Van
Heusde, Van Goudoever, Visscher, Swijghuisen Groenewoud en Ackersdijck, en
had daarna, bij zijne theologische studiën, Royaards, Vinke en Bouman tot
leermeesters. Ook trok hij op dat gebied veel vrucht uit de samenkomsten van het
Theologisch Gezelschap
.
Ondertusschen bleef hij voor en na de dichterlijke lier hanteeren. Behalve de
vermelde Bladeren en Bloemen gaf hij, als student, ook nog Rozen en Nieuwe Rozen,
alsmede eene vertaling van Byron's The Giaour.
Dat hij onder de commilitones een goeden naam had, blijkt uit zijne benoeming
tot Voorzitter van het Collegium praesidiale der Studenten en tot Rector van den
Senatus Theologorum. Natuurlijk kon een student, als Ten Kate, ook niet buiten de
Redactie van den Almanak blijven. Hij werd er lid van, daarna haar Secretaris, en
plaatste, in die betrekking, in den Almanak van 1843 een Oprecht Verhaal van de
Lotgevallen der Hooghe Schole, in welk stuk hij eene zeer gelukkig geslaagde
navolging gaf van den stijl en de vormen van Coornhert en Hooft.
In 't najaar van 1842 kreeg Ten Kate op zijne kamer1 een bezoek van A. Winkler
Prins, die in November des vorigen jaars predikant der Doopsgezinde Gemeente te
Tjalleberd was geworden en hem

1

Op den Steenweg, boven den behanger Essenberg.
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nu kwam noodigen om mede te werken aan de uitvoering van een letterkundig plan.
En dat plan was: de uitgave van een tijdschrift in dichtmaat, dat ten doel zou hebben:
‘verwaande persoonlijkheden te kielhalen, en nu eens de romantiek, dan weder de
melk- en waterpoëzie, en eindelijk ook de recensenten, af te ranselen’. De
samenspreking liep uit in beslissing en - weldra was Braga in leven, ‘een tijdschrift,
heel op rijm’, geestig en scherp alles kritiseerend en parodieerend, wat, met meer of
minder recht, geoordeeld werd ongegrond, laf of leelijk te zijn. Groot is het aandeel,
èn naar den omvang, èn naar 't gehalte, dat daarin Ten Kate had1.
Het guitige, ondeugende element, dat vereischte was, zou men in Braga kunnen
schrijven, heeft hij nooit geheel en al verloren. Menigmaal kwam ook nog in latere
jaren, onder 't spreken en schrijven, zoo eens iets voor den dag, dat ‘een Bragiaantje’
kon heeten. Maar toch, blijkbaar trok het ernstige en verhevene 't krachtigst hem aan.
In Mei 1844 werd de student proponent. In Januari 1845 werd hij als predikant
naar Marken beroepen, waar hij dan ook heen ging, met zijne jonge vrouw, Johanna
Sophia, dochter van den bekenden zeeschilder Waldorp. Den 4den Mei hield hij daar
zijne intrede. Gedurende zijn verblijf op Marken heeft hij niets in 't licht gegeven.
Den tijd, dien zijn ambtswerk hem vrij liet, besteedde hij aan theologische en
letterkun-

1

Voorts zijn als medewerkers in Braga's eersten jaargang te noemen: Dronrijp Uges, S.J. van
den Bergh, Van der Vliet, (pseudoniem Boudewijn), Mohrman, Leendertz en A. van der
Hoop Jr'szn; en in den tweeden, die de laatste was: Kretzer, de Hoop Scheffer, Leendertz,
Kerbert en J. Tideman.
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dige studie. En veelal zat hij op het kille noordereiland in den zonnegloed van 't
zuiden en 't oosten, door zich met voorliefde te verdiepen in Dante en Tasso.
In 1847 verwisselde hij Marken met het Noord-Brabantsche dorp Almkerk. Daar
schreef hij o.a.: Het Juni-oproer te Parijs, De Cholera in Nederland en De
Durgerdamsche Visschers.
In 1850 werd Middelburg zijne standplaats, waar hij Hasebroek als ambtgenoot
vond, dien hij later, te Amsterdam, andermaal tot ambtgenoot kreeg, en met wien hij
tot zijn dood bevriend is gebleven1. Daar, te Middelburg, heeft hij zijne meesterlijke
vertaling van Tasso's Gerusalemme liberata bewerkt.
Tien jaren daarna, in April 1860, werd hij predikant in de hoofdstad2.
Als prediker werd Ten Kate doorgaans door eene talrijke schare gehoord. Zijne
richting was de orthodoxe; maar 't was die oudere orthodoxie, die, meer mystisch
gedoezeld, dan dogmatisch omlijnd, - vreedzaam en verdraagzaam was, althans aan
leerstellige en kerkrechtelijke schermutselingen en gevechten niet meêdeed, maar
liever zich daarbuiten hield. Zelfs had Ten Kate's onbekendheid met kerkelijke
twistvragen wel eens iets naiefs. Hij was te veel man des vredes, om deel te nemen
aan den strijd

1

2

Ook kunnen, als van vrienden gesproken wordt, genoemd worden Van Oosterzee, de
Dante-vertaler Hacke, diens schoonzoon, Burgemeester van Tienhoven, Y.D. Muller Massis,
aan wien hij zijn gedicht De Nieuwe Kerk opdroeg, en anderen. Vooral is Ten Kate ook
bevriend geweest met Dr. van Leeuwen, te Utrecht, en den Walschen predikant Gerlach, te
Middelburg.
Daar werd ik zijn ambtgenoot, twee jaren later. Hij was er mijn Bevestiger, den 2den Maart
1862, en sprak bij die gelegenheid over Matth. XXVIII: 20.
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der partijen, en te veel dichter, om met eenigen ernst kennis te nemen van reglementen
en wetten. Voor den kerkeraad, als zoodanig, was hij dan ook geen lid van beteekenis.
Zelden woonde hij een vergadering bij.
Maar op den kansel getuigde hij met warmte voor den Christus, die hem dierbaar
was, en drong hij zijne hoorders, om aan diens hand tot den Vader te gaan en des
Vaders eere en eigen zielsrust te zoeken in het leven des geloofs en der hoop en der
liefde. De kern en de ziel zijner prediking is te omschrijven met de woorden, die hij
aan 't hoofd zijner feestrede zette, uitgesproken ter herdenking van zijne 25-jarige
ambtsbediening1: De liefde tot Jezus, de kracht, de vreugd, de hoop der zijnen. En
in die richting was hij werkzaam evenzeer met het geschrevene, als met het gesprokene
woord. Denkt aan zijn: De Middelaar Gods en der menschen, - Onze kinderen in den
hemel, - Wij zullen elkander wederzien, - Van de krib tot de kroon, - Bij brood en
beker, - Sticht elkander! enz. Denkt aan zijn van 1875 af jaarlijks verschenen
Scheurkalender en aan de groote menigte zijner Bijbelsche en Stichtelijke zangen2.
En bedenkt bovendien, in hoevele stukken zijner werken, die in hun opschrift niets
van ‘Bijbelsch’ of ‘Stichtelijk’ melden, toch telkens weêr het Christusbeeld verschijnt
en het Vaderhuis in 't gezicht komt.
In den omgang was Ten Kate een goedhartig en vriendelijk man. Al had hij niet
die vroolijke, lachende,

1
2

In de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 8sten Mei 1870.
Als Kerkzangen staan van hem in den Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen de
nummers 195, 198, 202, 203, 205, 206, 209, 250, 263, 264, 265, 266, 270.
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u tegemoet komende, u tegemoet huppelende vriendelijkheid, die men
toeschietelijkheid noemt, al had hij blijkbaar niet veel behoefte of begeerte, om zich
aan anderen bepaald te hechten, goedhartig en vriendelijk was hij toch en in hooge
mate dienstvaardig. Ook had hij niets van die deftige voornaamheid, van dat ‘niet te
dicht!’ waardoor menig groot man zijne grootheid verkleint. Veel sprak ik met hem
op letterkundig gebied, maar al stond hij daarop zooveel hooger dan ik, nooit kwam
wat hij met mij besprak ‘uit de hoogte’.
Had Ten Kate veel hoorders, die kwamen, omdat ze bij hem bevrediging vonden
voor hunne godsdienstige behoeften, hij had er ook velen, die kwamen, doordien zij
werden aangetrokken door den vloeienden, zangerigen en beeldrijken vorm van zijn
woord. Zijn spreken was als zingen; ook zijn proza was poëzie.
In de poëzie lag zijn kracht; door de taal was hij toovenaar. Onze vaderlandsche
letterkunde heeft daaraan een schat van schoonheden te danken. Als Neêrland's Muze
hare koffers opendoet, om op hare paarlen en juweelen te wijzen, dan heeft zij gedurig
te zeggen: ‘dit en dat, en ook dat, en ook dit, heb ik gekregen van Ten Kate’. En welk
een ontzaglijke vruchtbaarheid van geest en gemoed! De achter dit Levensbericht
geplaatste lijst zijner werken1 is er de veelstemmige getuigenis van. Het overzicht
van die lijst kan tot aanvulling dienen, in betrekking tot het vele, dat in dit
Levensbericht niet voorkomt,

1

Ik volgde de opgaven van Ten Brink (aangehaald werk) Met erkentelijkheid vermeld ik die
opgaven en de geheele biographie, die Ten Brink heeft gegeven, waardoor de vervulling van
mijne taak mij zoo zeer werd verlicht.
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of slechts ter loops is aangeraakt. Van wege den ongemeenen omvang der stof besloot
ik, mij van iedere aanhaling te onthouden. Uit zulk een rijkdom, toch, kan men niet
iets kiezen, of er is plaats voor de vraag: ‘waarom bij dit ook niet dat?’ Er is zóóveel
schoons in die duizenden en duizenden regels, dat ik voelde: als ik voorbeelden ga
geven, dan zet ik als 't ware eene kraan open, die ik niet meer weet te sluiten; dus,
dat zal ik niet doen; ieder kieze zelf voor zich en - geniete!
Eigenaardig en zeldzaam was Ten Kate's gemakkelijkheid en bedrevenheid in 't
vertalen. Men heeft van Delille, als vertolker van Virgilius, gezegd:
De Virgile élégant traducteur,
Delille a quelquefois surpassé son auteur;

maar soortgelijke lof komt ook toe aan Ten Kate.
En wat zijn het vele en velerlei gewrochten, uit den vreemde, die hij in onze
moedertaal weêrgaf, hier zoo zacht en zoetvloeiend, daar zoo forsch en gespierd! De dichter der Jobeïde en de zangers der Psalmen; Shakespeare en Milton; Goethe
en Schiller; Dante en Tasso; La Fontaine en Victor Hugo; Tègner en Andersen, - die
allen heeft hij beluisterd, van die allen heeft hij de spraak verstaan, van die allen
heeft hij den geest gevoeld, van die allen heeft hij het woord teruggegeven, in een
taal, die muziek is.
En dan, zijn eigen werk. Ik noem hier slechts de groote stukken: De Schepping, De Planeten, - De Nieuwe Kerk, - alle drie rijk aan prachtige gedachten en schitterende
beelden, alle drie een meesterschap over de taal openbarend, waardoor Ten Kate
staat niet onder Bilderdijk en veelal naast Vondel.
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Maar, ongetwijfeld, de Schepping spant hier de kroon. Die ten aanzien van dit
dichtstuk aanmerkingen maken, raken daarmeê niet, of weinig, het dichtstuk, als
zoodanig, maar stooten zich aan de naar hun inzien niet geslaagde poging tot
vereffening van den strijd tusschen de Wetenschap en Genesis I. Ik wensch hierop
geen uitvoerig vertoog te gaan geven; 'k wil alleen dit zeggen, dat die strijd tusschen
de Wetenschap en Genesis I mij wel eens voorkomt, grootendeels een eigengemaakte
te zijn, hieruit voortkomende, dat men naast elkander legt de anatomie van de
nieuwere Westersche Wetenschap en de poëzie van het oude Morgenland, en dan
die twee in vergelijking brengt, zóó, alsof dat gelijkslachtige grootheden waren. Een
schilder teekent een huis anders, dan een architect; die twee teekeningen zijn inderdaad
twee, en moeten niet beschouwd en behandeld worden, als waren ze één, of, als
moesten ze één zijn. Die Genesis I beschouwt en behandelt, als wetenschap der
oudheid en er dan de wetenschap van heden nevens legt, zal, ja, gedurig stuiten, maar
- doet ook verkeerd. Maar die in Genesis I eene schildering ziet, gemaald door stoute
phantasie en heilige poëzie, in verbond, zal bij de uitspraken der wetenschap geen
hinder gevoelen, maar veeleer erkennen, dat het oude Genesis I in zijn grondlijnen
en hoofdtrekken vertolking is van eene verwonderlijk juiste en schoone intuïtie. Maar,
nag eens, dit daargelaten, dan kunnen en moeten, dunkt mij, allen het hierover eens
zijn, dat de Schepping een gedicht is, aan de hoogste schoonheden rijk. Iedere
beschrijving er in is een schildering; in iedere beschrijving laten maat en taalvorm
u, naar gelang van het onderwerp, het
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beschrevene zien, hooren, ruiken, smaken, voelen. De gazige vervormingen in de
drijvende wolken, de zwelling van het koeltje tot wind en tot storm, de dwarrelende
dans van de donzige sneeuw, het kletterend geklak van den korreligen hagel, het
roerig geritsel van den ruischenden regen, het flonkerend geflits van den flikkerenden
bliksem, het ratelend gerommel van den rollenden donder, - wie zal opstaan, om dat
alles weêr te geven, schooner, dan 't door Ten Kate gedaan is? En dezelfde vraag
mag ik doen, als ik aan de beschrijvingen denk van het woud en de mijnschacht, van
de tallooze levensvormen in planten en dieren, en van den hoogsten vorm des levens,
in 't bestaan van den mensch. Lees en herlees al die regelen, waar zooveel schokken
in dreunen, waar zooveel lichten in glinsteren, waar zooveel bloemen in geuren, waar
zooveel vogelen in zingen, - en dan vraag ik u weder: wien noemt gij mij, die zeggen
zal: ik zal wat schooners u leveren, - die dat zeggen zal en - 't dan ook doen zal?
Heeft de dichter in zijn naschrift gezegd:
Dat was mijn bede, - of vóór mijn dood
Een leste en beste lied mocht trillen,

dat beste is waarheid geworden, al is de Schepping zijn leste lied niet geweest. Haast
zou ik zeggen: 't had in zichzelf de bestemming, om het leste te zijn, juist door het
beste te wezen. Toen de zanger op deze sport den voet had gezet, was hooger klimmen
niet meer mogelijk.
De Planeten dan ook, en De Nieuwe Kerk zijn niet hooger, ook niet even hoog, te
schatten, al bevatten ook deze stukken veel prachtige deelen, en al bewijzen zij, gelijk trouwens ook alle andere verzen
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van Ten Kate, bewijzen, - dat het niet waar is, wat vaak de een den ander napraat,
dat onze moedertaal hard is en stroef. Voor hem, althans, was zij niet hard en stroef,
neen! maar wonderbaar kneedbaar, of liever, vloeibaar. Gelijk de vloeistof naar den
vorm van het vat, zoo schikt zich bij hem de taal naar de omtrekken en de maat der
gedachten. Alles, wat hij wil zeggen, kan hij zeggen. En dat zeggen wordt zingen.
En dat zingen is zilver.
Dat kwam ook treffend uit, wanneer gij hem hoordet als improvisator. Een
oogenblik van inkeering in zichzelven, en dan, - daar rolden de woorden, daar golfden
de klanken, daar schuimden de tonen, en uit dien stroom sprongen telkens verhevene
gedachten op, - droppelen met regenbogen. Zoo was Ten Kate. En dit kon hij.
Nu, aan erkenning van zijne verdiensten heeft het hem niet ontbroken.
Onderscheidene letterkundige en wetenschappelijke Genootschappen benoemden
hem tot lid en tot eerelid1 en onderscheidene vorsten sierden zijne borst met een
ordeteeken2.
Intusschen zijn er ook lieden in onzen tijd, adepten

1

2

De Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde; het Zeeuwsch Genootschap van
Wetenschappen; het Provinciaal Utrechtsch Genootschap; de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten; de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen;
het Haagsche Genootschap Oefening kweekt kennis.
Hij was ridder van den Nederlandschen Leeuw; van de Belgische Leopoldsorde; van de orde
van den Witten Valk, van Saxen Weimar Eisenach; van de Zweedsche Wasa-orde; van de
Deensche Danebrogs-orde; van de Italiaansche orde van Mauritius en Lazarus; van de
Italiaansche Kroonorde. En van officier der Luxemburgsche Eikekroon verhief hem de
Koning Groothertog tot commandeur, op zijn 70sten verjaardag.
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eener nieuwere richting, die de groote gaven van dezen dichter ‘bij de gratie Gods’
niet naar waarde erkennen, ja! ze miskennen, en die, al zijn zij dwergjens tegenover
den reus, toch zich vermeten, aan zijn lauwerkrans te plukken. Maar, laat ze! 't
Gebladerte van dien krans zit niet los.
Ten Kate heeft een somberen levensavond gehad. Van zijn eenmaal zoo ruimen
huiselijken kring had hij in den laatsten tijd slechts één zoon meer bij zich. En zoo
dikwijls, als ik hem bezocht, bemerkte ik weêr, dat hem zijne betrekkelijke
verlatenheid drukte en dat hij met diepen weemoed gestadig aan de afwezigen en
aan zijne gestorvenen dacht. In den loop der jaren waren hem ontvallen drie dochters1
en twee zonen2, en den 2Osten Mei 1887 was, na een lijden van zeer droeven aard
en langen duur, zijne gade gestorven, wier gemis, al hief haar afsterven een
kommervolle zorg voor hem op, hem een ledig bleef, pijnlijk genoeg, om, als hij van
haar sprak, hem gedurig weêr tranen in de oogen te brengen.
Al eenigen tijd zeiden de bekenden, de een tot den ander: ‘Ten Kate vervalt;’ ‘Ten
Kate wordt oud.’ Ja, hij ging zoo zichtbaar in kracht achteruit, dat, toen zijn 70ste
jaardag nabij kwam, niet zonder bezorgdheid gevraagd werd, of hij dien wel zou
beleven.

1

2

Henriëtte, echtgenoot van den Heer W.P. Van Hengel, Antoinette en Anna, echtgenoot van
nu wijlen den heer H.J. Middendorp. - Nog twee dochters zijn in leven, mevrouw Nachenius
en mevrouw de wed. Eickhoff, dichteres, van wier Duitsche verzen de vader er verscheidene
in 't Hollandsch vertaalde.
Herman en Lambertus. - Er leven nu nog twee zonen, de schilder J.J.L. Ten Kate en Mr.
W.L. Ten Kate.
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Hij heeft dien dag beleefd. Maar een feestdag was 't niet. Of, als het dat was, dan een
zeer aandoenlijke feestdag.
Hij ontving, op zijn studeerkamer, de Commissie, die hem op dien 23sten December
een bronzen Apollobeeld kwam aanbieden, met een Album, de namen bevattende
van hen, die tot het schenken van eene feestgave zich hadden vereenigd. Vóór in dat
Album had zijn vriend Hasebroek deze regelen geschreven:
Den Dichter met het hart, de Eoolsche harp gelijk,
Die, lichtbewogen, zingt, zoodra maar zefirs suizen;
Den Zanger met de stem, aan zoete tonen rijk,
Waarin ge ons Nederduitsch als Itaaljaansch hoort ruischen;
Den Meistreel, die niet slechts oorspronk'lijk zangen speelt,
Maar ook de vreemde luit, of ze eigen waar', doet klinken,
En met de volheid, aan een springbron toebedeeld,
U, versch uit de aâr, een stroom van poëzie laat drinken;
Den Harp'naar, die niet slechts voor zich een Zanger werd,
Maar ook in and'rer borst de snaren weet te roeren,
Door God gespannen op den zangboôm van elk hart,
En dichter maakt van wie alzoo zich meê laat voeren;
Den Bard, wien elk, niet gansch van 's Heeren dienst vervreemd,
Bij 't stijgen van zijn lied, als rei van orgelklanken,
Waarop de ziel haar vlucht naar Hooger Wereld neemt,
Gewijde stonden vol verheffing heeft te danken; Hem biedt het Neêrlandsch volk, op 't feest, dat thans hem daagt,
Zijn gulden feestgave aan, omtuild met lauwerkransen,
En door de beê gewijd, die van den Hemel vraagt:
‘Laat 's Dichters levenszon bij 't zinken helder glansen!’

Ik had op mij genomen, den 70jarige toe te spreken. Maar van wat ik had kunnen en
willen zeggen, hield ik bijna alles terug, omdat mij zijn gansche voorkomen toeriep:
‘spaar hem en vermoei hem niet.’ Wel had zijn geest nog opgewektheid, en wel
tintelde er nog levendig gevoel in zijn kort woord van dank, maar zijn lichamelijke
toestand was toch in
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droeve tegenstelling met den naam jubilaris. Wij voelden, dat we, om zoo te zeggen,
bloemen hadden neêrgezet op een bouwval.
Dat bleek. Reeds den 26sten December ontsliep hij. En op den 30sten, dus, juist eene
week na zijn weemoedvol feestgetijde, brachten wij zijn stoffelijk overschot naar
Amsterdams Oosterbegraafplaats1. In tegenwoordigheid van eene zeer, zeer groote
schare spraken daar zijn beide zonen en mijn ambtgenoot Wiersma, - toen Voorzitter
des Kerkeraads, - gevoelvolle woorden. Ook ik bracht hem daar een woord toe van
hulde. En wat het slot was mijner toespraak op zijn graf, schrijf ik hier neder, tot slot
van zijn Levensbericht:
Bewond'ring brengt haar cijns den Meester in het Lied;
Dank eert met woord en krans den vuur'gen Christusbode;
Verwachting profeteert, dat lang na 't huidig uur
Het woord nog leven zal van dezen grooten Doode;
De vriendschap ziet verblijd op 't vele heil terug,
Dat hem, het leven door, Gods liefde heeft gegeven;
De deernis wordt tot vreugd, nu door de hand des Doods,
Van lijf en ziel te zaâm, het leed is opgeheven. Hij stierf, kort na zijn feest, op 't feest van zijnen Heer.
't Is, of een stem hier ruischt: ‘Zoo wilde 't God bestieren:
Vooruit, - van feest tot feest, - om in een beter land
Het feest van zijnen Heer nu als zijn feest te vieren.’

Amsterdam, Mei 1890. E. LAURILLARD.

1

Op zijn graf is een steen gezet, waarin gebeiteld zijn de woorden van Joh. XVI. 22.
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We r k e n van Jan Jacob Lodewijk ten Kate.
1834.

(Eerste in druk verschenen gedicht): ‘Het
Roosje, Parabel,’ opgenomen in de ‘Boekzaal der
geleerde wereld’
van 1834. Twee jaren later werd het
herdrukt in den
eersten bundel ‘Gedichten’ (1836) van
den jongen poëet.

1835.

‘De 24 Augustus 1835. Lierzang.’ 's
Hage, Erven Doorman. 1835. gr. 8o.

1836.

‘Ontboezeming bij de bevalling van
H.K.H. Prinses Frederik’. 's Hage, W.P. van Stockum, 1835.
gr. 8o.
‘Parisina, naar Lord Byron.’ Alleen voor
vrienden gedrukt.
‘Gedichten.’ 's Hage, W.P. van Stockum,
1836. gr. 8o.
‘Ochtendschemering.’ Mengelingen van
het letterlievend
Genootschap: ‘Oefening kweekt kennis.’
- Gedrukt te
's Gravenhage bij Gebroeders Giunti
d'Albani, 1836. gr. 8o.
Deze bundel bevat 28 bijdragen in poëzie
van Ten Kate,
enkele geteekend met zijn naam, doch
verreweg de
meesten zonder naam of met
verschillende pseudoniemen
als: K, Jan Jacob, t″ K″, Juan, Ξ.
(Vele van deze gedichten komen in den
eersten bundel
‘Gedichten,’ 1836, voor).
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1837.

‘Oden van Anacreon, vertaald door J.J.L.
ten Kate en
S.J. van den Bergh.’ Groningen, W. van
Boekeren,
1837. gr. 8o.
‘Ochtendschemering.’ (Tweede bundel
van ‘Oefening kweekt
kennis.’)
Deze bundel bevat 27 bijdragen van Ten
Kate, geteekend
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met zijn naam, ongeteekend, of onder de
pseudoniemen:
Gerhard van der Walde, T.K., Wouter
van Beringen,
Ξ, enz.
Onder de dichtstukjes zijn twee in het
Engelsch: ‘The
boat from the Dutch or S.J.v.d. Bergh.’
(5 Nov. 1835)
en ‘To Elvire’ (oorspronkelijk, Dec.
1836).
Ten Kate blijft medewerker aan de
verdere bundels van
‘Oefening’ tot 1851.
1839.

‘Bladeren en bloemen.’ Rotterdam, A.
Wijnands, 1839.
gr. 8o.
‘Rozen.’ Utrecht, C. van der Post Jr.,
1839 (met zes
platen) gr. 8o.
‘Nieuwe rozen.’ Utrecht, C. van der Post
Jr., 1839 (met
vier platen) gr. 8o.
‘Vertaalde poëzie.’ 's Hage, K. Fuhri,
1839, gr. 8o.
‘Welkomstzang aan H.K.H. Erfprinses
van Oranje, geboren Vorstin van Wurtemberg, bij hare
intrede in 's Hage.’
's Hage, K. Fuhri, (Amsterdam J.C. van
Kesteren) 1839.
gr. 8o.

1839.

‘Anti-Gerusiomachia.
Tragico-comisch-dramatisch en episch
dichtstuk.’ (Zonder naam van den auteur).
Utrecht, C,
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van der Post Jr. 1839 gr. 8o.
‘Aan mijne Academie-broeders. Geen
Echo.’ (Zonder naam
van den auteur). Utrecht, van Paddenburg
& Co. 1839. 8o.
1840.

‘Byron. De Gjouwer. Fragment eener
Turksche vertelling,
Naar het Engelsch.’ Dordrecht, Van
Houtrijve en Bredius, 1840. gr. 8o.
Tweede druk: ‘De Giaour’ (geheel
nieuwe vertaling, eigenlijk
dus geen tweede druk). Haarlem, J.J.
Weevering, 1859,
post 8o.
‘Ahasverus op den Grimsel. Een gedicht.’
Dordrecht, van
Hontrijve en Bredius, 1840. gr. 8o.
Tweede herziene druk. Leiden, A.W.
Sythoff, 1864. post 8o.
Van dit gedicht verscheen eene Fransche
vertaling van J.
A. van Lennep. Brussel 1865.
‘Des Dichters heilbede aan den eersteling
van Z.K.H. den
Erfprins van Oranje.’ 's Hage, J.M. van
't Haaff, 1840.
gr. 8o.
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1841.

‘Poëzy voor Hollands schoonen. Maria
Magdalena en andere gedichten.’ Haarlem, A.C.
Kruseman, 1841. 16o.
‘Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
der Utrechtsche
Studenten-Sociëteit, Placet Hic
Requiescere Musis.’ (3
Juni 1841). Utrecht, H.M. van Dorp,
1841. gr. 8o.
‘Zangen des tijds, Poëzy voor mijn
Vaderland.’ Utrecht
J.G. Andriessen, 1841. gr. 8o.

1842.

‘Braga. Een tijdschrift heel in rijm.’
Utrecht, Paddenburg
& Co., (K.D. de Haas), 1842. folio.
(Redacteuren van den eersten jaargang:
J.J.L. ten Kate
en A. Winkler Prins).
Eerste nummer van 1 Decemher 1842, laatste van 1
December 1843.
Tweede druk: Utrecht. D. Post
Uitterweer, 1853. folio.
Derde druk: Utrecht. D. Post Uitterweer,
1863. kl. 8o.
Vierde druk: Deventer, A. Ter Gunne,
1882. kl. 8o.
Met eene inleiding en toelichtingen van
A. Winkler Prins.
‘Habakuks prophecy, in dichtmaat
overgebracht.’ Utrecht,
Kemink & Zoon, 1842. gr. 8o.
‘Thomas Chatterton, een gedicht.’
Utrecht, Kemink & Zoon,
1842. gr. 8o.
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1843.

‘Hollands Muze. Een woord tot ieder,
wien het Vaderland
en de Kunst ter harte gaan. - Een stem uit
de woestijn.’
(Zonder naam van den auteur). Utrecht,
C. van der Post
Jr. gr. 8o.

1846.

‘Legenden en Mengelpoëzy.’
Monnikendam J.L. van Marle,
1846. gr. 8o.

1847.

‘J.P. Lange's Christen-harptonen,
nagezongen door J.J.L.
ten Kate.’ Amsterdam, Ipenbuur & van
Seldam, 1847. 24o.
Tweede druk, aldaar bij dezelfden, 1856.
32o.
Derde druk, aldaar bij dezelfden, 1868.
12o.

1848.

‘Parijs, een lied onzer dagen.’ Gorinchem,
H. Horneer,
1848, gr. 8o.
‘Het Juni-oproer te Parijs. Nog een zang
des tijds.’ Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. gr. 8o.
‘De kinderen van den dronkaard. Naar
George Cruikshank.
Met oorspronkelijke bijschriften van
J.J.L. ten Kate.’
Amsterdam, Willems & Werleman, (D.H.
Fikkert) 1848,
met 8 platen, dwars 8o.
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1849.

‘De Cholera in Nederland. Zang des
tijds.’ Amsterdam,
W.C.H. Willems, 1849. gr. 8o.
‘De Durgerdamsche visschers. Een
gedicht.’ Haarlem, A.
C. Kruseman, 1849. gr. 8o., met eene
plaat in karton.
‘Nieuwe dichtbloemen.’ Amsterdam,
Ipenbuur & van Seldam, 1849. gr. 8o.
‘Christelijke overdenkingen.’ Eerste
jaargang, Amsterdam,
Ipenbuur & van Seldam, 1849. gr. 8o.
Tweede tot Vierde(n) Jaargang, aldaar bij
dezelfden,
1850-52. gr. 8o.
‘Bemint elkander’. Bijdragen van J.J.L.
ten Kate, B.T.
Lublink Weddik, C. Leendertz en B. ter
Haar. Amsterdam, Gebrs. Willems, 1849. 8o. met
zes platen.
Tweede druk: aldaar bij dezelfden. 1850.
8o.

1850.

‘Christoterpe. Stichtelijk huisboek voor
alle standen. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate, onder
medewerking van
vele der voornaamste godgeleerden in
Nederland.’ Schiedam, H.A.M. Roelants, 1850-52. 3
Jaargangen met
platen gr. 8o.
‘Daphné. Twee-maandelijksch tijdschrift
voor Nederlandsche
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poëzy.’ 1850-1852. Onder redactie van
J.J.L. ten
Kate. Utrecht, Daunenfelser & Doorman,
1850-52. 12o.
met staalplaten.
‘De Evangeliedienaar, geroepen om een
navolger van Christus
te zijn. Leerrede.’ Amsterdam, Gebr.
Willems, (H. van
Cittert), 1850. gr. 8o.
1851.

‘De Evangeliedienaar een vredebode.
Leerrede ter bevestiging van Ds. B.J.H. Taats als predikant
te Middelburg.’ Middelburg, J.K. de Regt, 1851.
gr. 8o.
‘De zending onder de Heidenen. Zang
des tijds.’ Middelburg, J.K. de Regt, 1851. gr. 8o.

1851.

‘Apostelen en Profeten. Dichterlijk
Album.’ 's Gravenhage,
P.H. Noordendorp, 1851-52. gr. 4o., met
platen. Tweede
druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858.
post 8o.
In dit album schreef Ten Kate de bekende
gedichten op
Johannes Marcus en op Barnabas; Beets
had zijn Simon
Petrus gegeven.
‘In den Bloemhof. Beelden en Droomen.’
Haarlem, A.C.
Kruseman, 1851. gr. 12o. met platen.
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‘Leerredenen.’ Rotterdam, van der Meer
& Verbruggen,
1851. gr. 8o.
‘Het Lijstertje, gedichtjes van S.J. van
den Bergh, J.J.
L. ten Kate en J. van Lennep.’
Amsterdam, Gebrs. Kraay,
1851. 16o. met gekleurde platen.
1852.

‘Christus Remunerator. Een harptoon met
gravure naar
Ary Scheffer.’ Haarlem, A.C. Kruseman,
1852. gr. 8o.
Nieuwe titel-uitgaaf. Amsterdam, H. de
Hoogh, 1858.
‘Bloemenkrans voor de jeugd, gevlochten
door Johanna,
met bijdragen van Heije, Hofdijk, Ten
Kate, Wijsman en
van Zeggelen.’ Amsterdam, M.
Westerman & Zoon, 1852.

1853.

‘De eischen des tijds aan het
Protestantismus.’ Rotterdam, van der Meer & Verbruggen, 1853.
gr. 8o.
‘De engel des verderfs. Eene tijdpreek.’
Middelburg, J.
K. de Regt, 1853. gr. 8o.
‘Lier en harp, Poëzy.’ Middelburg, van
Benthem & Jutting, 1853. post 8o.
‘Luther's harp. Drie en twintig uitgelezen
liederen nagezongen.’ Arnhem, J.W. Swaan, 1853. post
8o.
‘De Christelijke Zondagsbode. Huisboek
voor alle stan-
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den.’ Onder redactie van J.J.L. ten Kate
en J.H.
Gerlach. Middelburg, J.C. & W.
Altorffer, 1853-54.
roy. 8o.
‘Korenbloemen. Verhalen voor de Jeugd
in prosa en poësie
van C.S. Adama van Scheltema, S.J. van
den Bergh,
A. Ising, J.J.L. ten Kate, C. Leendertz,
W.J. van
Zeggelen.’ Amsterdam, D. Werleman,
1853. gr. 12o.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1861.
kl 4o.
1854.

‘J.P. Lange's Nieuwe Christen-harptonen,
nagezongen
door J.J.L. ten Kate.’ Arnhem, J.W.
Swaan, 1854.
kl. 8o.
Zie 1847.
Tweede druk. Sneek, J.J. Wiarda, 1876.
kl. 8o.
‘Zomerbloempjes. Prosa en poësie door
J.J.L. ten Kate,
P.J. van Dusseau, C.S. Adama van
Scheltema, W.F.
Barbiers en E. Gerdes.’ Amsterdam,
Allard & van der
Made, 1854. kl. 8o.

1854.

‘Herfsttuiltjes. Prosa en Poësie door J.J.L.
ten Kate,
P.J. van Dusseau, E. Gerdes, C. Leendertz
en G.H.
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Sesbrugger.’ Amsterdam, Allard & van
der Made, 1854.
kl. 8o.
‘Steenen voor het Huisaltaar.’ Stichtelijke
poëzie van S.J.
van den Bergh, A.P. van Groningen, J.P.
Hasebroek,
B. Ph. de Kanter, J.J.L. ten Kate en
anderen. Amsterdam, Allart & van der Made, 1854.
8o.
1856.

‘Christus ons leven. Overdenkingen,
liederen en gebeden.’
Arnhem, J.W. Swaan, 1856. 1e Jaarg. gr.
8o.
‘Dood en leven. Een leerdicht in drie
zangen.’ Kampen,
S. van Velzen Jr., 1856. kl. 8o.
‘Eene belooning. Kindergedichtjes,
(oorspronkelijke en vertaald), Amsterdam, W.H. Kirberger,
1856. 12o. met
platen.
Achtereenvolgens zes drukken tot 1868,
aldaar bij denzelfde.
‘Torquato Tasso. Jeruzalem verlost.
Heldendicht. Vertaald
door J.J.L. ten Kate.’ Haarlem, A.C.
Kruseman,
1856. post 8o.
‘Uit de kinderwereld, verhalen en versjes
van S.J. van
den Bergh, J.J.A. Goeverneur, A. Ising,
J.J.L. ten
Kate, A. Winkler Prins, C.S. Adama van
Scheltema,
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H. Ilpsema Vinckers en anderen.’ Sneek,
van Druten
& Bleeker, 1856. kl. 8o.
‘Een offer der liefde. Drietal leerredenen
van J.J.L. ten
Kate, B.J.H. Taats en F.C. van der Ham.’
- (Uitgegeven met een weldadig doel). Utrecht,
Kemink & Zn.,
1856. gr. 8o.
1857.

‘R.R. M'Cheyne, Liederen Sions, vertaald
door J.J.
L. ten Kate.’ Arnhem, J.W. Swaan, 1857.
32o.
‘Italië, Reisherinneringen.’ Arnhem, J.W.
Swaan, 1857
royaal 8o. met platen.
‘Willem Tell. Dramatisch Fragment.’
Amsterdam, P.M.
van der Made, 1857. kl. 8o.
‘Bloemen uit den vreemde. Keur van
Hoogduitsche Poëzy,
verzameld en overgeplant door J.J.L. ten
Kate.’ Amsterdam, P.M. van der Made, 1857. post
8o.
Twee dergelijke verzamelingen uit de
Fransche en Engelsche poëzie kwamen in de jaren 1858 en
1859 bij denzelfden uitgever in het licht.
‘Vergeet mij niet. Muzen-Almanak voor
1857, 1858, 1859
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en 1860, onder redactie van J.J.L. ten
Kate.’ Amsterdam, J.H. Laarman, kl. 8o. met
staalgravuren.
1858.

‘Tien bladzijden uit de geschiedenis van
Neerlands roem
en grootheid.’ Haarlem, J.J. van
Brederode, 1858-1862.
gr. 4o. met staalplaten.
In deze verzameling komt Ten Kate's
vermaard gedicht:
‘De Watergeuzen’ voor. Da Costa had
zijn genialen
zwanenzang: ‘De slag bij Niewpoort’
voor dit prachtwerk bestemd.

1859.

‘Stichtelijk huisboek. Dichterlijke
bladen.’ Deventer, A.
ter Gunne, 1859. gr. 8o.
Tweede, veel vermeerderde en verbeterde
druk. Leiden,
A.W. Sythoff, 1866.
Derde, veel vermeerderde en verbeterde
druk. Leiden, A.
W. Sythoff, 1876.
Vierde, veel vermeerderde en verbeterde
druk. Leiden, A.
W. Sythoff, 1888.
‘Hertha. Losse bladen uit het groote boek
van Geschiedenis, Natuur en Kunst. Verzameld door
J.J.L. ten
Kate, met 40 staalgravuren en bijdragen
van L.R.
Beynen, A. Boxman, J.H. Gerlach en
anderen.’ Rotterdam, H. Nijgh, 1859. 4o.
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‘Bijbelsche vrouwen. Dichterlijk album.
Vrouwen des Ouden
en Nieuwen Verbonds.’ 2 dln. Haarlem,
A.C. Kruseman. gr. 4o.
In dit album schreef Ten Kate: ‘De
Moeder der zeven
zonen’ en ‘Maria van Bethanië.’
‘Bragiaantjes en ander kleingoed. Door
een beunhaas in
bijschriften.’ Schiedam, H.A.M. Roelants,
1859. kl. 8o.
1860.

‘Kunst en Harmonie. Noord- en
Zuid-Nederlandsche poesie
van vrouwe Courtmans-Berchmans, J.C.
Altorffer, Jan
van Beers, S.J. van den Bergh, J.M.
Dautzenberg,
Didymus, C.J. Hansen, W.J. Hofdijk,
J.J.L. ten
Kate, J. Nolet de Brauwere van Steelant,
C. Verhulst,
Th. J. Werndly en W.J. van Zeggelen.’
Utrecht, C.
van der Post Jr., 1860. gr. 4o.
‘Afscheidsrede, gehouden te Middelburg,
Maandagavond,
9 April 1860.’ Middelburg, J.C. & W.
Altoffer, 1860. 8o.
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‘De zending des evangeliedienaars eene
voortzetting van
de zending des Heeren. Leerrede bij de
aanvaarding der
evangeliebediening in de Nederl. Herv.
Gem. van Amsterdam, 18 April 1860, in de Nieuwe
Kerk aldaar.’
Arnhem, J.W. Swaan, 1860. gr. 8o.
‘Italië. Nieuwe bladen uit het dagboek
der reisherinneringen.’ Arnhem, J.W. Swaan, 1860-62.
royaal 8o.
‘Onze kinderen in den Hemel.
Troostwoorden voor treurende ouders. Verzameld door J.J.L. ten
Kate.’
Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1860. post
8o.
Tweede druk, aldaar, H. Suringar, 1875.
gr. 8o.
‘Panpoeticon. Bloemlezing uit de werken
der voornaamste
Europeesche dichters in Nederduitsche
verzen overgebracht.’ Haarlem, A.C. Kruseman, zonder
jaartal, gr. 8o.
1860.

‘Bijbelsch prentenboek voor de jeugd,
met dichterlijke
bijschriften.’ Arnhem, J.W. Swaan, 1860.
kl. 4o.

1861.

‘De Middelaar Gods en der menschen.
Tafereelen uit Jezus'
leven en werk op aarde.’ Amsterdam,
Gebr. Kraay,
1861-62. roy. 8o.
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Nieuwe titel-uitgaaf, J.J.H. Kemmer,
1868. roy. 8o.
‘De Dichtwerken.’ Leiden, A.W. Sythoff.
(Compleete uitgaaf tot 1866.
1-3 deel. 1861-1862. post 8o.
4-8 deel. 1863-1866. post 8o.
Nieuwe goedkoope uitgaaf, aldaar bij
denzelfde, 1867. post 8o.
‘Langs den Rhijn. Een reisboeksken.’
Leiden, A.W. Sythoff, 1861. gr. 8o., met 7 staalplaten.
‘Vliegende bladen. Verstrooide
proza-stukjes.’ Amsterdam,
P.M. van der Made, 1861. p. 8o.
‘Wij zullen elkander wederzien. Woorden
des levens bij
den dood onzer dierbaren.’ Amsterdam,
D.B. Centen,
1861. post. 8o.
Tweede druk aldaar, bij denzelfde, 1864.
Derde druk aldaar, bij denzelfde, 1867.
Vierde druk aldaar, bij denzelfde, 1873.
Vijfde druk aldaar, bij denzelfde, 1887.
‘Esaias Tegner's Frithiofs saga. Uit het
Zweedsch vertaald
door wijlen P.D.F.C. von Eichstorff.
Nieuwe uitgave,
herzien door J.J.L. ten Kate.’ Haarlem,
A.C. Kruseman, 1861. p. 8o.
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Tweede druk. Amsterdam, 1876. post 8o.
Prachtuitgaaf. Rotterdam, Maatschappij
Elzevier, 1882. gr. 4o.
1862.

‘Bilderdijk en Da Costa. Eene studie.’
Amsterdam, D.B.
Centen, 1862. post 8o.
Goedkoope uitgaaf, aldaar bij denzelfde,
1868. post 8o.
‘Panpoëticon. Nieuwe bundel. Vertaalde
en oorspronkelijke
gedichten.’ Leiden, A.W. Sythoff, 1862.
gr. 8o.
Zie 1860.
‘A. Boxman. Dichterlijke nalatenschap.
Uitgegeven door
J.J.L.t.K., met een Levensbericht van
A.B. door
J.W. Elink Sterk en het portret des
dichters.’ Middelburg, J.C. en W. Altorffer, 1862. post 8o.
‘A. von Chamisso, Vrouwenliefde en
vrouwenleven. Gedichten vertaald uit het Hoogduitsch door
J.J.L.t.K.,
met vier fotografiën, naar teekeningen
van J.C. d.'Arnaud Gerkens.’ Amsterdam, J.C. Loman
Jr. gr. 4o.

1863.

‘Stemmen des vredes. Nieuwe
leerredenen.’ Amsterdam,
D.B. Centen, 1863. gr. 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1868.
post 8o.
‘Uit den dood verlost. Feestrede, 15
November 1863.’
Amsterdam, H. de Hoogh, 1863. gr. 8o.
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‘Feestzangen, bij gelegenheid van het
50-jarig bestaan onzer
onafhankelijkheid door S.J. van den
Bergh, L. van den
Broek en J.J.L. ten Kate.’ Rotterdam, P.C.
Hoogh
en W.L. Stoeller, 1863. gr. 8o.
1864.

‘Het credo in de Psalmen en de Profeet
Jesaia in betrekking tot de natuur, zijn volk en den
Messias. Drie voorlezingen.’ Amsterdaam, H. Höveker,
1864. post 8o.
‘Wilt gij gezond worden? Woorden van
troost en bestuur
in de Ziekenkamer.’ Amsterdam, D.B.
Centen, 1864. p. 8o.
‘Heliotropen. Gedachten en Gedichten
van E. Laurillard,
S.J. van den Bergh, J.P. Hasebroek, A.
van der Hoop
Jun.'s zoon, J.J.L. ten Kate en J.M.E.
Derksen.
Leiden, P. Engels, 1864. kl. 4o.
‘Esaias Tegnèr, Eene eerste
Avondmaalsviering. Christelijke idylle. Uit het Zweedsch door
J.J.L.t.K. Afzonderlijke uitgaaf, bestemd tot een
Pinkstergeschenk.’
Leiden, A.W. Sythoff, 1864. gr. 8o.
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1865.

‘Het boek Job. In Nederduitschen
dichtvorm overgebracht.’
Leiden, A.W. Sythoff, 1865, roy. 8o.
Tweede druk, onder den titel: ‘De
Jobeïde,’ aldaar, bij
denzelfde, 1869. post 8o.
Van dit werk verscheen eene Duitsche
vertaling, door Dr.
F.W.S. Schwarz, Domprediker te Berlijn,
Bremen, 1868.
‘Op 's levens tweesprong. Woorden van
raadgeving en bestuur aan jongelieden bij hunne intrede
in de wereld.’
Amsterdam, D.B. Centen, 1865. post 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1871.
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1884.
‘Toespraak, ter gelegenheid van de
vijftigste verjaring van
den slag van Waterloo.’ Amsterdam, D.B.
Centen,
1865. gr. 8o.

1866.

‘De schepping. Een gedicht.’ Utrecht,
Kemink & Zoon,
1866. roy. 8o. met gegraveerd portret.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfden,
1867.
Derde druk, aldaar, bij denzelfden, 1869.
post 8o.
Het vijfde Scheppingslied: ‘De Vogelen,’
werd door den
componist Richard Hol (Opus 79),
bewerkt voor sopraan
en altstemmen met klavierbegeleiding.
Groningen, P.
Noordhoff en M. Smit, 1878. 4o.
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1866.

Van ‘de Schepping’ verscheen eene
Duitsche vertaling door
J. Koppelmann, Evangelisch predikant te
Schuttorff (bij
Osnabrück) met inleiding van Karl Gerok,
1881, eene
Zweedsche van Dr. J.J. Björkland,
Goteberg, 1880-1883;
en eene Engelsch-Amerikaansche ‘The
Creation, Translated by Rev. D. van de Pelt,’ New-York,
1888.
‘Schemeravonden. Verspreide en nieuwe
gedichten.’ Arnhem, J.W. & F.C. Swaan, 1866. 12o.
‘Schillers Maria Stuart. Het Hoogduitsch
metrisch gevolgd.’
Zutfen, P.B. Plantinga, 1866, post 8o.
‘Elisabeth Sewell, Moeders laatste
woorden. Een berijmd
verhaal voor Kinderen.’ Uit het Engelsch.
Amsterdam,
W.H. Kirberger. 1866. 12o.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1867.
Derde druk, Utrecht, J.H. van Peursem,
1887. post 8o.

1867.

‘Eigen haard. Gulden woorden voor al de
leden van het
huisgezin.’ Amsterdam, D.B. Centen,
1867. post 8o.
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Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1872.
1868.

‘Bijbelsch alphabet.’ Amsterdam, K.H.
Schadd, 1868,
twee deeltjes. 4o., met zes platen.
‘Geschiedenis van Jozef.’ Amsterdam,
K.H. Schadd, 1868,
4o. met zes platen.
‘Geschiedenis van Mozes.’ Amsterdam,
K.H. Schadd, 1868,
4o. met zes platen.
‘Moeders en kinderen.’ Een boek voor
vrouwen. Amsterdam, D.B. Centen, 1868. post 8o.
‘Andersen's sprookjes en verhalen in
dichtmaat naverteld.
Eerste volledige uitgaaf, met het
photographisch afbeeldsel
van Andersen.’ Leiden, A.W. Sythoff,
1868. post 8o.
‘La Fontaine's fabelen.’ Geïllustreerd,
met platen en vignetten van Gustave Doré.’ Amsterdam,
Gebroeders Binger, 1868-1871. folio.
Tweede druk. Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elzevier,’ 1890.
‘Karel XV, Koning van Zweden en
Noorwegen, kleine
gedichten. Uit het Zweedsch.’ Leiden,
A.W. Sythoff,
1866. 12o.
Premie bij ‘de Kunstkronijk, jaargang
1867.
‘Nieuwe belooning. Kindergedichtjes
naar aanleiding van
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het Boek der Spreuken.’ Amsterdam,
W.H. Kirberger,
1868. kl. 8o.
‘Gave der Liefde, ten voordeele van het
fonds voor weduwen van protestantsche
godsdienstonderwijzers in Nederland, door J.P. Hasebroek, J.F.
Blaauw, J.J.L.
ten Kate, K.F. Ternooy Apèl, E.
Laurillard, B.J.
Adriani, P.H. Hugenholtz Jr., W.
Francken Az., W.
Th. van Griethuysen en anderen.
Amsterdam, Gebr. Ebert,
1868. post 8o.
1868.

‘Kunst en Poezy. Gedichten van J.C.
Altorffer, N. Beets
en zes andere dichters, waaronder J.J.L.
ten Kate.’
Utrecht, C. van der Post Jr., 1868. gr. 4o.
‘Oehlenschläger's Correggio (naar het
Deensch) door J.J.
L. ten Kate.’ Leeuwarden, G.T.N.
Suringar, 1868.
post 8o.

1869.

‘De Kerkhervorming herdacht.’
(Gedicht). Amsterdam, D.
B. Centen, 1869. postformaat.
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‘De Planeten. Een gedicht.’ 's Hage,
Leiden, Arnhem,
Mart. Nijhoff, A.W. Sythoff en D.A.
Thieme. roy. 8o.
met eene plaat in staalgravure.
‘Alfred de Vigny, de Zondvloed. (Naar
het Fransch) door
J.J.L. ten Kate.’ Amsterdam, Gebrs.
Kraay, 1869. roy. 8o.
1870.

‘De liefde tot Jezus, de kracht, de vreugd,
de hoop der
zijnen. Feestrede ter gedachtenisviering
van de vervulde
25-jarige evangeliebediening, gehouden
te Amsterdam in
de Nieuwe Kerk. Zondag 8 Mei 1870.’
Amsterdam, D.
B. Centen, 1870. gr. 8o.
‘De mensch in den strijd des levens.
Woorden van raad
en bestuur.’ Amsterdam, Jan Leendertz,
1870. postformaat.
‘Het roode zwaard, het roode kruis. Zang
des tijds.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1870. 4o.
‘Cesar Malan, De harpe Sions. Een
honderdtal liederen
voor den huiselijken kring.’ Vrij bewerkt
door J.J.L.
ten Kate. Amsterdam, H. de Hoogh &
Co., 1870. postformaat.
Tweede druk. Utrecht, Kemink & Zn.,
1888.
‘Nieuwe Photographiën met dichterlijke
bijschriften.’ Amsterdam, A. de Jager, 1870. kl. 8o.
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1871.

‘Aan Parijs. Zang des tijds.’ Amsterdam,
D.B. Centen,
1871. 4o.
‘De Jaargetijden.’ Groningen, J.B.
Wolters, 1871. gr. 4o.,
met vier chromolith. platen.
Tweede herz. druk, 's Hage, Joh. Ykema,
1876. post 8o.
‘La grande nation. Zang des tijds.’
Amsterdam, G.L.
Funke, 1871. gr. 8o.
‘Neerlands nieuwe kunst. Oorspronkelijke
gedichten van
N. Beets, J.P. Hasebroek, J.J.L. ten Kate
en E.
Laurillard.’ Amsterdam, Jan Leendertz,
4o.

1872.

‘De Psalmen.’ Amsterdam, D.B. Centen,
1872-1874.
roy. 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1879.
post 8o.
Derde druk, ald., bij denz., 1886. post 8o.
‘1 April 1872.’ Amsterdam, D.B. Centen,
1872. kl. 8o.
‘Esaia Tegnèr, als godgeleerde en dichter.
Uitgegeven door
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de Vereeniging ter bevordering van
Christelijke lektuur.’
Amsterdam, Höveker & Zn., 1872. post
8o.
1872.

‘Natuur en historie. Bloemlezing uit
Edgard Quinet's La
Creation.’ Amsterdam, C.F. Stemler,
1872. post 8o.
‘Dichterlijk album voor Neêrlands
meisjes en vrouwen.’
Deventer, H.J. ter Gunne, 1872. post 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1878.
post 8o.

1873.

‘Christendom en poëzie.’ Amsterdam, H.
de Hoogh & Co.,
1873. post 8o.
‘De ballade van lady Ouncebell en lord
Lievelijn.’ Rotterdam, P.C. Hoog, 's Hage, M.M.
Couvée, 1873,
langw. 4o. met 6 platen.
‘De historie van Aschepoetster en de
glazen muiltjes.’
Rotterdam, P.C Hoog en 's Hage, M.M.
Couvée, 1873,
langw. 4o. met zes platen.
‘De Shah van Perzië in Europa. Zang des
tijds.’ Amsterdam, H. de Hoogh & Co., 1873. roy. 4o.
met eene gravure.
‘Voor visschers gevangen. Nieuwe
bundel proza en poesie
(van twintig bekende schrijvers,
waaronder J.J.L.t.K.)’.
Amsterdam, Scheltema & Holkema,
1873. post 8o.
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1874.

‘Eunoë. Verspreide en nieuwe gedichten.’
Leiden, A.W.
Sythoff, 1874. post 8o.
‘Godsdienstig album. Bloemlezing van
stichtelijke poëzie.’
Deventer, H.J. ter Gunne, 1874. post 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1878.
post 8o.
Derde druk Arnhem, J. Rinkes, 1882. kl.
8o.
‘Poëzy. Bloemlezing uit de kompleete
werken.’ Leiden, A.
W. Sythoff, 1874. post 8o. met portret, 4
dln.

1875.

‘De profetie van Nahum.’ Amsterdam,
A. van Oosterzee,
1875. post 8o.
‘De boom des levens, in de schrift, in de
kerk, in de
kunst. Bewerkt naar eene uitvoerige
monographie van
F. Piper.’ Amsterdam, A. van Oosterzee,
1875. post 8o.
‘Uit den vreemde. Bloemlezing uit de
vertaalde poëzy der
kompleete dichtwerken.’ 2 dln. Leiden,
A.W. Sythoff,
1875. post. 8o.
‘Ira D. Sankey's gewijde zangen en solo's,
gezongen bij
evangelische samenkomsten. Met behoud
der oorspron-
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kelijke melodieën vertaald (uit het
Engelsch) door J.J.
L. ten Kate.’ Amsterdam, J.H. Kruyt,
1875. roy. 8o.
met muziek.
‘Dichterlijke scheurkalender voor
1875-1876.’ Rotterdam,
P.C. Hoog. Voortgezet in 1877-79
(Amst., D.B. Centen), 1880-1890.
1876.

‘Bij brood en beker. Stemmen des
Avondmaals.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1876. post 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1880.
post 8o.

1876.

‘Een handvol dichtbloemen. Verspreide
en nieuwe.’ Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1876 kl.
8.o.
‘Immortellen, op het graf onzer dierbaren
ten krans gevlochten.’ Amsterdam, W.H. Kirberger,
1876. 24o.
‘De Hel van Dante Alighieri. In de
dichtmaat van het
oorspronkelijke vertaald door J.J.L. ten
Kate.’ Met
platen van Doré. Leiden, A.W. Sythoff,
1876, folio.
‘De laatste week van 't jaar. Proza en
poëzy verzameld
door J.J.L. ten Kate.’ Amsterdam,
Höveker & Zoon,
1876. post 8o.

1877.

‘In memoriam. Een lied bij den dood van
Neêrland's Ko-
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ningin. Op muziek gebracht voor de
kinderen van Neêrlands volk door J.J. van Krieken.’
Amsterdam, B.J.
Grevers, 1877. 4o.
‘Het boek der gedachtenis voor elken dag
des jaars.’
Haarlem, Erven F. Bohn, 1877, kl. 8o.
‘Van de krib tot de kroon.
Evangeliebladen in proza en
poëzy.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1877.
post 8o.
‘Felix Meritis. Verslag van de
feestviering bij gelegenheid
van het honderdjarig bestaan op 1 Nov.
1877.’ Amsterdam, zonder jaartal of naam van den
uitgever.
In dit verslag komt de tekst van Ten
Kate's feestcantate
voor.
‘Een lied van dank. Opgedragen aan
Henry Havard.’ Amsterdam, L. van Bakkenes, 1877. 4o.
1878.

‘Goethe's Faust. (Eerste deel). Vertaald
door J.J.L. ten
Kate. Met 14 photographiën naar A.
Kreling, vervaardigd door Fried. Brückmann te
München.’ Leiden, A.
W. Sythoff, 1878.
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Tweede druk, aldaar, bij denzelfden,
1881. kl. 8o.
Derde druk, miniatuur-druk, bij
denzelfde, 1881, 32o. Groot
30 bij 40 centimeter. Uitgegeven ter
gelegenheid der
Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor
den Boekhandel
te Amsterdam, 1881.
‘Kunst en leven. Naar origineele cartons.’
(12 photographieën). Amsterdam, Jan Leendertz,
1878. 4o.
1879.

‘De hoogste blijdschap. Toespraak bij het
bezoek van den
Koning en de Koningin in de hoofdstad.
Zondag 27 April,
1879.’ Amsterdam, D.B. Centen. post 8o.
‘Een zomerkrans. Album voor poëzy en
kunst. Geïllustreerd
door 125 houtsneeplaten.’ Nijmegen,
Blomhert & Timmerman, 1879. 4o.
‘Godsdienstige poëzy. Volledige uitgave.’
Leiden, A.W.
Sythoff, 1879-80. roy. 8o.
‘In memoriam. Bij den dood van Prins
Hendrik der Nederlanden.’ Amsterdam, D.B. Centen,
1879. roy. 8o.
‘Schiller's lied van de klok, door J.J.L.
ten Kate.’
Leiden, A.W. Sythoff, 1879. kl. 8o. met
platen.

1880.

‘Dicht bij het Vaderhuis. Lektuur aan den
avond des le-
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vens.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1880.
post 8o.
‘Lange's Van den Olijfberg. Laatste
Christenharptonen;
nagezongen door J.J.L. ten Kate.’
Arnhem, J.W. en
C.F. Swaan, 1880. kl. 8o.
‘Milton's Paradijs verloren. Heldendicht
in 12 zangen in
Nederduitsche verzen overgebracht door
J.J.L. ten
Kate.’ Leiden, A.W. Sythoff, 1870. kl.
8o.
‘Kunstschatten uit het Museum van
Dresden, Photolithographiën naar de meest beroemde
schilderijen uit dit kabinet. Met dichterlijke bijschriften van
J.J.L. ten Kate.’
Amsterdam, Henriques de Castro,
1880-81. folio.
1881.

‘Mozaiek. Sneldichtjens.’ Amsterdam,
D.B. Centen, 1881. 16o.
Tweede druk, ald., bij denz., 1883. 16o.
‘Victor Hugo's Lyrische poëzie.
Verzameld en vertolkt door
J.J.L. ten Kate.’ Premie tot het Nieuws
van den Dag.
Amsterdam, G.L. Funke, 1881, post 8o.
(Niet in den
handel).

1882.

‘De vrouw in 't Neêrlandsch lied. Keur
van zangen.’ Haarlem, Erven F. Bohn, 1882. post 8o.
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‘In memoriam. Uitgesproken bij 't graf
van J.J. van Oosterzee te Utrecht, 3 Augustus 1882.’
Amsterdam, D.B.
Centen, 1882. gr. 8o.
‘Na arbeid en strijd. Lektuur op den
eersten dag der week.’
Amsterdam, D.B. Centen, 1882, post 8o.
1883.

‘Sticht elkander! Overdenkingen voor
iederen dag des jaars.’
1 afl. Amsterdam, D.B. Centen, 1883.
roy. 8o.
‘Huwelijks-album.’ 's Hage, M.M.
Couvée, 1883. roy. 8o.
‘Henry Wadsworth Longfellow,
Litterarisch-biographische
studie door A. Bechger, met een tal van
Longfellow's
gedichten, vert. door J.J.L. ten Kate.’
Culemborg,
Blom & Olivierse, 1883. roy. 8o.

1884.

‘In memoriam. 1584-10 Juli 1884. Zang
des tijds.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1884. roy. 8o.
‘Palmbladen en dichtbloemen.’
Amsterdam, D.B. Centen,
1884. post 8o.
‘Bernard Zweers, Psalm 104.’ ‘De
Kosmos.’ Gedicht van
J.J.L. ten Kate. Voor gemengd koor met
orkest (klavier
uittreksel). Amst. De algemeene
muziekhandel. imp. 8o.

1885.

‘De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een
gedicht. Met een
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ets van P.J. Arendzen.’ Amst., D.B.
Centen, 1885.
roy. 8o.
Tweede druk, aldaar, 1889.
1886.

‘In memoriam. Uitgesproken te
Amsterdam bij het graf
van den veel geliefden herder en leeraar
J.C. van Marken, op Woensdag 14 April 1886.’ Amst.
D.B. Centen,
1886. gr. 8o.

1886.

‘Mozaiek. Nieuw Verjaardagsalbum.
Amst. D.B.C. 1886. 16o.

1887.

‘Elck wat wils. Dicht en ondicht.
Sprokkelingen.’ Amsterd. D.B.C. 1887. post. 8o.
‘Geïllustreerde Nieuwjaarsbriefkaarten,
in 25 soorten.’ Leiden, T.J. Kousbroek, 1887, per pakje van
25 stuks.
‘Bloemengefluister, kleine gedichten door
D. Dorbeck, enz.
(met een gedicht van J.J.L. ten Kate’).
Amst., Jasques
Dusseau, 1887. kl. 8o.

1889.

‘Feest-cantate bij gelegenheid der viering
van het 40-jarig
koningschap van Z.M. Koning Willem
III. 12 Mei 1889.’
Utr., J.G. van Terveen & Zoon. post 8o.
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‘Mozaïek. Nog eens een nieuw
verjaardagalbum. Amst. D.
B. Centen, 1889. 12o.
‘Bloemen op den levensweg. Proza en
poëzie van B.J.
Adriani, Nic. Beets, Marie Boddaert,
W.G. Brill, A.
W. Bronsveld, J.I. Doedes, E. Gerdes,
J.H. Gunning Jr., J.P. Hasebroek, G.C.
Hoogewerff, J.J.L.
ten Kate, E. Laurillard, J. Herman de
Ridder, J. Riemens, L.J. van Rhijn, L.C. Schuller tot
Peursum,
Soera Rana, Tryfosa, W.L. Welter Jr. e.a.’
Utr., C.
H.E. Breyer, 1889. post 8o.
‘Juweeltjes. Gravuren naar Joseph Israëls.
Tekst van Nic.
Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C.
Vosmaer.
Leiden, A.W. Sythoff, 1889. 4o.
1890.

‘Gedichten.’ (Door den schrijver kort
voor zijn dood opnieuw herzien). Afl. 1. Leiden, A.W.
Sythoff, 1890. kl. 8o.
‘Gedichten.’ Deel I. Verhalen en
vertellingen. Leiden, A.
W. Sythoff, 1890. post 8o.
‘Gedichten.’ Dl. 2. Zangen des tijds. Ald.
1890. kl. 8o.
‘Gedichten.’ Dl. 3. Gewijde poëzy. Ald.
1890. kl. 8o.
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Vertalingen in proza van J.J.L. ten Kate.
1856.

‘C. Cleynman, God mijn alles. Stichtelijk
huisboek voor
beschaafde Christenen.’ Naar het
Hoogduitsch. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1856. (Met
medewerking van
C.G. Slotemaker). Nieuwe uitgaaf, 1858.
kl. 8o.
‘Lavater's Brieven over den staat der ziel
na den dood.
Naar het Hoogduitsch.’ 's Gravenhage,
W.P. van Stockum, 1856. post 8o.

1859.

‘C. Malan's: De ware vriend der jeugd.
Christelijke vertellingen. Naar het Fransch.’ Haarlem,
J.J. van Brederode, 1858-1859. post 8o.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1880.

1862.

‘E. Young, Nachtgedachten. Gevolgd
naar het Engelsch
door A.C. Schenk. 2e druk, onder toezicht
van J.J.L.
t.K.’ Haarlem, A.C. Kruseman, 1862, 2
dln. post 8o.

1867.

‘Sinai en Golgotha. Reis in het Oosten
van F.A. Strauss.
Naar den 8sten druk uit het Hoogd. Arnh.
J. Voltelen,
1867.
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1882.

‘Morits Petri's Shakspere ingeleid in den
Christelijken kring.
Bewerkt door J.J.L. ten Kate.’ Arnhem,
J.W. & C.
F. Swaan, 1882. post 8o.

Bij de volgende werken schreef J.J.L. ten Kate een voorbericht:
1850.

‘Voorrede’ bij ‘John S.C. Abbott, De
moeder in den
huiselijken kring. Naar het Engelsch.’
Amsterdam, Gebr.
Willems, 1850. post 8o.

1852.

‘Voorrede’ bij ‘B.A. Newmann Hall, De
Christen zegevierend over den dood.’ Amsterdam,
W.H. Kirberger,
1852. 12o.

1855.

‘Voorbericht’ bij ‘J.F. Brouwenaars
Dichterlijke Nalatenschap.’ Middelburg, Gebrs. Abrahams,
1855. kl. 8o.

1856.

‘Voorwoord’ bij ‘W.J. van Ravesteyn,
Ongeloof en Liefde.’
Arnhem, J.W. Swaan, 1856. gr. 8o.
‘Voorbericht’ bij ‘A.A. Bonar. Het Leven
en de nagelaten geschriften van Robert Murray M'
Cheyne, uit
het Engelsch vertaald.’ Arnhem, J.W.
Swaan, 1856. 8o.

1859.

‘Woord vooraf’ bij ‘M.P. Elter, geb.
Woesthoven, Gedichten.’ Utrecht, C. van der Post Jr.,
1859. post. 8o.

1860.

‘Voorbericht’ bij ‘L. Hofackers,
Predikatiën, Arnhem,
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J.W. Swaan, 1860. gr. 8o.
1864.

‘Voorwoord’ bij ‘Anna's Veldviooltjes,
Gedichten.’ Amsterdam, D.B. Centen, 1864. gr. 8o.

1865.

‘Woord aan den Lezer’ bij ‘E. de
Pressensé, Het land
van het Evangelie.’ Amsterdam, D.B.
Centen, 1865.
gr. 8o.

1870.

‘Aanbevelend voorwoord’ bij ‘James
Gardner. De geloofsbelijdenissen der wereld, bewerkt door
J.G.R. Vos.’
Nieuwediep, J.C. de Buisonjé, 2 dln.,
1870. imp. 8o.

1873.

‘Inleidend gedicht’ bij ‘Bijbelsch
Verjaardag-Album.’ Zutfen, W.J. Thieme & Co., 1873. kl. 8o.
In 1879 verscheen de vijfde druk dezer
uitgaaf.

1882.

‘Inleidend gedicht’ bij ‘Het Vorstenhuis
van Oranje-Nassau
van de vroegste tijden tot heden, bewerkt
door A.A.
Vorsterman van Oyen.’ Leiden en
Utrecht, 1882. gr. 8o.

1884.

‘Uit de dichterlijke nalatenschap van J.J.
van Oosterzee,
uitgegeven door J.J.L. ten Kate.’ Amst.
D.B. Centen, 1884. roy. 8o.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

144
Vertaalde werken van J.J.L. ten Kate:
1844.

In het Fransch: ‘Wenschen’ een gedicht
door Brand
Eschauzier. Maastr. 1844.

1846.

In het Fransch: ‘Drie Gedichten. (De
moeder der zeven
zonen, Bruid-Weduwe, De zendeling
onder de heidenen),
door F.L.A. de Jagher.’ Utr. 1846.

1857.

‘In het Duitsch: ‘Drie preeken,’ door Dr.
F. Meyeringh.
Elberfeld, 1857.

1860.

In het Duitsch: ‘Zes liederen om op
Steenbeek te zingen,’
door J.J. Vowrney. Ev. Ref. Pastor zu
Baerl am Rhein,
1860.

1873.

In het Zweedsch: ‘Verhandeling over de
dichterlijke schoonheid van het Mozaisch
scheppingsverhaal,’ door C.L.H.
Forslind, Stockholm, 1873.
Zie ook in 1840, 1865, 1866.

Prof. Ten Brink, de schrijver, en de Heer Holkema, de uitgever, hebben welwillend
toegestaan, dat deze lijst uit het werk: ‘Gesehiedenis der Noord-Nederlandsche
letteren in de 19e eeuw’ werd overgenomen.
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Levensbericht van Mr. H. Vollenhoven.
Wie vóór dertig, veertig jaar aan het Ministerie van Binn. Zaken werkzaam was, er zijn er helaas nog slechts enkelen van overgebleven! - herinnert zich zeker den
aangenamen vertrouwelijken geest, die er tusschen de hoofdambtenaren heerschte.
Dit was voor het grootste deel toe te schrijven aan den toenmaligen Secretaris
Generaal Mr. J. Schröder, die met zijne uitgebreide kennis en scherp verstand den
ambtenaren steeds ten dienste stond, met veel tact de moeilijkheden, die in dat
uitgestrekte personeel mochten voorkomen, uit den weg wist te ruimen en door een
aangenamen opgewekten omgang iedereen aan zich verbond.1 Na den afloop der
werkzaamheden kwamen de Chefs der verschillende afdeelingen zelve hunne
portefeuilles met de bewerkte

1

Thorbecke, die zeker het zwak niet had om zich over de verdiensten zijner ambtenaren uit
te laten, maakte ten aanzien van Schröder eene uitzondering. Meermalen sprak hij met den
meesten lof over hem, dien hij zijne rechterhand noemde, en betreurde het in zijn derde
Ministerie herhaaldelijk, dat hij dien ijverigen en in alle opzichten betrouwbaren ambtenaar
moest missen.
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stukken bij den Secr. Gen. brengen en bleven, wanneer het weder ongunstig was, in
zijne kamer met hem en hunne ambtgenooten vertrouwelijk praten. Was het
daarentegen helder weder, dan verdeelden zij zich in clubs van drie à vier en snelden
naar het Bosch, om in de heerlijke natuur het bureaustof af te schudden en in de
verkwikkende lucht nieuwe krachten op te doen.
Toen ik in September 1849 bij het Dep. van Binn. Z. werd aangesteld, kwam ik
van zelf in dien aangenamen kring en leerde toen al spoedig Mr. H. Vollenhoven
kennen, met wien ik weldra eene vriendschap sloot, die door dagelijkschen omgang
toenam en toen ik in 1881 de residentie verliet door briefwisseling werd onderhouden.
Dien trouwen vriend moest ik tegen het einde des vorigen jaars verliezen en het is
mij een aangenaam doch weemoedig genoegen eenige regelen aan zijne nagedachtenis
te wijden en in bijzonderheden aan te toonen, wat hij in zijne belangrijke betrekkingen
ten nutte des vaderlands heeft verricht. Hierin werd ik door uitvoerige aanteekeningen
geholpen, die de overledene heeft achtergelaten en die de taak van den biograaf
aanmerkelijk verligten.
Hendrik Vollenhoven werd 2 Mei 1816 te Amsterdam geboren. Hij was de eenige
zoon - er waren bovendien drie dochters - van Mr. Corn. Vollenhoven, wiens korte
autobiografie, door uitvoerige aanteekeningen van den zoon toegelicht, in de
Levensberichten, behoorende bij de Handelingen der Maatschappij van 1850, is
opgenomen. Zijne moeder was Mej. Henriette van der Vliet. In 1817 vestigde zich
het gezin te 's Gravenhage, waar de vader eene be-
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trekking bij het Dep. van Binn. Z. had aanvaard. Na gedurende eenige maanden de
Departementschool der Mij. tot Nut van 't Alg., hoofdonderwijzer Beekman, bezocht
te hebben, werd de knaap op zesjarigen leeftijd naar eene kostschool te Wassenaar
gezonden, die gehouden werd door Fr. van der Veen, tevens hoofdonderwijzer der
dorpsschool.
Zes jaren bleef V. te Wassenaar, maar zijn verblijf aldaar was niet onafgebroken.
Zijn vader, inmiddels tot Administrateur van het Binnenlandsch Bestuur bevorderd,
was verplicht zich om het andere jaar, te gelijk met een gedeelte der ambtenaren van
het Dep. van Binn. Z., naar Brussel te begeven en nam zijn gezin mede, aanvankelijk
ook zijn zoon, dien hij later, behalve in de groote vacantie, te Wassenaar liet. Te
Brussel bezocht deze eerst het stedelijk Athenaeum, eene school ook voor lager
onderwijs, waar hij echter kort bleef, daar zijne hoedanigheid van Hollander hem
van de zijde zijner medescholieren veel onaangenaamheden berokkende. Daarna
ging hij naar de bijzondere school van zekeren Brown. Hij was er de eenige Hollander
en had daaraan het voorrecht te danken op den verjaardag van den Directeur, die
door andere leerlingen in hunne moedertaal werd begroet, een Hollandsch gedicht
te mogen voordragen, door een der docenten vervaardigd en meer van diens goede
bedoelingen dan van zijne poëtische gaven getuigende. Een volgend jaar genoot hij
het onderwijs van den zeer gunstig bekenden onderwijzer Pieters, een leerling der
kweekschool te Haarlem, die tot het verbreiden van goed lager onderwijs in België
krachtig heeft bijgedragen.
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In het najaar van 1829 ging V. naar de latijnsche school te `s Gravenhage en de
gebeurtenissen van 1830 namen de onzekerheid weg, of hij in September van dat
jaar zijne ouders naar Brussel vergezellen zou. Hij kon nu onafgebroken tot het einde
toe de lessen aan die inrichting volgen. Zij was nog eene latijnsche school
overeenkomstig het Kon. Besl. van 2 Aug. 1815 en werd eerst eenige jaren later in
een gymnasium herschapen. Het onderwijs bepaalde zich mitsdien tot latijn en
Grieksch met de aanverwante vakken, benevens wiskunde. Aan het hoofd stand als
rector Kappeyne van de Cappello; conrector was Bax, die eerstgenoemden in 1833
als rector opvolgde. Aan dezen hechtte zich V. bijzonder en hield met hem tot diens
dood hoogst vriendschappelijke betrekkingen aan. Onder de kameraden zijner klasse
waren er drie, met wie hij nagenoeg op ééne lijn stond, zoodat er tegen de
halfjaarlijksche examens een groote strijd plaats had ter bemachtiging der prijzen,
ten hoogste drie in getal. De hierdoor opgewekte naijver had een zeer gunstigen
invloed op de werklust en ontwikkeling der jongelieden. V. was steeds bij het behalen
der prijzen onder de gelukkigen. In het begin van Sept. 1834 was de vijfjarige cursus
voltooid en werd hij op de gebruikelijke wijze naar de Academische lessen bevorderd1.

1

Hij hield bij die gelegenheid eene oratie over Syracuse, waartoe hem aanleiding gegeven
had het vervaardigen eener topographische teekening dier stad, welke zoozeer de tevredenheid
van Curatoren verwierf, dat zij hem daarvoor een buitengewonen prijs vereerden: ‘tabula
Syracusarum topographica accuratissime elegantissimeque ab ipso confecta’. Het voorgaande
jaar had hij evenzeer een buitengewonen prijs ontvangen, ‘propter urbium Romae et
Athenarum elegantissime atque erudite depictam topographiam’. Land- en volkenkunde en
geschiedenis hebben steeds veel aantrekkelijks voor hem gehad.
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In diezelfde maand begaf hij zich naar de Hoogeschool te Leiden. Hij vond er
onderscheiden vrienden, die hem waren voorgegaan, terwijl andere hem eerlang
volgden. Nieuwe kennissen werden gemaakt en weldra verkeerde hij in een
aangenamen kring; ook in het gezin van onderscheiden familiën te Leiden werd hij
vriendschappelijk opgenomen. Naar de destijds bestaande gewoonte legde hij spoedig
examen in de wiskunde en tegen het begin der groote vacantie van 1835 het
propaedeutisch examen voor de studie der rechtsgeleerdheid af. Het candidaats- en
het doctoraal examen in deze Faculteit waren na driejarige studie af te leggen. De
historie van het recht werd om het andere jaar door van Assen en Thorbecke
onderwezen; eerstgemelde had bovendien de instituten, pandecten, het burgerlijk
recht en de burg. rechtsvordering voor zijne rekening, laatstgemelde de staatkundige
geschiedenis. De encyclopaedie, staatshuishoudkunde, statistiek en het handelsrecht
werden onderwezen door Tydeman, het natuurrecht, strafrecht en volkenrecht door
Cock. Nog andere vakken, waarin echter geen examen gevorderd was, werden door
evengemelde hoogleeraren onderwezen; hunne taak was dus, vergeleken met de
latere regeling ingevolge de wet van 28 April 1876, niet licht. Beide bovengemelde
examens werden door V. binnen den driejarigen termijn met den besten uitslag
afgelegd.
Reeds spoedig na zijne komst te Leiden werd hij door de Commissie van Redactie
van den Studenten-
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Almanak in haar midden opgenomen. De overige leden waren Nic. Beets, B. Gewin,
W.S. van Reesema en C. van Foreest. Later werd Gewin vervangen door F.C. Van
der Meer van Kuffeler. Het noemen dezer namen is zeker wel voldoende om aan te
toonen, aan welke uitstekende handen de redactie van den Almanak destijds
toevertrouwd was. De inhoud van dit jaarboekje getuigt er dan ook van en de nieuwe
en uitnemende inkleeding, waarin door Beets in 1836 en het volgend jaar door van
Reesema de lotgevallen der Hoogeschool werden beschreven, getuigt van een
frisschen opgewekten geest. De omgang met zulke uitnemende vernuften kon niet
wel anders dan een weldadigen invloed op de ontwikkeling van V. uitwerken.
Onder de vereenigingen tot onderlinge oefening bekleedde het litterarisch
dispuutcollegie ‘Utile Dulci’ eene eervolle plaats. Weinige weken na zijne komst te
Leiden werd V. daarin opgenomen; een paar jaar later werd hij lid van het juridisch
dispuutcollegie ‘Studiis Sacrum’. De bijeenkomsten van eerstgemelde vereeniging
hadden voor V. veel aantrekkelijks; het waren niet alleen gezellige bijeenkomsten,
maar er werd met ijver gewerkt. Dit nam evenwel niet weg, dat er nu en dan boeten
moesten worden ingevorderd, welke door de contributiën vermeerderd het collegie
in staat stelden om tegen de groote vacantie van 1837 een uitstapje te maken.
Doorgaans geschiedde dit naar Kleef, maar in dat jaar besloten de leden naar Bentheim
en Steinfurth en zoo mogelijk naar Munster te gaan. De reis werd den 17 Juni aanvaard
en het gezelschap bestond uit de volgende personen: A.H. Hartman Drabbe praeses,
H. Vollenhoven ab-
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actis, G. de Vries Az. fiscus, N.J.B. Kappeyne van de Coppello vice-praeses, W.H.
Dullert, R.L.F.A. Vaillant, G.C.J. Van Reenen, G.H. Van der Duyn en W.A. Baud.
Men begaf zich per rijtuig naar Deventer en den volgenden dag naar Oldenzaal. Van
hier werd de tocht verder te voet voortgezet, schoon sommigen, minder tegen
vermoeienis bestand en aan het torschen van een ransel niet gewend, zich nu en dan
een rijtuig veroorloofden. De reis ging over Gildehaus naar Bentheim, Steinfurth en
Munster. Van daar terug naar Steinfurth, voorts over Enschede, Borculo en Lochem
naar Zutphen, waar de reizigers uiteengingen, hoogst voldaan over de aangename
dagen te zamen doorgebracht en over hetgeen zij gezien en genoten hadden. Op V.
als abactis rustte de taak om de reis te beschrijven. Hij voldeed hieraan en droeg in
de eerste bijeenkomst na de groote vacantie het reisverhaal voor, dat met groote
belangstelling onder herdenking van het genotene werd aangehoord.
Hadden deze vroolijke en levenslustige jongelieden in de toekomst kunnen lezen,
zij zouden vermoedelijk niet zonder bevreemding ontwaard hebben, dat Dullert
Voorzitter zou worden van de 2e Kamer St. Gen., van Reenen Burgemeester van
Amsterdam, Minister van Binn. Z., Voorzitter van evengemelde Kamer, en
Vice-President van den Raad v. State, de Vries Griffier der Staten van Noord-Holland,
Minister van Justitie en lid van den Raad v. State, Kappeyne Rector van het
gymnasium te Amsterdam en buitengewoon Hoogleeraar aan de Universiteit aldaar
en dat Vollenhoven gedurende 32 jaren onder tal van Ministers aan het hoofd der
zaken van het onderwijs zou staan.
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Ofschoon V. de rechten als hoofdstudie gekozen had, waren de klassische letteren
hem zeer lief en gaarne zou hij getracht hebben ook daarin den doctoralen graad te
verkrijgen. Zijn studietijd had dan evenwel met ten minste twee jaren verlengd moeten
worden en hiertegen was bezwaar. Hij besloot daarom een middenweg in te slaan
en bij zijne promotie in de rechten tevens een litterarisch specimen in het openbaar
te verdedigen. Zoo iets was wel eens meer geschied, schoon zeldzaam. Zijne keuze
viel op de oratie van Cicero pro M. Caelio Rufo. De Leidsche bibliotheek bezat vier
nog onuitgegeven handschriften van die rede. Deze tot grondslag leggende nam hij
de Caeliana onder handen.
Onder de Studententypen van ‘Klikspaan’ is er een, die bij uitzondering niet door
Kneppelhout maar door S.C. Snellen van Vollenhoven geschreven is, ‘de
jurist-litterator’. Daarin wordt op geestige wijze uiteengezet, hoe die combinatie
gewoonlijk op schade van een der beide vakken uitloopt, naar gelang der voorliefde
van den beoefenaar voor de rechten of voor de letteren. ‘Ten laatste, zegt de schrijver,
is er nog eene species, de jurist-litterator, die beide vakken met even veel warmte
van hart aankleeft, beide gelijke zorg toedraagt, beide gelijken tred doet houden.
Maar, helaas! in deze dagen van werkeloosheid, of laat ik liever zeggen flauwheid
tot het werk, zijn zulke mannen zeldzamer dan een maanregenboog of eene bloeiende
cactus grandiflora. Evenwel zij bestaan, die dappere kampioenen van kritiek en
wettenkennis; zij bestaan, al promoveeren zij niet in beide vakken, al verdedigen zij
slechts een specimen een uur vóór de dissertatie en toonen zoo-
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doende, dat zij ook den lauwer waardig zijn, waarvoor zij niet in het strijdperk traden.’
Dat de schrijver hier V. op het oog heeft behoeft geen vermelding.
Toch was het niet te ontkennen, dat V., hoe onpartijdig hij ook zijn tijd en moeite
tusschen het litt. specimen en de juridische dissertatie trachtte te verdeelen, door de
eerste meer werd aangetrokken en zich voor de laatste bepaalde bij het bewerken
van drie stellingen, eene uit het Ned. recht: de thesauro in fundo emphyteuticario ab
emphyteuta invento, de tweede uit het publiek recht: de expropriatione utilitatis
publicae causa secundum legem diei 8 mensis Martii anni 1810; de derde over eenige
quaesties betreffende het recht van gratie. Hoewel de Hoogl. van Assen de promotor
van V. was, had deze zich, wat laatstgenoemde quaesties betreft, beter kunnen
vereenigen met de geheel afwijkende zienswijze van den Hoogl. Cock en ze dan ook
in dien geest gesteld. De Heer van Assen, die overigens aan V. steeds de grootste
welwillendheid had betoond, was hierover niet zeer gesticht en achtte zich zelfs
geroepen, om daags na de promotie op een zijner collegien, hoewel de zaak daar
geenszins te huis behoorde, zijne meening aangaande het punt in geschil uitvoerig
uiteen te zetten.
In Febr. 1839 was V. met zijnen arbeid gereed. Zijn litterarisch specimen bevatte
verbeteringen van eenige plaatsen uit bovengemelde oratie; eene collatie der vier
handschriften met de uitgave van Orelli was er aan toegevoegd; de Hoogl. Bake
plaatste aan het slot eenige emendaties van zijne hand, deels punten betreffende door
V. niet behandeld, deels eene andere opvatting dan die van V. huldigende. Den 23
Febr.
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had de openbare verdediging van het specimen en van de dissertatie plaats. De Hoogl.
Bake, onder wiens praesidium de defensie zou geschieden, had V. verzocht, in geval
wellicht mocht worden geopponeerd tegen zijne emendaties, zich van verdediging
te onthouden. De voorzorg bleek niet overbodig. De Hoogl. Tydeman toch, die nog
al eens ondeugend kon zijn, bracht werkelijk eenige bedenkingen tegen den arbeid
van zijn collega in. V. verontschuldigde zich, waarop T. antwoordde te meenen, dat
zoo iemand de eer waardig was gekeurd, dat een hoogleeraar aanteekeningen achter
zijn arbeid plaatste, hij ook tot de verdediging van deze geroepen was en ging daarop
zitten. De defensie liep zonder verdere incidenten af. Na eene korte pauze volgde de
verdediging der juridische dissertatie op de gebruikelijke wijze.
V. had door langdurige oefening groote gemakkelijkheid in het latijn spreken
verkregen. De verdediging der beide geschriften ging hem goed af en vond veel
bijval. Een der vrienden van V., een uitstekend litterator, schreef hem kort na zijn
vertrek naar den Haag: ‘Tot uw genoegen kan ik u zonder vleierij melden, dat uwe
promotie in het Leidsch Atheen veel opgang gemaakt heeft en dat uwe dissertaties,
vooral de litterarische, nog dagelijks opgang maken. Suringar (de praeceptor) was
er zeer mede ingenomen evenals Brill, Pluygers, Cobet en meer leden mijner faculteit.
Boot sprak er met veel lof over toen hij heden morgen bij mij was’. Ook van anderen
ontving V. menig blijk van goedkeuring. Zoo schreef de Hoogl. Geel, die hem in het
verstrekken der codices welwillend behulpzaam geweest was, hem het volgende:
‘Met mijn welgemeenden gelukwensch over de dubbele
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eer, heden door u behaald, zeg ik u dank voor het goede gebruik, dat gij van de
Leidsche subsidiën gemaakt hebt. Als er zoo gebouwd wordt is het aangenaam
opperman te zijn en bouwstoffen te leveren. Ik hoop dat het gegeven voorbeeld
navolgers zal vinden: litterarische studie uit neiging en smaak en niet om een titel,
die niet altijd het criterium der verdiensten is. Mijne beste wenschen vergezellen u
op de loopbaan, die gij in het practische leven intreedt. In oogenblikken van
vermoeiing zult gij bij de Muzen aankloppen en een hospitium vinden waar gij te
huis zijt.’
Na voltooiing zijner studiën vestigde V. zich als advokaat in den Haag. Naar
gewoonte werden hem eenige weinig beduidende crimineele zaken ambtshalve ter
verdediging opgedragen; ook pleitte hij een paar malen in civiele zaken onder zijn
bloedverwant Mr. Faber van Riemsdijk en den advokaat Noiret de Bruyn Zijne
classische studiën wenschende aan te houden maakte hij met zijn vriend Bax de
afspraak, dat zij om de veertien dagen bijeen zouden komen tot het lezen van dezen
en genen schrijver der oudheid. Tot den dood van Bax in 1871, dus ruim dertig jaren
lang, hebben die bijeenkomsten plaats gehad. Zijn vrijen tijd verder nuttig wenschende
te besteden, vervaardigde hij ten dienste der Kon. Bibliotheek een catalogus van de
daar berustende zeer uitgebreide collectie pamfletten, onder den naam van
Duncanniana bekend, en hield hij zich met onderzoekingen in die Bibliotheek en op
het Rijksarchief bezig.
Een jaar na zijne promotie werd V. door den toenmaligen Minister van Binn. Zaken
n
B . Merkus de Kock eene plaats als commies bij dat Departement aange-
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boden. Daar de rechtspraktijk weinig bekoorlijks voor hem had, nam hij het aanbod
gaarne aan. Bij K.B. van 29 Jan. 1840 benoemd aanvaardde hij dadelijk zijn ambt
en zette alzoo de eerste schrede op de baan, die hij gedurende ruim 41 jaren
bewandelen zou, in dat tijdsverloop 24 veranderingen van Ministers van B.Z.
aanschouwende. Daar evenwel enkelen eens of twee malen terugkeerden, bedroeg
het getal Ministers onder wie V. gediend heeft 19, toch nog een eerbiedwekkend
cijfer1.

1

Eene opgave van dit personeel vinde hier hare plaats:
H. Merkus Bn. de Kock 1 Dec. 1836.
W.A. Bn. Schimmelpenninck v.d. Oye 1 Juni 1841.
Mr. J.A. Ridder van der Heim v. Duyvendijke ad int. 15 Febr. 1846.
Mr. C. Vollenhoven (Secr.-Gen.) ad int. 1 Juni 1846.
Mr. L.N. Graaf van Randwijck 12 Oct. 1846.
Mr. J.A. Ridder van der Heim v. Duyvendijke 1 Jan. 1848.
Mr. L.C. Luzac tijdelijk 25 Maart 1848.
Mr. J.M. de Kempenaer tijd. 13 Mei, definit. 21 Nov. 1848.
Mr. J.R. Thorbecke 1 Nov. 1849.
Mr. G.C.J. van Reenen 19 April 1853.
Dr. G. Simons 1 Juli 1856.
Mr. A.G.A. Ridder van Rappard 19 Jan. 1857.
Jhr. Mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan 18 Maart 1858.
Mr. S. Bn. van Heemstra 23 Febr. 1860.
Mr. J.R. Thorbecke 1 Febr. 1862.
Mr. J.H. Geertsema Cz. 10 Febr. 1866.
Mr. J. Heemskerk Az. 30 Mei 1866.
Mr. C. Fock 3 Juni 1868.
Mr. J.R. Thorbecke 3 Jan. 1871.
Mr. P.P. van Bosse tijdelijk 4 Juni 1872.
Mr. J.H. Geertsema Cz. 6 Juli 1872.
Mr. J. Heemskerk Az. 97 Aug. 1874.
Mr. J. Kappeyne van de Coppello 2 Nov. 1877.
Jhr Mr. W. Six 20 Aug. 1879.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

157
De Afdeeling, waarbij V. werd geplaatst, was die van het binnenlandsch bestuur. Hij
volgde daar den bekwamen Jhr. Mr. A.J. van der Heim op, die tot Griffier der Staten
van N.-Holland benoemd was en deze betrekking niet lang daarna met het
Griffierschap der 2e Kamer van de St.-Gen. verwisselde. Hier vond V. een
aangenamen en belangrijken werkkring, waarin hij den gang der burgerlijke
administratie leerde kennen en ook deel nam aan het bewerken der talrijke
proefnemingen om in het kiesstelsel verbetering te brengen, hetgeen eerst na de
Grondwetsherziening van 1848 is gelukt.
Zijne ambtelijke werkzaamheden lieten V. de vrije beschikking over zijne avonden
en hiervan maakte hij gebruik om zich met letterkundigen arbeid bezig te houden.
Reeds spoedig na zijne promotie was hij door den Bibliothecaris der Kon. Bibl.
opmerkzaam gemaakt op onderscheidene papieren Hugo de Groot betreffende, die
zich in die boekerij bevonden, waaronder meer bijzonder een journaal door Willem
de Groot broeder van Hugo gehouden gedurende een gedeelte van het verblijf van
dezen op Loevestein, de aandacht scheen te verdienen. Ook de overige stukken ruim
vijftig in getal, voor het grootste deel tot dat verblijf betrekkelijk, waaronder veel
door H. de Groot zelven geschreven en nooit gedrukt, schenen niet van belang
ontbloot. Ook het Rijksarchief bleek onderscheiden stukken te bevatten tot
verduidelijking en aanvulling geschikt, zooals de geheele briefwisseling van Prouning
den Commandant van Loevestein met de St.-Gen. De bibliotheek der Remonstrantsche
kerk te Amsterdam en het legaat van Papenbroek in de boekerij der Leidsche
hoogeschool leverden
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mede bijdragen. Voorts werden een aantal belangrijke documenten, waaronder brieven
van Maria van Reigersbergh en van haren broeder Nicolaas aangetroffen in de
verzameling van wijlen den Remonstrantschen Predikant Stolker te Rotterdam.
Na van dit alles kennis te hebben genomen, kwam het V. van genoegzaam gewicht
voor om het openbaar te maken. Hij zette zich met opgewektheid aan den arbeid,
dien hij in 1842 voltooide1. Na in eene beknopte inleiding den algemeenen toestand
van ons land op dat tijdstip te hebben geschetst vermeldt de schrijver uitvoerig den
oorsprong, aard en inhoud der uit te geven documenten; dan volgt een levensbericht
van Willem de Groot en daarna het dagboek zelf, van vele aanteekeningen voorzien.
Tal van bijlagen besluiten het werk, terwijl vijf fac simile's op oud papier het
handschrift doen kennen van Hugo en Willem de Groot, Nicolaas van Reigersbergh,
Aerssens en Prouning. Vooral dat van Hugo de Groot en van Aerssens is schier
onleesbaar.
Belangrijk is dit boek voor de geschiedenis van dien tijd. Men vindt er eene menigte
bijzonderheden, die tot dusverre onbekende duistere punten ophelderen of
wetenswaardige zaken aan het licht brengen. Merkwaardig zijn vooral de authentieke
stukken, waaruit blijkt, dat het inhechtenis nemen van Oldenbarneveld, de Groot en
Hoogerbeets op last der Staten-Generaal heeft plaats gehad. Wel was dit

1

Hij gaf het werk uit onder den titel: Broeders Gevangenisse Dagboek van Willem de Groot
betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein, uit echte beseheiden aangevuld
en opgehelderd door Mr. H. Vollenhoven.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

159
steeds vermoed, maar het bewijs was er niet van geleverd. In ‘Broeders Gevangenisse’
zijn voor 't eerst uit het Secreetboek op het Rijksarchief de daartoe betrekkelijke
resolutiën der St.-Gen. openbaar gemaakt. De Hoogleeraar Vreede kondigde dit
geschrift met bijzonderen lof aan in de Alg. Konst- en Letterbode van 25 Nov. 1842
No. 49.
Na gedurende acht jaren aan de Afd. Binnenl. Best. werkzaam te zijn geweest
werd hem door Mr. de Kempenaer de betrekking van Referendaris Chef der Afd.
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen bij het Depart. aangeboden. De nieuwe
Grondwet in 1848 tot stand gekomen vorderde wettelijke regeling der drie takken
van het onderwijs. Tegen dien arbeid zag de Heer Ferrand, die toen aan het hoofd
der afdeeling stond, eenigzins op, ook uithoofde van gezondheid en leeftijd, zoodat
hij zijn ontslag verzocht. Wel achtte V. de taak geenszins licht, vooral daar hij op
dat tijdstip nog ten eenen male vreemdeling was in onderwijszaken, maar hij was 32
jaar oud, genoot eene uitmuntende gezondheid, was met den administratieven gang
van zaken bekend en hield van werken. Door vlijt en inspanning hoopte hij het hem
ontbrekende meester te zullen worden.
Ruim 32 jaren was V. aan het Depart. met de leiding der zaken van het onderwijs
belast. Een niet alleen lang, maar ook merkwaardig tijdperk, vol leven, beweging en
ontwikkeling. Het lager onderwijs werd nieuw georganiseerd, tot tweemaal toe, het
middelbaar ond. geschapen, het hooger ond. wettelijk geregeld. Bij het lager ond.
uitbreiding van het onderwijzend personeel, verbetering van zijn gehalte, ook door
ruimer bezoldiging en toekenning van pensioen,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

160
de gelegenheden tot zijne opleiding aanmerkelijk toegenomen en beter ingericht;
nieuwe kweekscholen aan de bestaande toegevoegd, tal van kweekscholen op kleiner
schaal, onder den naam van normaallessen in het leven geroepen en over het geheele
land verspreid; een talrijker, belangstellend en krachtig schooltoezicht; voor een en
ander millioenen beschikbaar gesteld. Het midd. ond. deed eene Polytechnische en
eene Rijks-landbouwschool verrijzen, benevens eene menigte Rijks en gemeentelijke
hoogere burgerscholen, gemeentelijke burger-ambachts- en zeevaartscholen, waardoor
aan honderde bekwame lieden eene eervolle en voordeelige loopbaan geopend werd.
Ook hieraan werden schatten besteed. Het hooger ond. zag zijne gymnasia uit hun
toenemend verval krachtig opgeheven, rijkelijk ondersteund en zooveel noodig met
de hoogere burgerscholen in verband gebracht; de Universiteiten werden uitgebreid,
nieuwe leerstoelen opgericht, het onderwijzend en verder personeel vermeerderd,
tal van kostbare inrichtingen en gebouwen tot stand gebracht, dat alles evenzeer ten
koste van groote geldelijke offers. Ook de kunsten en wetenschappen, die gedurende
het grootste deel dier 32 jaren met het onderwijs verbonden waren, deelden hoewel
in mindere mate in dien vooruitgang. Het onderwijs in de beeldende kunsten werd
wettelijk geregeld, het teekenonderwijs mede tengevolge van het midd. ond. verbeterd;
menig jeugdig kunstenaar van Rijkswege in staat gesteld zich verder te ontwikkelen,
tal van wetenschappelijke ondernemingen en belangrijke werken door hulp van den
Staat mogelijk gemaakt of behouden; meer dan een verzameling door aankoop van
Rijkswege verrijkt.
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Aan dit alles heeft V. deel gehad. In welke mate is niet wel aan te toonen. Wel kunnen
de archieven van het Depart. van zijne werkzaamheid getuigen, maar wie zal uitmaken
in hoeverre de behandelde zaken door den Minister waren verlangd of geïnspireerd,
dan wel aan den Minister in overweging gegeven? Met het volle vertrouwen van alle
en de vriendschap van sommige zijner talrijke Chefs vereerd en bij allen op bescheiden
wijze rondborstig voor zijn gevoelen uitkomende, is het mogelijk dat opmerkingen,
bedenkingen, vragen zijnerzijds niet zonder invloed gebleven zijn.
In Augustus 1848 zijne betrekking aanvaard hebbende, werd hem reeds spoedig
daarna het ontwerpen eener wet tot regeling van het l.o. opgedragen. Voorwaar geen
gemakkelijke taak, vooral voor hem, een nieuweling op dit gebied. Gelukkig was er
bij de Afd. een man werkzaam in onderwijszaken vergrijsd Dr. H. Wijnbeek, destijds
Adviseur voor de zaken van het onderwijs. Deze werkte, wanneer hij niet op
schoolbezoek was, als een gewoon ambtenaar aan het Dep. onder den Chef der Afd.
In hem vond V. een kundig en zeer ervaren raadsman. Hij was evenwel geheel
doortrokken van den geest der wet van 3 April 1806 en beschouwde de geringste
afwijking zelfs van hare hoofdbeginselen als zeer bedenkelijk. Dit gaf nog al eens
aanleiding tot verschil van gevoelen. Na herhaald overleg met den Hr. Wijnbeek ging
V. over tot het vervullen der hem opgedragen taak, waarin de Minister hem geheel
vrijgelaten had. Eenigen tijd daarna vroeg de Hr. de Kempenaar, hoe het er mede
stond. Het antwoord was, dat een ontwerp met toelichtende memorie gereed lag:
‘Goed’
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zeide de Minister ‘geef het mij dan maar; ik breng het straks in den Ministerraad ter
tafel’ ‘Maar zal U. Ex. het niet eerst vooraf inzien en beoordeelen, of het met uwe
zienswijze overeenkomt?’ ‘Onnoodig. De Ministerraad wijst twee zijner leden aan,
om de zaak met mij te onderzoeken en dan is het tijd genoeg’. Werkelijk werden
door den Ministerraad de beide Ministers der Eerediensten, Baron van Heemstra en
Mutsaers hiervoor aangewezen en volgden daarop enkele avondbijeenkomsten der
drie Ministers, waaraan V. deel nam ter verdediging van zijn ontwerp. De Hr. Mutsaers
bleek in het l.o. wel zoo goed te huis te zijn als de Hr. de Kempenaer, die zich echter
door zijne gevatheid en behendigheid trachtte te redden, wanneer hij in het nauw
werd gebracht-Spoedig daarna werd het ontwerp naar den R.v. St., verzonden en bij
K. Boodschap van 31 Aug. 1849 aan de 2e Kamer aangeboden. Ten gevolge der
aftreding van den Hr. de Kempenaer niet lang daarna kwam het ontwerp niet in
behandeling. ‘Ware het tot wet verheven’, zegt Mr. J. Heemskerk Az. in zijn
levensbericht van Mr. J. de Kempenaer1, ‘enkele oorzaken van agitatie, thans
werkzaam, zouden niet zijn ontstaan.’
In Maart 1849 aanvaardde Willem III de regeering. Bij die gelegenheid werden
tal van onderscheidingen toegekend en ontving V. de ridderorde van den Ned. Leeuw.
Hoe aangenaam hem dit blijk van tevredenheid van zijn Minister was, hij was echter,
gelijk hij meermalen te kennen gaf, de eerste om te

1

Bijlagen tot de Handelingen van de Maatsch. d. Ned. lett. te Leiden 1870.
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erkennen die nog niet verdiend te hebben. Hij zag daarin veeleer een spoorslag om
te trachten zich de te vroeg verkregen onderscheiding waardig te maken en heeft het
hem in de volgende werkzame jaren niet aan inspanning daartoe ontbroken.
De loop der staatkundige gebeurtenissen bracht mede, dat de Hr. de Kempenaer
zijne plaats moest afstaan aan den Hr. Thorbecke. De benoeming van dezen verwekte
geene geringe ontsteltenis onder de ambtenaren; zij vreesden in hem een
onaangenaam, veeleischend en lastig Hoofd te zullen vinden. Niet zonder bezorgdheid
waren dan ook de Chefs der Afdeelingen op 1 Nov. 1849 bijeen gekomen in het
Kabinet des Ministers om door den aftredende aan zijn opvolger te worden
voorgesteld. Plotseling komt de welbekende kamerbewaarder Muller, allen eerbied
uit het oog verliezend, binnenstormen met den uitroep ‘daar is ie’. Met afgemeten
tred en strak gelaat kwam de Hr. Thorbecke binnen. Na korte begroeting en
verwelkoming wees de Hr. de Kempenaer achtereenvolgens de aanwezige personen
aan met vermelding van hun naam en ambt. De oudste der Referendarissen Mr.
Hartevelt sprak den nieuwen Minister toe en beval zichzelven en zijne collega's aan.
Weinig vermoedde deze toen, dat onder de eerste regeeringsdaden van den nieuwen
Minister een voorstel aan den Koning zou zijn om hem op pensioen te stellen!
In den algemeenen schrik, dien de optreding van den Hr. Thorbecke als Minister
bij de ambtenaren te weeg bracht, had V. niet of althans in geringe mate gedeeld.
Voor hem was de nieuwe Minister geen onbekende. Te Leiden had hij zijne lessen
gevolgd, was daarbij door hem tot praetor aangewezen, hetgeen
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gewoonlijk als eene kleine onderscheiding werd beschouwd, en had wanneer hij met
den hoogleeraar in aanraking kwam van dezen steeds welwillendheid ondervonden.
Het was dan ook zonder groote gemoedsaandoening, dat hij den volgenden dag bij
den Minister ontboden zich naar hem begaf. De Hr. Thorbecke had de kamer, door
zijne voorgangers gebruikt, weinig aanlokkend gevonden en de voorkeur gegeven
aan het bovenvertrek in het bekende Torentje aan den Vijver, tot dusverre in gebruik
bij den Secr.-Gen. Na over het een en ander gesproken te hebben gaf de Minister
den wensch te kennen om den volgenden ochtend de schets eener wet op het lager
ond. te ontvangen, zooals de Hr. Groen van Prinsterer die verlangde. Voorwaar een
niet gemakkelijk te vervullen eisch, waarbij de Hr. Groen zelf waarschijnlijk zou
zijn te kort geschoten. Wel had hij herhaaldelijk zoo mondeling als schriftelijk zijne
denkbeelden en wenschen omtrent de inrichting van het l.o. kenbaar gemaakt, maar
steeds op zoo onbestemde en nevelachtige wijze, dat men in het onzekere bleef
aangaande hetgeen hij eigenlijk verlangde; duidelijk geformuleerd had hij zijn
gevoelen nooit, allerminst in den vorm van wetsartikelen. Ten overvloede doorliep
V. dien avond nog de geschriften van den Hr. Groen en verklaarde daarop den
volgenden dag aan den Hr. Thorbecke, hoe het met de zaak gelegen was. Deze
onthield zich van verderen aandrang. Eenigen tijd daarna droeg hij V. de samenstelling
van een wetsontwerp op tot vaststelling van hoofdbeginselen voor de drie takken
van het onderwijs. Ten aanzien van het h.o. ware de hoogleeraar T. Roorda te
raadplegen en met betrekking tot het midd. ond. de Leidsche
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hoogleeraar P.L. Rijke. Alvorens aan deze opdracht gevolg te geven verzocht V. het
gevoelen van den Minister omtrent de hoofdpunten te mogen vernemen, ten einde
althans eenigermate een leiddraad te hebben bij den verderen arbeid en niet gevaar
te loopen iets te leveren, dat geenszins aan de bedoeling des Ministers zou
beantwoorden. Dit werd echter geweigerd. In het algemeen was de Hr. Thorbecke
niet gewoon bij behandeling van zaken vooraf zijn gevoelen te doen kennen of zelf
te stellen. Zijne hoofdeigenschap was kritiek; hij verlangde dan ook in den regel dat
men hem een concept voorlegde; eerst dan nam hij de zaak onder handen en liet soms
van het concept zeer weinig over. Doch ook voor zich zelf was hij veeleischend en
veranderde hetgeen hij gesteld had soms herhaaldelijk, totdat hij eindelijk voldaan
was.
Overeenkomstig 's Ministers verlangen ontwierp V., na overleg met de beide
genoemde geleerden, eene wet van beginselen, welk concept evenwel buiten gevolg
bleef, zonder dat de Hr. Thorbecke zich daarover uitliet. Overigens onthield hij zich
gedurende zijn eerste Ministerie, dat ruim drie jaren duurde, van belangrijke
maatregelen op het gebied van het onderwijs. Het Staatsexamen, door den Minister
Schimmelpenninck in 1845 ingevoerd, om beter waarborgen te verkrijgén aangaande
de kennis van hen, die tot het volgen der lessen aan de Hoogeschool wenschten te
worden toegelaten, wijzigde hij in 1850 zoo, dat het alleen behouden werd als maatstaf
van beoordeeling der inrichtingen, van welke de jongelieden afkomstig waren; en
allen, hetzij zij bij het examen voldaan hadden of niet, werden toegelaten. Twee jaar
later liet hij het examen geheel vervallen en
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stelde de Hoogeschool voor ieder onbelemmerd open. Voorts werd het Kon. Ned.
Instituut van wetenschappen letteren en schoone kunsten te Amsterdam op zijne
voordracht opgeheven en vervangen door de Kon. Academie van Wetenschappen
ter beoefening der wis- en natuurkunde in haren geheelen omvang. Dit geschiedde
in 1851. Vooral deze zaak, die door talrijke conferentiën en eene uitgebreide
briefwisseling was voorafgegaan, gaf V. veel te doen.
De Aprilbeweging van 1853 bracht het Ministerie ten val en de Hr. Thorbecke
werd vervangen door den Hr. van Reenen. Zijn optreden deed V. veel genoegen,
daar hij met hem van zijne jeugd at zeer bevriend was geweest. Het zamenwerken
was aangenaam en vertrouwelijk. Een der eerste handelingen van den nieuwen
Minister was het weder in het leven roepen van het admissie-examen, daar de
opheffing tot luide en talrijke klachten aanleiding gegeven had en het academisch
onderwijs in gevaar bracht. Ook de opheffing van het Instituut had niet weinig
klachten uitgelokt en groote verbittering in de geleerde wereld veroorzaakt. Terugkeer
tot den vroegeren toestand door velen gewenscht achtte de Hr. van Reenen
bedenkelijk, maar gaarne verklaarde hij zich bereid aan de nieuwe inrichting
zoodanige uitbreiding te helpen geven, dat ook het letterkundig element er in
vertegenwoordigd went. Op zijne voordracht werd bij Kon. Besl. in het begin van
1855 het doel der K. Acad. v. Wetenschappen uitgebreid tot de bevordering der taalletter- geschiedkundige en wijsgeerige wetenschappen. Ook aan deze organisatie
nam V. een zeer werkzaam deel.
Inmiddels was hij de hand gaan leggen aan een
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wetsontwerp tot regeling van het lager en midd. onderwijs. Ook den Hr. v. Reenen
lachte het denkbeeld eener wet van beginselen, nader in reglementen uit te werken,
toe en verlangde een concept in dien zin. Het midd. ond. werd toen nog niet opgevat
in de ruime beteekenis daaraan later gegeven, maar als voortgezet lager onderwijs.
In dien geest ontwierp V. het wetsvoorstel, dat bij H. Boodschap van 22 Sept. 1854
der 2e Kamer werd aangeboden. Daar vond het echter weinig bijval blijkens het zeer
uitgebreid Voorl. Verslag van 24 Mei 1855, dat aanleiding gaf tot het indienen van
een nader wetsontwerp alleen het lager ond. tot onderwerp hebbende, bij K.
Boodschap van 30 Dec. 1855. Doch ook met deze voordracht nam de meerderheid
der Kamer geen genoegen, zooals het nog uitvoeriger Voorl. Verslag van 29 April
1856 deed zien. Had V. reeds bij het tweede ontwerp de hoofdbeginselen en de
artikelen breedvoerig toegelicht, met nieuwen moed vatte hij de pen op om, voor
zooveel noodig het wetsontwerp wijzigende, de talrijke bezwaren en bedenkingen
te wederleggen en het gewijzigd ontwerp toe te lichten. Toen hij met dit lijvige stuk
gereed was en het op het einde van Juni den Minister aanbood, vernam hij tot zijne
ontsteltenis van dezen, dat hij reeds eenige dagen geleden zijn ontslag had ingediend,
maar het hem niet had willen zeggen om hem niet te ontmoedigen in de voltooiing
van zijn arbeid.
Op 1 Juli 1856 trad Dr. G. Simons als Min. v.B.Z. op, die voor V. geen onbekende
was. Sedert vele jaren stond hij met hem, den Directeur der Delftsche Akademie, in
ambtelijke en vriendschappelijke betrekking. Aan de overleggingen van de HH.
Simons en
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van Breda, in 1851 door den Min. Thorbecke geraadpleegd over de ter zake van het
Instituut te nemen maatregelen, had hij op verlangen des Ministers deel genomen.
Hij stelde er zich dus veel genoegen van voor met dezen bekwamen en in den omgang
alleraangenaamsten man werkzaam te zijn, hoewel hij er wel eenigzins verwonderd
van was hem als Minister te zien optreden. Spoedig bleek dan ook de Hr. Simons
voor deze betrekking minder geschikt te wezen en na weinige maanden zag hij zich,
tengevolge van het afstemmen zijner begrooting genoopt zijn ontslag te vragen,
hetgeen hem den 19 Jan. 1857 werd verleend. In zijne plaats werd zijn ambtgenoot
voor de zaken der Herv. Eeredienst Mr. A.G.A. Ridder van Rappard tot hoofd van
het Dep. v.B.Z. benoemd.
Ook deze was voor V. geen onbekende. De Hr. v. Rappard ongehuwd woonde bij
zijn broeder, laatstelijk Secr.-Gen. bij het Dep. v. Oorlog, en in diens huiselijken
kring was V. spoedig na zijne promotie op de meest vriendschappelijke wijze
opgenomen. Overeenstemming van denkbeelden in veel opzichten en
gemeenschappelijke liefhebberijen op het gebied van letter- en oudheidkunde hadden
niettegenstaande het verschil in leeftijd tusschen de beide HH. v. Rappard en V.
betrekkingen doen ontstaan, door dezen zeer gewaardeerd. Met zijnen toekomstigen
Minister was V. bovendien in nauwer aanraking gekomen door het lidmaatschap en
Secretariaat der Commissie voor de zaken betreffende de stichtingen van het
onderwijs, waarvan de Hr. v. Rappard voorzitter was. Het is dus verklaarbaar, dat
het optreden van den Hr. v. Rappard als Hoofd van het Dep. v.B.Z. aan V. bijzonder
welkom was, te meer daar hij vroeger
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Chef der Afdeeling Onderwijs geweest was en dus in deze veel belang stelde. De
gemeenschappelijke arbeid kon er slechts bij winnen.
Reeds spoedig nam de Hr. v. Rappard kennis van het laatste ontwerp tot regeling
van het l.o. en nadat daarin enkele wijzigingen van ondergeschikten aard waren
gebracht, werd het den 21 Febr. aan de 2e Kamer aangeboden. Onder dagteekening
van 6 April volgde het lijvige Voorl. Verslag, dat den 16 Juni beantwoord werd in
een niet minder uitgewerkt stuk. Weinige dagen later vingen de discussiën aan en
nadat het ontwerp door de beide Kamers met groote meerderheid was aangenomen,
werd het onder dagteekening van 13 Aug. 1857 vastgesteld. Eene aangename
voldoening was het voor V. spoedig daarop een allerhartelijksten brief van zijn
Minister te ontvangen, waarin hem voor de betoonde hulp en medewerking dank
gezegd en tevens medegedeeld werd, dat Z.M. ter erkenning zijner verdiensten hem
tot Commandeur der orde van den Eikenkroon benoemd had.
Op het einde van datzelfde jaar verschenen de ‘Brieven van Maria van
Reigersbergh’ door V. en Dr. G.D.J. Schotel uitgegeven. Uit hetgeen hierboven
aangaande ‘Broeders Gevangenisse’ is vermeld blijkt, dat onderscheidene brieven
van die beroemde vrouw deels uitgegeven, deels nog onbekend, aan V. waren
medegedeeld. De gedachte kwam toen bij hem op te trachten al hare brieven, voor
zooverre die nog aanwezig waren en verkregen konden worden, in het licht te geven.
Zoodanige bundel kon, meende hij, eene belangrijke bijdrage zijn voor de geschiedenis
van ons land en de nadere kennis van het merk-
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in de brieven genoemde personen besluit het geschrift. Het werd door velen met
belangstelling ontvangen. ‘Wij beginnen’, zegt de Leidsche Hoogl. Fruin in een
opstel getiteld Hugo de Groot en Maria v. Reigersbergh en geplaatst in de Gids van
1858, ‘met den Heeren uitgevers onzen dank te betuigen voor den moeitevollen
arbeid, dien zij zich ons ten gevalle, zoo velen wij belang stellen in de letterkunde
en geschiedenis van het vaderland, wel hebben willen getroosten. Zij hebben een
nuttig werk goed verricht. Zij hebben stukken, die de uitgaaf waardig zijn, van overal
bijeen gebracht, zij hebben die met zorg uitgegeven en in korte aanteekeningen
toegelicht. Wij hopen, dat het publiek hun arbeid naar verdienste waardeeren zal en
hen daardoor aanmoedigen om nog andere even belangrijke bescheiden aan den dag
te brengen.’
De nieuwe wet op het l.o. moest, hoewel tot het toepassen van sommige harer
bepalingen een driejarige termijn was toegestaan, met 1 Jan. 1858 in werking treden.
Vóór dat tijdstip was er vrij wat te regelen. Elf provinciale Inspecteurs waren te
benoemen alsmede ruim 90 districts-schoolopzieners. Konden de laatsten voor een
groot deel genomen worden uit de reeds ingevolge de wet van 3 April 1806 aanwezige
Schoolopzieners, de keus der eerste, aan wie groote belangen waren toe te vertrouwen
en wier werkkring nieuw was, vorderde ernstig onderzoek en rijp overleg. Ook andere
maatregelen, zooals de verdeeling der provinciën in schooldistricten, de regeling van
het abonnement voor reis- en verblijfkosten, waren vóór 1 Jan. 1858 tot stand te
brengen. Niettegenstaande voor een en ander slechts vier maanden gesteld
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waardige echtpaar. Dienovereenkomstig begon hij in 1843 zijne nasporingen. Er
bleken meer brieven voorhanden te zijn dan hij vermoed had, maar zij waren zeer
verspreid en er was dus met tal van bezitters te onderhandelen. De meesten toonden
zich bereid afschrift te laten nemen. Slechts één, die er onderscheidene, waaronder
gewichtige, bezat weigerde, van oordeel ‘dat die brieven voor openbaar maken niet
geschikt waren’. Eerst na zijn dood werd door den zoon de verlangde vergunning
verleend. Er verliepen dan ook verscheiden jaren, voordat V. in het bezit was van al
hetgeen hem gebleken was te bestaan. Toen hij in 1851 met de bewerking een aanvang
wilde maken waren zijn ambtsbezigheden zoo toegenomen, dat hij geen kans zag
zijn plan zonder medewerking te volvoeren. Dr. Schotel, met wien hij nu en dan in
aanraking was gekomen, scheen hem de aangewezen persoon. Weinigen toch hebben
meer blijken gegeven van bekendheid met onze geschiedenis gedurende de 16e en
17e eeuw, met de zeden en gebruiken onzer voorvaderen, met hun huiselijk leven.
De Hr. Schotel nam van de brieven kennis, oordeelde hunne bekendmaking van
belang en verklaarde zich tot medewerken bereid. Toch verliepen er nog eenige jaren,
voordat de gemeenschappelijke arbeid gereed was, daar beide bewerkers er slechts
weinige vrije uren voor konden vinden en bovendien talrijke nasporingen werden
vereischt. Eindelijk was de taak afgeloopen en zagen de brieven te Middelburg het
licht. Op eene vrij uitvoerige levensschets van M.v. Reigersbergh volgen 77 brieven
van haar, hoofdzakelijk aan haren echtgenoot, zoons en broeder Nicolaas gericht.
Een alphabetisch register tot toelichting der
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waren, kwam alles bij tijds gereed en hetgeen verricht was, speciaal de keuze van
het schooltoezicht, mocht over het algemeen goedkeuring verwerven. Ook de eerste
maanden van 1858 gaven nog handen vol werk. De Inspecteurs werden bijeen
geroepen en geraadpleegd over de eerlang af te nemen examens van hoofd- hulp- en
huisonderwijzers en onderwijzeressen. Tal van vragen werden door de Inspecteurs
geopperd, waarop door den Minister binnen korten tijd te antwoorden was. Hunne
bijeenkomst werd door den Minister met eene toespraak geopend.1. Daar zijne
bezigheden hem niet toelieten al de vergaderingen bij te wonen, had hij het
vice-praesidium aan V. willen opdragen, doch deze had bezwaren, die den Minister
gegrond voorkwamen.
Terwijl de vergaderingen der Inspecteurs in vollen gang waren trad de Hr. v.
Rappard af en werd hij door den Hr. Van Tets van Goudriaan vervangen. Deze,
destijds Comm. d. Konings in Zeeland, was onder het eerste Ministerie Thorbecke
bij het Depart. van B.Z. werkzaam geweest als Referendaris Chef der Afd. Binn.
Bestuur en dus ook aan V. bekend. Hoewel de omgang met den Hr. van Tets niet
zoo vertrouwelijk was als met diens voorgangers, vond V. in hem toch bij de
behandeling van zaken een belangstellenden, ijverigen en werkzamen Chef. Onder
hem werden tal van maatregelen genomen betreffende het geregeld in werking treden
der nieuwe wet en vele maanden, die aan de Afd. Ond. K. en W. vrij

1

Deze is opgenomen in het levensbericht van den Hr. v. Rappard door Mr. J. de Bosch Kemper;
bijlagen tot de Handel. v. 1870.
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wat te doen gaven, verliepen voordat alles gezegd kon worden behoorlijk aan den
gang te zijn.
Op het gebied van het h.o. had het volgend jaar eene niet onbelangrijke gebeurtenis
plaats. De Leidsche Hoogeschool had hare vroegere rijke inkomsten gaandeweg zien
verminderen. Vele gebouwen en hulpmiddelen bij het onderwijs, door het K.B. van
2 Aug. 1815 vereischt, waren daaruit bekostigd. Toch was er een niet onaanzienlijk
kapitaal overgebleven, dat afgescheiden van het zoogenaamd Academisch fonds,
ingesteld bij K.B. van 13 Oct. 1836, door Curatoren werd beheerd en waarvan de
renten door hen in het belang van het onderwijs werden gebruikt. Toevallig kwam
dit bij gelegenheid eener correspondentie tusschen de Dep. v.B.Z. en Financiën ter
kennis van het Hoofd van laatstgemeld Depart. den Hr. van Bosse. Dadelijk verzocht
hij inlichting. Hoe kon eene Rijksinstelling ‘eigen inkomsten’ bezitten? De gelden
behoorden z.i. in 's Rijks kas te worden gestort. De zaak werd door het Dep. v.B.Z.
toegelicht en verdedigd, maar ten slotte moest aan den eisch van den Hr. van Bosse
worden toegegeven. Intusschen werden de nog aanwezige gelden tot vestiging van
een nieuw gebouw voor de scheikunde aangewend, dat den 6 Oct. 1859 plechtig
werd ingewijd.
Weinige maanden daarna, 23 Febr. 1860, trad de Hr. van Tets af en werd door den
Hr. van Heemstra vervangen. Van dezen, met wien V. voor het eerst in aanraking
kwam bij de behandeling van het wetsontwerp op het l.o. van 1849, had hij de meest
aangename herinneringen. Tijdens zijn bestuur kwam een ander belangrijk gebouw
te Leiden tot stand, nam. eene nieuwe Sterrewacht ter vervanging van
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de bestaande gebrekkige inrichting. De behoefte had zich lang doen gevoelen, maar
de Regeering zag tegen de belangrijke uitgave op, hoewel in de beide Kamers der
St.-Gen. ten gunste van zoodanige stichting stemmen waren opgegaan. Toen deed
de Hr. Gevers van Endegeest een beroep op de Ned. natie en weldra vestigden zich
in de voornaamste gemeenten Commissiën om bijdragen te verzamelen. De Regeering
meende toen niet langer te mogen aarzelen om de ontbrekende gelden aan de
Volksvertegenwoordiging te verzoeken en nadat zij op de begrooting van 1857 waren
toegestaan, werd de bouw in 1858 aangevangen en in den loop van 1860 voltooid.
Onder het Ministerie v. Heemstra had eene gebeurtenis met betrekking tot de
Delftsche Academie plaats, die den Minister en den Chef der Afd. veel last en
hoofdbreken veroorzaakte. Reeds lang was de noodzakelijkheid gebleken eener
wijziging der van 1842 dagteekenende bepalingen omtrent die Inrichting. De in 1859
opgetreden nieuwe Directeur, de Hr. Keurenaer, deed daartoe de noodige voorstellen.
Zij hadden tevens de strekking om de vrijheid, die de kweekelingen door
inschikkelijkheid van vroeger bestuur gaandeweg verkregen hadden, in het belang
hunner studiën eenigzins te beperken en meer orde en regelmaat te verkrijgen. Na
overleg tusschen de Dep. van B.Z. en van Koloniën werd bij K.B. van 7 Sept. 1861
een nieuw reglement vastgesteld. Dit wekte op onderscheiden gronden groot
misnoegen bij de kweekelingen en gaf stof tot talrijke besprekingen tusschen hen en
den Directeur. Deze, een gewezen Hoofdofficier, aan tucht gehecht en bij zijne komst
door de jongelieden met weinig sympathie ontvangen,
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wist niet altijd den juisten toon aan te slaan en den noodigen tact in acht te nemen.
Gaandeweg nam de verbittering van weerszijde toe, de kweekelingen kwamen in
lijdelijk verzet en ten slotte ging de Regeering er toe over, om de Academie,
aanvankelijk voor den tijd van twee maanden, te sluiten. Groot misbaar van alle
belanghebbenden was hiervan het gevolg en gaf der Regeering aanleiding tot het
benoemen eener Commissie van onderzoek, op wier advies de Academie weder
geopend en het Reglement van Sept. 1861 voorloopig buiten uitvoering gelaten werd.
De bekende parlementaire stormen brachten in het begin van 1862 den Min. v.
Heemstra ten val en den Hr. Thorbecke andermaal op het kussen. Had deze gemeend
zich gedurende zijn eerste Ministerie van ernstige pogingen tot wettelijke regeling
van het onderwijs te moeten onthouden en zich op wetgevend gebied voornamelijk
te moeten bepalen tot de gemeenteprovinciale en kieswetten, thans achtte hij den tijd
gekomen om het middelbaar onderwijs ter hand te nemen. Aan de voorbereiding dier
wet heeft V. geen noemenswaard deel gehad. Deze taak werd door den Hr. Thorbecke
aan Dr. Steyn Parvé opgedragen, die vroeger directeur der 2e afdeeling aan het Kon.
Athenaeum te Maastricht in 1858 bij Binn. Zaken afdeeling Onderwijs was aangesteld.
Gepromoveerd in de wis- en natuurkunde, gedurende vele jaren aan het hoofd eener
inrichting, waar het onderwijs grootendeels overeenkwam met hetgeen de Hr.
Thorbecke als middelbaar onderwijs beschouwde, was hij allezins geschikt om diens
denkbeelden uit te werken. Nadat door hem met medewerking van V. een ontwerp

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

176
was zamengesteld, dat niet aan de inzichten van den Hr. Thorbecke beantwoordde,
deelde deze mede in welken zin hij verlangde dat de wet zou worden ontworpen;
tevens droeg hij een deel van den arbeid op aan den met hem bevrienden Leidschen
Hoogl. Rijke en Dr. W.C.H. Staring, den laatsten meer bijzonder wat het
landbouwonderwijs betrof. Uit deze elementen kwam het wetsontwerp te voorschijn,
hetwelk echter door den Hr. Thorbecke, vooral wat den vorm betreft, zoodanig werd
omgewerkt, dat slechts zeer weinig van het oorspronkelijke overbleef. Trouwens
men heeft slechts de Mem. v. toelichting te lezen om schier overal den eigenaardigen
stijl te herkennen. Den 6 Juni 1862 werd het ontwerp aan de 2e Kamer aangeboden
en in het voorjaar van 1863 na eene discussie die negen dagen duurde door haar
aangenomen. Nadat ook de Eerste Kamer daaraan haar zegel had gehecht werd het
op 2 Mei 1863 tot wet verheven. Op 1 Juli trad de wet in werking en met ingang van
dien dag werden de HH. Steyn Parvé, Bosscha en Staring tot Inspecteurs van het
midd. ond. benoemd. V. verloor dus tot zijn leedwezen eerstgemelde als ambtenaar
zijner afdeeling, maar bleef uit den aard der zaak al de volgende jaren tot zijn dood
met hem in nauwe betrekking.
Het invoeren der nieuwe wet, die o.a. de vervanging der Delftsche Academie door
de Polytechnische School en de oprichting der Rijksinstelling van onderwijs in
Indische taal-, land- en volkenkunde te Leiden ten gevolge had, vermeerderde de
reeds drukke werkzaamheden der Afd. niet weinig. Talrijk waren de besluiten,
reglementen en aanschrijvingen, vereischt om het midd. ond., dat tot dusverre alleen
in naam
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bestond, behoorlijk aan den gang te brengen en de vier jaren van het tweede Ministerie
Thorbecke lieten V. weinig tijd over voor eigen studie of ontspanning.
In Febr. 1866 trad de Hr. Thorbecke af en zijne plaats werd door den Hr. Geertsema
ingenomen. Met dezen, toen hij secretaris was van Curatoren der Groninger
Hoogeschool, was V. veelmalen persoonlijk en schriftelijk in aanraking geweest.
Het vooruitzicht om met hem als Minister te arbeiden lachte hem toe, doch de vreugde
was van korten duur. Reeds eenige weken later verliet de Hr. Geertsema den
ministerieelen zetel, om dien na verloop van zes jaren weder in te nemen. Inmiddels
werd hij bezet door den Hr. J. Heemskerk Az.
Met dezen was V. nu en dan in relatie geweest, ook wat kerkelijke aangelegenheden
betreft, daar beide tot de Broederschap der Remonstranten behoorden. De groote
kunde en werkzaamheid van den Hr. Heemskerk waren algemeen bekend en deden
verwachten, dat hij ook voor de onderwijszaken een open oog hebben zou. Dit bleek
dan ook spoedig het geval te zijn. De eerste ontmoeting was wel eenigzins vreemd.
De Hr. Heemskerk gaf aan V. te kennen vernomen te hebben, dat er bij de Afdeeling
neiging bestond om het openbaar onderwijs boven het bijzondere te begunstigen, dat
klachten en bezwaren door voorstanders van laatstgemeld onderwijs ingediend, niet
onderzocht, althans van de hand gewezen waren, dat dit bepaald aan den Chef der
Afd. werd toegeschreven en dat hij Minister hem dit liefst ronduit wilde zeggen. V.
zag hier zeer vreemd van op. Hij verklaarde voor die rondborstigheid erkentelijk te
zijn, maar ontkende de juistheid van het medegedeelde
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ten stelligste. Het bijzonder onderwijs stond bij hem, zeide hij, in de behandeling
van zaken, volkomen gelijk met het openbare. Ware er van begunstiging sprake, hij
zou uit een gevoel van rechtvaardigheid eer geneigd zijn voor het bijzonder ond. op
te treden, daar dit in sommige gemeenten wel eens tegenstand ondervond. Elke klacht,
elk bezwaar, en hun getal was zeer gering, werd steeds met de meeste zorg onderzocht,
gewikt en gewogen. Ware dit niet het geval, de pers en de vrienden van het bijz. ond.
in de Vertegenwoordiging zouden niet gezwegen hebben. Bovendien welken invloed
zou de chef der Afd., die geen zelfstandigen werkkring heeft, maar wiens arbeid
geheel onder contrôle van den Minister staat, kunnen hebben? Zouden vroegere
Ministers, met name iemand als de Hr. Thorbecke, afwijking van dien regel hebben
toegelaten? - De Hr. Heemskerk was door dit antwoord niet bevredigd; hij kon niet
gelooven, dat er zoo weinig klachten waren ingekomen en verlangde dit zelf na te
gaan en de agenda's der laatste jaren te raadplegen. Die volumineuse registers werden
hem gezonden, maar na een nauwgezet onderzoek, dat vele dagen duurde, en waarbij
de overtuiging dat hij juist was ingelicht bij den Hr. Heemskerk op den voorgrond
stond, eindigde hij met de ongegrondheid van het hem medegedeelde te erkennen
en heeft hij gedurende zijne beide Ministeriën voortdurend getoond in V. het grootste
vertrouwen te stellen.
Spoedig na zijn optreden gaf de Hr. Heemskerk zijn voornemen te kennen eene
poging te willen doen, om ook het hooger onderwijs wettelijk te regelen en droeg
hij V. op een daartoe strekkend ontwerp samen
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te stellen, waarbij het rapport der Staatscommissie van 1849 tot grondslag zou
strekken. Talrijk waren de conferentiën te dezer zake tusschen den Minister en zijn
ambtenaar. Eerst in Febr. 1868 kon het ontwerp aan de 2e Kamer worden aangeboden.
Het kwam niet in behandeling, daar de Hr. Heemskerk weinige maanden later aftrad
en plaats maakte voor den Hr. Fock.
Deze begon met het wetsontwerp terug te nemen, omdat hij op verschillende punten
zich met de zienswijze der vorige Regeering niet kon vereenigen, en in het begin
van 1869 diende hij een nieuw ontwerp in, dat van het andere nog al afweek- Eerst
anderhalf jaar later (11 Aug. 1870) werd daarop het voorloopig verslag uitgebracht.
Verdere behandeling werd echter belet door het aftreden van den Hr. Fock in de
eerste dagen van 1871.
Onder het bestuur van dien Minister zijn nog twee andere wetsontwerpen ingediend
tot den werkkring der Afd. O.K. en W. behoorende. Het eene betrof de regeling der
bewaarscholen, het andere die van het kunstonderwijs. Jaren geleden had V. in vrije
oogenblikken en zonder daartoe door den Minister uitgenoodigd te zijn, zich onledig
gehouden met het samenstellen van een wetsontwerp op de bewaarscholen, daarbij
voorgelicht door den kundigen hoofdonderwijzer Görlitz te Rotterdam, van wiens
groote kennis en rijke ervaring hij ook bij het stellen van het eerste wetsontwerp op
het l.o. partij had kunnen trekken. Van de memorie v. toelichting had hij meer dan
bij dergelijke stukken gebruikelijk is, werk gemaakt en het con amore behandeld.
Nadat de Hr. Fock eenigen tijd als Minister werkzaam was geweest,
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kwam het denkbeeld bij hem op, am de bewaarscholen bij de wet te regelen en sprak
daarover met V. Deze deelde hem mede, dat hij sints lang een ontwerp had liggen
maar niet wist, in hoeverre de Hr. Fock zich daarmede vereenigen kon. Bij onderzoek
bleek dat de algemeene strekking zijne goedkeuring wegdroeg; op sommige punten
verlangde hij wijziging, vreezende dat anders de steun der orthodoxen en R.-C. niet
zou worden verleend. V. antwoordde, dat bij het ontwerp uitsluitend rekening was
gehouden met het belang der zaak; niet met hetgeen deze of die staatkundige richting
oordeelen zou. Niettemin bleef de Hr. Fock wijziging noodig achten en bij K.
Boodschap van 5 Jan. 1870 werd het besnoeid ontwerp der 2e Kamer aangeboden.
Onder dagteekening van 30 Juni d.a.v. werd het V.V. uitgebracht, een kort en
onbeduidend stuk, maar dat genoegzaam deed zien, dat de Kamer weinig gezind was
de bewaarscholen aan eene wettelijke regeling te onderwerpen. Buiten de Kamer
werd het ontwerp niet ongunstig opgenomen, maar men maakte er den Minister een
grief van, dat sommige meer noodzakelijke bepalingen er in gemist werden. Deze
waren juist de op verlangen van den Hr. Fock daaruit verwijderde.
Het andere wetsontwerp had gunstiger lot. Het onderwijs aan de K. Academie v.
Beeldende Kunsten te Amsterdam was naar veler oordeel gebrekkig. Met het doel
om daarin verbetering te brengen, diende de Hr. Fock een wetsontwerp in, waarbij
de Academie vervangen werd door eene Rijksinstelling, tot hoogere opleiding van
kunstenaars bestemd. Het ontwerp werd den 26 Mei 1870 tot wet verheven. Aan de
samen-
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stelling had het kamerlid Dr. Jonckbloet een groot deel; hij werd dan ook tot Voorzitter
det Commissie van toezicht op de nieuwe Academie benoemd.
Den 3 Jan. 1871 trad de Hr. Thorbecke ten derden male als Minister op. Thans
achtte hij het raadzaam de regeling van het h. onderwijs onder handen te nemen en
noodigde hij onder 's hands een vijftal Leidsche hoogleeraren, in wier kennis hij
groot vertrouwen stelde, uit een daartoe strekkend ontwerp samen te stellen. Toen
het eerste gedeelte, handelende over de gymnasia, gereed was, overhandigde hij dit
aan V. ter kennisneming en nadere bespreking. Daarvan kwam echter niets. De
gezondheid van den Hr. Thorbecke was gaandeweg minder geworden en noodzaakte
hem nu en dan, op het laatst zelfs geheel, te huis te blijven, schoon hij daar zooveel
mogelijk bleef arbeiden. De vroegere voortvarendheid verminderde en in de afdoening
van zaken kwam veel vertraging. Ouder gewoonte schreef hij op bijna elk eenigszins
belangrijk stuk, hetzij ingekomen hetzij minuut, het bekende spreken, maar van dat
spreken kwam niet veel en de portefeuilles met spreekstukken verkregen een
onrustbarenden omvang. Eindelijk moest hij het opgeven. Een der laatste, zoo niet
de laatste belangrijke zaak, die hij behandelde, betrof een aan de Eerste Kamer te
geven antwoord op een verslag betreffende de dispensaties van het zoogenaamde
admissie-examen. In de laatste jaren hadden alle opvolgende Ministers zich
onbezwaard geacht den Koning voortestellen, sommige categoriën van personen,
zooals militaire officieren, officieren van gezondheid, hen die het eindexamen der
h.b. scholen met goed gevolg hadden afgelegd en in het algemeen de zoodanigen,
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die der Regeering voldoende bewijzen hadden gegeven, dat zij in staat waren de
academische lessen met vrucht te volgen, vrij te stellen van het examen,
voorgeschreven bij het K.B. van 4 Aug. 1853. Daartegen waren evenwel van de zijde
der Groninger Hoogeschool bedenkingen geopperd en zoowel de Tweede als de
Eerste Kamer achtten deze bedenkingen niet ongegrond. De Hr. Thorbecke, die
onderscheiden dispensatiën van dien aard had doen toekennen, bleef bij het gevoelen,
dat de voorschriften op het h.o. er zich niet tegen verzetteden en het algemeen belang
er door bevorderd werd. Hij liet V. bij zich komen en zeide dat hij gehoopt had het
verslag der 1e Kamer in de vergadering mondeling te beantwoorden, maar dat hij
‘een weinig verkouden’ was en vooreerst niet uit kon gaan, zoodat schriftelijke
behandeling noodig was; tevens deelde hij mede, in welken zin het antwoord behoorde
te luiden. V. voldeed aan de opdracht, maar het ontwerp was niet geheel naar den
zin des Ministers, die gedeeltelijke omwerking verlangde. Ook het gewijzigde stuk
was nog niet zooals hij wenschte. Daarop bracht hij zelf er de noodige veranderingen
in, maar ook deze wijzigde hij herhaaldelijk, totdat de minuut eindelijk geheel aan
zijn verlangen beantwoordde. Het stuk moest dadelijk overgeschreven en verzonden
worden. Dit geschiedde den 15 Mei 1872: den 4 Juni daaraanvolgende overleed de
Hr. Thorbecke.
Na eene tijdelijke waarneming van het Depart. door den Hr. Van Bosse, Minister
van Koloniën, trad de Hr. Geertsema andermaal op. Reeds spoedig kwam het h.o.
ter sprake. Inmiddels was de arbeid der door den Hr. Thorbecke geraadpleegde
geleerden
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voltooid en daarvan aan den Hr. Geertsema op zijn verzoek mededeeling gedaan.
Hoe verdienstelijk het ontwerp ook was, de Hr. Geertsema kon er zich slechts voor
een klein deel mede vereenigen. Aan V. werd het samenstellen van een ander ontwerp
opgedragen. Daarin kwamen later vele veranderingen en ten slotte werd bij K.
Boodschap van 15 Jan. 1874 ten derden male eene wetsvoordracht te dezer zake
aangeboden. Ook ditmaal zonder succes, want kort nadat de Kamer den 7 Juli haar
voorl. verslag had uitgebracht, trad de Hr. Geertsema af en de Hr. Heemskerk ten
tweeden male op.
Onder hem is een einde gekomen aan de herhaalde pogingen tot regeling van het
h.o. De wet van 28 April 1876 (Stbl. No. 102), niet zonder moeite tot stand gebracht
en sedert reeds op enkele punten gewijzigd, gaf na ongeveer 28 jaren toevens
uitvoering aan het voorschrift der Grondwet. Aan de voorbereidende werkzaamheden
nam V. een belangrijk deel. Alle stukken, die van het Depart. uitgingen, waren door
hem gesteld en zoolang de discussiën in de 2e Kamer duurden, begaf hij zich dagelijks
in de pauze naar den Minister om met hem te overleggen over voorgestelde
amendementen, wijzigingen of wat verder noodig werd bevonden.
Doch niet alleen aan het h.o. wijdde de Hr. Heemskerk zijne zorgen; ook wijziging
der wet op het l.o. werd door hem ter hand genomen. De redenen, die hem daartoe
noopten, zijn bekend. V., die aan de samenstelling der wet van 1857 werkzaam was
geweest en door dagelijksche toepassing gedurende ongeveer twintig jaren met hare
licht- en schaduwzijden van nabij bekend was, mocht geacht
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worden, waar het eene wijziging dier bepalingen gold, een niet te versmaden raadsman
te zijn. Talrijk waren dan ook en niet minder langdurig de conferentiën, welke te dier
zake met den Minister plaats hadden. Het ontwerp, der 2e Kamer aangeboden, bleef
echter buiten behandeling tengevolge van het aftreden van den Hr. Heemskerk.
Dit wetsontwerp bracht V. in aanraking met Prins Alexander der Nederlanden.
Deze Vorst nam ijverig deel aan de werkzaamheden van den Raad v. St. en stelde
groot belang in de daar aanhangige wetsontwerpen. Toen dat betreffende het l.o. bij
den Raad zou inkomen, gaf hij den Minister zijn wensch te kennen, om door iemand,
die in het onderwerp te huis was, op de hoogte te worden gebracht. V. werd daartoe
uitgenoodigd; hij voldeed er gaarne aan en begaf zich naar den Prins. Twee avonden
werden besteed om de hoofdpunten te bespreken, toe te lichten en de afwijkingen
van de bestaande wet te doen uitkomen. Van de belangstelling en het juiste inzicht
van den Prins en niet minder van zijne heuschheid verkreeg V. een aangenamen
indruk. Wederkeerig gaf deze den Minister zijne tevredenheid te kennen.
Onder het tweede Ministerie van den Hr. Heemskerk had er bij de Afdeeling, aan
wier hoofd V. stond, een niet onbelangrijke verandering plaats. Sedert tal van jaren
omvatte zij het onderwijs, de kunsten en wetenschappen. Op het gebied der kunsten
waren hare bemoeiingen onbeduidend, niet alleen uithoofde van het bekende: ‘Kunst
is geen Regeeringszaak’, maar ook omdat de St.-Gen. over het algemeen weinig
geneigd werden bevonden, daarvoor
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belangrijke sommen toe te staan, hetgeen trouwens de toestand van 's Rijks kas jaren
lang niet gedoogde. Toen zich in dit opzicht gunstige teekenen vertoonden begreep
V., dat het hem bij zijne zoo drukke werkzaamheden niet wel mogelijk zou wezen
aan de behartiging der kunstaangelegenheden, hoe groote sympathie hij ook daarvoor
voelde, den vereischten tijd te besteden. Ook achtte hij zich voor de taak niet
voldoende berekend. Wel had hij zich alleen op het administratief terrein te bewegen
en waren steeds deskundigen te raadplegen, wanneer het kunstgebied te betreden
was, maar toch scheen het hem wenschelijk, dat ook de administratieve behandeling
van zaken de kunst betreffende aan deskundige handen werd toevertrouwd. Hij gaf
mitsdien splitsing der Afdeeling in overweging, zoodat de kunsten en wetenschappen
eene afzonderlijke afdeeling zouden uitmaken, hoewel uit den aard der zaak, vooral
wat de wetenschappen betreft, een nauw verband tusschen beide afdeelingen zou
blijven bestaan. De Minister keurde dit goed en magtigde V. aan den Hr. Victor de
Stuers de leiding der nieuwe afdeeling aan te bieden, welke door hem werd
aangenomen. De splitsing had daarop plaats en met ingang van 1 Juli 1875 trad de
nieuwe afdeeling in het leven, nadat de Hr. de Stuers door den Koning tot haar hoofd
was benoemd.
Op het laatst van 1877 had de Hr. Kappeyne van de Coppello de plaats,
opengevallen door het aftreden van den Hr. Heemskerk, ingenomen. Herziening der
wet op het l.o. kwam dadelijk aan de orde. Het ontwerp van den Hr. Heemskerk tot
grondslag nemende, bracht hij daarin belangrijke wijzigingen en
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mocht het hem gelukken zijne voordracht den 17 Aug. 1878 tot wet te zien verheffen.
Zij was eigenhandig door hem bewerkt en toegelicht. Toen het eerste ontwerp gereed
was, deelde hij het aan V. mede, om diens oordeel te vernemen. Aan enkele
opmerkingen van dezen werd gevolg gegeven. De bepaling van het tijdstip, waarop
de nieuwe wet in werking zou treden, was naar gewoonte aan den Koning overgelaten.
Tal van algemeene maatregelen van bestuur en andere regelingen behoorden
gelijktijdig of spoedig daarna vastgesteld te zijn. De Hr. Kappeyne vatte een en ander
krachtig aan en was van oordeel, dat de wet den 1 Jan. 1880 in werking zou kunnen
treden. Maar te midden van dien arbeid trad hij af en werd in Aug. 1879 door den
Hr. Six vervangen.
Deze, de laatste Minister onder wien V. werkzaam is geweest, vatte de door zijn
voorganger losgelaten taak weder op. In sommige opzichten een ander gevoelen
toegedaan, meende hij slechts een gering gedeelte van hetgeen voorbereid was te
kunnen behouden. Veel bleef dus nog te doen. Rapporten en voorstellen van
geraadpleegde commissiën en deskundigen bleven langer uit, dan wenschelijk was.
Een en ander had ten gevolge, dat de wet eerst met ingang van 1 Nov. 1880 in werking
kon treden.
Al deze werkzaamheden, waarbij V. betrokken was, gaven hem veel te doen. Ook
de keuze van het nieuwe Schooltoezicht nam veel tijd in beslag. Drie Inspecteurs,
25 districts-schoolopzieners en 94 arrondissements-schoolopzieners waren te
benoemen, voorwaar eene niet gemakkelijke en omvangrijke taak, te meer daar de
Hr. Six het niet raadzaam achtte, voordrachten van collegiën of autoriteiten te
verzoeken. Alles
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werd tusschen hem en V. besproken, die vrijheid had de noodige inlichtingen in te
winnen, waar hij meende die het best te kunnen verkrijgen. Eene zeer uitgebreide
onderhandsche en vertrouwelijke briefwisseling was daarvan het gevolg.
Reeds sedert eenigen tijd was bij V. het voornemen gerijpt om, wanneer hij den
leeftijd van 65 jaar - de min of meer wettelijke eindpaal van het ambtenaarsleven zou hebben bereikt, zijne betrekking neder te leggen. Na ruim 41 jaar een uiterst
gebonden leven te hebben geleid, gevoelde hij behoefte aan vrijheid. In het genot
eener uitmuntende gezondheid en voor zijn leeftijd nog krachtig, wenschte hij den
tijd, die hem nog gegund mocht worden, naar welgevallen te besteden. In dat
voornemen was hij versterkt door hetgeen er met zijn vroegeren ambtgenoot C.J.
Feith was voorgevallen. Deze had het nemen van ontslag telkens uitgesteld, totdat
hij midden in zijne werkzaamheden op het bureau plotseling door eene beroerte werd
overvallen, die hem noodzaakte de dienst te verlaten, maar hem verder een kwijnend
leven deed leiden. Gelukkig volgde V. dit voorbeeld niet; hij diende zijn verzoek om
ontslag in en dit werd hem bij K.B. van 24 Apr. 1881 met ingang van 1 Juni
daaraanvolgende op zeer vereerende wijze verleend.
Zoo was hij dan eindelijk uit den administratieven rosmolen en in het genot van
de lang gewenschte vrijheid. Maar hij mocht tevens met fierheid terugzien op den
afgelegden loopbaan en zou het recht gehad hebben de volgende woorden van zijn
vader op zich toe te passen: ‘Een goed ambtenaar kan naar mijn
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inzien alleen genoemd worden hij die, eerlijk en oprecht van wandel, helder van
verstand en oordeel, kundig, bekwaam en werkzaam, vol van eerzucht om het goede
te bevorderen, boven vooroordeel en kleingeestigheid verheven, de zaken aan zijne
zorg toevertrouwd met den meesten ijver, maar tevens met die kalmte en bedaardheid
behandelt, welke alleen geschikt zijn om dezelve behoorlijk te leeren kennen en
daaraan eene goede richting te geven; die, geheel doordrongen van de verpligting
die op hem rust, zijn ambt niet beschouwt als eene bijkomende zaak, waaraan hij
slechts nu en dan eenigen tijd en moeite behoeft te besteden, maar als de
hoofdbezigheid, waartoe hij geroepen is en waaraan hij zich voornamelijk behoort
over te geven, ten einde de pligten daaraan verbonden op de nauwkeurigste wijze te
vervullen en aan het vertrouwen te voldoen, hetgeen de maatschappij in hem gesteld
heeft. Zoodanig ambtenaar behandelt de zaken, welke hem zijn opgedragen, met
dezelfde, ja met meer zorg en oplettendheid, dan die welke hem persoonlijk betreffen
en waarmede zijn eigen belang meer bijzonder zou gemoeid zijn. - Zulk een ambtenaar
gedraagt zich buitendien in zijne betrekking tot anderen, gelijk het een fatsoenlijk
man in den waren zin van het woord betaamt. Evenzeer van ootmoedige vleijerij en
nederig dienstbetoon verwijderd, wanneer het zijne meerderen betreft, als van
hoogmoed en verwaandheid, wanneer het zijne minderen aangaat, tracht hij de eerste
door eene ijverige pligtsbetrachting en eenen beschaafden omgang te believen, terwijl
hij daarvan het voorbeeld gevende aan hen, die onder zijne bevelen staan, deze niet
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met zwakheid, maar met die minzaamheid behandelt, welke vertrouwen inboezemt,
achting en genegenheid doet ontstaan, en oneindig meer geschikt is om nut te stichten,
dan die ruwe en aanmatigende toon, welke meestal het gevolg is van een middelmatig
verstand en steeds het bewijs eener slechte opvoeding’1.
V. was lid van onderscheidene genootschappen; wat de letterkundige betreft, van
de Mij. van Ned. Letterkunde te Leiden, van het Historisch Genootschap te Utrecht
en van het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, in welke
hij respectievelijk in de jaren 1847, 1851 en 1865 werd opgenomen. Driemaal heeft
hij de Ned. Regeering vertegenwoordigd op de letterkundige congressen, in 1872 te
Middelburg, in 1873 te Antwerpen en in 1875 te Maastricht. Hoewel de Belgische
Regeering reeds naar vroegere congressen een vertegenwoordiger zond, had de
Nederlandsche zich daarvan tot 1872 onthouden. Toen het haar evenwel bleek, dat
men er vooral in België prijs op stelde, dat Nederland hierin niet zou achterblijven,
besloot zij aan dat verlangen te voldoen en heeft zij zich sedert telkens doen
vertegenwoordigen.
V. is ongehuwd gebleven. Huiselijk van aard, gezellig, een vriend van kinderen,
was hij voor het familieleven uitnemend geschikt. Hij vond dit in het gezelschap
zijner drie zusters, met wie hij na den dood zijner ouders samenleefde. Toen evenwel
eene van deze met den Hr. Cores de Vries gehuwd en de beide overige hem door
den dood ontvallen waren,

1

Autobiographie van Mr. C. Vollenhoven in Hand. Mij. van Letterk., 1850, bl. 123-5.
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gevoelde hij zich in het groote huis in de Nassaulaan wel eenzaam en voor zijne
vrienden was het geen geheim, dat hij toen vooral zijn ongehuwden staat betreurde.
Intusschen maakte hij van de hem door zijn ontslag verleende vrijheid gebruik, om
van de schoone omstreken der residentie te genieten, zijne vrienden en bloedverwanten
van tijd tot tijd op te zoeken en wetenschappelijke en andere werken te lezen, waartoe
hem vroeger de tijd ontbroken had. Hierin kwam echter in de laatste dagen van 1887
eene stoornis door een toeval, dat hem plotseling overviel en eene breuk van zijn
linkerarm ten gevolge had. Wel herstelde deze, doch zijne gezondheid was door de
ongesteldheid ondermijnd, zijne veerkracht gebroken en op 25 Oct. 1889 sluimerde
hij op zijne stoel zittende kalm en, voor zoover men kon nagaan, zonder eenigen
strijd in. Den 29 Oct. werd hij in het familiegraf op Eik-en-duinen bijgezet en zijn
neef Jhr. Mr. G.J. Th. Beelaerts van Blokland wijdde te midden eener groote schare
van vrienden en belangstellenden eenige gevoelvolle woorden aan zijne nagedachtenis.
Heeft V. een groot gedeelte van zijn leven aan de behartiging van het onderwijs
gewijd, ook na zijn dood zouden vele daarmede in verband staande instellingen
blijken zijner belangstelling ondervinden. Aan de Mij. van Letterkunde te Leiden liet
hij eenige aan zijn grootvader gerichte brieven van Betje Wolff en Aagje Deken na
en bedacht hij met legaten niet alleen die Mij., maar ook de Kweekschool voor
onderwijzeressen te Arnhem, het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, de
Ambachtsschool en de Industrieschool voor meisjes te 's Gravenhage en Ne-
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derl. Mettray. Maar hetgeen wel in de eerste plaats melding verdient, is dat hij zijne
geheele nalatenschap na aftrek der legaten aan de Leidsche Universiteit vermaakte,
ten einde de inkomsten zouden strekken om uitstekende studenten dier Universiteit,
onverschillig tot welke faculteit zij behooren, in staat te stellen door binnen- of
buitenlandsche reizen zich verder wetenschappelijk te ontwikkelen en hunne kennis
uittebreiden.
Voor dat doel is thans een kapitaal van ruim ƒ 130000 in inschrijvingen op het 2
1/2 % Grootboek belegd, het beheer daarover aan Curatoren der Leidsche Univ.
opgedragen en verder overeenkomstig het testament bepaald, dat jaarlijks gedurende
de eerste 25 jaren 1/4, gedurende de daarop volgende 25 jaren 1/8, gedurende de
volgende 25 jaren 1/16 en na verloop van dien termijn 1/32 der inkomsten bij de
hoofdsom zullen worden gevoegd en in genoemd Grootboek ingeschreven.
Bekend met deze beschikking van mijn vriend trokken mijne aandacht de volgende
woorden van Dr. J.W. Beck te Groningen in de Nederl. Spectator van 25 Mei 1889,
bl. 167: ‘Neen, niet uit handboeken, niet uit met conjecturen doorspekte dictaten,
niet uit lectiones en adnotationes ad ......, maar uit den levenden stroom der
wetenschap, onder den blauwen hemel van Latium en Hellas, moet een nieuw leven
in de studie der classieke philologie hier te lande worden opgewekt. Ook ons
gymnasiaal onderwijs zou er wel bij varen, als eene breede schare van leeraren aan
gymnasia kon getuigen het forum te Rome en de acropolis te Athene met eigen oogen
te hebben aanschouwd, te hebben gedwaald
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in de ruïnen van Pompeï en aan de boorden van den Alpheus. Ik weet, dat velen met
mij instemmen, wanneer ik den wensch uitspreek, dat meer dan één Maecenas, meer
dan één geleerd genootschap hunne milde handen mogen openen, om langs dezen
weg eene gulden toekomst voor de studie der classieke philologie te ontsluiten’.
Weinig dacht deze schrijver, dat reeds tien jaren te voren aan dien wensch door
den chef der Afd. van onderwijs gevolg was gegeven, en dat de verwezenlijking
daarvan slechts op den dood van dien Maecenas wachtte. Voor hem en voor zoovelen,
die in grondig onderwijs in de archaeologie en andere wetenschappen belang stellen,
is het een verblijdend denkbeeld, dat in het vervolg in die leemte zal worden voorzien,
maar niet minder hebben de vrienden van Vollenhoven zich te verheugen, dat zijn
naam als begunstiger van degelijke studie voor goed aan de Leidsche Universiteit
verbonden is en zijne nagedachtenis door de begunstigde studenten dier Universiteit
dikwerf met dankbaarheid en erkentelijkheid zal worden gehuldigd.
MR. A.C. VAN HEUSDE.
Utrecht, Juni 1890.
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Levensbericht van Mr. Hendrik Jacob Baron van der Heim van
Duivendijke.
Door het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgenoodigd
om in haar gedenkboek der dooden iets mede te deelen over mijnen vriend en
oud-ambtgenoot Van der Heim, heb ik gemeend mij aan dat verzoek niet te mogen
onttrekken. Het was mij tegelijk een weemoedig en aangenaam gevoel, andermaal
in de herinnering de jaren te beleven, waarin ik het voorrecht had met hem samen te
overleggen en te werken in 's lands zaken; goed is mij het herdenken van zijn altijd
leerzamen en vriendschappelijken omgang. Voor zoo ver ik van eenige tijdperken
van zijn leven minder persoonlijke heugenis had, ben ik zeer dankbaar aan zijne
naaste betrekkingen en enkele andere vrienden, die mij daaromtrent inlichtingen
hebben verschaft.
Uit eenige aanteekeningen, mij uit zijne papieren medegedeeld, schijnt te mogen
worden vermoed, dat hij het plan heeft gehad, Mémoires van zijn tijd te boek te
stellen. Is dat inderdaad zijn voornemen geweest, dan is het te betreuren dat hij het
niet heeft kunnen volvoeren, want Van der Heim was een fijn
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opmerker en had een uitstekend geheugen. Maar wat er is, is slechts voorarbeid;
schetsen en fragmenten; eene gebeurtenis van het begin van 1874 vermeldende,
breekt het handschrift af midden in een volzin. Het werd, tijdens hij in Italië woonde,
geschreven; enkele uittreksels zullen hieronder hunne plaats vinden.
Hendrik Jacob van der Heim werd geboren te Middelburg den 21 Januari 1824.
Zijn vader Jhr. Mr. Johan Adriaan van der Heim van Duivendijke bekleedde aldaar
destijds het ambt van Griffier der Staten van Zeeland, en was sedert 1816 gehuwd
met Jonkvrouwe Petronella Johanna Schorer, welke echtverbintenis in 1862 door
het overlijden der vrouw werd ontbonden. De familie Van der Heim behoorde tot de
oude en aanzienlijke geslachten van Holland, had reeds lang hooge ambten bekleed
en was vermaagschapt aan een aantal regenten-familiën van de oude republiek. Tot
hare aanverwanten behoorden o.a. de raadpensionaris Johan de Witt, door Mevrouw
van Beveren geboren de Witt (gehuwd 1637) en de raadpensionaris Antoni Heinsius,
door Mevrouw van der Heim geboren Heinsius (gehuwd in 1683). Een zoon uit dit
laatste huwelijk, Mr. Antoni van der Heim, was van 1737 tot 1746 raadpensionaris
van Holland en West-Vriesland; diens éénige zoon Mr. Jacob van der Heim was
gedurende vele jaren secretaris van het collegie der admiraliteit van de Maas en
burgemeester van Rotterdam; in 1795 werd hij, die bekend was als vriend van prins
Willem V en meermalen belangrijke zendingen voor dien stadhouder had
waargenomen, door de omwentelingspartij geremoveerd. De ongunst van den
revolutietijd drukte echter niet lang op de familie; Mr. Jacob van der Heim zelf bleef
ambteloos en overleed
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in 1799; maar zijn zoon, Mr. Antoni van der Heim, doctor in de letteren, werd zelfs
niet vervangen in de betrekking van secretaris van het Hoogheemraadschap van
Schieland, was later lid van het stedelijk bestuur van Rotterdam en na de invoering
der Fransche wetten tot aan zijn dood, in 1831, lid van de rechtbank van eersten
aanleg aldaar. Diens oudere broeder, Mr. Paulus van der Heim, vóór de omwenteling
secretaris ter admiraliteit van de Maas, bekleedde later hoogere betrekkingen, o.a.
van 1806 tot 1810 die van Minister van Koloniën, sedert 1808 ook van Marine, later
lid van de Eerste Kamer der S.G.; zijn andere broeder, Mr. Gerlach Jan Herbert van
der Heim, overleed in 1822, zijnde burgemeester van 's Gravenhage.
De straks genoemde Mr. Antoni van der Heim (gehuwd met vrouwe Elisabeth van
der Does), was de vader van Jhr. Mr. Jan Adriaan van der Heim van Duivendijke.
Deze legde de betrekking van Griffier der Staten van Zeeland in 1843 neder om het
hem opgedragene ministerie van financiën te aanvaarden; was, behalve in dat jaar,
nog tweemalen (in 1846 en 1848), maar telkens slechts voor weinige maanden,
minister; bekleedde daarna tot in 1862 de betrekking van Commissaris des Konings
in Zuid-Holland en was vervolgens nog twee jaren lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. Hij stierf algemeen geëerd en door velen betreurd in 1870.
Het geslacht Van der Heim behoort tot den Nederlandschen adel en is als zoodanig
vermeld in de eerste lijst van adellijke familiën, Staatsblad 1825, No. 61. Antoni van
der Heim, wonende te Rotterdam, staat daar vermeld zonder praedicaat; dus als
jonkheer.
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In de VIe lijst (Staatsblad 1843 No 59) staat Johan Adriaan van der Heim van
Duivendijke ‘met het praedicaat van Ridder; de titel gaat over bij regt van
eerstgeboorte’.
De heer J.A. ridder van der Heim van Duivendijke werd in 1862 door den Koning
tot Baron verheven; ook deze titel overgaande bij regt van eerstgeboorte. (Zie de IXe
lijst, Staatsblad 1877 No 24). In dien titel volgde hem in 1870 zijn oudste zoon Mr.
J.D. van der Heim op, met wiens overlijden (16 Febr. 1883) zonder nazaten, de titel
op den tweeden zoon, onzen Mr. Hendrik Jacob, overging. De toenaam van
Duivendijke was ontleend aan de heerlijkheid Duivendijke op het eiland Schouwen;
de familie voert van ouds als wapen: drie vossen, springende naar links, twee en één,
natuurlijke kleur op een veld van goud.
Het kan zijn, dat de een of ander, bij het lezen van deze bijzonderheden over het
aanzien en den luister van de familie, waaruit ons medelid was gesproten, mij de
bekende woorden: Stemmata quid faciunt? (Wat geeft een stamboom?) zou willen
toeroepen. Die lezer vergete evenwel niet, dat Juvenalis zijne forsche satire, met die
woorden aanvangende, tegen de ontaarde nakomelingen van beroemde vaderen
schreef, die den adel van Rome in minachting brachten, omdat de adeldom hun éénige
verdienste was: Nobilitas sola est atque unica virtus. Maar zoo was, en is het nog,
niet in vele Oud-Nederlandsche patricische familiën; zoo was het vooral niet in het
geslacht Van der Heim.
De bewustheid, van vader tot zoon of van oom tot neef in de regeering te zijn
geweest; de gewoonte om zaken van aanbelang te behandelen, boezemden
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aan ieder lid van zoodanige familie een zeker gevoel van eigenwaarde, maar ook van
zedelijke verantwoordelijkheid voor de eer van den familienaam in, die in alle
handelingen doorstraalde. Wie den ouden heer Van der Heim van Duivendijke, ‘den
gouverneur van ‘Zuid-Holland’, en diens kinderen hebben gekend, weten in welke
mate een geest van degelijkheid en waardigheid in dat gezin heerschte; de
geslachtsadel was er gepaard met geestesadel, even ver van dommen hoogmoed als
van platheid en gemeenheid verwijderd. Onze vriend sprak over deze dingen zeer
zelden; maar uit zijne wijze van spreken en doen, kon men bespeuren dat hij ze
gevoelde.
Iets, waarover hij wel gaarne sprak, was de liefde en eendracht, die in het huis
zijner ouders heerschte, en de gelukkige en onbezorgde jeugd, die hij in dat ouderlijke
huis mocht genieten.
In eene zijner aanteekeningen schrijft hij o.a., na de eenvoudige en toch gezellige
leefwijze van zijne ouders en hunne vrienden te Middelburg, in zijne kindschheid,
te hebben geschetst: ‘Het buitenleven des zomers was niet slechts voor de groote
fortuinen alleen toegankelijk; men was met een bescheiden zomerverblijf tevreden
en richtte zich aldaar op zulk eene wijze in, dat men ook daar, in de nabijheid der
stad, toch voortdurend zijne vrienden ontmoette en ontving. Zoo waren ook mijne
ouders, na den dood van mijn grootvader, voor den zomer in het liefelijk gelegen
Ramsburg nabij Middelburg gehuisvest; en de liefste herinneringen mijner gelukkige
jeugd zijn aan dat zomerverblijf verbonden1.

1

Deze buitenplaats is later gesloopt; zij lag aan den straatweg van Middelburg naar Veere.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

198
Met oudere en jongere broeders en zusters rond te doolen langs dreef en akkers, met
den ezel of het oude boerenpaard te hotsen langs de kleiwegen, het hooi te helpen
optassen in de boerderij of het graan te zien dorschen, een eigen tuin te onderhouden,
bloemen te kweeken, vogels te houden, mede op jagt of ter visscherij te gaan, ziedaar
zoovele uitspanningen, die uit een zedelijk zoowel als uit een physiek oogpunt wel
kunnen opwegen tegen de gymnastie-les, die wij niet kenden, zoo min als wij de 2O
leervakken der middelbare school beoefenden. Aan dit buitenleven dank ik mijne
kennis van en onuitwischbare liefde voor planten, bloemen en boomen en menigmaal
roept het aanschouwen van de eene of andere nu reeds verouderde bloemsoort of
van een zeldzamen heester eene reeks van kinderlijke herinneringen mij in het
geheugen terug’.
Na eene gewone lagere en eene Fransche school te hebben bezocht, kwam v.d.
Heim op twaalfjarigen leeftijd op de Latijnsche school te Middelburg. Hij schreef
daaromtrent: ‘Wanneer ik later zooveel heb hooren spreken over de wetten der
hygiène, toegepast op schoollokalen, heb ik dikwerf onze toenmalige
gymnasium-lokalen mij voor den geest gebragt. De praeceptorschool, waar wij
gedurende de twee eerste jaren vertoefden, was een kil groot lokaal met steenen vloer
en kleine klapvensters, zonder eenige verdere ventilatie; en de conrector-school,
waar wij 1 1/2 jaar bleven, was niet veel anders. Dat zulk verblijf voor jongelieden
ongezond zou zijn, kwam toenmaals bij niemand op. Het is waar, dat wij heel wat
meer vrijen tijd overhielden om, zoo wij wilden, in de open lucht rond te loopen, dan
de tegenwoor-
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dige leerlingen van gymnasium en h.b. school. Wij leerden Latijn en Grieksch, een
handvol mathesis en geschiedenis en het werd aan ieder onzer overgelaten of wij te
huis door privaat-onderwijs onderricht zouden worden in vreemde levende talen’.
Ook op dat privaat-onderwijs viel niet veel te roemen; maar de leiding en de goede
en uitgebreide boekverzameling van zijnen vader waren aan v.d. Heim in groote
mate behulpzaam om door eigen studie de leemten van het schoolonderwijs aan te
vullen. In de weinige vakken, die wel aan de Latijnsche school te Middelburg werden
gedoceerd, betuigde v.d. Heim in eene andere aanteekening, dat het onderwijs goed
was, en was daarvoor dankbaar aan den rector G. Schneither en diens opvolger Dr.
H. Polman Kruseman.
Uit een album scholasticum door die rectoren bijgehouden, blijkt o.a. dat v.d.
Heim driemalen een extra-prijs ontving voor geschiedenis.
Daar goede lectuur en eigen studie altijd zijn lust en leven bleven, mogen wij
gaarne gelooven, dat het gebrekkige der gymnasiën van dien tijd, en het gemis van
de middelbare scholen, die toen nog niet waren uitgevonden, niet schaadden aan de
opleiding van knapen van goeden aanleg. Trouwens uitstekende leerlingen ‘komen
er’ met ieder schoolwezen toch altijd. Maar men mag zich verwonderen over v.d.
Heim's kalme berusting in het gemis van lessen in de gymnastiek en in het gebruik
van ongezonde lokalen; voor den man, die in latere jaren zoozeer aan aamborstigheid
leed, zouden gymnastische oefeningen en gezonde schoollucht in de jongensjaren
zeer weldadig zijn geweest.
In 1842 werd v.d. Heim student in de rechten aan de Hoogeschool te Leiden en
studeerde er vlijtig.
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Hij erkende, dat de letterkundige collegiën, die hij als propaedeusis volgde, hem
tegenvielen, hoewel hij de geleerdheid van de hoogleeraren Bake en Peerlkamp
waardeerde. Maar de jonge student had te huis reeds de klassieke schrijvers om hunne
verhevene en eenvoudige schoonheid liefgekregen met eene aesthetische liefde, en
het bedroefde hem, op een college over Plato en de Grieksche tragici uitsluitend
taalkundige analyse, en op een ander over Latijnsche dichters uitsluitend afbrekende
kritische opmerkingen te hooren. ‘Was het daarom’, zoo schreef hij, ‘dat wij Horatius'
brieven nagenoeg van buiten kenden, om ze één voor één door prof. Peerlkamp te
hooren ontleden ten betooge, dat ze minstens voor 3/4 onecht waren? Men kent de
manie van dezen anders zoo scherpzinnigen geleerde, die het snoeimes eerst op de
oden van Horatius, daarna op de Aeneis van Virgilius toepaste, nu op de Brieven
van Horatius, altijd uitgaande van het denkbeeld, dat het grootste gedeelte van al die
geschriften bijvoegingen, vervalschte texten of aan andere schrijvers ontleende
versregelen waren. ‘Kon er nog niet wat af?’ zou van der Palm gezegd hebben, toen
een ambtgenoot hem naar zijn oordeel vroeg over den pas verschenen Horatius van
Peerlkamp’. [Dit woord moet de oden hebben betroffen].
Eenmaal tot de rechtsstudie overgegaan, trok de geleerdheid en vooral de methode
van den hoogleeraar Thorbecke, die toen op het toppunt van zijn wetenschappelijken
roem stond en in den opgang van zijne politieke loopbaan was, hem bijzonder aan.
Evenwel was zijn promotor de hoogleeraar Tijdeman, in overleg met wien hij het
onderwerp zijner dissertatie koos
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uit de staatkundige geschiedenis van Nederland. Den doctorstitel in de rechten
verkreeg hij den 28sten December 1847 na openbare verdediging van een proefschrift,
getiteld: De legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad annum 1672. Om dit
onderwerp naar eisch te behandelen, had hij veel gebruik gemaakt van de ms. brieven
van en aan de gezanten der Vereenigde Nederlanden uit het bedoelde tijdperk en
betuigde in de voorrede der dissertatie zijnen dank aan den rijks-archivaris Jhr. Mr.
de Jonge voor diens hulpvaardigheid.
Van der Heim koesterde het plan, om het geheele staatkundige leven van Coenraad
van Beuningen te beschrijven, maar heeft daaraan nooit gevolg gegeven; misschien
wel omdat later een ander tijdvak van de geschiedenis des Vaderlands zijnen vrijen
tijd in beslag nam.
Reeds in 1843 was de familie van der Heim naar 's Gravenhage verhuisd; met den
aanvang van het jaar 1848 werd de vader Minister van Binnenlandsche Zaken, en
de zoon trad als advokaat voor den Hoogen Raad op.
In de praktijk was hij niet ongelukkig; hij bepleitte en won eenige zaken, verloor
er andere. Naar zijne eigene meening in lateren tijd, stond hem in zijne praktikale
loopbaan een zeker overdreven kritisch bewustzijn in den weg; hij gevoelde, bij
geschillen over vragen van burgerlijk- en staats-recht, te zeer, dat voor de
tegenovergestelde meening ook argumenten bestonden; hij dacht zich niet genoeg
vast in de overtuiging dat de stelling, die hij voor den client moest volhouden, ook
de éénig ware was.
De staatshuishoudkunde was, nevens de staatkundige geschiedenis, het gelief
koosde onderwerp zijner studiën en in die wetenschap verwierf hij zeer besliste
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overtuigingen en wel 1o. van de noodzakelijkheid voor 's lands welvaart van een zoo
veel mogelijk vrijen handel, en 2o. van den hoogen en onafwijsbaren plicht van de
welvarende klassen der maatschappij om de armoede te lenigen en te voorkomen.
In 1850, toen de hervorming der scheepvaartrechten, in navolging van
Groot-Brittannië, hier te lande aan de orde was, schreef v.d. Heim onder den titel:
Iets over vroegere scheepvaartwetten, eene historische beschouwing over dat
onderwerp, waarvan de strekking was, dat ook hierin de vrijheid ouder is dan het
dwangstelsel, dat namelijk het vrije verkeer, wat bodem en vlag betreft, bij de opkomst
van de groote zeevaart, als in het belang van den handel alom werd aangeprezen en
gehandhaafd; maar dat in de 17e eeuw deze begrippen plaats maakten voor den geest
van uitsluiting en monopolie, die in de ‘navigatieacten’ van Cromwell hare meest
volkomene uitdrukking vonden en door andere volken tegenover het Engelsche wel
moesten worden nagevolgd.
Dit werk, zeer gunstig gerecenseerd in de Gids van Augustus 1850, was de
aanleiding dat v.d. Heim werd uitgenoodigd, aan dat tijdschrift medewerker te worden.
Zijn eerste arbeid voor de Gids was een artikel over Johan de Witt tegenover Frankrijk
(geplaatst in het no. van Maart 1851). Later volgden verscheidene oeconomische
opstellen. Inmiddels wenschte zijn vader, dat v.d. Heim tot verruiming van kennis
en tot versterking van gezondheid eenige vreemde landen zou bezoeken; gaarne
voldeed de zoon aan dat verlangen en bezocht in 1850 en 1851 bij voorkeur eenige
hoofdsteden van Europa; te Weenen, dat hem uitstekend beviel, sloot hij een
vriendschapsbond met
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den jongen vrijheer von Haymerle, destijds leerling der Orientalisten-Schule om zich
bekwaam te maken voor consulaire of diplomatieke betrekkingen in de Levant; later
(toen v.d. Heim minister was) de vertegenwoordiger van Oostenrijk-Hongarije in 's
Gravenhage, en na ook het gezantschap te Rome bekleed te hebben, als minister van
Buitenlandsche zaken in zijn vaderland overleden. V.d. Heim's vriendschap met dien
schranderen en beminnelijken man bleef bestendig. Bij het bezoeken van de eerste
wereldtentoonstelling te Londen in 1851, werd zijne aandacht bijzonder getrokken
door de model-arbeiderswoningen en de destijds levendige beweging, waaraan prins
Albert den stoot had gegeven, om de slechte woningen der behoeftigen door betere,
hygienisch ingerichte te vervangen. Die studie bleef niet zonder praktisch gevolg,
zooals wij zullen zien.
Weldra volgde op de straks genoemde reizen, v.d. Heim's benoeming tot eene
openbare en tot eene kerkelijke betrekking. De eerste was die van Commiesgriffier
bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de andere die van Advokaat-diaken. Beide
bekleedde hij van 1851 tot 1857. Het ambt van Commies-griffier, onder den ijverigen
Griffier Jhr. Mr. van Singendonck, kostte niet heel veel arbeid; het bewerken van de
belangrijke rapporten behield de griffier gaarne voor zich; maar het bijwonen van
alle vergaderingen en het kennis nemen van alle stukken was eene voortreffelijke
staatkundige oefenschool. Vooral betuigde hij veel te hebben geleerd uit de
vertrouwelijke uitingen en vrijmoedige oordeelvellingen der leden in de afdeelingen
en in de koffiekamer; hoewel destijds niet vele eminente leden aan de Eerste Kamer
luister bijzetten,
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leerde de bescheidene, maar altijd opmerkzame en scherp hoorende Commies-griffier
het nut waardeeren van dat hooge collegie, dat de denkwijze behoort uit drukken van
de aanzienlijksten en gegoedsten in den lande, buiten alle persoonlijke ambitie naar
het gezag. Hij was dan ook steeds afkeerig van het streven van eenige politici, om
de Eerste Kamer tot een duplicaat van de Tweede te maken.
De kerkelijke betrekking, ook in 1851 aan v.d. Heim opgedragen, was die van
Advokaat-diaken der Nederd. Hervormde Gemeente; dat hij die trouw en plichtmatig
waarnam, spreekt van zelf; maar het mocht hem ook gebeuren, in den toenmaligen
toestand der diakonie verbeteringen te brengen. Bij zijn optreden genoot zij een
subsidie van ƒ 16000 van het burgerlijk armbestuur van 's Gravenhage; en stond
tengevolge daarvan geheel onder contrôle van het burgerlijk gezag. De nieuwe
Advokaat- (tevens president-) diaken wist zijne ambtgenooten te overtuigen, dat het
ware karakter der kerkelijke armverzorging is, hare middelen alleen uit liefdegaven
te putten, zonder de openbare kas te bezwaren, en bij het uitdeelen en besteden der
gelden uit eigen oogen te zien en naar eigen bevinding van den nood en de geaardheid
der individueele behoeftigen te werk te gaan.
Om aan dezen laatsten eisch te voldoen, bezocht v.d. Heim achtereenvolgens,
altijd vergezeld van een ander diaken in iedere wijk, al de bedeelde gezinnen en hield
boek van zijne bevindingen. Een gevolg van den eersten rondgang, dien hij aldus
door de gemeente maakte, was een besluit der diakonie om 200 gezinnen uit het boek
der bedeelden te schrappen; een ander gevolg zijner bemoeiingen was het oprichten
eener
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eigen bakkerij, waardoor de bedeeling, voor zoover die in brood geschiedde, beter
van qualiteit en goedkooper werd. Voor het subsidie uit stads-kas kon weldra worden
bedankt en de inkomsten vloeiden allengs ruimer uit vrijwillige giften.
Deze nauwkeurige studie van den toestand van vele behoeftigen te 's Gravenhage,
zoowel als hetgeen hij buiten 's lands had waargenomen, schonk aan v.d. Heim de
overtuiging, dat de toestand der kleine woningen in 's Gravenhage zeer veel te
wenschen overliet. Het gelukte hem, met eenige vrienden, in 1853 de Vereeniging
tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse op te richten met een
bescheiden maatschappelijk kapitaal van ƒ 36000; van die vereeniging was hij 28
jaren lang bestuurder, eerst Secretaris, daarna Voorzitter. Allengs breidde zij haar
kapitaal en haren werkkring uit en verving duizende nauwe en ongezonde krotten
door goede, doelmatige woningen, die zij naar een billijk tarief verhuurt. Nog twee
blijvende inrichtingen van groot nut voor minvermogenden heeft 's Gravenhage aan
het initiatief van v.d. Heim te danken: de Hulpbank en de Leesinrichting voor den
Ambachtsman. De oprichting der hulpbank werd voorafgegaan door een zeer nuttig
werkje van zijne hand (de hulpbank, als middel tot voorkoming van armoede
beschouwd. Amsterdam 1854), dat, behalve het betoog van het nut dezer instelling,
uitgewerkte en zeer praktische regels behelsde over de wijze en voorwaarden, waarop
met de minst mogelijke slechte kansen, eene voorschotbank werkzaam kan zijn. Er
bestonden toen reeds 12 dergelijke instellingen tot voorkoming van armoede in
Nederland, waarvan de oudste in 1818 onder den naam: Wel-
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dadig en Zorgvuldig, is opgericht door prinses Wilhelmina, moeder van koning
Willem I; niettemin was het boekje van Van der Heim het eerste, waarin de
vereischten van zulke banken stelselmatig werden uiteengezet.
Bij Kon. Besl. van 13 Nov. 1855 werd v.d. Heim benoemd tot secretaris eener
staatscommissie, waarvan Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard voorzitter was, tot
onderzoek der zaken van de Maatschappij van Weldadigheid en om daaromtrent
voorstellen aan den Koning te doen; het eindresultaat van de vele werkzaamheden
dezer Commissie is geweest eene overeenkomst van 27 December 1858, bekrachtigd
bij de wet van 4 Juni 1859 (Staatsblad No 55).
Het is niet te verwonderen, dat de aandacht der kiezers weldra gevestigd werd op
iemand, die voor de belangen zijner medeburgers zoo nuttig werkzaam was; hij werd
in 1855 tot lid van den Gemeenteraad van 's Gravenhage gekozen en bekleedde die
betrekking gedurende tien jaren; hij arbeidde vooral in de Commissie voor het
burgerlijk armbestuur en in die voor de plaatselijke belastingen. Deze werkzaamheid
gaf hem aanleiding om het destijds aan de orde zijnde vraagstuk van de herziening
der plaatselijke belastingen te bestudeeren; in 1864 gaf hij daarover een werkje uit:
Gemeentebelastingen; brief aan den Heer Mr. J.L. de Bruijn Kops, dat van grondige
beoefening van het onderwerp getuigde, maar door de beslissing van den wetgever
in 1865 (de afschaffing der plaatselijke accijnsen) zijn praktisch belang heeft verloren.
Twee maatregelen in dat boekje aanbevolen, zijn verwezenlijkt: het overlaten van
de burgerlijke armverzorging aan het armbestuur der gemeente, waar de arme zich
bevindt, en de afstand van een deel der
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rijksbelasting op het personeel aan de gemeenten.
Het jaar 1857 was voor v.d. Heim zeer belangrijk; vooreerst door zijn huwelijk,
op den 28sten October voltrokken, met Jonkvrouwe Maria Johanna baronnesse van
Pallandt, met welke hij in den gelukkigsten echt leefde; zij schonk hem een zoon en
eene dochter; en werd den 29sten Maart 1865, na eene kortstondige ziekte, van zijne
zijde weggerukt.
Ten andere zag hij zich tegen het einde van 1857 benoemd tot Inspecteur van het
lager onderwijs in Zuid-Holland, om die functie te aanvaarden met het in werking
treden der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad No 103) tot regeling van het lager
onderwijs, op den 1sten Januari 1858. Deze betrekking (voor welke hij die van
Commies-griffier gaarne prijs gaf) verschafte hem een drukken en hoogst aangenamen
werkkring, die met hart en ziel werd vervuld. De 10 overige, met hem optredende,
provinciale inspecteurs waren alle reeds schoolopzieners geweest; maar hetgeen zij
op hun elfden collega vooruit hadden in meerdere ondervinding, werd door dezen
spoedig ingehaald door het vlijtig bezoeken van gemeentebesturen en scholen en
grondige studie van de aantrekkelijke onderwerpen: schoolwetgeving en paedagogiek.
In een stuk getiteld: Hulde den oud-inspecteur van het onderwijs Jhr. Mr. H.J.
van der Heim gebracht (Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage van 16 en 17
Februari 1890) beschreef een mij bekend schrijver, die tijdens de invoering der wet
van 1857 districts-schoolopziener was, op geestige wijze zijne ervaringen van het
inspectoraat in Zuid-Holland. ‘Bij eene uitgebreide kennis’ zoo lezen wij daar o.a.
‘bezat v.d. Heim een zeldzamen tact om eene ver-
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gadering van elf schoolopzieners te leiden. Een enkel veteraan in het vak, die even
anecdotenrijk als witzig was, trachtte in het debat den nieuwen president er in te laten
loopen, doch van der Heim écarteerde dat zóó netjes, zóó afdoende, zóó
waarschuwend voor den opposant, en dat alles toch zóó hoffelijk en te
gemoetkomende, dat de oude schoolopziener tot de gulle bekentenis kwam: ‘Ik had
niet gedacht, dat van der Heim zoo'n ferme kerel was’. Achter het teere voorkomen
van van der Heim vermoedde men niet dadelijk de kracht, die in hem woonde; en
toch bezat hij die en zij kwam aan zijne ambtelijke betrekkingen ten goede’. De
schoolopzieners, met wie hij te maken had, leerden hem hoogschatten, (zoo schreef
mij dezelfde bejaarde vriend), toen het bleek dat hij wetenschappelijk meer dan hun
evenknie was, en het was een genot met hem in eene examen-commissie te zitten;
bovendien vonkte hij het kameraadschappelijke verkeer aan, door zijne medeleden
in zulke commissie's geregeld aan zijne middagtafel te noodigen, waar zij door
Mevrouw v.d. Heim lief werden ontvangen en de kleinen te zien kregen.
Tot letterarbeid gaf het inspecteurschap aan v.d. Heim weinig aanleiding; althans
zijne brochure: Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het
middelbaar onderwijs, in 1862 uitgegeven, stond daarmede slechts zijdelings in
verband. De toen ontworpen hoogere burgerscholen werden in dat vlugschrift
aangeprezen, maar des schrijvers wenschen, om de gymnasia tot het middelbaar
onderwijs te brengen en de oprichting van ambachts- en lagere industrie-scholen in
de grootere gemeenten verplichtend te stellen, zijn door den wetgever niet vervuld.
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Pas was de oude Heer van der Heim van Duivendijke eervol ontslagen als
Commissaris des Konings in Zuid-Holland, of H.J. van der Heim werd tot lid der
Provinciale Staten in het kiesdistrict 's Gravenhage gekozen (Mei 18621); in Juli 1865
benoemden de Staten hem in het collegie van Gedeputeerde Staten, voor welke
betrekking hij die van Inspecteur van het lager onderwijs vaarwel zeide. Hij had deze
verandering van werkkring gezocht, omdat het hem, na het verlies zijner echtgenoote,
zwaar viel, zoo dikwijls uit de stad te gaan als het inspecteurschap vereischte; hij
was dan altijd ongerust, dat aan zijne, nog kleine, kinderen iets zou overkomen. In
dezen droeven weduwnaarstijd zien wij van der Heim een belangrijken letterkundigen
arbeid ter hand nemen, namelijk het uitgeven van brieven uit het Heinsius-Archief.
Sedert lang bezat de familie van der Heim eene rijke verzameling brieven over 's
lands zaken van en aan de raadpensionarissen Heinsius, die dat ambt bekleedde van
1689 tot 1720, en van der Heim (1737 tot 1746), alsmede van eenige andere leden
van haar geslacht, tot 1810. De voorlaatste bezitter van deze verzameling was Jhr.
Mr. A.J. van der Heim, griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in 1846
overleden, die daarvan o.a. gebruik had gemaakt bij het schrijven zijner dissertatie:
de Antonio Heinsio consiliario (Leiden 1834). Deze was de neef en zwager van onzen
H.J. van der Heim; zijne weduwe meende het archief in geen betere handen te kunnen
stellen, dan in die van haren broeder. Meermalen werd de goedgeordende, lij. vige
correspondentie (72 portefeuilles van den raadpens.

1

In hetzelfde jaar werd hij lid van onze maatschappij.
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Heinsius en 10 van den raadpens. van der Heim) door beoefenaars der geschiedenis
geraadpleegd, en o.a. door Vreede, Sirtema van Grovestins, Moret en von Ranke
gebruikt; maar eene geregelde uitgave van de merkwaardigste brieven in verband
tot een verhaal der gebeurtenissen, waarop zij betrekking hadden, was niet geleverd.
Dit werd met zorg door onzen van der Heim bewerkt. Drie deelen zagen van dit werk
het licht, in de jaren 1867, 1874 en 1880 (bij M. Nijhoff te 's Gravenhage). Het 1e
deel bevat, onder den bescheiden naam van Inleiding, een breedvoerig overzicht van
de buitenlandsche staatkunde der Vereenigde Nederlanden van 1683 tot 1688. Daarna
volgen in doorloopenden text, met tusschenvoeging der brieven, de onderhandelingen
van Nederland met Engeland (1689), met Duitsche Staten (1688 tot 1693), met
Oostenrijk, Denemarken en Zweden (1684 tot 1693) en met Savoye (1690 tot 1696).
Het 2e deel is geheel gewijd aan de geschiedenis van den oorlog door de z.g. groote
alliantie tegen Lodewijk XIV gevoerd (1688 tot 1696), en het 3e deel aan de
diplomatieke handelingen van hetzelfde tijdvak tot en met den vrede van Rijswijk
(1697). Vooral dit deel is rijk aan dusverre niet of weinig bekende bijzonderheden.
Naar het plan van den schrijver hadden nog drie reeksen van brieven moeten volgen
(waarschijnlijk in 4 deelen), de eerste van den vrede van Rijswijk tot aan het begin
van den Spaanschen successie-oorlog, de tweede bevattende de militaire en
diplomatieke geschiedenis van dezen oorlog, en de derde de gebeurtenissen vanaf
den vrede van Utrecht tot 1720. Het is hem niet mogelijk geweest, dit alles te
voltooien, hoewel hij aan de eerste reeks heeft gewerkt. Als ware het om deze
onwillekeurige
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tekortkoming aan 's lands geschiedenis te vergoeden, schonk hij in Januari 1887 de
geheele verzameling, benevens nog eenige andere bundels van veel belang, aan het
Rijk. Het geschenk werd dankbaar aanvaard. Het bevindt zich onder de benaming:
Archief Van der Heim, afgezonderd van andere stukken, in eenige kasten, in het
Rijks-archief te 's Gravenhage; eene beschrijving daarvan komt voor in de
Staatscourant van 12 Augustus 1887.
Terugkeerende tot v.d. Heim's levensloop, vinden wij weldra eene voor hem
heugelijke gebeurtenis te vermelden, te weten zijn tweede huwelijk met Jonkvrouwe
Margaretha Isabella Clotilde von Schlieckmann, gesloten te Berlijn den 15den April
1869; eene verbindtenis, welke hij tot op zijn laatsten levensdag heeft gezegend en
geprezen. In de eerste jaren na dit huwelijk ontwikkelde zich bij v.d. Heim een
grootere zin voor gezelligheid en voor uitgaan, dan hij (hoezeer uitteraard tot de
hoogere kringen behoorende) ooit had aan den dag gelegd, en werd de salon zijner
gemalin een aantrekkingspunt voor vele aanzienlijke en marquante personen der
residentie. Meermalen werden de Heer en Mevrouw v.d. Heim in kleinen,
vertrouwelijken kring bij Koningin Sophia ontvangen, dikwijls te zamen met
buitenlandsche geleerden. Hij schreef eens o.a. over die vorstin: ‘Eene meer begaafde
en in zeker opzicht meer bekoorlijke vrouw herinner ik mij niet, immer te hebben
ontmoet. Alles interesseerde haar; voor alles had zij een open oor en oog.
Hartstochtelijk van karakter, had zij hare heftige sympathieën en antipathieën, en
gelijk alle vorstelijke personen niet gewoon, tegenstand te ontmoeten, kon zij soms
niet nalaten, haar ongenoegen vrij duidelijk uit te spre-
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ken, zoo men eene stelling durfde te verdedigen, die haar onjuist voorkwam. Doch
dan kwamen haar gezond verstand en goed hart toch weder spoedig boven en zeide
zij al lachende: ‘Nu ja, misschien ‘hebt gij toch gelijk’, of iets dergelijks, en gaf dan
aan het gesprek eene andere richting’.
Een man van de waarde en maatschappelijke stelling van v.d. Heim, moest te
eeniger tijd in aanmerking komen voor eene staatkundige betrekking; en evenzeer
lag het in den aard der zaak, dat de genegenheid daartoe langzamerhand bij hem
ontwaakte.
In 1868 bij de algemeene verkiezingen na eene ontbinding der Tweede Kamer,
werd hij candidaat gesteld in het kiesdistrict Middelburg, tegenover de afgetreden
leden de Heeren Mrs. D. van Eck en G.A. Fokker, maar mocht de meerderheid niet
behalen. Hij werd toen reeds tot de conservatieve richting gerekend, en wel te recht
omdat hij het huis van Oranje hoog stelde, in Staat en kerk het gezag behoorlijk wilde
gehandhaafd hebben en onwrikbaar vasthield aan de leer, dat tegenover het belang
van den Staat nooit eenig particulier belang mag gelden; te recht ook, omdat hij een
voorstander was eener aristokratie in den echten, goeden zin van het woord; maar
hij paarde aan die conservatieve beginselen een progressistischen zin voor het
behartigen van alle volksbelangen en was een warm voorstander van geheele vrijheid
in handel en bedrijf.
Tijdens de crisis van 1868 werd hij aangezocht, in een ministerie van zijne richting
op te treden, maar verwierp dit voorstel dadelijk, omdat de verkiezingen van Januari
het ministerie van Zuylen in de parlementaire minderheid hadden gebracht, en
bijgevolg de nieuwe meerderheid behoorde te worden ge-
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roepen tot de regeeringstaak. Zoo als ook geschied is.
Maar bij deze onthouding, die hij op dat oogenblik plichtmatig oordeelde, mocht
het niet blijven. Tegenover de liberale meerderheid, die destijds onder de leus van
anticlericalisme aan het wassen was, moest z.i. een keerdam worden gesteld en
daartoe wenschte hij de conservatieve elementen buiten kerkelijken invloed over het
geheele land te vereenigen tot eene Algemeene kiesvereeniging, die wenken en leiding
zou geven aan de plaatselijke en districts-vereenigingen. Haar programma, van hoogst
eenvoudigen aard, bepaalde zich tot de handhaving van de grondwettige monarchie
naar geest en letter der grondwet van 1848 en het behoud der overzeesche bezittingen.
Hare methode was het aanbevelen van candidaten door onderteekende geschriften
met bepaalde uitsluiting van ieder anonym geschrijf.
De Algemeene kiesvereeniging werd in het einde van 1868 te Utrecht met 500
leden opgericht, met den oud-minister Mr. J.M. de Kempenaer als president en v.d.
Heim als Secretaris; later is hij drie jaren president van haar bestuur geweest. Hoezeer
zij zich enkele overwinningen bij de stembus mocht toeschrijven, heeft zij toch over
het algemeen een kwijnend leven geleid; eenige plaatselijke kiesvereenigingen waren
bevreesd voor hare eigene zelfstandigheid, zoo eene algemeene haar den weg zou
moeten wijzen; voor de clericalen was zij te wereldsch, en de liberalen namen den
schijn aan, haar voor clericaal te houden. Ook van den regel van uitsluiting van alle
naamloos geschrijf had zij last. In het kort, zij is op verre na niet geworden wat zij
aanvankelijk scheen te beloven. Daarenboven moet het erkend worden, dat v.d. Heim
niet de
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geheel bijzondere gaven had, die aan het hoofd eener staatkundige vereeniging van
deze soort voegen. Hij kende somtijds beter de zaken, dan de kiezers en candidaten
individueel; en greep daardoor wel eens mis.
In 1871 deed hij eene staatkundige brochure het licht zien, getiteld:
Aanteekeningen op de staatsbegrooting voor 1872 en de financieele
regeerings-voorstellen. Uitgaande van het gegeven, dat de toenmalige regeering eene
ontwerp-staatsbegrooting voorstelde met een deficit van ƒ 1,200,000,- op het papier,
onderzocht de schrijver vele takken van staatsbeheer in bijzonderheden, om de
mogelijke en wenschelijke bezuinigingen op te sporen, en liet zijne kritiek gaan over
de toen aanhangige belastingplannen (die in Mei 1872 schipbreuk leden); die kritiek
was echter niet alleen afbrekend, maar ook opbouwend. Een tweede politiek
vlugschrift verscheen van zijne hand in October 1872 onder den titel:
Staatkundige partijen in Nederland; een brief aan Mr. G.C.J. van Reenen, lid der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
De genoemde staatsman had, bij de behandeling van het adres van antwoord in
de Tweede Kamer, eenigermate rekenschap gegeven van zijne weigering om, na
Thorbecke's overlijden, zich met de vorming van een ministerie te belasten en had
daarbij vooral gewezen op het geringe verschil dat z.i. tusschen de beide parlementaire
partijen, de behoudende en de liberale, bestond; daartegenover meende v.d. Heim
zijne zienswijze te moeten uit een zetten, en tevens de eischen te doen kennen, die
hij aan eene constitutioneele partij stelde.
Het oogenblik om actief in het staatsbeleid op te treden, kwam voor v.d. Heim in
Juli 1874, toen de
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Koning aan schrijver dezes de eervolle maar moeielijke taak had opgedragen om
eene voordracht van een nieuw ministerie aan H.D. te onderwerpen. Van der Heim
maakte geen persoonlijk bezwaar tegen het hem aangebodene departement van
Financiën; maar het kostte moeite, met hem tot overeenstemming te komen omtrent
eenige der aanstaande ambtgenooten. Op den 29 Juli waren alle lastige en stekelige
punten der onderhandeling eindelijk overwonnen en in onderling overleg van al de
aanstaande ambtgenooten de voordracht en het programma van het nieuwe ministerie
vastgesteld; en van toen af, was hij een trouw, vriendschappelijk en gezeleerd collega,
die nooit de zoo onmisbare kameraadschap uit het oog verloor.
Door omstandigheden, buiten het onderwerp dezer levensschets vallende, had de
benoeming der Ministers eerst plaats bij Kon. Besluit van 26 Augustus 1874. Zij
waren: de Heeren W.F. van Erp Taalman Kip (Marine), generaal A.W.P. Weitzel
(Oorlog), leden van het vorige ministerie, wier aanvrage om ontslag werd geweigerd,
en Mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois (Buitenlandsche zaken), Mr. C.T. baron
van Lijnden van Sandenburg (Justitie), Mr. J. Heemskerk Az. (Binnenlandsche
zaken), Jhr. Mr. H.J. van der Heim (Financiën) en Mr. W. baron van Goltstein
(Koloniën).
Tot den 2 November 1877 was hij Minister van financiën en stelde de
verwachtingen, die men van zijn karakter en bekwaamheden had opgevat, niet te
leur; als hoofd van het groote departement (destijds meer uitgebreid dan nu) was hij
in alle opzichten voortreffelijk, niet alleen door werkzaamheid en vlugheid, maar
vooral ook door die stipte plichtsbetrachting, gepaard aan belangstelling en taktvollen
persoonlijken
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omgang met hoogere en lagere ambtenaren, die noodzakelijk is om de goede
uitvoering te verkrijgen van hetgeen is bedacht en bevolen. In de behandeling van
groote en moeilijke zaken legde hij vastheid van overtuiging zonder stijfhoofdigheid
aan den dag, en in de beraadslagingen der Staten-Generaal bleek hij een goed debater
te zijn, altijd het behandelde onderwerp ten volle meester. Zeer enkele malen heeft
hem bij het parlementair debat eene zekere neiging tot min of meer satirieke of
humoristische opmerkingen benadeeld.
Enkele leden der Kamer namen zulke uitingen hoog op; anderen hielden zich alsof
zij die ook heel afkeurenswaardig vonden, om daardoor het ministerie te verzwakken.
Zoowel de zeer goede eigenschappen van van der Heim in het parlementair debat,
als het kleine gebrek, daaraan verbonden, openbaarden zich o.a. in de warme
beraadslagingen der Tweede Kamer van 24 tot 26 November 1875. Pas waren de
wet tot aanleg van nieuwe staatsspoorwegen en de gedeeltelijke herziening der
rechterlijke organisatie met groote meerderheid aangenomen en vastgesteld, of, met
de bedoeling, bij velen, om het ministerie nog vóór de behandeling der
staatsbegrooting voor 1876 te doen vallen, werd de conclusie van het verslag eener
commissie aan de orde gesteld omtrent inlichtingen van regeeringswege gegeven
wegens de aansluiting van den Rijnspoorweg aan den Hollandschen spoorweg te
Rotterdam. De meerderheid der commissie concludeerde: ‘dat door de overeenkomst
van 29 Juni 1875 het algemeen belang niet behoorlijk is behartigd’; de minderheid:
‘dat het verkieselijk ware geweest, die overeenkomst aan te gaan onder voorbehoud
van goedkeuring der wetgevende macht’. Door de conclusie der meerderheid aan te
nemen, zou de
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Kamer een votum van wantrouwen aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en
Financiën hebben gegeven, waarop eene demissie moest volgen; die der minderheid
was meer welwillend gesteld, maar had het gebrek, onjuist te zijn; want de
overeenkomst, waarvan sprake was, behoefde volstrekt niet door de wet te worden
goedgekeurd. Van der Heim voerde zijn deel in de verdediging uitmuntend en
verwierp met fierheid den uitweg, hem door enkele sprekers aan de hand gedaan,
om de verantwoordelijkheid geheel op zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken
te schuiven. ‘Men vergeet’ zeide hij, ‘dat ik daarvoor te fatsoenlijk man ben’. Dit
woord maakte terecht een goeden indruk; maar op den derden dag, geprikkeld om
zijns ondanks op nieuw in het debat te komen, verborg hij het onaangename gevoel
niet, dat de langdurigheid en vele herhalingen van deze beraadslaging in hem wekten,
en liet zich ontvallen: ‘De g. afgev. uit Gouda begon heden met te verklaren, dat het
hem genoegen deed, dat gisteren de discussiën over deze zaak niet waren geëindigd.
De g. spr. duide het mij niet euvel, maar ik kan begrijpen dat iemand als de g. afgev.,
die alles, zelfs het dierbaarste, wat hij had in zijne roeping, heeft opgeofferd om lid
der Vertegenwoordiging te worden, niets aangenamer en natuurlijker kan vinden,
dan dat elke discussie, die hem weder roept om zijn pligt te vervullen, zoolang
mogelijk duurt. Maar de Ministers des Konings, hoe gaarne ook in gedachtenwisseling
met de Vertegenwoordiging, zullen toch wel eens tusschenbeide tevreden zijn,
wanneer de discussie geëindigd is’. Die woorden wekten een storm op; de Heer
Kuijper, afgev. uit Gouda, beschouwde
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die als een persoonlijk feit, m.a.w. eene beleediging; en door anderen werd dit
incident, in het reeds buiten verhouding tot het onderwerp hoog opgeschroefde debat,
met heftigheid van wederzijden besproken. Op zich zelf waren v.d. Heim's woorden
niet beleedigend; en de voorzitter, de Heer Dullert, aarzelde dan ook niet te verklaren,
dat zij hem niet voorkwamen eenige censuur te verdienen; maar men kon er, met een
weinig kwaden wil, de uitlegging aan geven, als hadde de Minister willen zeggen:
de afgevaardigde uit Gouda zou beter hebben gedaan, zoo hij predikant ware gebleven.
En dat kon wel kwalijk worden genomen; ook voegde het den Minister niet, ongeduld
te toonen tegenover de lange debatten der Kamer. Het is niet uit te maken, welken
invloed dit incident op de stemmingen heeft gehad; maar de uitslag van de discussie
was de verwerping van de vijandige conclusie der meerderheid van de commissie
met 40 tegen 35 stemmen, en van alle andere conclusiën met verschillende
meerderheden, zoodat ten slotte eene nieuwe commissie moest worden benoemd,
wier conclusie later werd aangenomen zonder veel aandacht te wekken, waarop
onmiddellijk volgde de aanneming met algemeene stemmen van een wetsontwerp
tot onteigening van perceelen ten behoeve van den spoorweg Leiden-Woerden, naar
aanleiding waarvan eigenlijk de strijd was ontstaan.
Andere trekken van humoristische behandeling werden beter opgenomen. B.v. in
de Tweede Kamer op den 12den December 1874, toen de Heer van Zinnicq Bergmann
bij de behandeling van hoofdstuk VII A der staatsbegrooting voor 1875, een eigen
plan eener conversieleening ontwikkelde, en dit ‘het ei van Columbus’ noemde;
antwoordde de Minister van Financiën,
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dat hij de eerste helft dezer beeldspraak wel wilde aannemen, maar nog nader zou
moeten onderzoeken, of het wel ‘van Columbus’ was.
Het tijdperk, waarin v.d. Heim voor de Financiën had te zorgen, was een
overgangstijdperk van een zeer gunstigen tot een veel minder gunstigen toestand,
zonder dat dit hem eenigermate tot een verwijt kan worden gemaakt.
In de laatste maanden van 1874 bedroeg het incassa der schatkist meermalen 46
à 48 millioenen gulden, zoodat, tijdens het vorige ministerie, van de zijde der Tweede
Kamer al eens was aangedrongen op het regelen van tijdelijke belegging van in de
schatkist aanwezige gelden. Evenals vroeger ook wel was geschied, was echter een
ontwerp van zoodanige regeling in de afdeelingen der Tweede Kamer zóó ongunstig
ontvangen, dat het moest worden losgelaten. De Minister volgde toen vele
antecedenten zijner voorgangers na, en droeg een wetsontwerp voor tot amortisatie
van nationale schuld tot een bedrag van ƒ 10,000,000 - ; hij deed de daardoor
bespaarde rente als aequivalent strekken voor de afschaffing der vuur-, ton- en
bakengelden, hetgeen algemeen werd toegejuicht.
Maar de rijks-uitgaven moesten noodwendig eerlang veel meer stijgen, dan de
inkomsten. Er waren nog eenige Indische baten en overschotten van vorige jaren en
de gouvernements-koffie gaf goede oogsten; maar de oorlog in Atjeh verslond al
meer en meer millioenen, en voor Java werden spoorwegen en irrigatie-werken
vereischt, die niet langer konden worden uitgesteld. In Nederland was, den 18den
April 1874, de wet tot regeling van het vestingstelsel tot stand gebracht, dat in acht
jaren moest voltooid zijn en op 40 millioenen
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werd geraamd; en bovenal had de spoorwegkoorts haar toppunt bereikt en werd door
alle partijen de aanleg van een aantal nieuwe staatsspoorwegen vurig verlangd, terwijl
de wetten van 1860 en 1873 tot aanleg van staatsspoorwegen (de laatste betrof alleen
den spoorweg Arnhem-Nijmegen) nog niet geheel waren uitgevoerd. De Regeering
achtte zich verplicht, vóórdat zij aan dezen volkswensch voldeed, eerst eene vrij
strenge wet op de policie der spoorwegen, grootendeels tegen den zin der
spoorwegmaatschappijen, te doen aannemen (wet 9 April 1875 Staatsblad No. 67)
en daarna het, toen geldende, gevaarlijke contract met de exploitatie-maatschappij
(Staatsblad 1863 No. 101) te wijzigen, hetwelk het berijden van nieuwe lijnen altijd
van het goedvinden van de Maatschappij afhankelijk maakte, daar de Staat niet met
een ander mocht contracteeren, dan na het goedvinden der Maatschappij te hebben
gevraagd (art. 91). Eene zeer handige taktiek der oppositie verijdelde dit laatste pogen
in 1875; eenerzijds liep zij op 't voorstel der Regeering vooruit door het initiatief van
eenige leden der Tweede Kamer tot het aanleggen van een zeer uitgebreid en kostbaar
net van staatsspoorwegen, en anderzijds wist zij eene ontwerp-overeenkomst in de
vergadering van aandeelhouders der exploitatiemaatschappij te doen verwerpen. Het
einde dezer zaak was echter, dat de Regeering, zoo niet de allerbeste, dan toch de
naast bijkomende goede oplossing verkreeg door de aanneming van haar ontwerp
tot aanleg van staatsspoorwegen (wet 10 November 1875 Staatsblad No. 205) en
haar contract met de exploitatie-maatschappij, goedgekeurd bij wet van 15 November
1876 (Staatsblad No. 210). In de moeielijke behandeling dezer zaken had van der
Heim een belangrijk aandeel.
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Wat het beleid der financiën aanging, was hij zeer voorzichtig in het beloven,
ofschoon, even als vele andere ministers van financiën deden, optredende met de
hoop om eene uitgebreide hervorming van het stelsel van belastingen tot stand te
brengen. In de Troonrede van den 21 September 1874 kwam daaromtrent niets anders
voor, dan: dat vooralsnog in de buitengewone uitgaven zou kunnen worden voorzien
zonder buitengewone middelen, en dat voor het vervolg 's Konings aandacht gevestigd
bleef op verbetering der inkomsten. Hetgeen door v.d. Heim omtrent 's Rijks middelen
werd tot stand gebracht, was: eene regeling van de accijns op druivensuiker bij Kon.
Besl. van 4 Maart 1875 (Staatsblad No. 25); de afschaffing der vuur-, ton- en
bakengelden bij wet van 3 Juni 1875 (Staatsblad No. 101); de regeling van de rechten
op de rijkswerken die van de provincien in beheer op het Rijk waren overgegaan
(zoogenoemde werken van 1 December 1819) bij Kon. Besl. van 4 Augustus 1876
(Staatsblad No. 168); de verhooging van den accijns op het gedistilleerd van ƒ 53 tot
ƒ 57 per H.L. en eene herziening van het tarief van inkomende rechten, waardoor
graan, meel, ijzer, lood, hout, huiden, leder, zeildoek, zijde enz. van inkomende
rechten werden vrijgesteld tegenover eene verhooging van rechten op houtgeest en
spiritualia, bij wetten van 6 April 1877 (Staatsblad No. 70 en 71).
Van der Heim, die lid en oud-bestuurs-lid van de Vereeniging tot afschaffing van
sterken drank was, zou gaarne den accijns op gedistilleerd hooger hebben opgevoerd,
en tevens een matigen accijns op den tabak ingevoerd, ten einde andere accijnsen,
met name op zout, zeep en rundvleesch, te kunnen afschaffen of
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verlagen. Maar de tegenstand, dien de voorgenomen tabaksaccijns bij den handel en
den landbouw ondervond, was te groot om dit plan te kunnen verwezenlijken.
Zeer te betreuren was de verwerping door de Tweede Kamer op 6 Maart 1876 van
de conventie met Belgie, Frankrijk en Groot-Brittannie op den 11 Augustus 1875 te
Brussel gesloten, over de suikerbelasting, waarin voor het eerst de internationale
bekrachtiging was verkregen van het beginsel, dat geen land zijne naburen zou mogen
benadeelen door differentieel recht op vreemde suikers, en dat de teruggave bij uitvoer
(drawback) het geheven inkomend recht of het bedrag van den accijns niet mag te
boven gaan. De aan deze voordeelen, die thans internationaal en ook hier te lande
algemeen als wenschelijkerkend, maar nog niet verwezenlijkt zijn, verbonden
voorwaarde namelijk de onderwerping, binnen een jaar, van alle suikerfabrieken en
raffinaderijen in Frankrijk en in Nederland aan het toezicht van ambtenaren in de
fabriek (z.g. exercice), werd breed uitgemeten, en dit bezwaar deed de werkelijke
verdienste van het tractaat voorbij zien. Van der Heim was volkomen op de hoogte
van de vele oeconomische belangen, aan de quaestiën omtrent suikerbelasting
verbonden, en verdedigde de voorstellen, gezamenlijk met zijn ambtgenoot van
Buitenlandsche zaken, met talent; waarschijnlijk ware hij ook in deze zaak geslaagd,
zoo niet een aantal leden der Tweede Kamer (van de behoudende, zoowel als van de
liberale richting) op het ongelukkige denkbeeld waren gebracht om hunne stem ten
voordeele van de suiker-conventie afhankelijk te maken van de afschaffing van den
suikeraccijns, op het voorbeeld van Engeland. Men zou dan het voordeel
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hebben 1o. van eene geheel vrije suikermarkt hier te lande, en 2o. van de afschaffing
der differentieele rechten en der premiën van uitvoer in Frankrijk. De Minister van
financiën was van oordeel dat de accijns à ƒ 27, - per 100 Kg. broodsuiker te hoog
was en wenschte dien met der tijd op ƒ 20, - te brengen, maar kon en mocht niet
toestemmen in de afschaffing van een middel, dat jaarlijks ƒ 6,000,000, - in de
schatkist bracht, zonder de zekerheid van een aequivalent. De afgevaardigde de
Bruijn Kops maakte toen, midden in de behandeling van de suikerconventie, gebruik
van zijn recht van initiatief om een wetsontwerp tot afschaffing van den suikeraccijns
in te dienen. Dit wetsontwerp, den 1sten Maart ingekomen, werd met buitengewone
voortvarendheid behandeld en was reeds den 3den Maart in staat van wijzen; echter
werd besloten, in de openbare vergadering eerst over de suikerconventie te beslissen;
nadat deze was afgestemd, werd het voorstel de Bruijn Kops van de agenda afgevoerd
en bleef slapen, totdat het op 12 Maart 1878, lang nadat het ministerie, waartoe van
der Heim behoorde, was afgetreden, werd ingetrokken. In de houding der oppositie,
in deze zaak, bleef iets onverklaarbaars; zij had in haar stelsel zoowel de conventie
als het voorstel de Bruijn Kops moeten aannemen; aan de Regeering de
verantwoordelijkheid latende om een aannemelijk aequivalent te vinden. Zij toonde
ook eenigen spijt over het gebeurde, door herhaaldelijk over nieuwe onderhandelingen
omtrent de suikerquaestie te interpelleeren; dit laatste natuurlijk zonder praktisch
gevolg.
In de zaak van het muntwezen heeft van der Heim het geluk gehad, een dienst van
blijvende waarde aan
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zijn land te bewijzen. Bij het optreden van het ministerie bestond eene onbeperkte
vrijheid voor particulieren om zilveren standpenningen te doen aanmunten, hetwelk
wegens de depreciatie van het zilver een gevaar opleverde; bij wet van 3 December
1874 (Staatsblad No. 191) werd eene tijdelijke beperking van die vrijheid tot 1 Juli
1875 vastgesteld. Die tijd werd goed besteed om eene wijziging der toen vigeerende
muntwet van 26 November 1847 (Staatsblad No. 69) tot stand te brengen; dit
geschiedde bij de wet van 6 Juni 1875 (Staatsblad No. 117), die den bescheiden titel
draagt van: wet tot nadere tijdelijke voorziening omtrent het Nederlandsche
muntwezen. Nevens de zilveren standpenningen, genoemd in de wet van 1847 (den
rijksdaalder, den gulden en den halven gulden) nam zij het gouden tienguldenstuk
als standpenning aan, zooals dit thans nog in omloop is; zij ontnam aan bijzondere
personen geheel de bevoegdheid om zilver te doen aanmunten, maar behield die voor
het Rijk. De gulden, als munteenheid, was tegelijkertijd bepaald op 0,6048 gram fijn
goud of 9,45 gram fijn zilver; derhalve was eene bimetallistische muntwet ingevoerd,
met eene verhouding tusschen de beide metalen van 1 : 15,625. Deze wet werd slechts
tot 1 Januari 1877 in werking gesteld. Weder was de Minister van financiën tijdig
gereed met eene nadere muntwet en ging bij het ontwerpen daarvan een stap verder,
namelijk om den enkelen gouden standaard in te voeren, en daarnevens zilveren en
bronzen pasmunt te gebruiken; aldus het voetspoor van Engeland en Duitschland
volgende. Bij de behandeling van dat voorstel en een daarmede samenhangend
ontwerp, om het Indische muntwezen op gelijken voet met het Neder-
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landsche te brengen, had hij echter de tijdsomstandigheden niet in zijn voordeel. Er
had in 1876 nog al rijzing der zilverprijzen plaats en er ontstond eene vrees voor
daling der handelswaarde van het goud; eene panieke vrees, die zich tot heden nog
niet heeft verwezenlijkt. Zoo als het ontwerp, na ampel overleg, in de Tweede Kamer
werd aangenomen, bleef het bimetallisme bestaan; maar noch van wege het Rijk,
noch van wege anderen, zouden zilveren standpenningen worden aangemunt, en aan
den Minister zou een crediet van ƒ 2000000, - geopend worden, om zilvergeld in te
wisselen en tot baren te versmelten en om goud te koopen. Het slaan van zilveren
en bronzen pasmunt bleef alleen aan het Rijk voorbehouden; de gouden
standpenningen mocht de rijksmunt zoowel voor het Rijk als voor anderen
vervaardigen, de negotiepenningen (gouden dukaten) alleen voor bijzondere personen.
Deze gemengde regeling, met blijkbare toenadering tot den enkelen gouden standaard,
was voor de Eerste Kamer nog te veel; zij stemde het wetsontwerp den 18den December
1876 met 16 tegen 11 stemmen af. Toen werd met grooten spoed eene noodwet
behandeld en aangenomen, om den duur der wet van 6 Juni 1875 met een jaar te
verlengen. Vóór het einde van 1877, na van der Heim's aftreding, werd zij onbepaald
verlengd en bestaat nog. Aan van der Heim was het nog gegeven, bij afzonderlijke
wet (van 28 Maart 1877 Staatsblad No. 43) de bronzen pasmunt in plaats van de
koperen in te voeren.
Ik onthoud mij van eene opsomming der vele maatregelen op het gebied van posten telegraafwezen en andere takkcn van beheer, die aan v.d. Heim,
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als Minister, zijn te danken, en van zijne medewerking met zijne ambtgenooten om
nuttige inrichtingen en land- en waterwegen te doen stichten en voltooien.
In de altijd teedere zaken van de bemoeiing van het Rijk met de Eerediensten was
zijn streven in de richting van vrijheid der kerkgenootschappen; daarvan getuigde
het Koninklijke Besluit van 19 Januari 1876 (Staatsblad No 20) tot intrekking van
vroegere Besluiten, waarbij het getal predikantsplaatsen bij de Nederduitsche en
Fransche Hervormde kerken was bepaald, en de door v.d. Heim met twee zijner
ambtgenooten voorgedragene intrekking van het Keizerlijke Decreet van 30 December
1809 concernant les fabriques en andere Fransche verordeningen over het beheer
van kerken, bij de wet van 26 Juni 1876 (Staatsblad No 125); een moeielijk onderwerp.
Na velerlei lotgevallen kwam voor het Ministerie de tijd van aftreden, nadat de
Tweede Kamer den 25sten September 1877 een adres van antwoord op de Troonrede
had aangenomen, waarvan de 9e paragraaph luidde: ‘Op onze bereidwilligheid om
nuttige en noodige verbeteringen in onze wetgeving te helpen tot stand brengen, kan
te allen tijde worden gerekend. Aan zoodanige verbetering echter heeft vóór alles de
wet op het lager onderwijs behoefte. Dat een zoo gewichtig volksbelang schade lijdt
door het gemis aan overeenstemming tusschen Regeering en Vertegenwoordiging,
wekt algemeene en diepgevoelde teleurstelling op’. Van deze zinsnede in het
ontwerp-adres kennis nemende, had het Ministerie de te volgen gedragslijn
overwogen. Van eene ‘algemeene, diepgevoelde teleurstelling’ over het mislukken
van eene verbetering der wet op het lager onderwijs,
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had, natuurlijk, niemand ooit iets vernomen; de schriftelijke behandeling van het
wetsontwerp was immers juist afgeloopen en de Kamer kon het elken dag aan de
orde stellen om in eene openbare vergadering te behandelen. De regelmatigste weg
scheen dus te zijn, daarop aan te dringen en zich van regeeringswege te bepalen tot
een protest tegen de § der adrescommissie. Daartegenover stond echter de bedenking,
dat, zoo de Kamer de derde zinsnede der § aannam, het duidelijk genoeg bleek, dat
hare meerderheid ongezind was, met het Ministerie samen te werken, althans eene
wet over dit onderwerp tot stand te brengen. Tevens was er reden om te denken, dat
de liberale oppositie, door de algemeene verkiezingen van Juni 1877 met eenige
stemmen versterkt, zich krachtig genoeg gevoelde en genegen was om zelve
regeerende partij te worden. Deze bedenkingen leidden tot het eenparig genomen
besluit der Ministers, om op de 9e § van het adres de kabinetsquaestie te stellen, na
alvorens eenige uitlegging van de adrescommissie te hebben uitgelokt.
Alzoo geschiedde het. De bespreking van het adres bevestigde hetgeen was
vermoed; door leden van de rechterzijde der Kamer werden nog twee amendementen
gesteld, die de § voor de Regeering zouden hebben aannemelijk gemaakt. Deze
werden echter verworpen en de § onveranderd aangenomen met 44 tegen 28 stemmen.
Den 27sten September verzochten alle Ministers hun eervol ontslag, hetwelk hun
den 1sten November werd verleend. Het was op den 2den dier maand, dat van der Heim
het departement van financiën aan den Heer Mr. J.G. Gleichman overdroeg.
Na dien dag heeft hij geen openbare betrekking meer bekleed. Om eene neiging
tot asthma, die zich
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reeds een paar malen vóór zijn aftreden had geopenbaard, te bestrijden, besloot hij
den winter 1877/78 in het zuiden van Europa door te brengen en vertoefde met
genoegen te Biarritz, te Cannes, te Rome en te Napels. Maar het verblijf buiten 's
lands, dat hem aanvankelijk eene heilzame ontspanning toescheen, moest ieder najaar
worden herhaald en werd eene behoefte voor zijne gezondheid, waaraan hij zich,
zijns ondanks, niet meer mocht onttrekken. Hoe gevoelig ook voor de schoone natuur,
de kunst en de samenleving in beschaafde kringen in andere landen, was toch het
lange reizen niet naar zijn smaak en trok de geboortegrond hem krachtig aan.
Daarenboven volgde hij, waar hij zich ook bevond, met de grootste deelneming al
wat Nederlandsche volksbelangen raakte.
In 1878 deed hij twee vlugschriften het licht zien: het eerste, getiteld: Belasting
en leening, waarin, nevens eene beschouwing over de toen aanhangige 4 pct.
geldleening ten laste van den Staat, een overzicht der verrichtingen tijdens zijn
ministerschap in zake van belastingen werd gegeven. ‘Is de taak’, zoo lezen wij in
dit vlugschrift, ‘van iederen Minister van financiën overal en steeds hoogst moeielijk
en ondankbaar, zij is het te meer, waar men, gelijk in Nederland in de laatste jaren,
van hem vordert eene algeheele omkeering van het belastingstelsel, en dan wel
zoodanig, dat de totaal opbrengst met eenige millioenen toeneme; terwijl toch het
hoofdargument voor die herziening bij de meesten daarin wordt gevonden, dat zij
thans in de verschillende belastingen te veel betalen, hun buurman te weinig bijdraagt’.
De waarheid van deze uitspraak hebben ook zijne opvolgers in ruime mate
ondervonden; zij is
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nog meer bevestigd, sedert bij de verkiezingen de slechte gewoonte is ingeslopen,
die in 1878 nog niet in zwang was, van het doen van ijdele beloften aan de kiezers,
dat zij minder belasting zullen hebben te betalen, zoo zij aan dezen of genen candidaat
hunne stem geven.
Het tweede vlugschrift heet: Finantieele aanteekeningen en is gedagteekend 25
October 1878. Het is verdeeld in 3 paragraphen. In § 1 wordt de Indische bijdrage
behandeld, en komt de schr. tot de slotsom, dat Indië jaarlijks als zijn aandeel in de
staatsuitgaven zou behooren bij te dragen ƒ 6,944,000,-. Tot heden is het aan geen
minister van koloniën gegeven geweest, eene wet te doen aannemen, die eene vaste
bijdrage van Indië bepaalt. - § 2 behandelt de vermeerdering van de rijksuitgaven
van 1873 tot 1878 en hare oorzaken; § 3 de financieele toekomst.
In den zomer van 1879 hadden ernstige besprekingen plaats over eene
wederoptreding van van der Heim in het Ministerie, met welks zamenstelling de heer
van Lijnden van Sandenburg belast was. Ten slotte ontbond zich de voorgenomen
combinatie en kwam eene andere tot stand. In 1880, zich vleiende, van zijn
asthmatischen toestand bevrijd te zijn, bracht hij eenige maanden in zijne woonplaats
door en besteedde dien tijd aan de uitgave van het boven door mij vermelde derde
deel van Heinsius' Archief. Maar de kwaal liet hem niet los en de reizen naar het
Zuiden moesten worden hervat.
Uit Cannes, Februari 1882, is een nieuw financieel opstel gedagteekend, dat in de
Gids van April d.a.v. verscheen, onder den titel: Finantieel staatsbeleid en
belastinghervorming. Het was het oogenblik, toen
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nog veel werd verwacht van de veel omvattende hervormingen op belastinggebied
van den Minister van financiën van Lijnden van Sandenburg. Verder dan zijne
vroegere hoogst voorzichtige adviezen hadden doen verwachten, ging v.d. Heim met
die plannen mede, maar vlocht daarin eenige eigene denkbeelden. Hij raadde aan,
de 4/5 der opbrengst van de personeele belasting, in 1865 aan de gemeenten afgestaan,
terug te nemen, en in plaats daarvan de grondslagen: haardsteden en paarden aan
de gemeenten over te laten, alsmede de bevoegdheid om 60 opcenten op de
grondbelasting van gebouwde en 50 van ongebouwde eigendommen en 28 op het
patent te heffen; althans indien de patentbelasting bleef bestaan; maar blijkbaar had
de afschaffing der patentbelasting bij hem de voorkeur; deze moest dan aan de
schatkist worden vergoed door eene verhooging der aanslagen voor de grondbelasting
op ongebouwde eigendommen en eene rijksbelasting op roerend vermogen, dat
inkomsten geeft, zooals in Frankrijk l'impôt sur les valeurs mobilières. Ook van een
plan van conversie der 4 p.c. Nationale schuld wordt melding gemaakt, maar het
wordt in dit opstel niet uitgewerkt. Nog achtte hij het billijk, aan Indië eene vaste
bijdrage tot de middelen der staatsbegrooting op te leggen, maar oordeelde nu, dat
die niet meer dan ƒ 2000000,- 's jaars zou moeten bedragen.
In hetzelfde jaar 1882 vestigde v.d. Heim zich met der woon te Florence en leefde
er stil; hij was opgeruimd voor zoover hij gezond, geduldig wanneer hij ziek of
lijdend was. Gestadige arbeid was en bleef hem eene behoefte. Getuigen daarvan
zijn de zorgvuldig bewerkte stukken over historische en oeconomische onderwerpen,
die hij in de jaren 1884 tot
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1886 aan de Gids en de Economist toezond. Een daarvan, getiteld: De tractaten tot
verdeeling der Spaansche monarchie (1698-1700), sluit zich vrij wel aan bij de
inleiding van het derde deel van het archief; een vervolg daarop, althans een historisch
overzicht van de onderhandelingen en oorlogstoebereidselen in de eerste maanden
na den dood van Karel II van Spanje, vond ik onder eenige mij toevertrouwde
handschriften zijner nalatenschap. Eene zeer grondige oeconomische studie van zijne
hand was: Amerika en Europa, over de concurrentie van landbouwproducten der
Vereenigde Staten met die van Europa, inzonderheid van Nederland, op de
Europeesche markten.
Een zware slag trof v.d. Heim in September 1886 door het verlies van zijn éénigen
zoon Jhr. Mr. Anton van der Heim, van wiens toekomst hij reden had schoone
verwachtingen te koesteren; deze jongeling bezweek te Interlaken aan eene
kortstondige ziekte.
Door dien slag aanvankelijk verpletterd, kwam hij echter zijn leed te boven door
zelfbeheersching en door de zorgende liefde zijner echtgenoote en dochter; maar de
lust om voor de pers te werken ontbrak hem sedert dien tijd. Ook was dat afsterven
van zijnen zoon, tengevolge waarvan hij zelf de laatste mannelijke nazaat van het
geslacht van der Heim werd, de naaste aanleiding tot zijn besluit om het meermalen
besproken archief aan het Rijk te schenken.
In het laatst van 1889 werd hij door de heerschende influenza aangetast, herstelde
schijnbaar, maar stortte weder in en ontsliep den 13den Februari 1890. Van zijne
bedroefde weduwe vernam ik de waarlijk tref-
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fende bijzonderheid, dat hij in de koortsige droomen zijne laatste ziekte altijd met
Holland bezig was en zich verbeeldde naar Holland op reis te zijn; in den nacht vóór
zijn overlijden zeide hij tot haar: ‘Ik ga nu eene groote reis maken; bid voor mij.’
Hij had toen begrepen, waar de reis heen was.
Van der Heim sprak niet dikwijls over godsdienstige zaken; wanneer hij dit deed,
was het als Christen; ook wie intiem met hem omgingen, hoorden nooit van hem een
woord, waarover hij zich te schamen had.
Den 21 Februari werd zijn stoffelijk overschot op de begraafplaats Eikenduinen
ter aarde besteld; bij deze plechtigheid voerden het woord: in de doodenkamer (ten
huize van den Heer M. Graaf van Limburg Stirum te 's Gravenhage), de Heer Mr.
C.B. Oorthuijs, predikant, en bij de groeve de Heer Jhr. Mr. J.J. de la Bassecour
Caan, lid der arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, alsmede de Heer van
Limburg Stirum namens de bloed- en aanverwanten.
Ik laat hier volgen eene lijst van zijne mij bekende uitgegevene geschriften, zonder
echter voor de geheele volledigheid daarvan te kunnen instaan.
J. HEEMSKERK AZ.
's G r a v e n h a g e , Juli 1890.
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Lijst van geschriften van MR. H.J. BARON van der Heim van Duivendijke.
Diss. inaug. de legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad annum 1672. Lugd.
Batav. apud J.H. Gebhard & Socios, 1847.
Iets over vroegere scheepvaartwetten. 's Gravenhage, W.P. van Stockum, 1850.
Johan de Witt tegenover Frankrijk, in de Gids, Maart 1851, bl. 273.
Aanteekeningen over het armwezen, in de Gids, Februari 1853, bl. 133.
De hulpbank als middel tot voorkoming van armoede beschouwd. Amsterdam,
J.H. Gebhard & Co. 1854.
De wet tot regeling van het armbestuur, in de Gids, Nov. 1854, bl. 542.
Eenige cijfers der statistiek, in de Gids, Maart 1857, bl. 334.
Eene aanteekening op het ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar
onderwijs. 's Gravenhage, bij W.P. van Stockum, 1862.
Beschouwingen over gevangenisstraffen, in de Gids, Januari 1864, bl. 1.
Gemeentebelastingen; brief aan Mr. J.L. de Bruyn Kops. Amsterdam bij J.H.
Gebhard & Co. 1864.
Het Archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius. III deelen groot 8o. 's
Gravenhage bij M. Nijhoff, 1867, 1874 en 1880.
Aanteekeningen op de staatsbegrooting voor 1872 en de finantieele
regeeringsvoorstellen. 's Gravenhage bij W.P. van Stockum, 1871.
De staatkundige partijen in Nederland; een brief aan Mr. G.C.J. van Reenen. 's
Gravenhage, bij W.P. van Stockum, 1872.
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Levensschets van Mr. Johan Adriaan baron van der Heim van Duivendijke, in
Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, 1872, bl. 119.
Belasting en leening. 's Gravenhage, bij W.P. van Stockum en Zoon, 1878 (Mei).
Finantieele aanteekeningen. 's Gravenhage bij W.P. van Stockum en Zoon, 1878
(November).
Finantieel staatsbeleid en belastinghervorming, in de Gids, April 1882, bl. 1.
De tractaten tot verdeeling der Spaansche monarchie, in de Gids, Juli 1884, bl. 42
en Augustus 1884, bl. 269.
De muntquaestie in de aanstaande conferentie te Parijs, in de Economist van
December 1884.
Amerika en Europa, in de Gids, Februari 1885, bl. 230.
Finantieele kantteekeningen, in de Gids, Juni 1886, bl. 499.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

235

Levensbericht van Adriaan van Eck.
Adriaan van Eck werd den 24sten November 1820 te Hontenisse in Zeeland geboren.
Zijne ouders waren de predikant Petrus van Eck en Theodora Alida Buijze. Door
zijne moeder behoorde hij tot het geslacht Alvarez en stamde hij af van Guilliaem
Alvarez, een der drie broeders, die in het begin der 17e eeuw beurtelings den naam
van Alvarez en van Hoedemaker of beiden te gelijk voerden en die volgens den
Kronijkschrijver Smallegange en anderen1 voor wettige kinderen zijn te houden van
den natuurlijken doch gelegitimeerden zoon van Don Frederik Alvarez, wiens vader
Don Fernando Alvarez, hertog van Alba, van 1567-1573 in ons vaderland vertoefde
en hier zooveel beroering te weeg bracht.
Wegens het veelzijdig onderscheid tusschen voorvader en afstammeling is deze
herkomst zeker op-

1

Zie o.a. oak: Oudheidkunde van Zeeuwsch (Staats?) Vlaanderen 1863 deel 6 blz. 105-156
en het leven van Ferd. Alvarez door den Markies van Astorga, 's Gravenhage 1701.
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merkelijk1, maar merkwaardig is dan ook het feit, dat de bedoelde drie broeders Pieter, Bartholomeus en Guilliaem Alvarez - achterkleinzonen van Alba, die allen
als officieren naar Staatsvlaanderen zijn getogen, geuzen en in dienst van de Staten
waren. Mag men de familie-overlevering gelooven, dan zou zich dit aldus laten
verklaren. Don Frederik was reeds tweemaal gehuwd geweest (1o. met Donna
Geronima de Arragon, dochter van den hertog van Cordua; 2o. met Donna Maria
Pimental, dochter van den graaf van Benaventa) toen hij bij eene staatsdame aan het
hof van Philips, genaamd Hoedemaker, een onecht kind verwekte. Deze staatsdame
zou alzoo eene Nederlandsche geweest zijn en waarschijnlijk blijkens haren rang tot
den Nederlandschen adel behoord hebben. Frederik bekommerde zich echter niet
om haar en huwde voor de derde maal met behulp van zijn vader met zijne nicht
Maria de Toledo, dochter van den Markies de Villa-franca. Philips was hierover zeer
gebelgd, zoo zelfs dat hij Don Frederik en zijn vader gevangen liet zetten. Volgens
de bedoelde overlevering was het natuurlijk dat hij het onechte kind liet legitimeren;
de afstammelingen hebben dan ook nooit een balk in hun wapen gehad; en was het
even natuurlijk, dat de verlaten vrouw de partij harer landgenooten koos tegen Alba.

1

Men schijnt in ons land meer opmerkelijke afstammingen van dien aard te hebben. De oudste
broeder van Adriaan, Mr. D. van Eck te 's Gravenhage, heeft mij althans meermalen verhaald,
dat hij eens in 's Hertogenbosch te samen was met de Heeren van der Does de Villebois en
van Zinnicq Bergman en toen bleek, dat eerstgenoemde afstamde van den Leidschen van
der Does en laatstgenoemde van Luther. Men had hier dus drie zulke opmerkelijke
afstammingen.
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Na de Latijnsche school te Leiden te hebben afgeloopen, is Adriaan van Eck een
tweetal jaren werkzaam geweest bij de directe belastingen en daarna bij het vak der
registratie. Bij dezen tak van dienst werd hij den 28sten Mei 1841 tot Surnumerair
benoemd. Het was in deze betrekking ten kantore Middelburg dat de ondergeteekende
hem leerde kennen toen ook hij den 1sten April 1844 aan dat kantoor werd werkzaam
gesteld en hij kan dat feit niet herdenken, zonder dankbare melding te maken van de
goede wenken en raadgevingen, welke hij destijds van van Eck mocht ontvangen en
die spoedig tot eene duurzame vriendschap geleid hebben.
Het samenzijn ten gemelden kantore, dat toen onder het beheer stond van den
verdienstelijken Jhr. C.A. Rethaan Macaré, duurde echter niet lang, want na reeds
vroeger met eene langdurige waarneming van het kantoor Dordrecht te zijn belast,
werd hij den 20sten Juni 1846 benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te
Nijkerk en den 25sten December 1850 te Eindhoven. Daarna is hij overgegaan tot de
hypotheken en werd hij achtereenvolgens benoemd tot Bewaarder den 10den April
1852 te Zierikzee, den 28sten Juni 1858 te Gorinchem, den 28sten September 1871 te
Hoorn en den 2lsten April 1877 te Leiden, waar hij den 20sten December 1889 is
overleden.
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd nam hij deel aan den politieken strijd van zijn
tijd, bepaaldelijk aan de beweging, die er in de jaren 1844 en 1845 ten gunste eener
grondwetsherziening plaats vond. Dit verraadde zeker moed, want het was in die
dagen voor een ambtenaar hoogst gevaarlijk zich met de politiek bezig te houden.
Hij werd er echter als toe
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aangetrokken, misschien ook omdat zijn oudere broeder Daniel, destijds advocaat
te Middelburg, tot de hoofdleiders dier beweging behoorde1. Over het later ingediend
ontwerp van grondwetsherziening schreef hij in 1848 eene brochure, welke bij Malga
te Nijkerk het licht zag.
Belangstelling in de publieke zaak was eene behoefte van zijn wezen, die hem tot
aan zijn dood is bijgebleven en die zich o.a. in tal van brochures, tijdschrift- en
dagbladartikelen heeft geuit. Behalve eenige stukken van geschied- of letterkundigen
aard, waren zijne pennevruchten meer bepaald gewijd aan het belastingwezen in het
algemeen en het hypothecair stelsel in het bijzonder, aan het notariaat, aan de
Maatschappij tot nut van 't algemeen en aan het spaarbankwezen. Het waren vooral
deze onderwerpen, die hem steeds groot belang inboezemden en met wier loop hij
zich dan ook geregeld bezig hield.
Even als schier alle liberalen was hij de meening toegedaan, dat ons belastingstelsel
hervorming behoeft ‘omdat de mindere man te veel, de middelstand misschien genoeg
en de meer vermogende te weinig betaalt naar mate van hun vermogen en de behoefte,
die zij hebben aan bescherming en rechtszekerheid’2.
Aan de personeele belasting wijdde hij in 1864 een

1

2

Op eene meeting van dien tijd, waarin de opgewondenheid ten top steeg, verklaarde deze
broeder eens zijn baard niet te zullen afscheeren vóór dat de grondwet zoude zijn herzien.
Schoon die herziening betrekkelijk spoedig daarna plaats had, is de politieke baard, die toen
op het spel werd gezet, nog steeds aanwezig.
‘Een woord over de plannen van den Minister van financiën met betrekking tot de herziening
van het belastingstelsel’, Gorinchem, Noorduyn en Zoon, 1862.
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paar artikelen, die werden opgenomen in de ‘Bijdragen tot de kennis van het
Staats-Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland’ en aan de Inkomstenbelasting
in 1872 een, dat in ‘Onze Tijd’ werd geplaatst. Eene waardeerende beoordeeling van
het Academisch Proefschrift van Mr. A.D. van Assendelft de Coningh: ‘De aard en
de ontwikkeling der zegel-, registratie- en successierechten in Frankrijk, Engeland
en Nederland’ vindt men opgenomen in deel 19 afl. 4 van de evengenoemde
‘Bijdragen’.
In het ‘Staatkundig en Staatshuishoudkundig Jaarboekje’ van 1882 beschouwt hij
de Staatsloterij uit een staathuishoudkundig oogpunt en komt hij tot de conclusie,
dat hare afschaffing vooralsnog niet wenschelijk is, omdat deze ongetwijfeld tot nog
grooter kwaad zal voeren. Dat grooter kwaad doelt natuurlijk op de buitenlandsche
loterijen, tot welke de hartstocht van het spel dan zijne toevlucht zal nemen en
waarvan de meesten de behoorlijke contrôle missen, die bij onze Staatsloterij in zoo
degelijke mate is verzekerd.
Uit eene brochure, welke in 1887 bij van Doesburgh alhier het licht zag en welke
handelt over het kiesstelsel en zijne werking, verneemt men omtrent het eigenlijk
onderwerp slechts dit, dat hij, niet alleen tijdens de Grondwetsherziening, maar ook
toen nog, voor de keuze van leden der Tweede Kamer aan eene verkiezing met één
trap de voorkeur gaf boven rechtstreeksche verkiezing.
Voorstander als hij was van directe belastingen streed hij een tijdlang onvermoeid
tegen de evenredige rechten van registratie, inzonderheid tegen het recht van overgang
onder de levenden van het on-
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roerend goed. Hij verdedigde zijne zienswijze daaromtrent in 1874, zoo in de
Vereeniging voor Statistiek, als op de algemeene vergadering der Hollandsche
maatschappij van landbouw en in een paar artikelen in de Economist.
Aan het hypotheekwezen en hetgeen tot verbetering daarvan kan strekken zijn de
meesten zijner geschriften gewijd. Dit is natuurlijk; navita de ventis, de tauris narrat
arator. De belangrijkste daarvan schijnen mij te zijn zijne opmerkingen over
credietvereeniging en hypotheekbanken (Gorinchem, Noorduyn en zoon, 1862) en
zijne aanteekeningen op het Verslag der Staatscommissie voor de herziening der
wetgeving op de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, het hypotheekstelsel
en het notariaat (Gorinchem, Gordon, 1871).
Schier van den aanvang af was hij voorzitter van de ‘Vereeniging der Bewaarders
van de hypotheken en het kadaster in Nederland’, die sedert 1874 bestaat en tot
welker oprichting de stoot werd gegeven op het congres der hypotheekbewaarders,
dat in Juni 1871 te Arnhem werd gehouden.
In het ‘Jaarboekje voor het Notaris-ambt’ schreef hij menig artikel over de belangen
van het notariaat. Het examen als candidaat-notaris was door hem reeds afgelegd in
Mei 1844, zoodat hij zeker een der oudste candidaten was. Met het doel om de
notarieele akten van vroegeren tijd ook beschikbaar te stellen tot wetenschappelijke
doeleinden, hield hij in eene maandelijksche vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde eene voordracht, getiteld: ‘De noodzakelijke
geheimhouding jegens derden van den inhoud der notarieele akten’, welke in het
‘Week-
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blad voor Notaris-ambt en Registratie’ is opgenomen (zie de ns. van 7 en 28
November 1886). Na een verloop van vijftig jaren meende hij dat de noodzakelijkheid
der geheimhouding vervallen was te achten en raadpleging kon worden toegelaten.
Ook de regeling van de pensioenen der rijksburgerlijke ambtenaren, in verband
met de belangen hunner weduwen en weezen, ondervond herhaaldelijk bewijzen
zijner belangstelling. Men zie o.a. zijne voordracht in de Vereeniging voor Statistiek
(Bijdragen van het Statistisch Instituut no 2), bij welke gelegenheid de hoogleeraar
Buys van hem verklaarde, dat hij in den doolhof van de pensioen-reglementen
volkomen te huis was. Hij mocht evenwel de voor allen bevredigende uitkomst van
den langdurigen strijd niet beleven, daar hij in 't gezicht der haven verging1.
De algemeene ontwikkeling trachtte hij ook te bevorderen door de zoogenaamde
Volksvoorlezingen te steunen. In verschillende plaatsen, waar zijne betrekking hem
riep, heeft hij zich daarvan een voorstander betoond. Wil men op dit gebied wat
gedaan hebben, dan stond bij hem de overtuiging vast, qu'il faut payer de sa personne
en naar die overtuiging heeft hij veelal gehandeld. Te Hoorn werd hij twee keeren
geroepen om bij nationale feesten in de open lucht te spreken; de eerste keer
geschiedde dit bij het Aprilfeest van 1872 en de tweede keer toen ter gelegenheid
der Bossu-feesten in Oktober 1873 de nieuwe gedenksteen voor Lambert Melisz
werd onthuld. Beide toespraken zijn in druk verschenen bij Persijn te Hoorn.

1

Dit wordt gezegd in de onderstelling, dat ook de Eerste Kamer aan het betrekkelijk
wetsontwerp hare goedkeuring zal hechten.
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Zoo ondervond ook het Spaarbankwezen zijne warme belangstelling. Niet alleen
was hij tijdens zijn verblijf te Gorinchem Secretaris-Directeur der Spaarbank aldaar,
maar in de Economist vindt men verschillende opstellen van zijne hand, die levendig
getuigen hoezeer de bloei van het Spaarbankwezen hier te lande hem ter harte ging
en die wenken bevatten, welke de Spaarbanken veilig kunnen opvolgen.
Na het medegedeelde kan het ook niet bevreemden, dat van Eck vol sympathie
was voor de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Ten allen tijde trachtte hij de
oogmerken der Maatschappij te bevorderen en hare belangen voor te staan. Hij was
een echt nutsman, steeds bereid om deel uit te maken van bestuur of commissiën,
om spreekbeurten op zich te nemen of om als afgevaardigde in de algemeene
vergadering van de Maatschappij op te treden.
Met hart en ziel was hij de liberale beginselen toegedaan, maar dat hij niet blind
was voor de tekortkomingen der partij is uit verschillende zijner geschriften aan te
toonen. Hij was zeer gekant tegen het anti-semitisme, zoo als blijkt uit zijn ‘Woord
over artikel 4 der nieuwe wet van de Maatschappij tot nut van 't algemeen’ (Zierikzee,
Ochtman, 1855). Volgens dat artikel zouden ook zij, die niet tot den doop of belijdenis
tot een of ander christelijk kerkgenootschap behooren, als leden der Maatschappij
aangenomen worden. Tegen dit voorstel van de commissie tot herziening der wet
ontstond indertijd bij sommige departementen groot verzet en het was hiertegen dat
gemelde brochure was gericht. De strijd werd ten voordeele der Israëlieten beslist
en hoezeer de nakomelingschap dat besluit heeft weten te waardeeren,
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heeft de tijd geleerd. Terwijl in andere landen het anti-semitisme zeer toeneemt,
omdat men er van meening is dat de Israëlieten op beurs en pers een bedenkelijken
invloed uitoefonen, blijven wij op dit punt in Nederland zoo zeer getrouw aan de
verdraagzaamheid, dat men hen niet alleen in de Maatschappij tot nut van 't algemeen
is blijven toelaten, maar dat zelfs gedurende 1888 een Israëliet als voorzitter der
Maatschappij is opgetreden. En dat dit niet ten onrechte geschiedde mag o.m. ook
hieruit worden afgeleid, dat deze voorzitter dit blijk van verdraagzaamheid heeft
beantwoord door eene openingsrede, welke zeker de uitstekendste geweest is van
alle, waarmede de werkzaamheden van het Nut ooit zijn aangevangen.
Leert het vorenstaande hoe A. van Eck over tal van maatschappelijke vraagstukken
dacht, als mensch vooral verdiende hij de achting zijner medeburgers. Wel was hij
een eigenaardig man. Hij sprak liever dan hij luisterde en hoe boeiend zijne verhalen
wegens zijne ervaring, belezenheid en verbazend geheugen ook waren, toch eischten
zij groote oplettendheid, daar hij sterk was in afwijkingen en zelfs in deze nog
tusschenzinnen voegde. Deze afwijkingen en tusschenzinnen betroffen dan meestal
bijzonderheden van bloed- of aanverwanten van den persoon, van wien sprake was,
die hij alle haarfijn kende en niet zelden verrijkt met latijnsche citaten wist mede te
deelen. Zijne vele goede hoedanigheden trokken echter steeds aan. Hij hield van
gezelligheid, was gul van aard, gevoelig voor beleefdheden en in de hoogste mate
hulpvaardig. Niet zelden voorkwam hij een verzoek om hulp door deze uit eigen
beweging aan te bieden. Een beroep op zijne welwillendheid werd bijna nooit
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afgewezen, want het was hem eene behoefte de belangen van anderen voor te staan
en daarvoor in de bres te springen, onverschillig van welken rang of stand de
betrokkenen ook waren.
Zulke eigenschappen verzekeren hem, die ze bezit, vele vrienden, en doen in zijne
omgeving nog lang de leegte gevoelen, welke zijn heengaan veroorzaakte.
A. van Eck huwde den 17den Juni 1852 met Oswaldine d'Aumerie, die hij bij zijn
dood achterliet met drie zonen, Gideon Albert Oswald, die zich aan de schilderkunst
wijdt, Daniël Adriaan Henri, doctorandus in de letteren en Oswald, ambtenaar ter
secretarie der gemeente Hazerswoude.
L e i d e n , Maart 1890. H.J. BOOL.
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Levensbericht van Johannes Frederik George Meijer.
Ofschoon overtuigd, dat zeker een andere pen dan de mijne, op veel waardiger wijze
de taak vervuld zoude hebben om een levensbericht van den Heer J.F.G. Meijer te
geven, heb ik mij dit genoegen niet willen ontzeggen, toen het bestuur van de
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde het verzoek tot mij richtte om die op
mij te willen nemen. De hooge achting, die ik hem toedroeg, zoowel als het bewustzijn
vau 's mans groote bekwaamheden en uitstekende gaven, waren oorzaak dat ik
behoefte gevoelde om alzoo te handelen.
Johannes Frederik George Meijer (zich schrijvende Johan Frederik George Meijer),
zoon van Johannes Meijer en Alegonda Margaretha Kemp, werd den 21 Januari 1815
te 's Gravenhage geboren.
Na in de jaren 1830 - 1832 aan het Kadaster werkzaam te zijn geweest en een
voldoend getuigschrift van den Hoofd-Inspecteur verworven te hebben om
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als aanbeveling bij eventuëele sollicitatie te dienen, werd door hem in 1836 het
examen voor huisonderwijzer in de Nederlandsche en Fransche taal met lof afgelegd.
Innig aan het huis van Oranje en diens vorsten gehecht, was zijne jeugdige leeftijd
alleen oorzaak, dat hij tijdens de Belgische onlusten verhinderd werd, mede gelijk
zoo vele andere jongelingen te velde te trekken en met de daad het bewijs dezer
gehechtheid te leveren.
Reeds als knaap openbaarde zich bij hem de lust tot het verzamelen van penningen
en munten; niet gelijk bij zoo velen, om na een of meer jaren, voor eene nieuwe
liefhebberij plaats te maken, maar met al dien ernst, dat toen reeds de voorspelling
gemaakt had kunnen worden, dat de numismatiek later in hem een harer meest ijverige
en bekwame beoefenaars zoude vinden.
Het doel dat hij zich zelf gesteld had, was: eene zoo volledig mogelijke verzameling
bijeen te brengen, van de in de beide laatste eeuwen, door de verschillende
Europeesche volkeren geslagen zilveren en koperen munten, ten einde daardoor een
nauwkeurig overzicht te verkrijgen, zoowel van de beeltenissen der geregeerd
hebbende vorsten en hunne kleederdrachten, als om de graveerkunst in al hare stadiën
te kunnen nagaan.
Voor eenige rijken vinden wij zelfs dat hij zijn oorspronkelijk plan heeft
overschreden en ook de in vroeger eeuwen geslagen munten heeft verzameld.
De omstandigheden waren hem hierbij gunstig, aangezien hij hier te lande de
eenige was, die deze wetenschap met dit doel beoefonde, vooral na den
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dood van de Heeren Smit van Gelder en Westhoff, die, ofschoon mede dit terrein
bewandelende, geen gevreesde mededingers voor hem waren, wijl het verzamelen
van gedenkpenningen meer bepaald hun hoofddoel was.
Dat hij hierin vrij wel geslaagd was, getuigde een schrijven van hem, toen hij er
naar dong om de betrekking van Opzichter over het Koninklijk kabinet van penningen,
munten en gesneden steenen te verkrijgen en waarin hij zegt, gerust de verzekering
te kunnen geven, dat hij toen reeds deze verzameling op eene vrij belangrijke hoogte
had gebracht. Door de goedgunstige beschikking bij zijne aanstelling genomen,
waarbij hem vergund werd zijne verzameling niet alleen te mogen aanhouden, maar
die zelfs te mogen uitbreiden, werd hij in de gelegenheid gesteld, het zich voorgestelde
doel hoe langer zoo meer nabij te komen en bij zijn overlijden een geheel na te laten,
dat, al is het even als alle mogelijke verzamelingen verre van volledig, toch een zeer
ruim overzicht geeft van de verschillende hoofdtrekken, die hij daarvoor als grondslag
had gekozen en zeker in Nederland zijns gelijke niet heeft.
De uitgebreidste afdeeling is gewis die der Duitsche Staten en steden enz., als
omvattende stukken van: Brandenburg, Pruissen, Pommeren, Stralsund, Silezië,
Mansfeld, Stolberg, Maagdenburg, Mühlhausen, Minden, Verden, Hervort, Corvey,
Quedlinburg, Munster, Aken, Paderborn, Gulik, Berg, Kleef, Keulen, Brezenheim,
Sayn, Solms, Hessen, Fulda, Hanau, Trier, Hohenzollern, Brunswijk, Frankfort,
Nassau, Bentheim, Bremen, Embden, Goslar, Hildesheim, Osnabrück, Oost-Friesland,
Sleeswijk-Holstein, Saksen,
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Mecklenburg, Rosstock, Lubeck, Hamburg, Oldenburg, Jever, Hennenberg, Anhalt,
Reuss, Schwartzburg, Lippe, Waldeck, Mainz, Baden, Leiningen, Constanz, Paltz,
Wurtemberg, Grootmeesters der Duitsche orde, Halle, Fürstenberg, Hohenlohe,
Montfoort, Beyeren, Boheme, Bamberg, Eichstadt, Fugger, Nürnberg, Oettingen,
Passau, Ratzenburg, Würzburg, Auersperg, Lichtenstein, Eggerberg, Salm, Esterhazy,
Dietrichstein, Barbiano, Bathijanie, Lobkowitz, Paar, Schlick, Schwartzenburg,
Falkenstein, Transsylvanië, Olmutz, Salzburg en Hongarije.
Behalve van Nederland en zijne bezittingen treft men er verder munten aan van
Engeland, Schotland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Polen, Frankrijk,
Fransche Heeren en Leenen, Lotharingen, Zwitserland, Italië, Savoye, Genua, Monaco,
Milaan, Modena, Parma, Lucca, Toscane, Mantua, Napels, Rome, Venetië,
Griekenland, Castilië, Arragon, Spanje, Portugal, België, de Vereenigde Staten van
Amerika en Brazilië.
Zijne benoeming tot associé étranger van de Société royale de numismatique Belge
in 1841, bewees dat zijne naam als numismaat toen reeds in het Buitenland gunstig
bekend was, maar nog meer werd dit bevestigd toen datzelfde Genootschap hem in
1846 tot Eerlid verkoos, een titel die slechts aan enkele buitenlanders verleend wordt,
die zich bijzonder verdienstelijk voor dit Genootschap hebben gemaakt, of op het
gebied dezer wetenschap een eerste plaats innemen.
Den 4en September 1853, op voordracht van Z. Ex. den Minister van Reenen, tot
Opzichter over het Koninklijk kabinet van penningen, munten en gesne-
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den steenen benoemd, zag hij ook hier te lande zijne verdiensten erkend. Als nieuwe
bewijzen daarvan mogen ook gelden, 1o dat het Z.M. behaagde hem bij besluit van
15 October 1856 tot Ridder der orde van de Eikenkroon te benoemen en 2o dat de
titel van Opzichter den 1en Januari 1870 in dien van Directeur veranderd werd.
Tot kort voor zijn verscheiden bleef hij aan het Koninklijk kabinet werkzaam,
waar hij steeds voor zeer velen een hoogst gewaardeerde vraagbaak was. Ieder die
hem daar leerde kennen, ondervond de grootste blijken zijner hulpvaardigheid, die
nimmer tevergeefs ingeroepen werd. Verre van hem, om aan degenen die zijne
voorlichting inriepen ooit te laten gevoelen, hoe uitgebreid zijne kennis was, neen,
dit gedoogde zijne bescheidenheid niet, maar hij gaf steeds de gewenschte inlichtingen
op zulk een wijze, alsof het de eenvoudigste zaak der wereld was. Begaafd met een
buitengewoon sterk herinneringsvermogen, mocht het eene zeldzaamheid genoemd
worden, wanneer hij niet dadelijk een hem gestelde vraag beantwoordde en dat
antwoord ten overvloede staafde met stukken die in het Koninklijk kabinet voorhanden
zijn.
Onder hen die zijnen raad en hulp inriepen, behoorde zeker de Hoogleeraar P.O.
van der Chijs, die tijdens de uitgaaf van zijn veelomvattend werk over de
Nederlandsche munten geslagen voor de pacificatie van Gent, 's mans voorlichting
niet meende te kunnen ontbeeren, maar veeleer op hoogen prijs toonde te stellen.
Dat zulks ook anderzijds het geval was, bewijzen de catalogi van de verzamelingen
Becker en Keer.
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Van den eersten nam hij de beschrijving der middeleeuwsche munten op zich, toen
de Heer O. Keer door ongesteldheid verhinderd werd deze taak ten uitvoer te brengen,
terwijl wij den laatsten geheel aan hem verschuldigd zijn; beide zijn modellen van
nauwkeurigheid en worden nog steeds met vrucht geraadpleegd.
Behalve van de Société royale de numismatique Belge, waarvan boven reeds
melding gemaakt is, werd hij in 1852 tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden benoemd; gelijke onderscheiding viel hem in 1858 van het
Historisch Genootschap te Utrecht ten deel, alsmede in dat zelfde jaar van het Friesch
Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, dat hem tot
Buitengewoon lid verkoos, terwijl het Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam
hem in 1859 tot honorair lid benoemde en het Zeeuwsch Genootschap der
wetenschappen hem in 1870 het lidmaatschap aanbood.
In het Maatschappelijkleven vervulde hij nog de betrekking van Notabele der
Nederduitsch hervormde gemeente te 's Gravenhage, waartoe hij in 1870 werd
gekozen.
Waren in latere jaren de vele werkzaamheden en de uitgebreide correspondentie,
die hij in zijne betrekking van Directeur van het Koninklijk Penningkabinet te voeren
had, oorzaak, dat de jaarlijksche verslagen van die verzameling niet zoo uitvoerig
waren als zulks wel in den beginne het geval was, toch bewijzen zij dat hij er steeds
naar streefde, daarvan geen bloote opsomming van de aangewonnen stukken te
maken, maar daarin tevens die ophelderingen aangaande belangrijke en minder
voorkomende stukken te geven, waardoor zij voor de beoefenaars der numismatiek
van zeer veel waarde werden.
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Zij bevestigen ons tevens dat hij ook hier deed wat hij als de plicht van ieder
numismaat beschouwde, namelijk al datgene bekend te maken wat in het belang der
wetenschap kan zijn en, de penningkunde daardoor werkelijk de plaats van
hulpwetenschap der geschiedenis te doen innemen.
Ook zij toonen ons zijne gehechtheid aan het huis van Oranje; men behoeft ze
slechts door te bladeren om een denkbeeld te krijgen, van de belangrijke uitbreiding,
die de aan zijne zorgen toevertrouwde verzameling, elk jaar op het gebied der op ons
vorstenhuis betrekking hebbende penningen gedurende zijn beheer heeft ondergaan.
Hoewel geen bepaald werk over numismatiek van zijne hand het licht zag,
verschafte hij ons toch zeer vele opstellen over deze wetenschap, die steeds getuigden
van zijne uitgebreide kennis en zijn grondig onderzoek. Het eerst dat wij hem als
schrijver zien optreden, is in het jaar 1845, toen hij in de Algemeene Konst- en
Letterbode een lijst gaf van de door de Rijkssteden, Nijmegen, Zutphen, Deventer,
Kampen, Zwolle en Groningen geslagen, en toen nog gangbare zilveren munten. Ter
gemoetkoming van hen, die bij de inwisseling van onze oude muntspeciën de
verschillende soorten daarvan aan de vergetelheid wenschten te onttrekken leverde
hij in datzelfde tijdschrift van het jaar 1846 een volledige lijst der zilveren munten
geslagen in de Provincien Gelderland, Holland, West-Friesland, Zeeland, Utrecht,
Friesland, Overijssel en Groningen. Mede verscheen daarin ook dat jaar de
beschrijving van een viertal zeer zeldzame middeleeuwsche Geldersche munten.
In no. 18 van dat tijdschrift gaf hij in 1848 een
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levensbericht van den Heer P. Verkade, schrijver van het bekende Muntboek onzer
Nederlandsche munten geslagen na het jaar 1576; no. 22 bevatte de beschrijving van
een geheel onbekende, eenzijdige gedenkpenning ter Eere van Heer Godert van
Reede Ao. 1566.
In den jaargang van 1849 komt weder een opstel voor over eenige zeer zeldzame
middeleeuwsche munten, terwijl in de Revue de la numismatique Belge van dat jaar
mede eenige dergelijke munten door hem beschreven zijn, alsmede een viertal
onbeschreven munten van Chateau-Renaud en van Arches.
Beide genoemde tijdschriften van het jaar 1850 bevatten de beschrijving van eenige
munten der Heeren van Perweys.
In 1851 gaf hij een kort verslag van het door Teylers tweede Genootschap
uitgegeven werk van den Hoogleeraar Dr. P.O. van der Chijs, getiteld: ‘De munten
der voormalige Hertogdommen Brabant en Limburg, van de vroegste tijden tot aan
de paciflcatie van Gend.’
In de Konst- en Letterbode van het jaar 1852 vinden wij een bericht aangaande
de verkooping van de verzameling van D. Iosé Garcia de la Torre te Madrid en een
uitvoerig verslag van het werk ‘De munten der voormalige Graven en Hertogen van
Gelderland’, door P.O. van der Chijs.
Gelijk verslag betreffende ‘De munten der voormalige Heeren en Steden van
Gelderland’, van denzelfden schrijver komt in dat tijdschrift van het jaar 1853 voor,
in welk jaar tevens het werk van den Heer H.C. Milles ‘De munten der Engelschen
voor den Oost-Indischen Archipel’, door hem behandeld werd.
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Het jaar 1854 gaf hem aanleiding om de verzamelingen Becker en Rengers, die dat
jaar verkocht werden, te bespreken en leverde hij in dat tijdschrift het verslag over:
‘De munten der voormalige Heeren en Steden van Overijssel’ door P.O. van der
Chijs, terwijl hij in de Revue de la numismatique Belge een opstel gaf over
verschillende onbeschreven Nederlandsche munten.
De verkooping der verzameling van den Heer G. van Orden en de munten van
Hendrik van Brederode waren de stof voor een paar mededeelingen in het jaar 1855.
De Konst- en Letterbode van 1856 bevat weder het verslag over: ‘De munten van
Friesland, Groningen en Drenthe’ door P.O. van der Chijs, en eene mededeeling
aangaande eenige bij Maastricht gevonden munten. De uitslag der verkoopingen van
de verzamelingen ‘van der Noordaa en Deketh’, de penning op het Eeuwfeest der
Renswoudsche stichtingen en een onbekende St.-Andries-gulden werden daarin in
het jaar 1857 door hem medegedeeld. De Revue de la numismatique Belge bevatte
dat jaar een artikel over onbeschreven penningen en munten in het Koninklijk kabinet
berustende.
De uitstekende catalogus van de verzameling van den Heer O. Keer, alsmede de
verslagen van de verkooping dier collectie en van die van den Heer W. van Dam zijn
wij nevens het verslag aangaande ‘De munten der voormalige Graafschappen Holland
en Zeeland, enz.’ door P.O. van der Chijs, in 1858 aan zijne pen verschuldigd.
Het daarop volgend jaar gaf hij een dergelijk verslag van ‘De munten der
Bisschoppen, van de Heerlijkheid en van de stad Utrecht’ van denzelfden
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schrijver, van de ‘Histoire numismatique du Royaume de Hollande’ door Maurin,
Comte Nahuys en van een door den Heer R. Chalon beschreven penning op Alberic,
Graaf van Lodron.
In 1860 werden eene te Amsterdam gehouden verkooping, een Engelsch werk
over gesneden steenen, verschillende onbekende Nederlandsche munten en een
Noorweegsche gedenkpenning door hem besproken.
Het verslag der verkooping van de verzameling Munnicks van Cleeff, eene vondst
van munten te Uffelte, de verkooping van het muntkabinet Fontana en het verslag
aangaande het werk van den Heer R. Chalon, getiteld: ‘Recherches sur les monnaies
des Comtes de Namur’ zijn de vruchten zijner pen in het jaar 1861.
Na reeds in de Nederlandsche spectator van het jaar 1867 een kort levensbericht
van den Heer P.O. van der Chijs gegeven te hebben, werd dit door hem in 1869 meer
uitvoerig gedaan en onder de levensberichten der overleden leden van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde opgenomen; ook verscheen dit jaar van hem
‘Herinnering aan den slag bij Waterloo, ter gelegenheid der onthulling van het
monument in het Willemspark te 's Gravenhage’.
In de Revue de la numismatique Belge van 1872 vinden wij de groote vondst van
gouden munten te Barneveld, benevens twee andere vondsten, door hem beschreven,
en in dat tijdschrift van het volgende jaar een opstel over een groot aantal zeldzame,
hoofdzakelijk Nederlandsche munten.
De Blätter für Münzfreunde van het jaar 1874 bevat mede een artikel over eenige
zeldzame stukken.
Van zijne hand zijn oak ‘de 's Gravenhaagsche
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Buurt- of Begrafenispenningen’, gedrukt in de werken van de Vereeniging ter
beoefening van de Geschiedenis der stad 's Gravenhage.
In 1876 werd hij voor het eerst door een aanval der kwaal getroffen, die later eene
groote belemmering voor zijne werkzaamheden zoude worden; wel herstelde hij toen
hiervan zoo te zeggen geheel, doch een tweede aanval in 1882 maakte dat de geheele
rechterzijde nagenoeg verlamd werd, waardoor het schrijven hem bijna onmogelijk
was; gelukkig had zijn hoofd daardoor niet geleden en bleef hij even helder als
vroeger, en hoewel zooals reeds gezegd is het schrijven hem zeer lastig viel,
verschenen toch geregeld de jaarlijksche verslagen van de aanwinsten van het
Koninklijk Penningkabinet; ook dat van het jaar 1888 lag gereed, doch is nog niet
verschenen.
Bij zijn aftreden op den 1sten Juli 1889, had hij nog een aantal afdrukken van
belangrijke stukken uit die verzameling doen vervaardigen met het voornemen om
daarvan de beschrijving te geven, doch zijne wankelende gezondheid veroorloofde
hem niet, dit plan ten uitvoer te brengen. Reeds den 17den October ontrukte de dood
hem aan zijn gezin, waarvoor hij steeds een liefderijk echtgenoot en vader geweest
was.
De wetenschap verliest in hem een ijverig en kundig beoefenaar en zijne vrienden
betreuren den trouwen vriend en raadsman, wiens wenken zij altijd op den hoogsten
prijs stelden en wiens gemis zij steeds zullen blijven gevoelen.
TH.M. ROEST.
Leiden, April 1890.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

256

Levensbericht van Dr. M.F.A.G. Campbell.
‘Niet voor zich, maar voor, anderen moet hij [de bibliothecaris] werken,
en zich gewillig genoegens ontzeggen, die hij anderen verschaft.’ (EBERT,
De vorming van den Bibliothecaris.)
De bibliothecaris mag, als de priester des Ouden Verbonds, eerst dan van
de Toonbrooden eten, wanneer geen ander daarnaar hongert. (CAMPBELL.)
Kort na elkander ontvielen aan de wetenschap twee mannen die zich een eereplaats
hadden veroverd onder de bibliografen in ons land; den 23sten Januari 1889 overleed
de Bibliothecaris der Rijks-universiteit te Utrecht, Dr. P.A. Tiele, en den 2den April
1890 maakte de dood een einde aan de eervolle loopbaan van den Bibliothecaris der
Koninklijke Bibliotheek, Dr. M.F.A.G. Campbell. Het door hen bekleede ambt was
niet het eenige punt van overeenkomst tusschen deze mannen; geen van hen ontving
een eigenlijk wetenschappelijke opleiding, beide waren oorspronkelijk voor den
boekhandel bestemd en waren
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eenigen tijd in dat vak werkzaam; de doctorstitel, dien zij voerden, was hun niet na
goed geslaagde examina verleend, maar beiden viel de onderscheiding ten deel, dat
een Nederlandsche universiteit de diensten door hen aan de wetenschap bewezen,
door het verleenen van het doctoraat honoris causa huldigde. Beide hadden zich een
dergelijk eerbetoon waardig gemaakt door jarenlange onvermoeide werkzaamheid,
niet alleen tot eigen ontwikkeling, maar vooral ook ten dienste van anderen.
Eerstgenoemde werd in een vorigen bundel levensberichten op passende wijze
herdacht; en thans rust op mij de taak, den levensloop te schetsen van den man, die
gedurende dertien jaren mijn chef en leermeester is geweest en die mij met zijn
vriendschap vereerde.
Zoon van Robert Campbell, 1sten luitenant der 7de afdeeling Infanterie, en van
Alieda Brouwer, werd Marinus Fredrik Andries Gerardus Campbell den 15den October
1819 te Kampen geboren. Zijne eerste levensjaren bracht hij in de verschillende
garnizoensplaatsen van Overijsel door en ontving eenig voorloopig onderricht van
de heeren Kooimans te Kampen en van Schreven in de Spiegelsteeg te Zwolle. In
1829 kwam de jeugdige Marinus naar den Haag en bezocht er de school der heeren
van Heusden en Dill; het onderricht daar ontvangen werd later aangevuld door
privaatlessen voor Engelsch, Duitsch en Latijn. Op vijftienjarigen leeftijd kwam
Campbell in dienst bij Cornelis Soetens, destijds uitgever en compilateur van het
‘Wetenschappelijk Maandschrift’, ‘de Band der Zamenleving’, ‘het Pantheon’ enz.
enz. De toekomstige bibliothecaris bleef lang genoeg in deze betrekking, om veel
van den grooten ijver van zijn patroon
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over te nemen; een ijver die geen gelijken tred hield met 's man degelijkheid in zaken,
want de firma Soetens et fils eindigde met failliet te gaan. Toen die gebeurtenis plaats
had, was Campbell niet meer bij de firma werkzaam; in Mei 1838 had hij haar verlaten
en, na een vruchtelooze poging om bij den heer W.P. van Stockum als winkelbediende
te worden geplaatst, kreeg hij verlof voorloopig deel te nemen aan de werkzaamheden
ter Koninklijke Bibliotheek. Weinig vermoedde hij toen zelf, dat hij daar meer dan
vijftig jaren zou arbeiden om er ten slotte te worden uitgedragen. Hij had nog slechts
korten tijd in de boekerij gearbeid, toen hij voor enkele maanden den boeken den
rug toekeerde, om den Spanjaard Ramon de la Sagra te vergezellen op een reis door
ons land, ondernomen met het doel om een onderzoek in te stellen naar het schoolen gevangeniswezen en de koloniën van weldadigheid1. Deze tocht had in den zomer
van 1838 plaats en was niet zonder invloed op Campbells ontwikkeling. Voor het
eerst moest hij hier zelfstandig optreden als hulp voor den vreemdeling, die onze taal
niet machtig en met onze toestanden onbekend was. De vloeiende wijze, waarop hij
Fransch sprak, had hij voor een deel aan deze reis te danken, gelijk zijn omgang in
de huizen van Sir Edward Disbrowe, Engelsch gezant en Sir Alex.

1

Zie: Ramon de la Sagra, Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction
primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. Paris 1839.
2 dln. in 8o.; in het Hollandsch uitgegeven als: Ramon de la Sagra, Reis door Nederland en
België, met toepassing op het lager onderwijs, de instellingen van liefdadigheid en de
gevangenissen in die beide landen. Groningen. 1839-42. 2 dln. in 8o.
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Mallet, secretaris der Engelsche legatie, bij welke heeren hij in 1839-1840 als
gouverneur extern werkzaam was, hem leerde zich gemakkelijk in het Engelsch uit
te drukken.
In den Haag teruggekeerd, was hij in het najaar van 1888 behulpzaam bij de
verkooping van de dubbelen der Koninklijke Bibliotheek. Kort daarop kreeg hij zijn
eerste aanstelling als kopiist en hulp aan die boekerij tegen een jaarlijksche
bezoldiging van ƒ 400, en bleef als zoodanig werkzaam tot hij in 1844 de plaats van
den Heer Loffelt als amanuensis innam. Slechts enkele jaren later, den 1ste April
1847, werd hij bij het vertrek van den heer Noordziek tot Onder-bibliothecaris
aangesteld en volgde eindelijk den 1sten Januari 1869 den heer J.W. Holtrop als
Bibliothecaris op.
De toestand der Koninklijke Bibliotheek onder de Bibliothecarissen Flament en
Holtrop is door Campbell uitvoerig geschetst in zijn levensbericht van
laatstgenoemde1; hier wordt daarvan slechts melding gemaakt, voor zooverre dit tot
goed begrip van Campbells werkzaamheid vereischt wordt.
Toen Holtrop in het einde van 1838 als Bibliothecaris optrad, bestond van een
groot gedeelte der boekerij nog geen catalogus. De boeken die vroeger een plaats in
het Mauritshuis hadden gevonden waren beschreven, maar de rijke aanwinsten, der
Bibliotheek vooral door de vrijgevigheid van Koning Willem II ten deel gevallen,
waren nog niet gecatalogiseerd, toen de geheele verzameling in 1821 naar haar
tegenwoordig verblijf werd overgebracht. Voorloopig werden

1

In de Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden 1869-70; ook afzonderlijk uitgegeven.
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zij op de bovenverdieping en op zolder ondergebracht, maar ten tijde van den
Bibliothecaris Flament was er niet genoeg personeel aanwezig om alles te
catalogiseeren. Er werd wel een begin gemaakt, en daartoe behoorde het uitzoeken
der dubbelen, die van 22 October tot 1 November 1838 publiek werden verkocht.
Daarna werd de hand aan het werk geslagen om den catalogus volledig te maken.
Aan die werkzaamheden nam Campbell ijverig deel, getuige de oude catalogus der
Koninklijke Bibliotheek, waarvan geheele gedeelten door hem bewerkt zijn.
Met zijn chef, die in 1843 zijn zwager werd1, had Campbell de voorliefde voor de
oudste voortbrengselen der drukkunst gemeen, en hij vond ruimschoots gelegenheid
zich vertrouwd te maken met dit moeielijkste gedeelte der Bibliographie, door zijn
hulp verleend bij het samenstellen van den catalogus der incunabelen der Koninklijke
Bibliotheek. De catalogus van die rijke verzameling zag in 1856 het licht en werd
op den voet gevolgd door een ander werk, dat als het ware een illustratie van het
eerste is, nl. de ‘Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle…
publié(s) par J.W. Holtrop. Het ruime aandeel, door Campbell aan beide
standaardwerken genomen, werd door den heer Holtrop in zijne voorreden volmondig
erkend. Deze hechtte groot gewicht aan Campbells scherpen blik en helder oordeel
en nam in twijfelachtige gevallen geen beslissing vóór hij zijn meening had gevraagd.
Bestond er soms bij een moeielijk geval aanvankelijk verschil van meening tusschen
hen, dan bleek niet zelden

1

Door diens huwelijk met mejuffrouw J.H.A.W. Campbell.
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Campbells zienswijze ten slotte de juiste te zijn1. Terwijl Holtrop buitenlandsche
Bibliotheken doorzocht, beschreef zijn medewerker wat de boekerijen van ons land
aan voortbrengselen der palaeotypographie bezaten. Daarbij deed hij soms kostelijke
ontdekkingen; zoo vond hij in 1844 een onbekenden Donaat. Hoe opgewekt kon hij
er in later jaren vertellen, hoe die gebeurtenis zich had toegedragen. De vondst bestond
uit twee bladen aan eene zijde bedrukt; beide waren met de bedrukte zijde tegen den
band van een oud boek aangeplakt. De scherpe oogen van den jongen Bibliograaf
meenden, toen hij den achterkant - de niet bedrukte zijde - bezag, eenige letters te
zien doorschemeren. Voorloopig durfde hij zijn gissing, dat oud drukwerk voor den
band was gebruikt, niet aan Holtrop mededeelen, uit angst dat deze hem verbieden
zou - met het oog op mogelijke schade, die het boek zelf zou kunnen lijden - om de
beide bladen los te weeken. Op eigen verantwoordelijkheid ging hij dus daartoe over
en men stelle zich zijn triomf

1

In de voorrede voor den catalogus der incunabelen schreef Holtrop over Campbell het
volgende: ‘Hoc loco lubet officia commemorare, quae Vir, affinitate et munere conjunctissimus
Campbell, qui Bibliothecarii secundi locum obtinet, cum in condendo tum in edendo hoc
Catalogo mihi praestitit. Assiduus labor et graves saepe disquisitiones quas hujusmodi exigit
opus, non facile dictu est quam leves mihi et jucundae factae sint, non tantum indefesso hujus
Viri studio et amore, quibus munus ipsi mandatum complectitur, sed singulari etiam diligentia,
qua persequi solet historiam typographiae per primum post inventam saeculum. Qua in re
tantum nactus est usu exercitatum judicii acumen, ut quibusdam nondum cognitis aut incertis
impressionibus suus cuique in librorum ordine locus, hujus acuminis ope potuerit adsignari.
Quod quanti sit videant rei literariae studiosi; equidem Viro amicissimo me multum debere
palam profiteor.’
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voor toen hij zijn chef, de beide zeldzame bladen van den tot dusverre onbekenden
Donaat kon toonen. Hij zelf gaf uiting aan de gewaarwording, bij zulk een ontdekking
door den Bibliograaf gevoeld, toen hij in de voorrede voor zijne uitgave van den
Reinardus Vulpes mededeelde, hoe hij dit unicum op het spoor was gekomen1. Ook
hier gold het een der oudste voortbrengselen van de Nederlandsche drukpers. Deze
onbekende Latijnsche vertaling van den Reinaert, door Ketelaer en de Leempt gedrukt,
vond Campbell achter een incunabel der Deventersche bibliotheek. Het hoogst
zeldzame boek was wel in den catalogus dier boekerij vermeld, echter zonder eenige
verdere aanwijzing dan: ‘Reynardus vulpes carmine Latino. Sine ulla indic’. Campbell
smaakte het genoegen de waarde van dit boek in het licht te kunnen stellen.
Tijdens hij als onder-bibliothecaris werkzaam was, kwam het Museum
Meermanno-Westreenianum tot stand. De baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt,
was den 22sten November 1848 overleden en had bij testament zijn kunstverzamelingen
en bibliotheek, met zijn huis en zijn vermogen aan den Staat vermaakt, onder
voorwaarde dat aan het geheel de naam van Museum Meermanno-Westreenianum
zou worden gegeven. Reeds in 1824 namelijk had de heer

1

‘Quicumque novit quantum pretium sit, non tantum pecuniarium sed et literarium dico,
librorum ex officina N. Ketelaer et G. de Leempt, eosque in unaquaque incunabulorum
collectione primarium occupare locum, ille facile intelliget quanto gaudio affectus fuerim
quum novum hoc reperissem opus quod omnes latuisset bibliographos, eoque magis quod
exemplar Daventriense ut videtur unicum ex editione superstes est et tam nitidum ac si nuper
praelum reliquisset, marginibusque integris.’
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J. Meerman de stad 's Gravenhage erfgenaam gemaakt van zijn kostbare
verzamelingen. Dit legaat was echter niet aanvaard, omdat de stad bezwaar had tegen
de daaraan verbonden kosten. De bibliotheek werd toen publiek verkocht en de heer
van Westreenen, die een van Meerman's erfgenamen was, had zelf een belangrijk
deel dier boekerij aangekocht. Vandaar zijn wensch, dat hun beider namen aan het
museum zouden worden gegeven. Een tijdlang heeft het gevaar bestaan, dat van
Westreenen's legaat hetzelfde lot zou treffen, dat aan Meermans nalatenschap te beurt
was gevallen. Er ontstond namelijk verschil tusschen den minister van finantien, die
de collateraalgelden voor de schenking van Westreenen opeischte, en zijn ambtgenoot
van binnenlandsche zaken, die tegen de uitbetaling bezwaar had. Toen deze
moeielijkheid uit den weg was geruimd, werd de stichting den 2den September 1849
aan den bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek - bij testament als hoofdbestuurder
aangewezen - overgedragen.
Voor den bibliothecaris begonnen thans drukke werkzaamheden. De rijke
verzameling van allerlei voorwerpen moest geordend en gecatalogiseerd worden;
hiermede was geruime tijd gemoeid, want ook het huis was uitgewoond en moest
gedeeltelijk verbouwd worden. Daarenboven gingen de werkzaamheden ter
bibliotheek hun gewonen gang, zoodat voor het inventariseeren en catalogiseeren
van het museum meestal de avonden gebruikt moesten worden. Ook bij dezen arbeid
werd Holtrop trouw ter zijde gestaan door Campbell, voor wien de kostbare
bibliotheek door baron van Westreenen nagelaten, opnieuw de gelegenheid opende
zijn bibliographische kennis aanzienlijk te
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vermeerderen. Die boekerij toch bevatte, behalve fraaie handschriften, een groot
aantal zeldzame voortbrengselen van de oudste drukpersen uit alle landen, en
Campbell kreeg dus hier weer tal van incunabelen in handen, die hem in staat stelden
zich meer en meer vertrouwd te maken met de eigenaardigheden der verschillende
oudste drukkerijen ook van het buitenland. In 1852 werd het museum voor het publiek
opengesteld en vijf jaar later ging Campbell, als custos en eerste opzichter, er in
wonen. Nog in den laatsten tijd werd door hem gewerkt aan het voor den druk gereed
maken van den catalogus van deze rijke bibliotheek.
Was Campbell zoowel op de Koninklijke Bibliotheek als in het Museum voor zijn
chef een onmisbare steun, ook in menig ander opzicht was hij gedurende een lange
reeks van jaren zijn trouwe medehelper. Holtrop's werkzaamheid strekte zich ver
buiten de bibliotheek uit. Zoo was hij medebestuurder van het Leesmuseum, dat, in
1836 tot stand gekomen, eerst in den Nieuwen Doelen en later in de bovenlokalen
van de tegenwoordige Club, op den hoek der Lange Houtstraat, was ondergebracht.
Tot de opheffing in 1843 was Campbell daar 's avonds als amanuensis bezig. Toen
Holtrop kort na de troonsbeklimming van onzen tegenwoordigen koning, door Z.M.
tot intendant der Koninklijke schouwburgen was benoemd, stond Campbell hem als
particulier secretaris ter zijde. Meer overeenkomstig den aard zijner betrekking was
de hulp, die hij zijn chef verleende, bij het ordenen en catalogiseeren van de
bibliotheken van koning Willem I in 1840, van prinses Marianne op Rusthof bij
Voorburg in 1849, van koning Willem III in 1850, terwijl hij alleen hetzelfde
verrichtte voor de bibliotheek van den
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Hertog van Saksen-Weimar in 1856, en het catalogiseeren van de boekerij van den
Hoogen Raad1 onder zijne leiding en medewerking geschiedde.
Intusschen gingen de werkzaamheden ter Koninklijke Bibliotheek geregeld voort,
waarbij Campbell met de zorg voor de Leeszaal was belast en de bezoekers voorthielp
en voorlichtte. Vooral tijdens het laatste jaar van zijn onder-bibliothecariaat werd er
veel van hem gevergd. De Bibliothecaris was reeds lang sukkelend en nagenoeg het
geheele jaar ziek, terwijl de amanuensis een verlof van een jaar verzocht en verkregen
had eveneens wegens ziekte; de dienst der boekerij werd dus gedurende dat jaar door
Campbell alleen waargenomen. Het moeielijke van de zaak was, dat op de
Donderdagen dat het Museum Meermanno-Westreenianum voor het publiek geopend
was, zijne tegenwoordigheid daar vereischt werd. Hij wist het zoo te schikken, dat
alles zonder stoornis afliep.
De slechte gezondheid van den heer Holtrop was oorzaak, dat deze in 1868 zijn
eervol ontslag vroeg als Bibliothecaris, ten gevolge waarvan Campbell met 1 Januari
1869 als Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek optrad. De heeren Dr. T.C.L.
Wijnmalen en J.A. Deketh werden toen eerst tijdelijk en met 1 Januari 1871 definitief
als onder-bibliothecaris en amanuensis benoemd.
Voor de Koninklijke Bibliotheek is Campbell's Bibliothecariaat een tijdvak van
toenemenden bloei geweest. Verschillende bepalingen, die den Bibliothecaris in zijn
vrijheid van beweging belemmerden, werden

1

Catalogus der boekerij van den Hoogen Raad der Nederlanden, opgemaakt in 1856. 's
Gravenhage. 1856. in 8o.
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opgeheven. Moest vroeger herhaaldelijk voor den aankoop van boeken, vooral op
aucties, de toestemming der regeering worden gevraagd, bemoeide de minister
Thorbecke zich zelfs met den aankoop van nagenoeg alle boeken, en schrapte hij er
herhaaldelijk van de lijst, die hem ter goedkeuring was aangeboden, langzamerhand
werd in dezen aan den Bibliothecaris meer vrijheid gelaten. Zoo ook ten opzichte
van het uitleenen van boeken; slechts voor het uitleenen van handschriften en voor
het verzenden van boeken naar het buitenland moet de toestemming van den minister
van Binnenlandsche Zaken worden gevraagd.
De boekenschat in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig is in steeds toenemende
mate aangegroeid; voor een deel door aankoop, maar ook voor een niet gering deel
door geschenken. De jaarlijksche verslagen der aanwinsten sedert 1866 door Campbell
vervaardigd en in druk verschenen, geven daarvan de overovertuigende bewijzen.
Bedroeg, toen Campbell aan het hoofd trad, het jaarlijksch budget nog slechts ƒ
4235, op zijn herhaald aandringen, daarin krachtig gesteund door de zesde afdeeling
van het Departement van binnenlandsche zaken, werd dit in 1876 ƒ 12.500, om in
1878 op ƒ 20.000 gebracht te worden. Het spreekt wel van zelf dat, zoolang het
budget nog zoo laag was, bij den aankoop van boeken de grootste zuinigheid moest
worden in acht genomen, en zelfs in latere jaren moesten meermalen gewenschte
aankoopen achterwege blijven uit gebrek aan beschikbare gelden. Voor een
Bibliotheek als de Koninklijke zou een hooger budget zeker geen overdaad zijn; dan
eerst zou zij werkelijk aan hare bestemming kunnen beantwoorden. Het steeds
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toenemend getal boeken, maakt dat steeds grootere offers geëischt zullen worden,
wil men werkelijk dat een dergelijke boekerij op de hoogte zal blijven, zelfs waar
de aankoopen zich tot enkele vakken bepalen. Voor de Koninklijke Bibliotheek
worden alleen aangeschaft boeken over rechts- en staatswetenschap, geschiedenis,
letterkunde en schoone kunsten en enkele andere werken, welke moeten dienen om
bestaande collecties aan te vullen.
Behalve de nieuwe boeken werden ten tijde van Campbell's beheer eenige
belangrijke verzamelingen aangekocht; de regeering werd bereid gevonden bij
dergelijke aankoopen een buitengewoon crediet toe te staan. Zoo werd in Januari
1872 de Koninklijke Bibliotheek verrijkt door de belangrijke collectie ‘Spinozana’
van dr. A. van der Linde, terwijl in Februari 1876 de merkwaardige en uitgebreide
schaakbibliotheek van denzelfden heer voor ƒ 3000 werd aangekocht. Beide
verzamelingen, getrouw bijgehouden, maken nog steeds een sieraad der boekerij uit.
In 1877 werden onderhandelingen geopend over den aankoop van de bibliotheek
van prof. J. de Wal; in Augustus kwam het tot een dading, waarbij de Koninklijke
Bibliotheek voor ƒ 8000 in het bezit kwam van deze talrijke collectie, waarin vooral
rechtsgeleerdheid en letterkundige geschiedenis ruim vertegenwoordigd waren.
Campbell smaakte het genoegen, dat meerdere personen bij hun overlijden hun
bibliotheek of een deel ervan aan de Koninklijke boekerij vermaakten, of dat de
erfgenamen haar ten geschenke aanboden. Achtereenvolgens werden daardoor de
bibliotheken van den heer A. Bogaers - vooral geschiedenis en letterkunde,
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waarbij eenige fraaie handschriften - in 1870, van P.A.S. van Limburg Brouwer vooral indologische werken - in 1873, van Jhr. Mr. J. de Witte van Citters - vooral
letterkunde, waarbij een legaat van ƒ 1000, voor welk bedrag boeken over dramaturgie
werden aangekocht - in 1876, van Mr. G. Groen van Prinsterer - vooral staatsrecht
en geschiedenis - in 1879, van den heer Bakhuyzen in 1884, van Mr. H.A. van Dijk
in 1885 en van den heer P.J.B.C. Robidé van der Aa - vooral aardrijkskunde - in
1887, geheel of gedeeltelijk naar de Koninklijke Bibliotheek overgebracht. De
verzameling-Bakhuyzen is er eene van zeer eigenaardige soort. De erflater had
verzameld en in deelen gebonden of in portefeuilles bijeengebracht al wat betrekking
had op de nationale feesten, die in de laatste jaren gevierd zijn, als in 1863, 1872,
1874 enz. Daarbij werd niets over het hoofd gezien: feestliederen en programma's,
aanplakbiljetten, insignes, brochures, enz. enz. alles werd zorgvuldig bijeengebracht.
De nakomeling, die mocht willen weten, hoe in onzen tijd dergelijke feestvieringen
plaats hadden, vindt hier alle gegevens om zijne weetgierigheid te bevredigen.
Voor een niet gering deel is de Koninklijke Bibliotheek deze aanwinsten aan
Campbell verschuldigd. Sommige der hier opgenoemde legaten waren een gevolg
van de vriendschap der schenkers voor den Bibliothecaris. Waar het pas gaf, zocht
hij bezitters van een min of meer belangrijke bibliotheek te overreden, deze aan de
Koninklijke Bibliotheek te vermaken, en deze heeft daarvan in ruime mate de vruchten
geplukt.
De schaduwzijde van den steeds aangroeienden boe-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

269
kenschat - zoo men het een schaduwzijde noemen mag, - was dat het ruime gebouw
al ras te klein werd om alle aanwinsten naar behooren te plaatsen. Reeds in 1874 had
Campbell over toenemend plaatsgebrek geklaagd, en toen de bibliotheek-de Wal
was aangekocht, was er volstrekt geen ruimte beschikbaar om deze omvangrijke
verzameling onder te brengen. Vandaar dat in December 1877 door de regeering
werd aangekocht het gebouw gelegen tusschen het huis van Mevrouw de deuairière
Groeninx van Zoelen en de Koninklijke Bibliotheek, en dat, ofschoon het met de
laatste onder eenen gevel is opgetrokken, toch een afzonderlijk gebouw uitmaakte.
Voorloopig was daardoor in de dringende behoefte voorzien en kon een afzonderlijke
ruime kamer voor de handschriften worden ingericht.
Om die handschriften behoorlijk te catalogiseeren werd de hulp van een
wetenschappelijk man vereischt; er bestond natuurlijk wel een catalogus, maar deze
beantwoordde niet aan de eischen, welke de wetenschap tegenwoordig stelt. Het
vervaardigen van een nieuwen catalogus, was echter een omvangrijke arbeid, waarvoor
noch Campbell, noch de onder-bibliothecaris tijd beschikbaar hadden. Daarom werd
die taak opgedragen aan Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh - daartoe met April 1877 als
tijdelijk ambtenaar benoemd - en na zijn overlijden in October 1880, werd de heer
J. Tideman, hoofdcommies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, naar de
Koninklijke Bibliotheek overgeplaatst om het werk van den overleden geleerde voor
te zetten. Tegelijk met Dr. Bolhuis werd schrijver dezer regelen, eveneens als tijdelijk
ambtenaar aangesteld, bepaaldelijk tot het vervaar-
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digen van den catalogus van de rijke verzameling vlugschriften der Koninklijke
Bibliotheek. Campbell stelde levendig belang in dezen arbeid en betreurde het, als
ten gevolge van meer spoed vereischende werkzaamheden, de pamfletten-catalogus
herhaaldelijk ter zijde gelegd moest worden. Hij heeft echter nog het eerste deel, dat
de jaren 1486 - 1648 omvat, gedrukt kunnen zien.
Terwijl de amanuensis de heer J.A. Deketh in Juni 1877 gestorven en kort daarop
door Mr. J.H.D. Kraeutler opgevolgd was, werd in 1880 opnieuw een tijdelijk
ambtenaar, de heer J.H.D. Kautzmann aangesteld. Naar mate de Bibliotheek in
omvang toenam, deed zich meer en meer behoefte aan meerdere hulp gevoelen en
dit te meer, wijl het vervaardigen van een geheel nieuwen catalogus der geheele
Bibliotheek hoe langer zoo meer een dringende noodzakelijkheid werd. De legende,
alsof er van de Bibliotheek geen catalogus zou bestaan, is natuurlijk een… legende
en niets meer. De bestaande catalogus was echter naar een thans verouderd stelsel
ingericht en bestond uit twee gedeelten. Eenigen tijd nadat de Bibliotheek naar haar
tegenwoordig verblijf was overgebracht werd, naast den reeds bestaanden catalogus,
een supplement aangelegd, waarbij voor een deel de systematische en voor een ander
deel de alphabetische indeeling gevolgd was. Dit supplement was welhaast
omvangrijker dan de catalogus zelf, en steeds dringender deed zich de behoefte
gevoelen om van beide deelen een geheel te maken. Wilde men echter werkelijk een
aan de eischen des tijds beantwoordenden catalogus hebben, dan moest de geheele
boekerij opnieuw beschreven en voor den systematischen cata-
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logus een ander stelsel gevolgd worden; terwijl tevens een volledige alphabetische
catalogus vervaardigd moest worden. Onder Campbell's leiding is met dezen
omvangrijken arbeid een begin gemaakt en zijn enkele afdeelingen voltooid geworden.
De laatste groote verandering die op de Koninklijke Bibliotheek heeft plaats gehad,
terwijl Campbell aan haar hoofd stond, is de inrichting van een nieuwe leeszaal.
Want niet alleen de boekenschat maar ook het aantal bezoekers werd steeds grooter.
De kleine oude leeszaal, die tevens als bureau dienst moest doen, voldeed niet aan
de eischen, die men aan een dergelijk lokaal stellen mag en was wel allerminst een
plaats, waar men zich zonder stoornis aan den arbeid wijden kon. Campbell meende
dat een uitbouwing, met het oog op dreigend plaatsgebrek, niet kon uitblijven en dat
bij een door hem herhaaldelijk voorgestelde uitbouwiug naar de tuinzijde de
gelegenheid zich zou voordoen een aan alle eischen voldoende leeszaal in te richten.
Vandaar dat de thans gevolgde plannen - waarbij twee beneden-lokalen als leeszaal
en bureau zijn ingeruimd - niet zijn volle sympathie hadden, al erkende hij dat deze
verandering, in 1888 tot stand gebracht, in elk geval een verbetering was.
In 1844 als amanuensis benoemd, was het in 1884 veertig jaar geleden dat Campbell
als vast aangesteld ambtenaar aan de Koninklijke Bibliotheek werkzaam was geweest.
Voor de vele vrienden van den Haagschen Bibliothecaris was dit een welkome
gelegenheid om hem te toonen, hoezeer zij hem vereerden en de diensten, door hem
aan de wetenschap bewezen, waardeerden. Den 10den Mei verzamelde zich een talrijke
schaar geleerden, letterkundigen en kunstenaars in de
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zaal Diligentia, om in optocht naar de Koninklijke Bibliotheek te trekken. In een
oogwenk was de ruime woonkamer van den Bibliothecaris met belangstellenden
gevuld en vertolkte prof. Acquoy onder aanbieding van het geschenk, de gevoelens
van hen die aan deze betooging deelnamen; hij mocht er op wijzen dat het Comité
met zijne oproeping in binnen- en buitenland luiden weêrklank had gevonden.
Zoo iemand dan verdiende Campbell een dergelijke hulde; zij werd niet in de
eerste plaats gebracht aan den geleerden bibliograaf, die zich door zijne werken op
zijn gebied een grooten naam verworven had, maar vooral aan den bibliothecaris,
aan den man, die door een zijner Fransche collegas ‘le plus aimable des
bibliothécaires’ genoemd werd. Dien eeretitel had hij zich verworven door zijne
groote hulpvaardigheid en niet het minst door de wijze waarop hij zijne hulp
verleende. Geleerde van naam of eerstbeginnende, die zich nog een eigen weg moest
banen op het veld der wetenschap, allen werden steeds even voorkomend ontvangen
en voortgeholpen. Campbell was vormelijk beleefd in dien zin, dat hij niet licht tegen
den vorm zondigen of de vormen uit het oog verliezen zou, maar die vormelijkheid
hinderde bij hem niet, omdat zij nooit als dekmantel diende voor onwelwillendheid
of om iemand, die zijn hulp kwam inroepen, af te schrikken. En die hulp werd
dagelijks ingeroepen en bepaalde zich niet tot aanvragen om boeken of verzoek om
inlichtingen aangaande hetgeen over een bepaald onderwerp op de Koninklijke
Bibliotheek aanwezig was. Meermalen gold het een beroep op de omvangrijke
algemeene kennis, welke de bibliothecaris zich eigen had gemaakt en waardoor hij
in staat was
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soms nog inlichtingen te geven, waar alle andere bronnen u in den steek lieten. Kwam
men, na vruchteloos bijzonderheden over de eene of andere zaak gezocht te hebben,
ten einde raad bij Campbell met de vraag: ‘Weet u nog iets?’ dan leunde hij een
oogenblik achterover in zijn stoel, tuurde naar buiten terwijl hij met de rechterhand
langs de kin streek en welhaast klonk het dan: ‘Och, ziet u nog eens hier of daar’.
Gewoonlijk was daarmede een spoor aangegeven, dat tot verdere ontdekkingen
aanleiding gaf. Campbell was de algemeene vraagbaak wegens zijn verbazende
boekenkennis; niemand was als hij thuis in de Koninklijke Bibliotheek, en niemand
zal het ooit in die mate na hem zijn. Hij toch had er de meeste boeken zien komen,
en zijn stalen geheugen hield vast, waarmede het eenmaal in aanraking was geweest.
Voeg daarbij de gave om bij het doorbladeren van een boek zich in korten tijd
vertrouwd te maken met den inhoud. Toen ik nog slechts korten tijd aan de Bibliotheek
werkzaam was en Campbell mij in een nieuw aangekocht boek vond lezen, zeide hij
lachende: ‘Denk er aan, de meeste menschen lezen het boek maar niet de voorrede,
en toch als men de voorrede gelezen heeft, weet men gewoonlijk al wat er in het
boek zelf staat, bepaal u dus gewoonlijk bij de voorrede.’ Een dergelijk paradox moet
natuurlijk cum grano salis worden opgevat, en was in het minst geen blijk van
oppervlakkigheid. Campbell had werkelijk geleerd, bij het beschrijven of
catalogiseeren van een boek het door te bladeren en in korten tijd zich van den inhoud
op de hoogte te stellen. Daarbij met een open oog voor het komische bedeeld, kende
hij tal van anecdotes, op de boeken of de schrijvers
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betrekking hebbende. De schijnbaar zoo dorre studie der oude boeken werd niet
alleen belangrijk, maar ook vermakelijk, wanneer men met Campbell er over praatte.
Kwam men met een oud boek bij hem, dan kreeg men niet alleen de gevraagde
inlichtingen, maar dikwijls ook een historische aardigheid over den inhoud of den
schrijver, waardoor die oude vergeelde bladen ineens een ander aanzien kregen. En
wanneer zich iemand aanmeldde, die werkelijk belangstelde in de zaken waarvoor
Campbell hart had, met welk een trots kon hij dan de schatten laten zien, aan zijne
zorgen toevertrouwd. Dan werden de kasten van de koningskamer geopend, om met
groote voorzichtigheid een kostbaar handschrift of een zeldzaam boek aan den
bezoeker te toonen. Als hij dan het fraaie drukwerk van een Aldus of Elzevier liet
bewonderen, of liefkozend over de onberispelijk gladde banden van een Capé of
Petit heenstreek, klonk het: ‘Heerlijk, niet waar’?
Maar niet alleen de boekenliefhebbers vonden bij Campbell een gunstig onthaal;
ieder die een beroep deed op zijn ervaring, werd voortgeholpen. Hij liet niet gaarne
iemand van zich gaan, zonder de gevraagde inlichting te hebben gegeven, en, was
het zijn streven om de Koninklijke Bibliotheek zoo goed mogelijk aan hare
bestemming te doen beantwoorden, hij zelf ontzag geen moeite of inspanning, waar
het er op aankwam anderen te helpen en ter zijde te staan. Hoevele boeken zagen
niet het licht, waarvan de voorrede gewaagde van den steun, den schrijvers bij hunne
nasporingen van de zijde van den Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek ten deel
gevallen. Een opsomming van de vaderlandsche geleerden die Campbell's hulp
ondervonden en op prijs stelden, kan achterwege
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blijven. Voor een persoon moet een uitzondering worden gemaakt, namelijk voor
den heer A.D. Schinkel, omdat de omgang met dezen boekenkenner niet zonder
invloed op Campbell's vorming is geweest. Wekelijks en later om de veertien dagen
gebruikte Campbell bij hem het middagmaal. De avonduren werden dan gewoonlijk
aan letterkundigen arbeid besteed; bij de samenstelling van het meerendeel der
geschriften van den heer Schinkel verleende Campbell zijne medewerking, terwijl
hij den catalogus van de verzameling incunabelen van zijn bejaarden vriend
vervaardigde1.
Van de buitenlandsche geleerden die Campbell meermalen voorthielp, noem ik
Brodhead, Murphy, Ranke, Buckle, Carutti, Folsom, Bradshaw, Wiffen, Motley,
Weale, De Laborde, Theal, Juste, Gachard, Laspeyres, Willems, Ferd. v.d. Haeghen,
Leop. Delisle, Paul Marchegay, Conway, Mad. d'Agoult, enz. enz. Velen hebben
erkend dat zij zonder de hulp van Campbell niet in staat zouden zijn geweest, hunne
boeken te maken tot wat zij zijn. Zonder de medewerking van Holtrop en Campbell
had Bradshaw nooit zijn palaeotypographische opstellen2 kunnen schrijven. En gelijk
de heer Alphonse Willems voor zijn beroemd werk over de Elzeviers veel aan
Campbell verschuldigd is, zoo werd herhaaldelijk en zelden tevergeefs door den heer
Ferd. van der Haeghen bij de bewerking van de

1
2

Handschriften en oude drukken (incunabulen), deel uitmakende van de kunst- en
letterverzamelingen van A.D. Schinkel. ('s Gravenhage) 1853 met een Vervolg van 1857.
A Classical Index of the Fifteenth Century Books in the De Meyer Collection sold at Ghent,
November 1869 en List of the Founds of Type and Woodcut Devices used by Printers in
Holland in the Fifteenth Century, 1871, gezamenlijk herdrukt als: H. Bradshaw, Collected
Papers. Cambridge, 1889. in 8o.
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Bibliotheca Belgica de voorlichting en medewerking ingeroepen van den Haagschen
bibliothecaris, die de beide Belgische bibliografen onder zijne warme vrienden telde.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die gemakkelijk aanzienlijk vermeerderd zouden
kunnen worden. Dat het dikwijls niet enkel op de welwillendheid van den
bibliothecaris aankwam maar wel degelijk op zijn groote zaakkennis, bewijst
bijvoorbeeld het werk van den heer Conway over de Nederlandsche houtsnijders der
vijftiende eeuw. Wie als Campbell had hem al die oude boeken met houtsneden
kunnen toonen en hem daarenboven nog opmerkzaam maken op wat zich aangaande
dit onderwerp in andere bibliotheken bevindt? Kwam graaf De Laborde in den Haag
nasporingen doen voor zijne werken over de Coligny's, Campbell was daarbij zijn
getrouwe hulp en steun. Kon de Fransche geleerde niet altijd met onze taal overweg
of stuitte hij op moeielijkheden, de bibliothecaris was dadelijk gereed om voor de
vuist een bladzijde van Bor of van Meteren in het Fransch te vertalen. En daarbij
bepaalde zich zijn hulp niet; zoowel voor den genoemde als voor den heer Marchegay
deed hij nasporingen in archieven. Zoo had de heer De Laborde hem om een afschrift
van het testament van Louise de Coligny gevraagd. Campbell begaf zich naar het
huisarchief des konings, maar de archivaris, die hem anders gaarne ter wille was,
maakte bezwaar hem zonder de toestemming des konings inzage van de testamenten
der leden van het huis Oranje-Nassau te geven. Campbell wendde zich dus tot den
koning en Zijne Majesteit, die den bibliothecaris hoog schatte, stond toe dat het
testament hem werd afgegeven. Campbell schiep er altijd behagen in te vertellen,
hoe verbaasd de archi-
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varis was, dat de koning hem zelfs de testamenten van de leden zijner familie
toevertrouwde. ‘Wat kan ik u nu nog weigeren?’ vroeg hij.
Campbell sprak vloeiend Fransch, Engelsch en Duitsch wat hem vooral bij de
bezoeken van vreemde geleerden te stade kwam. Menige gezant eener vreemde
mogendheid kende den weg naar de koningskamer der Koninklijke Bibiotheek, waar
zij herhaaldelijk bij den bibliothecaris aanklopten. Vooral, als bij overlevering,
kwamen zich de Amerikaansche gezanten bij hem aanmelden. Nu eens was het voor
hen zelven, dan weder waren zij de tolk van andere Amerikanen, die de voorlichting
van Campbell behoefden.
Daarbij had deze steeds tijd; nooit werd iemand afgescheept met de boodschap
dat de bibliothecaris hem niet kon ontvangen. En toch kon het soms druk loopen met
bezoekers; de een kwam een inlichting vragen, de ander wilde den bibliothecaris
voor bewezen hulp bedanken, een derde meende zich een verblijf in de residentie
ten nutte te moeten maken om hem even de hand te drukken. Dan gebeurde het wel,
dat Campbell 's avonds laat zat te werken om de schade in te halen.
Was Campbell voor de bezoekers altijd vriendelijk en voorkomend, zoo was hij
ook als chef. Ook voor het personeel der bibliotheek had hij altoos tijd; ieder werd
op de aangenaamste wijze voortgeholpen, en nooit hoorde men een onvriendelijk of
ongeduldig woord, terwijl hij zelf het beste voorbeeld gaf, hoe men als bibliothecaris
zich van zijne verplichtingen moet kwijten.
Campbell bleef werken tot het einde, en tot voor korten tijd liet het zich aanzien
alsof dat einde nog lang niet te wachten was. Den 15den October 1889
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vierde hij zijn zeventigsten verjaardag als een krachtig grijsaard met een nog jeugdig
hart. Helaas, spoedig daarna deden zich minder gunstige verschijnselen voor, en in
den loop van den winter klaagde hij herhaaldelijk over zijn maag, die haar plicht
maar niet wilde doen, waardoor alle voedsel hem tegenstond.
Naarmate de winter eindigde, werd de toestand ernstiger, en toen de Lentemaand
was aangebroken was het voor niemand meer een geheim, dat het ergste te vreezen
stond. Campbell zelf maakte zich geen illusies; hij wist dat zijn uur weldra zou slaan.
Vervulde de gedachte aan hen die hij achterliet hem met zorg, hij zelf had vrede met
zijn lot. Bedaard en kalm - zooals hij zijn geheele leven geweest was - maakte hij
beschikkingen en sprak over zijn naderend einde. Werd hem nog van mogelijke
beterschap gesproken, dan klonk het antwoord: ‘Heusch, u zult zien hoe spoedig het
gedaan is, nog enkele dagen op mijn stoel, daarna een korten tijd te bed en dan is het
uit. Maar ik heb niet te klagen; ik heb een goed leven gehad en met succes gewerkt.
Welnu, men kan toch niet altijd hier blijven.’ Hij had goed gezien. Nog deed hij als
altijd zijn werk en stond iedereen te woord, maar het vermoeide hem meer, dan hij
wilde weten en had hij zich in zijn huiskamer teruggetrokken, dan viel hij bij herhaling
in slaap. Reeds had men zijn bed naar zijn woonkamer moeten overbrengen, omdat
hij de trappen niet meer kon opklimmen. Zondag 16 Maart werd hem door de
geneesheeren voorgeschreven, te bed te blijven. Nog een week lang bleef hij van
zijn legerstede af de bibliotheek besturen; toen moest hij ook dat overlaten. Zijn
krachtig gestel onderging slechts zeer langzaam het sloo-
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pingsproces; als een echt wijsgeer, die begreep genoeg te hebben geleefd, zag hij
den dood naderen, nam van velen afscheid, had nog voor ieder een vriendelijk of
opwekkend woord en regelde wat er te regelen viel. Eindelijk den 2den April had de
dood overwonnen, en toen de Koninklijke Bibliotheek geopend werd, was de
koningskamer gesloten; daar rustte te midden van zoovele schatten waarmede hij
gewoekerd had als geen ander na hem zou kunnen doen, de Bibliothecaris, die meer
dan vijftig jaren te midden van hen had geleefd.
Het heengaan van Campbell werd in wijden kring betreurd, in zijn langdurige
loopbaan was hij met zooveel en zoo velerlei menschen in aanraking gekomen, en
hij had de kunst verstaan zich de sympathie te verwerven van wie hem leerden kennen.
De eenvoudige, bescheiden geleerde, die nooit zich zelven op den voorgrond stelde,
die, waar zijn hulp gevraagd werd, haar steeds verleende zonder eenig vertoon, die
zich nooit als gezaghebbende opwierp, was een zeer geziene figuur in onze
letterkundige wereld en ook in kunstkringen. Hij zelf had een ontwikkeld kunstgevoel
dat hem begeerig elke gelegenheid deed aangrijpen om van de voortbrengselen der
kunst te genieten. Ging hij een vergadering der Koninklijke Akademie bijwonen,
dan reisde hij reeds vroegtijdig naar Amsterdam, om in de morgenuren met zijn
vriend Vosmaer musea of tentoonstellingen te bezoeken. Ook van muziek genoot
Campbell als weinigen; ofschoon haar zelf niet beoefenende was zijn gehoor in die
mate ontwikkeld, dat hij de melodiën van groote werken, vóór jaren gehoord, geheel
kon aangeven. Zelden werd door hem een gelegenheid verzuimd de groote uitvoe-
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ringen in de stad zijner inwoning bij te wonen.
Als bibliograaf heeft Campbell zich beroemd gemaakt door de uitgave zijner Annales.
Reeds vóór de catalogus van de incunabelen der Koninklijke Bibliotheek het licht
had gezien, had Holtrop met Campbell het plan gevormd voor de uitgave van een
bibliographie der Nederlandsche wiegedrukken. Wat tot dusverre in ons land over
incunabelen was geschreven was het werk van dilettanten en miste, op een enkele
uitzondering na1, wetenschappelijke waarde, en het hoogst verdienstelijke werk van
Hain2 was karig in mededeelingen over Nederlandsche incunabelen. Er moest een
nog zoo goed als onontgonnen terrein bearbeid worden, zonder dat op het werk van
voorgangers kon worden voortgebouwd. Een eerste schrede op dezen weg was naast den catalogus van de incunabelen der Koninklijke Bibliotheek - de uitgave van
de Monuments typographiques. Dit werk was als het ware de ligger, die het steeds
voortgezet wetenschappelijk onderzoek van Holtrop en Campbell moest
vergemakkelijken. De Monuments toch geven getrouwe afbeeldingen van al de
bekende lettersoorten waarmede in ons land is gedrukt, van houtsneden, die in de
vijftiende eeuw zijn gebruikt en van de drukkersmerken der boekdrukkers. De heer
Holtrop had geen moeite ontzien om ook in het buitenland Nederlandsche incu-

1
2

Du Puy de Montbrun, Recherches bibliographiques sur quelques impressions néerlandaises
du 15e et du 16e siècle, 1836.
L Hain, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typograph. inventa usque
ad a. 1500 typis expressi recensentur. Stuttg. 1826-1836.
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nabelen op te sporen, ten einde zijn werk zoo volledig mogelijk te maken. Het is
duidelijk van hoeveel gewicht een dergelijk boek voor de samenstelling van de
ontworpen bibliographie moest zijn. Kwam een nog onbekende Nederlandsche
incunabel den beiden bibliografen in handen, dan waren de Monuments een kostelijk
hulpmiddel om uit te maken van welke drukkerij het boek afkomstig moest zijn.
Die ontworpen bibliographie, waarin al de bekende voortbrengselen der
Nederlandsche drukpersen uit de vijftiende eeuw uitvoerig zouden worden beschreven,
samen te stellen, bleef aan Campbell overgelaten. Maar gelijk hij den heer Holtrop
bij de bewerking zijner bibliographische uitgaven had ter zijde gestaan, zoo verleende
deze zijne medewerking aan de Annales. Bij Holtrops dood - op den 13den Februari
1870 - was het werk nog lang niet voltooid. Aangespoord door zijn vriend, den heer
Martinus Nijhoff, besloot Campbell tot de uitgave over te gaan, echter niet zonder
het geheel nog eens te hebben overgewerkt. Oorspronkelijk toch was het boek in het
Latijn geschreven; tegen het ter perse leggen in dien vorm bestonden overwegende
bezwaren en daarom werden de Annales in het Fransch overgebracht. Na een arbeid
van vijf en twintig jaren zagen dan in 1874 het licht de Annales de la Typographie
Néerlandaise au XVe siècle (La Haye, Martinus Nijhoff), een lijvig boekdeel, dat
den naam van den Haagschen bibliothecaris, die reeds lang een goeden klank had,
in de oude en nieuwe wereld beroemd maakte.
Voor den oningewijde is het wellicht niet gemakkelijk zich eenig denkbeeld te
vormen van den inspannenden arbeid, door een dergelijk werk vereischt.
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Het geldt hier toch niet enkel een lijst van boekwerken uit de vijftiende eeuw, maar
van de beschreven boeken moest zooveel mogelijk bepaald worden waar en door
wie zij gedrukt werden. Dit nu is uiterst moeielijk, wijl vele boeken - en daaronder
de oudsten - elke aanwijzing van dien aard missen. De oudste boeken, nl. van
Nederlandschen oorsprong, werden vroeger kortweg ‘Costerianen’ genoemd, omdat
men hier de voortbrengselen meende voor zich te hebben van de pers, waarmede
Laurens Coster gedrukt zou hebben. Hier beweegt men zich nog steeds op het gebied
van min of meer waarschijnlijke gissingen. Bij de jongere boeken uit de vijftiende
eeuw, vooral van de laatste vijf en twintig jaren heeft men vaster grond onder de
voeten. Het is mogelijk hier den weg te vinden, hetzij dan ten koste van langdurige
en zeer nauwkeurige nasporingen. Om uit te maken of een incunabel in Nederland
gedrukt is, moet men niet alleen vertrouwd zijn met de eigenaardigheden der
Nederlandsche persen, maar ook met die van het buitenland. Het is dus niet voldoende
de letters te kennen, waarmede Ketelaer en de Leempt te Utrecht of van Os te Zwolle
drukten, maar men dient op de hoogte te zijn van de typen en drukkersmerken, welke
te Mainz en te Keulen, te Straatsburg en te Parijs werden gebruikt. Is eenmaal
vastgesteld, dat een boek van een Nederlandsche drukpers afkomstig is, dan staat
men voor de moeielijkheid om te beslissen wie het gedrukt heeft. Daarbij doen zich
dan weer eigenaardige moeielijkheden voor. De letters en houtsneêplaten, door den
eenen boekdrukker gebruikt, gingen soms na verloop van enkele jaren over in het
bezit van een ander. Zoo werden - om enkele voorbeelden
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te noemen - de houtsnêeplaten, die voor den ‘Spiegel onzer behoudenis’ gediend
hebben, in 1481 door Veldener te Utrecht gebruikt. De platen van de ‘Biblia
Pauperum’ werden later doorgezaagd, en enkele daarvan dienden den boekdrukker
van Os te Zwolle om er door hem gedrukte boeken mede te versieren. De letters
waarmede Nic. Ketelaer en G. de Leempt in 1473 en 1474 te Utrecht hun bedrijf
uitoefenden, gingen nog in 1474 over in handen van Willem Hees, eveneens te Utrecht
wonende. De letters, door Jac. Bellaert te Delft tusschen 1483 en 1486 gebezigd,
vindt men terug bij G. Leeu te Gouda in 1484 en te Antwerpen in 1485 en 1487, dan
bij Nic. Leeu te Antwerpen in 1488 en later bij P. van Os te Zwolle in 1493. Met
dergelijke bijzonderheden - en met hoe velen meer? - moet de beoefenaar van de
geschiedenis der palaeotypographie niet alleen bekend zijn, maar zij moeten hem
telkens voor den geest staan, waar het geldt het drukoord van een boek te bepalen.
Campbell had het in dit opzicht tot een hoogte gebracht, die hem, waar het incunabelen
gold, tot de vraagbaak van geheel Europa maakte. Vond de een of ander een in
Nederland gedrukt incunabel, die niet in zijne Annales vermeld was, dan werd
gewoonlijk de Haagsche bibliothecaris om voorlichting gevraagd. Het gebeurde wel
dat kort daarop het zeldzame boek voor een hoogen prijs aan de Koninklijke
Bibliotheek te koop werd aangeboden. Campbell kon dan met zijn ironisch lachje
zeggen: ‘Kijk, nu heb ik de menschen eerst te wijs gemaakt en nu moet ik het bezuren,
door het boek duurder te betalen, dan anders het geval zou zijn geweest.’
Campbell had gegeven wat destijds van de oudste
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voortbrengselen der Nederlandsche persen bekend was, en al had hij geen moeite
ontzien om zijn boek zoo volledig mogelijk te maken, toch kon het wel niet anders
of er moest nog telkens drukwerk voor den dag komen, dat in zijne Annales een
plaats had verdiend. Maar daardoor bleek tevens het nut van zijn boek; binnen- en
buitenlandsche geleerden werden er nu als van zelf toe gebracht, hem mededeeling
te doen van hetgeen hun in handen kwam, dat hem onbekend was gebleven. Zoo was
hij in staat in 1878, 1884 en 1889 supplementen te geven1, waardoor hij tevens in de
gelegenheid was verbeteringen aan te brengen, en op sommige conjecturen, in 1874
geuit, terug te komen. De geschiedenis der palaeotypographie bleef zijn geliefkoosde
studie; twee dagen vóór hij bedlegerig werd, was hij, ofschoon zeer verzwakt en
spoedig vermoeid, nog bezig voor een Duitschen geleerde een uitvoerige beschrijving
van eenige incunabelen der Koninklijke Bibliotheek op te stellen.
Wellicht zal deze of gene de vraag niet kunnen weêrhouden: Welk nut steekt er
in, zijn leven te wijden aan het bestudeeren van die oude boeken, en wat doet het er
toe of eenig boekwerk te Haarlem of te Utrecht is gedrukt? - Maar zoo sprekende
toont men volstrekt niet te begrijpen waarom het hier te doen is. Niet alleen toch
mannen van het vak, bibliografen, bibliothecarissen, antiquaren en boekenliefhebbers
worden door een boek als het meesterwerk van Campbell gebaat, neen voor de
wetenschap in uitgebreiden zin is zijn werk van groote beteekenis. Dit

1

Ook voor een vierde supplement had Campbell reeds weder eenige gegevens verzameld, die
door den heer Martinus Nijhoff zullen worden uitgegeven.
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is in tal van beoordeelingen in binnen- en buitenlandsche wetenschappelijke organen
erkend. Ik beroep mij hier op het getuigenis van een geleerde als wijlen prof. W.
Moll, die volmondig erkende hoezeer Campbell door zijne uitgave de beoefenaars
van geschiedenis en letteren aan zich had verplicht. En geen wonder! Het geldt hier
een stuk beschavingsgeschiedenis. Een boek als de Annales geeft een beeld van den
toestand der beschaving in ons land in de laatste helft der vijftiende eeuw; het leert
ons wat destijds de meest gewilde lectuur was, met welke vragen de geleerden zich
bezighielden en levert kostelijke bijdragen om de hoogte die eenig vak van wetenschap
destijds had bereikt, te bepalen.
Ook voor de geschiedenis der nijverheid zijn de Annales van waarde; de lijsten
die het werk besluiten, geven een overzicht van de plaatsen, waar in de Nederlanden
drukkerijen gevestigd waren. Zij doen b.v. zien dat in kleinere plaatsen reeds persen
aan het werk waren in een tijd toen menige grootere stad nog van dit voertuig der
beschaving verstoken was. Tevens blijkt uit die lijsten hoeveel van de geschiedenis
der palaeotypographie ons tot dusverre onbekend bleef. Immers van sommige
boekdrukkers is slechts één door hen gedrukt boek bekend. Ofschoon het ook destijds
meermalen voorkwam, dat een drukkerij na korten tijd in andere handen overging,
is het toch moeielijk aan te nemen, dat een persoon zich een drukpers met al wat er
toe behoort, zal hebben aangeschaft alleen om één boek te drukken, te meer daar de
boekdrukkers dikwijls zelf voor het gieten der typen zorgden. Vreemder nog is de
bijzonderheid, dat wij bij sommigen een boek de pers zien verlaten,
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dan in jaren niets meer van hen vernemen, en vervolgens na geruimen tijd van een
ander door hen gedrukt werk hooren. Nu is het toch zeker niet waarschijnlijk, dat
een drukkerij gedurende meerdere jaren ongebruikt zal zijn gebleven. Het vermoeden
ligt dus voor de hand dat er meer gedrukt is, dan wij weten.
Geen ander land kan wijzen op werken als de Monuments en de Annales, die tot
dusver eenig in haar soort zijn.
Het terrein, waarop Campbell zich bij zijn studiën bewoog, bracht er hem als van
zelf toe, zijne meening te zeggen over het zoo moeielijke vraagstuk van de uitvinding
der boekdrukkunst. Er zullen weinigen gevonden worden zóó bevoegd om in dezen
een woord mede te spreken als hij. Hij deed het op een wijze, die hem tot eer
verstrekte en die een aangenamen indruk moest maken op allen, die in het onderwerp
belang stellen, maar die in de geschriften der strijdende partijen juist datgene misten,
waaraan zij het meest behoefte hadden, een kalme, bezadigde uiteenzetting der feiten,
welke hierbij ter sprake komen. Eigenaardig is het verschijnsel dat het hier besproken
vraagstuk bij uitstek de eigenschap schijnt te bezitten om bij hen, die er zich mede
bezig houden, de hartstochten op te wekken, tot schade voor den goeden toon. In de
geschriften aan dat onderwerp gewijd heerscht dikwerf een bitterheid, die aan een
onbevooroordeeld onderzoek slechts nadeel kan doen. De pleidooien der beide
voornaamste kampvechters, Dr. A. van der Linde en de heer J.A. Hessels bevatten
een schat van geleerdheid, maar ook menige personaliteit, die liever achterwege had
moeten blijven. Beide
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stelden er prijs op, Campbell voor hun gevoelen te winnen, om zich op zulk een
gezaghebbend geleerde te kunnen beroepen. Maar deze was er de man niet naar om
blind te zijn voor de leemten, die hunne betoogen aankleefden. In hunne teleurstelling
schold de een hem een ‘vagebond’, terwijl de tweede hem van knoeierij beschuldigde.
Dit alles schrikte hem niet af om onbewimpeld zijn gevoelen te zeggen, daarbij
gedachtig aan de spreuk: ‘In dubiis abstine’.
Opgewekt door Holtrop en Campbell om de geschiedenis van de uitvinding der
boekdrukkunst van den beginne af na te gaan, had Dr. van der Linde in 1870 een
reeks artikelen in den ‘Nederlandschen Spectator’ geschreven, om aan te toonen dat
de overlevering, alsof Laurens Coster te Haarlem de boekdrukkunst zou hebben
uitgevonden, tot het gebied der legende moet worden teruggebracht. Dat betoog als ‘De Haarlemsche Costerlegende’ afzonderlijk uitgegeven - had voor een groot
deel Campbell's sympathie, gelijk hij in de voorrede voor het eerste supplement van
zijn Annales deed uitkomen. Maar van der Linde ging verder en gaf in 1878 een boek
uit: ‘Gutenberg; Geschichte und Erdichtung aus den Quellen nachgewiesen’, dat het
bewijs moest leveren, dat aan Gutenberg werkelijk de eer der uitvinding toekomt.
Dit was echter meer dan men, volgens Campbell, bewijzen kon. Van der Linde liet
het hier niet bij rusten en gaf enkele jaren later zijne ‘Geschichte der Erfindung der
Buchdruckkunst’, waarin op het aangegeven thema werd voortgeborduurd. Maar nu
trad de heer Hessels als kampioen voor Haarlem in het krijt. Deze hoogst bekwame
leerling van den beroemden bibliothecaris van Cambridge, Henry Bradshaw,
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was eerst door de ‘Coster-legende’ tot van der Linde's gevoelen bekeerd; hij vertaalde
het boekske zelfs in het Engelsch. Maar evenmin als Campbell kon hij mêegaan met
den ‘Gutenberg’. Hij handelde met dit boek als van der Linde zelf met de overlevering
aangaande Coster had gedaan en schreef in 1882 zijn ‘Gutenberg, was he the inventor
of Printing’? waarin de leemten in van der Linde's bewijsvoering aan de kaak werden
gesteld. Het laatste boek van Gutenberg's apologeet deed bij den heer Hessels de gal
overloopen; opnieuw zette hij zich tot een nauwgezet onderzoek van al wat op het
onderwerp betrekking heeft en meende als slot van zijne nasporingen het bewijs te
kunnen leveren, dat werkelijk te Haarlem de bakermat der boekdrukkunst gezocht
moet worden. In een reeks artikelen in de ‘Academy’ trachtte hij dit aan te toonen1.
Naar gelang deze artikelen het licht zagen, gaf Campbell er in de Nederlandsche
Spectator (1887 No. 19-34) verslag van, om zijn overzicht te besluiten met deze
woorden: ‘De Nederlandsche Spectator heeft met dezelfde gevoelens, welke, naar
zijn zeggen, den Heer Hessels bezield hebben, verslag gegeven van zijn arbeid. Hij
heeft 's mans geleerdheid in de zaken, de boekdrukkunst betreffende, bewonderd en
dat niet verheeld. Met de grootste belangstelling heeft hij het opzet gevolgd om voor
Nederland terug te winnen de eer, die het in 1870 verloren heeft. Eerlijk gezegd is
de overtuiging van den heer Hessels niet in hem overgegaan en blijft hij voor de
raadsels van de boekdrukkunst-geschiedenis staan;

1

Afzonderlijk verschenen als ‘Haarlem the birthplace of printing, not Mainz’, in het Hollandsch
vertaald als ‘Haarlem de geboorteplaats der boekdrukkunst, niet Mainz’.
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noch steeds is die geschiedenis voor hem een sphynx. Tot zijn groot leedwezen’. In
No. 36 van denzelfden jaargang zette hij zijn eigen standpunt uiteen.
Daarin werd op Campbell's bedaarde, wetenschappelijke wijze, zonder
personaliteiten, aangetoond waarom hij meende dat de bewijsvoering van den Heer
Hessels geen steek houdt. Daarna ging Campbell verder en stelde de vraag, hoe wij
ons dan het ontstaan van het eerste Nederlandsche drukwerk te denken hebben. Het
eerste boek in ons land met een jaartal gedrukt is van het jaar 1473, maar het is bekend
dat er vóór dien tijd een aantal boeken hier te lande zijn gedrukt, die vroeger
eenvoudig als drukwerk van Coster werden beschouwd. Ik geef hier Campbell's
antwoord op de gestelde vraag met zijne eigene woorden: ‘Wij zouden niet ongeneigd
wezen om hier aan iets zeer bizonders, namelijk aan eene gelijktijdige of eene
nauitvinding (co- of postinventio) te denken. Men verbeelde zich dat, in tegenstelling
met wat de Keulsche Kroniek getuigt, iemand in Nederland zich veel bezig hield
met boeken en het vermenigvuldigen er van door afschrijven of door de houtsnêekunst
(er bestaan meerdere xylografische Donaten); die man heeft de te Ments gedrukte
werken gezien en bewonderd, hij heeft ook, zoo langzamerhand, van de Mentsers
die in 1462 hunne stad hebben moeten verlaten, vernomen hoe, ongeveer, het inrichten
van een boekdrukkerij daar in zijn werk was gegaan en, geholpen door zulk een
deskundige, heeft hij den arbeid aanvaard om, voor Nederland en met Nederlandsche
letters, de noodige werktuigen bijeen te brengen en boeken te drukken. Dat hij daarna
bij zijne tijdgenooten, die noch niet zooveel van de Duitsche typographie vernomen
hadden,
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voor een uitvinder gehouden werd is minder te verwonderen omdat hij, op zijne
beurt, weder een zekere geheimzinnigheid bij zijn arbeid zal in acht genomen hebben’.
Deze meening is een hypothese als elke andere en niet meer, maar iets vaster grond
heeft men onder de voeten wanneer men tracht te bepalen, waar de oudste drukpers
in ons land gevestigd was. Volgens Campbell moet hier in de eerste plaats aan Utrecht
gedacht worden. Zijn gronden voor deze opvatting heeft hij uiteengezet in de voorrede
van de Annales, in het aangehaalde opstel van den Nederlandschen Spectator, en in
de ‘Bibliographische Adversaria’, IV, 197-200 en V, 169-1721. Reeds aanstonds
moet in het oog vallen dat in geen andere plaats zoozeer als te Utrecht, de zetel van
den Aartsbisschop en met geleerde scholen in haar midden, behoefte aan een drukkerij
zal hebben bestaan. Er is echter meer. De eerste bekende drukkerij aldaar is die van
Ketelaer en de Leempt; de door hen gedrukte boeken vertoonen zulk een sprekende
familie-gelijkenis met de voortbrengselen der Nederlandsche prototypographie dat
Gerard Meerman, die een bevoegd beoordeelaar was waar het incunabelen gold, in
zijne ‘Origines typographiae’ een hunner boeken tot die prototypographie meende
te moeten brengen, een dwaling voortgekomen uit onbekendheid met de ‘Biblia
Scolastica’ van Petrus Comestor, het eenige boek dat de namen van

1

Het laatste opstel is vertaald overgenomen uit: Études archéologiques, linguistiques et
historiques dédiées à M. le Docteur C. Leemans, à l'occasion du cinquantième anniversaire
de sa nomination aux fonctions de directeur du Musée archéologique des Pays-Bas. Leide.
E.J. Brill 1885’.
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Ketelaer en de Leempt draagt. Tot de voortbrengselen der prototypographie behooren
ook de vier drukken (twee Latijnsche en twee Hollandsche) van den ‘Spiegel onzer
behoudenis’; de houtblokken hiervoor gebruikt komen het eerst weer voor den dag
te Utrecht, toen Johannes Veldener er in 1481 enkelen gebruikte tot versiering van
de door hem gedrukte ‘Epistolen ende evangelien.’ Het tot dusverre aangevoerde
levert zeker niet het bewijs dat de eerste Nederlandsche drukpers te Utrecht werkte;
het zijn echter aanwijzingen, die, in verband met twee andere ontdekkingen, niet van
waarde ontbloot zijn. In 1880 werd door den Utrechtschen Bibliothecaris, wijlen Dr.
P.A. Tiele, aan Campbell een oorspronkelijken band toegezonden, die te Utrecht
vervaardigd moet zijn, waarin zich als schutblad een blad bevond, gedrukt met
dezelfde groote lettersoort van Ludovici Pontani de Roma Singularia Juris. Dit laatste
boek behoort alweder tot de voortbrengselen der Nederlandsche prototypographie,
en dit schutblad levert in elk geval het bewijs dat afval van de eerste drukkerij bij
het binden van boeken te Utrecht werd gebruikt. In Februari 1886 vond de Utrechtsche
Archivaris Mr. S. Muller Fz. een gedeelte van een Franschen Donaat, gedrukt met
de typen van den ‘Spiegel onzer behoudenis’ (Campbell, Annales, 3e Suppl. no.
615a)1. Terecht oordeelde Campbell dat dit unicum hoogstwaar-

1

Deze Donaat is na Campbell's dood gefacsimileerd in druk verschenen onder den titel: L'Ars
Minor de Donat. Traduction Française reproduite en facsimilé d'après l'incunable unique
de la Bibliothèqne de l'Université d'Utrecht et publiée par Leon Dorez (Paris, 1890). De
opdracht luidt: ‘Cl. viri M.F.A.G. Campbell Hagensis Bibliothecarii de re literaria optime
meriti memoriae sacrum.’
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schijnlijk te Utrecht moet zijn gedrukt; daar toch zetelde als Aartsbisschop de
Franschman, David van Bourgondië, aan wiens hof het niet ontbroken zal hebben
aan Franschen. Het is zeker niet gewaagd te onderstellen, dat de prelaat, die de
wetenschap bevorderde, er op gesteld is geweest, dat zijn gevolg door een in het
Fransch gedrukte spraakkunst in staat zou worden gesteld zich de Latijnsche taal
eigen te maken. Campbell althans zag in dezen Donaat een nieuw bewijs voor de
door hem verdedigde stelling, al erkende hij volmondig de mogelijkheid, dat latere
ontdekkingen een andere plaats als bakermat der boekdrukkunst in ons vaderland
zouden kunnen aanwijzen.
Behalve de genoemde gaf Campbell nog eenige bijdragen voor de geschiedenis
van de boekdrukkunst in ons land, opgenomen in de ‘Bibliographische Adversaria’.
Daartoe behooren: ‘De beginselen der boekdrukkunst te Rotterdam’ (I, 5-10 en 80),
waarin voor het eerst werd bewezen, dat in genoemde plaats reeds in het begin der
zestiende eeuw werd gedrukt door Heynricus Lettersnider (ook bekend als Hendrick
Pietersz), en ‘De eerste boekdrukker te Alkmaar’, (V, 1-6).
Doen Campell's palaeotypographische studies hem een eereplaats innemen onder de
Nederlandsche letterkundigen, ook in menig ander opzicht heeft hij aan het
letterkundig leven van zijn tijd deel genomen. Tot op zekere hoogte was zijn
werkzaamheid op dat gebied een uitvloeisel van de door hem bekleede betrekking.
Daartoe behooren een aantal kleinere opstellen in de ‘Navorscher’, geteekend: ‘ll’,
in de ‘Bibliographische Adversaria’, waarvan enkelen reeds ter
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sprake kwamen en in de ‘Bibliophile Belge’1. Daartoe moeten ook gerekend worden
mededeelingen over en uitgaven of herdrukken van door hem gevonden handschriften
of zeldzame onbekende oude drukken, waarvan enkelen afzonderlijk het licht zagen,
terwijl anderen in tijdschriften een plaats vonden. De afzonderlijke uitgaven zijn
twee in aantal. In 1859 gaf hij uit: ‘Reynardus Vulpes. Poema ante annum 1280 a
quodam Baldwino e lingua Teutonica translatum. Recudi curavit M.F.A.G. Campbell.
Hagae Comitis, Martinus Nijhoff. 1859’. Boven is medegedeeld, dat Campbell dit
unicum vond achter een boek omstreeks 1473 door Nic. Ketelaer en Ger. de Leempt
te Utrecht gedrukt. Op zich zelf was deze incunabel, die van dezelfde drukkerij
afkomstig is, voor den bibliograaf reeds een gelukkige vondst. Nadat de eerste vreugde
eenigszins bekoeld was, ging Campbell er toe over, den inhoud van het gevonden
boek wat nader te bezien, en nu bleek het een tot dusverre onbekende Latijnsche
vertaling van den Reinaert te zijn. Deze vertaling was vooral ook daarom belangrijk,
omdat Baldwinus gebruik gemaakt moet hebben van een handschrift van het
oorspronkelijk, dat ouder is dan de destijds bekende. Jonckbloet had gebruik gemaakt
van een codex van omstreeks 1400 en Willems van

1

In dit tijdschrift schreef hij: ‘Godefredus Back, imprimeur à Anvers de 1494 à 1511.’ (Année
1846. III, 55-62); ‘Additions à la liste des ouvrages imprimés par Geraert Leeu à Goude et
à Anvers, au quinzième siècle’ (1850. VI, 29-45); ‘Un merle blanc’, mededeelingen over
een tot dusver onbekenden Caxton uit de bibliotheek te Gent (1875. X, 73-76);
‘Correspondance au sujet de Jan Lettersnijder’ (1876. XI, 87-88); ‘Pierre Schoeffer de
Gernsheim’ (1877. XII, 46 en 47).
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een uit de vijftiende eeuw. Uit den tekst nu der Latijnsche vertaling blijkt, dat
Baldwinus een handschrift voor zich had, dat reeds van vóór 1280 moet dagteekenen.
Op zich zelf was deze dagteekening voor de geschiedenis onzer letterkunde van
belang.
Nog bezorgde Campbell in 1880 een herdruk van de ‘Korte, dog waaragtige
Levens-beschryving van Benedictus de Spinosa’ van den predikant Johannes Colerus,
naar den oorspronkelijken druk van 1705, waarvan nog slechts drie exemplaren
bekend zijn, een boek dat als een der hoofdbronnen voor de geschiedenis van den
grooten denker beschouwd moet worden.
Zijn werkzaamheid aan de Koninklijke Bibliotheek bracht Campbell herhaaldelijk
op het spoor van onbekende, of althans weinig bekende zaken, die hij door plaatsing
in tijdschriften onder het bereik van meerderen bracht. De ‘Verslagen en berigten
uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde’
bevatten een tweetal dergelijke mededeelingen van zijne hand. In den vierden jaargang
(1847) plaatste hij een ‘Fragment van een gedicht aan de H. Maria’, uit de eerste
helft der vijftiende eeuw, terwijl de vijfde jaargang door hem verrijkt werd met een
‘Fragment van een gedicht: Vanden Vaghevier dat Sente Patricius vertoghet was.’
Dit fragment was gevonden achter een handschrift uit de veertiende eeuw van ‘Der
Leken Spieghel’. Bij onderzoek bleek het Campbell, dat het een onbekende
middennederlandsche vertaling was van het gedicht der Anglo-Normandische
dichteres, Marie de France, genaamd: ‘le Purgatore Seinz-Patriz’, die hare stof
ontleende aan de middeneeuwsche overlevering van de geheimenissen, toegeschreven
aan de grot van den
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heiligen Patricius, gelegen op het eiland Ulton, nabij Donegal. Het oorspronkelijke
is uit de dertiende eeuw en het fragment van den onbekenden Nederlandschen dichter
telt 434 verzen en loopt tot vers 627 van het origineel. Meer dan vier vijfden van de
vertaling zijn dus verloren gegaan.
Een dergelijke uitgave als de hier vermelde werd opgenomen in ‘Nijhoffs
Bijdragen’ Dl. VI blz. 181 vv. Het gold hier de kroniek van Beka, waarvan een
Hollandsche vertaling uit het begin der vijftiende eeuw is afgedrukt in ‘Matthaei
Veteris aevi analecta’. Daar ontbrak echter het slot en dit werd door Campbell in
handschrift in de Koninklijke Bibliotheek gevonden en ter genoemder plaatse
medegedeeld.
De kennis van de volkslitteratuur uit de eerste helft der zestiende eeuw werd door
hem vermeerderd door een bijdrage, door hem afgestaan aan het ‘Kerkhistorisch
Archief, verzameld door N.C. Kist en W. Moll’ en aldaar te vinden in Dl. I. blz.
274-287, onder den titel: ‘Bijdrage tot de kennis van hetgeen door de Christelijke
liefde gedaan is tot zedelijke verbetering van gevallen vrouwen’. Campbell had als
binnenbekleedsel van den band van een handschrift, dat vroeger tot de boekerij van
de beroemde abdij van Clairmont behoord had en in 1810 in het bezit der Koninklijke
Bibliotheek was overgegaan, twee zeldzame volksliederen gevonden, het een in het
Fransch, het ander in het Latijn, beide op het aangegeven onderwerp betrekking
hebbende en waarschijnlijk tusschen 1532 en 1540 gedrukt. In het genoemde tijdschrift
liet hij die met eenige toelichtingen afdrukken1.

1

Volledigheidshalve noem ik hier nog den afdruk van een oud Duitsch gedicht in de eerste
jaren der zestiende eeuw gedrukt en onder den titel: ‘Der Buben Orden’ door Campbell
medegedeeld in: Anzeiger für Kunde der Deutschen Vorzeit. 1868. No. 4.
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Ook de bundels Levensberichten van deze Maatschappij bevatten een tweetal
bijdragen van Campbell's hand; in 1861 bezorgde hij de biographie van zijn
schoonvader, den heer P.C.G. Guyot en in 1870 de reeds genoemde van zijn zwager,
W.J. Holtrop. Laatstgenoemde pennevrucht ontleent voor een niet gering deel haar
waarde aan de uitvoerige geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek tot aan den dood
van Holtrop, door het levensbericht heengeweven.
Het voornaamste gebied van Campbell's letterkundige werkzaamheid was de
‘Algemeene Konst- en Letterbode’ en later de ‘Nederlandsche Spectator’. Den eersten
Januari 1854 traden als redactie van eerstgenoemd orgaan op de heeren Dr. R.C.
Bakhuizen van den Brink, M.F.A.G. Campbell, Jhr. Mr. J. de Witte van Citters, P.M.
Netscher, J. Tideman, Mr. S.C. Snellen van Vollenhoven en T. van Westrheene Wz.
Het had eenige moeite gekost Campbell over te halen meer op den voorgrond te
treden. Eenmaal tot de redactie toegetreden, nam hij aan de werkzaamheden ijverig
deel en was sedert 1858 met het secretariaat belast. Hij bleef aan den Letterbode tot
in 1859; in de jaargangen 1854-1859 treft men een reeks opstellen van zijne hand
aan geteekend: M.C. Hier zij er van die allen slechts een in herinnering gebracht n.l.
de studie in den jaargang 1859 blz. 281-283 geplaatst onder het opschrift: ‘De oudste
(?) nieuwsbladen in Nederland’. Het betrof hier mededeelingen over de oude
Amsterdamsche couranten van Broer Jansz en van Hilten. Campbell kende destijds
nog geene oudere nummers dan van 1626; later is gebleken dat
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reeds in of vóór 1619 een Amsterdamsche courant moet hebben bestaan blijkens een
bericht over den dood van Oldenbarnevelt door Broer Jansz (die zich ‘out Courantier
in 't Legher van zijn Princel. Excel.’ noemt) uitgegeven en dat aldus eindigt: ‘Wat
voorders passeert sal ic V.E. toecomende Vrydaghe inde Courante mede deelen’.
Campbell had door zijn opstel de aandacht gevestigd op de geschiedenis der periodieke
letterkunde in Nederland. Nog in den zelfden jaargang van het zelfde tijdschrift
volgden nadere mededeelingen van Jhr. W.S.C. Rammelman Elsevier en Fr. Muller,
terwijl Prof. R. Fruin aan dit onderwerp een verhandeling wijdde in den Almanak
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen van 1863. Toen de heer Hatin in ons
land vertoefde om bouwstoffen te verzamelen voor zijne ‘Gazette de Hollande’,
stond Campbell hem daarbij ter zijde. De heer Hatin had reeds destijds den heer Mr.
W.P.C. Sautijn Kluit aangeduid als den wellicht aanstaanden geschiedschrijver der
periodieke pers in Nederland. In zijn beoordeeling van Hatin's boek, zoowel als in
die van de stukken door den heer Kluit in Nijhoffs Bijdragen en in de Werken dezer
Maatschappij geplaatst is Campbell hieraan blijven herinneren. De heer Kluit heeft
hem dan ook herhaaldelijk geschreven en gezegd, dat hij door een en ander tot het
besluit was gekomen, om aan de aanwijzing gevolg te geven.
In 1860 ging Campbell met een aantal medewerkers van den ‘Kunst- en Letterbode’
over naar den Nederlandschen Spectator, destijds het blad van den Ouden Heer Smits,
maar toen in gewijzigden vorm als wetenschappelijk en letterkundig weekblad
uitgegeven. Sedert 1864 leidde hij met zijn vriend Vosmaer de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

298
redactie van den Spectator en bleef dit tot zijn dood toe doen; dat orgaan heeft hij
met menig opstel over bibliographie, geschiedenis en letterkunde verrijkt. Vooral
aan het redactioneel gedeelte werkte hij ijverig mede; in de dertig jaren dat hij aan
den Spectator zijne krachten wijdde, leverde hij een breede reeks van nekrologieën
- waarbij het hem er om te doen was, in enkele trekken de plaats aan te wijzen, die
de besproken persoon op het gebied van wetenschap of kunst had ingenomen - en
tallooze verslagen van vergaderingen van letterkundige genootschappen of overzichten
van tijdschriften, enz. enz. Ook van belangrijke aanwinsten door de Koninklijke
Bibliotheek gedaan, gaf hij te dier plaatse verslag. Campbell voerde de briefwisseling
en zijn persoonlijke bekendheid met tal van mannen uit de kringen der geleerden,
was oorzaak dat hij menige kostelijke bijdrage voor den Spectator wist te veroveren.
De Dinsdagsche bijeenkomsten met zijne vrienden Vosmaer en Nijhoff ter
voorbereiding van het eerstvolgende nummer sloeg hij nooit over en een
Spectator-avond zonder Campbell was bijna niet denkbaar; in den voor-avond was
hij dan bezig met het in elkaar zetten van het eerstvolgende nummer, zat te passen
en te meten en te overwegen voor welke stukken dadelijke plaatsing dringend vereischt
werd en welke gevoegelijk nog konden blijven liggen. Later op den avond als
Campbell zijn sigaar had opgestoken - wat hem uiterst zelden gebeurde - en nog
slechts weinige getrouwen waren overgebleven, kostte het dikwijls maar een enkel
woord om hem aan het vertellen te krijgen. Hij had zoovele mannen van naam gekend,
was met zoovele binnen- en buitenlandsche beroemdheden in aanraking
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geweest, bezat een opgewekte manier om over zijn ervaringen te spreken en wist
zijne verhalen daarbij te kruiden met geestige anecdoten en vroolijke opmerkingen,
dat het een genoegen was, naar hem te luisteren. Zij die hem nader kenden, hadden
geleerd zijn gemoedelijke hartelijkheid op prijs te stellen, de jongeren waardeerden
den eenvoud, die hem in den omgang eigen was en bewonderden den altijd frisschen
geest, waarvan Campbell ook nog op ver gevorderden leeftijd blijk gaf. Zoo was hij
ook in dien kring voor allen een vriend, wiens uitgebreide kennis erkend, wiens raad
gaarne ingeroepen, wiens humor genoten en wiens trouwe hart op hoogen prijs gesteld
werden. Maakte hij gewoonlijk den indruk van meêgaande te zijn, zij, die hem van
nabij kenden, wisten dat hij pal kon staan voor zijn overtuiging, en dat hij haar wist
te verdedigen. Vijand van wat naar vertoon zweemde, had hij geleerd zijn
aandoeningen te bedwingen, wat hem soms den schijn gaf van onverschilligheid.
Toch was hij dat allerminst; maar zooals in zoovele andere levensuitingen was hij
ook in zijn verhouding met anderen kalm en bedaard. En zoowel bij eigen leed als
bij dat van anderen schroomde hij te laten zien wat er bij hem omging.
Campbell heeft eens verklaard dat zijn levensloop zich wellicht daarin van dien
van anderen onderscheidde, dat hij uit tallooze mikroskopische werkzaamheden
bestond. Nu, onbeteekenend op zich zelf waren zijn werkzaamheden zeker niet, maar
vele en velerlei wel. Wat al werken zou men kunnen noemen, aan wier uitgave
Campbell een min of meer belangrijk aandeel heeft genomen. Ik wil hier alleen er
op wijzen dat hij als lid van het Huygens-comité ijverig medewerkte
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aan het ter perse leggen van de compleete werken van Christiaan Huygens. En gelijk
hier zijn voorlichting en hulp gevraagd en op prijs gesteld werd, kwamen herhaaldelijk
vereenigingen of genootschappen tot Campbell met het verzoek of hij als bestuurslid
hen wilde steunen. Vooral voor het genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ was hij
met voorliefde werkzaam. In 1869 werkend lid en in 1889 eerelid geworden, was
Campbell daar gedurende een reeks van jaren de typische figuur, die zelden of nimmer
ontbrak onder de werkende en bestuursleden, die op de vergaderingen het gevolg
van den spreker uitmaakten. Bemerkte het publiek weinig van de velerlei
beslommeringen, die aan zijn betrekking als onder-voorzitter of secretaris verbonden
waren, ééns in het jaar trad hij zelf als spreker op. Het was op de algemeene
ledenvergadering; dan rustte op hem de niet gemakkelijke taak om verslag uit te
brengen en een overzicht te geven van hetgeen door de opeenvolgende sprekers was
ten gehoore gebracht. Hij deed dit op eigenaardige, taktvolle wijs. Zijn verslagen
waren keurig gesteld en terwijl hulde werd gebracht aan de sprekers, die den leden
een genotvollen avond hadden verschaft, wist Campbell altijd met een enkel woord
het goede in het licht te stellen van de voordrachten der zwakkeren onder de
broederen.
Om eenig denkbeeld te geven van de velerlei werkzaamheden van den man, die
voor alles tijd wist te vinden moet hier nog genoemd worden het Genootschap ter
bevordering der geschiedenis van 's Gravenhage; den 10den December 1866 werd
Campbell uitgenoodigd ‘als krachtige hulp’ toe te treden. Hij moest dit eerst van de
hand wijzen, daar de heeren
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die tot dit genootschap behoorden, Donderdagsavonds vergaderden en zijne
tegenwoordigheid dan ter redactie-vergadering van den Spectator vereischt werd.
Het is zeker een bewijs hoezeer men op zijne medewerking gesteld was, dat om
zijnentwil de vergaderingen op een anderen avond werden gesteld. Ook in het Bestuur
van het Gemeente-museum had Campbell een tijd lang zitting, terwijl hij als lid van
het hoofd-comité ijverig medewerkte aan de oprichting van een standbeeld voor
Spinoza.
Toen de heer Frederik Muller het plan had opgevat om een reeks bijdragen voor
de Nederlandsche Bibliographie uit te geven, in de hoop dat zij eenmaal tot een werk
in den trant van Brunet's ‘Manuel du Libraire’ vereenigd zouden kunnen worden,
was Campbell een der eersten, aan wiens oordeel hij zijn plannen onderwierp. De
heer Muller stierf vóór dat een der Bijdragen nog het licht had gezien, maar hij heeft
zorg gedragen dat het Frederik Muller-Fonds tot stand kwam, dat aan de
verwezenlijking van zijn wenschen bevorderlijk moest zijn en Campbell was de
aangewezen man om als voorzitter de werkzaamheden van het Bestuur te leiden.
Dr. Rutgers was degeen die in ons land in 1874 den stoot gaf tot de oprichting van
de Vereeniging voor Lijkverbranding. Tot het vijftal heeren, dat zich van den aanvang
af bij hem aansloot, behoorde Campbell. Hij, die zijn leven lang een afkeer van
kerkhoven had en wien het begraven tegen de borst stuitte, was een warm voorstander
der crematie. Herhaaldelijk is hij lid van het hoofdboestuur der vereeniging geweest
on zijne diensten aan haar bewezen werden erkend toen hij in September 1889 tot
eerelid van
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het Bestuur werd benoemd. Het Hoofdbestuur deed meer; toen het voor niemand en evenmin voor hem zelven - meer een geheim was, dat zijn einde met rassche
schreden naderde, werd hem aangeboden dat zijn lijk op kosten der vereeniging naar
Gotha zou worden overgebracht. Een glans van genoegen verhelderde het gelaat van
den lijder, toen hem werd medegedeeld dat het Hoofdbestuur dit meende te mooten
doen als hulde aan den medeoprichter, oud-bestuurder en eerelid. Verbrand en niet
begraven te worden was altijd een lievelings-wensch van Campbell geweest; hem
ontbraken echter de middelen om dien wensch in vervulling te doen gaan.
Heeft Campbell zijn geheele leven hard gewerkt, vooral voor anderen, hij heeft de
voldoening gehad dat hij in zijn waarde erkend is. De hoogste onderscheidingen,
waarop een wetenschappelijk man aanspraak kan maken, vielen hem ten deel. Behalve
de Nederlandsche Leeuw, werden hem de Belgische Leopoldsorde en de Italiaansche
Kroonorde geschonken. Neêrlands eerste Hoogeschool promoveerde hem bij haar
derde eeuwfeest honoris causa tot doctor in de letteren; de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen telde hem onder hare leden; door Campbell onder hare leden op
te nemen wegens zijne verdiensten als bibliograaf, werd door dit lichaam voor het
eerst de bibliographie als wetenschap gehuldigd; de Belgische Koninklijke Akademie
wees hem aan om als buitenlandsch lid de plaats in te nemen opengevallen door het
overlijden van Mr. G. Groen van Prinsterer. In bonte rij volgden elkander weldra de
binnen- en buitenlandsche geschied- of letterkundige vereenigingen
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op, die Campbell tot gewoon, buitenlandsch, of eerelid benoemden. Daartoe behooren
de New-York Historical Society, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
het Zeeuwsch Genootschap, het Historisch Genootschap te Utrecht, het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap, de Société des Bibliophiles de Belgique, de Vereeniging
tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, het Friesch Genootschap,
de Antiquarian Society te Londen, de Académie d'Archéologie de Belgique, de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen enz.
Laat Campbell's dood in al deze vereenigingen een plaats open, die niet zoo dadelijk
door een man van dezelfde bekwaamheid en gaven kan worden ingenomen,
onherstelbaar is het verlies voor vrouw en kinderen, die den liefhebbenden en
zorgvollen man en vader moeten missen1. En toch welk een weemoedige vreugde
moet het voor hen geweest zijn, toen zij uit de tallooze blijken van oprechte
deelneming uit binnen- en buitenland ontvangen, mochten ontwaren hoe geëerd en
bemind Campbell is geweest. Hij bekleedde een eigenaardige plaats in de maatschappij
en zijn gemis zal nog lang door velen worden gevoeld, niet het minst door zijn
vrienden, die den degelijken, gemoedelijken, opgewekten en hartelijken man in
weemoedige herinnering zullen houden.
Juni 1890. W.P.C. KNUTTEL.

1

Campbell was tweemaal gehuwd, de eerste maal met Mejuffrouw Catharina Suzanna Schmit,
die reeds een jaar na hun huwelijk bij de geboorte van een levenlooze dochter overleed, en
daarna met Mejuffrouw Pauline Guyot, uit welk huwelijk een zoon en twee dochters geboren
werden.
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Levensbericht van Mr. Frederik Baron van Hogendorp.
Den 14den Mei 1457 had in de Groote Kerk te Haarlem de plechtige begrafenis plaats
van Damas van Hogendorp, Ridder, Heer van Spaarnwoude en Peninxveer,
rentmeester der domeinen van Hertog Filips van Bourgondiën, die weinige dagen te
voren bij het invorderen van de den Landsheer verschuldigde schatting, in een der
dorpen van West-Friesland, op jammerlijke wijze, door de verbitterde
belastingplichtigen was vermoord.
Niet onwaarschijnlijk zal het geval destijds algemeene deelneming in Holland
hebben gewekt, maar toch zoude het zeker nu, na meer dan vier eeuwen, niet meer
der moeite waardig zijn de gedachtenis aan Heer Damas en zijn droevig uiteinde
weder te verlevendigen, zoo zijn naam niet in onze dagen door een verren nazaat als
pseudoniem was aangenomen en daardoor opnieuw bij geheel Nederland in
bekendheid gebracht was, ditmaal echter niet bij onbeschaafde dorpers of onwillige
belastingplichtigen, maar daarentegen voornamelijk in den kring van hen die bogen
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op meer dan alledaagsche beschaving, en alzoo niet minder keurig zijn op den vorm
dan op het gehalte van wat hun aangeboden wordt.
De ‘Haagsche Omtrekken’ van ‘Damas’ zijn, eenige jaren lang, wekelijks, en dat
volstrekt niet uitsluitend in den Haag, onder het oog gebracht van lezers van allerlei
slag en van de meest uiteenloopende richting; hier met groote ingenomenheid begroet,
daar met scherpe afkeuring ontvangen, nergens evenwel met onverschilligheid
bejegend, toont juist de zekere prikkeling waartoe die losse stukken aanleiding
plachten te geven, dat daaraan meer beteekenis te hechten is dan doorgaans aan
dagbladartikelen toekomt. In eene rei van bundels vereenigd, verliezen zij er dan
ook niet bij thans in hun geheel te kunnen worden herlezen, en wel moet het dan ook
voor den schrijver eene wezenlijke voldoening geweest zijn, uit den mond van een
zoo fijn, maar ook vaak zoo onbarmhartig criticus als Busken Huet te mogen
vernemen dat hij welgedaan had met de uitgave van die verzameling, omdat alzoo
aan zijne Omtrekken beter recht kon wedervaren.
Wat Frederik van Hogendorp dan ook op ander gebied moge hebben beoogd of
bereikt, bij het letterlievend publiek in Nederland is hij uitsluitend bekend als de
‘Damas’ der ‘Omtrekken’. En zeker daaruit wordt hij het best gekend, want hetgeen
eene zoo eigenaardige bekoring geeft aan die schijnbaar zoo los weg, maar inderdaad
niet zonder overleg ter neer geschreven schetsen, is juist het subjectieve van den
inhoud. Causeries zijn die opstellen met een uitheemsch woord genoemd, en werkelijk
bij de lezing daarvan ontstaat niet zelden de indruk, als werd
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een geestig en onderhoudend prater aangehoord, zoo treedt de persoonlijkheid des
auteurs menigmaal op den voorgrond. ‘Wee mijzelven’, dus roept Damas dan ook
eenmaal in schertsende verzuchting uit, ‘op den dag dat een moedig statisticus de
‘Ik’s mijner Omtrekken zal tellen!’ Het zij verre hem van die ‘Ikheid’ een verwijt te
maken, want juist de kwistigheid waarmede hij zonder voorbehoud zich zelven, zijne
denkbeelden, zijne indrukken, zijne opwellingen zelfs, en de vele herinneringen uit
een kort maar veel bewogen leven ten beste geeft aan zijne lezers, die hij alle als
even zoovele vertrouwelingen schijnt aantemerken, maakt die Omtrekken tot de beste
bron voor eene biografie van den schrijver.1.
Frederik van Hogendorp werd den 13den September 1843 te 's Gravenhage geboren
uit het huwelijk van Jhr. Mr. Frederik - sedert 1868 Baron - van Hogendorp, den
jongsten zoon van Graaf Gijsbert Karel, en van Leopoldine Marie Gravin van Limburg
Stirum, de kleindochter van dien Leopold van Stirum aan wien, nevens Gijsbert Karel
en van der Duyn van Maasdam, Nederland zoo oneindig veel verplicht is.
De samenvoeging van die namen toont voldoende de traditiën aan, die in
Hogendorps ouderlijk huis

1

Intusschen mag niet onvermeld blijven dat mevrouw de Douairière van Hogendorp, voor de
samenstelling van dit levensbericht, de brieven van den overledene, door de zorg van diens
oudste zuster, mevrouw de Gravin van Randwijck, geordend en, waar noodig, toegelicht, op
de meest welwillende wijze beschikbaar heeft gesteld. Rechtmatig komt deswege aan beide
edele vrouwen een woord van oprechten dank toe.
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levendig waren en onder wier invloed hij zoude worden grootgebracht. Eene innige
liefde jegens het Huis van Oranje, zich lucht gevend in levendige vereering voor de
historische helden uit dat Huis, niet minder dan in eerbiedige gehechtheid aan onze
nog levende Vorsten; eene niet minder vurige verknochtheid aan het Vaderland en
aan al wat den roem en de grootheid van Oud-Nederland uitmaakt, eene verknochtheid
die den drager van een alouden Hollandschen naam als van zelve zou weerhouden
ooit, 't zij in of over onze grenzen, 't zij binnen of buiten Europa, iets anders dan in
de eerste plaats Hollander te willen wezen; eene nimmer verflauwde belangstelling
in onze vaderlandsche geschiedenis en in het beste wat ons - ook op godsdienstig
gebied - van de vaderen overgeleverd is, dat alles was het kenmerk van de opvoeding
welke den jongen van Hogendorp te beurt viel. Men meene echter daarom niet dat
beoogd werd een bijzonderen stempel op zijne ontwikkeling te drukken, buiten
hetgeen door geboorte en maatschappelijke verhoudingen vereischt werd - integendeel:
indien er iets was dat karakteristiek heeten mocht in de hem gegeven opvoeding, dan
was het wel de ongedwongenheid die hij er door verkreeg en die hem in zijn later
leven zoude te stade komen, als wanneer hij zich in zoo vele verschillende
omstandigheden zoude hebben te schikken. Hij zelf herdacht steeds met
ingenomenheid den tijd ‘toen hij als jongen de katten naklom in den boom en de
kikkers nazwom in het kanaal’, toen hij leerde schaatsenrijden en schermen, en
gymnastiek oefende en zooveel wat aan de lichamelijke ontwikkeling zoude ten
goede komen; of toen hij in de groote vacantie soms drie of vier

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

308
heerlijke lange zomermaanden in Duitschland mocht gaan doorbrengen in de liefelijke
landouwen langs de boorden van den Rijn - destijds eene verre reis - waar hij er dan
bijwijlen getuige van kon zijn, hoe zijn grootvader, de oude generaal van Stirum, en
de grijze Moritz Arndt, de dichter van des Deutschen Vaterland, te zamen de
herinneringen aan '15 ophaalden, waarbij de geallieerden het dan al spoedig bleken
zeer weinig eens te zijn.
Maar de dagen der onbezorgde jeugd duren niet lang; ras groeit het kind tot knaap,
de knaap tot jongeling - den 20sten September 1861 werd Hogendorp als student in
de rechten aan de Leidsche Hoogeschool ingeschreven. Vijf jaren werden door hem
aan de Academie doorgebracht, en ook uit dien tijd is menige herinnering in de
Omtrekken bewaard gebleven. Of die jaren uitsluitend aan de studie gewijd zijn
geweest, moge in het midden blijven, maar toch er werd gestudeerd en de academische
examens werden afgelegd - al vond ook zijn oud-leeraar in de wiskunde reden om
aan de gerechtigheid dezer wereld te twijfelen toen hij vernam dat zijn kweekeling
een eersten graad op zijn mathesis-examen had behaald!
Tot de eksakte wetenschappen gevoelde Hogendorp zich nimmer aangetrokken,
maar reeds als student koesterde hij eene bepaalde voorliefde voor de Nederlandsche
letteren en geschiedenis. Dat blijkt nog jaren daarna uit een Omtrek, gewijd aan de
verdiensten van den hoogleeraar de Vries: ‘Die goede, die brave, die
vaderlandslievende Thijs’ - zoo herinnert zich Damas - ‘hoe wist hij, gedurende de
lange jaren van zijn professoraat, geestdrift te storten in de ontvankelijke gemoederen
zijner toehoorders! hoe
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liepen de studenten van alle faculteiten te hoop, wanneer hij, in zijn cursus van
vaderlandsche geschiedenis, de een of andere gewichtige episode behandelde ..... en
wat deed hij ons toen reeds een diepen blik slaan in den rijkdom der Nederlandsche
taal ..... zijne les daarin besloot toen gewoonlijk de dagelijksche collegies; maar ook
wanneer de voorjaarszon ons ten vier ure reeds lang wenkte op Rapenburg of
Breestraat, dan bleven we nog geduldig zitten aan de voeten des hoogleeraars, en
het vierspan - dat trouwens niets liever wenschte - moest dan maar aan het hek der
Akademie blijven wachten.’
Den 29sten Juni 1866 werd Hogendorp, na verdediging van stellingen, tot Doctor
in de beide rechten bevorderd, waarop natuurlijk de keuze eener loopbaan volgen
moest. Nu had zijn vader hem wel van jongs af ingeprent dat hij, bij gemis aan fortuin
zijn eigen weg door de wereld zoude hebben te maken, maar toch kan men zich de
verbazing van den ouden edelman voorstellen, toen zijne vraag ‘Wat wilt ge worden?’
door den pas-gepromoveerde beantwoord werd met een hartgrondig: ‘Publicist!’ Dat
op dien wensch in het geheel niet werd ingegaan, is te denken; daarentegen werd het
verkieslijk geacht gebruik te maken van de gelegenheid, die zich ongezocht voordeed
tot eene plaatsing van den jeugdigen Mr. in de rechten bij het Ministerie van Koloniën.
Nog den 11den Augustus van datzelfde jaar verkreeg hij eene aanstelling als
adjunct-commies bij dat Departement.
Het dagelijksch leven van een ambtenaar bij een der Departementen van Algemeen
Bestuur heeft on-
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tegenzeggelijk zijne schoone zijden en schenkt - behalve nog op de dagen waarop
tractement wordt uitbetaald of leges-gelden verdeeld worden - oogenblikken van
ruime voldoening. Evenwel is het niet iedereen gegeven daarvan te genieten, omdat
niet ieder voor het bureau-leven in de wieg is gelegd. En bij Hogendorp, met zijn
levendig temperament en schitterende verbeeldingskracht, was dat stellig niet het
geval.
Intusschen, al had hij niet de betrekking zijner keuze, hij legde zich toch,
aanvankelijk althans, met het hem eigen enthusiasme toe op de vervulling der hem
opgedragen werkzaamheden, zoodat hij zich dan ook alras eene zekere kennis van
koloniale aangelegenheden verwierf, die hem later dikwerf zoude te pas komen1.
Ook buiten het Departement toonde hij zijne belangstelling in koloniale quaestiën;
zoo nam hij een werkzaam aandeel aan de beraadslagingen van het in 1869 te 's
Gravenhage gehouden lnternationaal Statistisch Congres, bij welks vijfde Sectie waar de Statistiek van de Europeesche bezittingen in overzeesche gewesten behandeld
werd - hij zich als lid deed inschrijven. Met verschillende geleerden van naam kwam
hij te dier gelegenheid in aanraking, als b.v. met den welbekenden redacteur van het
Journal des Débats de Molinari, tot wien hij zich ongetwijfeld aangetrokken

1

De opgave in het ‘Biographisch Woordenboek der Noorden Zuid-Nederlandsche Letterkunde
door J.G. Frederiks en F. Jos. van der Branden’, in voce Frederik baron van Hogendorp:
‘Schr. onder het psd. Damas, Mijne bezwaren, 's Grav. 1867’, berust waarschijnlijk op een
misverstand. Dat geschrift waarvan ons intusschen geen exemplaar onder de oogen is
gekomen, schijnt eene vertaling te zijn van eene brochure van een lid der bekende Fransche
familie de Damas, en niet afkomstig te zijn van F.v.H.
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zal hebben gevoeld door zijn lust tot dagbladwerk, en met wien hij ook in het vervolg
bevriend bleef.
Doch ook op geheel ander gebied, minder bespiegelend, maar meer met zijn vurigen
gemoedsaard overeenkomend, begaf Hogendorp zich. Nog is niet vergeten hoe in
de jaren tusschen 1866 en '70 door ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’ in de
Nederlandsche natie op het onverwachtst een geest werd wakker geschud, die volgens
pessimistische beoordeelaars reeds sedert lang voor goed was uitgedoofd. Op het
denkbeeld dat, bij de toenmalige verwikkelingen in Europa, Nederlands
onafhankelijkheid in gevaar zoude kunnen worden gebracht, voer eene electrische
trilling door alle gemoederen; van alle zijden kwam het vraagstuk der
volksweerbaarheid aan de orde; tot in de meest afgelegen hoeken des lands gaf onze
jongelingschap aan dat vraagstuk eene oplossing in praktischen zin door de oprichting
van scherpschutterskorpsen. Bij die bezielende beweging bleef Hogendorp niet achter.
Met vuur nam hij deel aan de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel en aan de
wedstrijden aldra door de verschillende korpsen onderling uitgeschreven. De eerste
dier wedstrijden werd in de herfstmaand van 1868 gehouden in de vlakte van
Waalsdorp. Hogendorp, die Eerste Luitenant was bij de Haagsche scherpschutters
en lid van het Centraal Comité voor den Nederlandschen Weerbaarheidsbond1, liet
zich, ook door het uitloven van een prijs, bij dien wedstrijd gansch niet onbetuigd;
vooral echter is de herinnering levendig gebleven aan de gloeiende geestdrift
waarmede hij op het feestmaal dat den kamp besloot, een toast, door

1

Buitendien was hij ook Eerelid der Vereeniging ‘de Koninklijke Scherpschutters van de
Veluwe’ te Apeldoorn.
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Z.M. den Koning in persoon op de Nederlandsche hoogescholen uitgebracht, in eene
schitterende improvisatie beantwoordde en daarbij, met het oog op het zoo vaak
gelaakt verschil in rangen onder de vrijwilligers, den Koning de verzekering gaf dat
in de ure des gevaars allen hunne sterren en onderscheidingsteekenen aan Zijne
voeten zouden nederleggen, om eenparig uitteroepen: ‘Geef ons een geweer, Sire!
tot verdediging des Vaderlands.’
En twee jaren daarna, in het oorlogsjaar 1870, scheen het werkelijk of aan die
aanbieding gevolg stond te worden gegeven. Toen, zoo schreef hij later in scherts,
nam zelfs zijn krijgsdienst een zeer bedenkelijk karakter aan. Met zoete hope wachtte
hij elk oogenblik een bevel om op te trekken. Zijn dag was gansch vervuld met
militaire oefeningen: des morgens te zes uren als weerbaarheidsman in de Maliebaan
staande; des voormiddags naar de schijf schietend te Waalsdorp; des namiddags, als
schutter bij de artilleriecompagnie, met het kanon uitvallen doende in den Koekamp;
en des avonds de geheimenissen der bataljonsschool bestudeerend. Gelukkig bleef
het bij wat Hogendorp eene ‘zoete hope’ noemt, doch wat misschien wel eene
vreeselijke werkelijkheid had kunnen worden, zoo de snelle voortgang der Duitsche
wapenen tot in het hart van Frankrijk niet van zelve het oorlogsgevaar van onze
grenzen had doen wijken.
Waren het nu die wapenoefeningen in bosch en duinen, die in Hogendorps licht
ontvlambaar gemoed de zucht deden ontwaken naar een leven van rijker afwisseling
en grooter onafhankelijkheid dan een ministerieel bureau aanbiedt? - waren het de
lauweren waarvan hij gedroomd had maar welke het hem niet
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gegeven werd te plukken, die hem afkeerig deden worden van een stillen werkkring
waarin doorgaans geene glorie te behalen valt? - gevoelde hij misschien zelf dat zijne
toekomst daar niet lag? - wij wagen het niet daarover te beslissen. Zeker is het dat
hij, weinige maanden na den dood zijns vaders, in Julij 1872, op zijn verzoek eervol
uit zijne betrekking aan het Departement van Koloniën werd ontslagen.
De jaren op Hogendorps ontslag uit den Staatsdienst gevolgd, waren voor hem verre
van gelukkig en baarden hem niets dan teleurstellingen van velerlei aard. In den
aanvang hield hij zich onledig met het voortzetten van een door zijn vader onvoltooid
gelaten arbeid, tot welks bewerking hij reeds vroeger het zijne had bijgedragen, en
die, ofschoon eerst eenige jaren later, onder den titel ‘Gijsbert Karel van Hogendorp
in 1813’, als ‘nagelaten geschrift’ in het licht verscheen. Op den duur kon echter
zoodanige bezigheid hem niet bevredigen. Buitendien was eene vaste betrekking
voor hem gewenscht. Eene wijle scheen het of er kans bestond op zijne benoeming
tot burgemeester eener landelijke gemeente in de nabijheid der Residentie, maar die
verwachting vervloog in rook. Toen gaf het bezoek hier te lande van President Burgers
aanleiding dat bij Hogendorp het plan tot rijpheid kwam zijn geluk in Zuid-Afrika
te gaan beproeven.
Nu was Zuid-Afrika in die dagen geenszins het land van belofte, dat tegenwoordig,
soms meer dan onze eigen koloniën, zijne aantrekkingskracht op Oud-Nederland
doet gevoelen. Reeds de reis derwaarts was toentertijd allerminst aanlokkelijk; met
het ‘rookschip’
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van Kaapstad naar Port Elizabeth overgebracht, kon de onthutste reiziger van daar
nog een eind weegs per spoorweg afleggen, maar dan werd hij overgeleverd aan
Cobb & Co, de Zuid-Afrikaansche van Gend en Loos, of liever aan den
vertegenwoordiger der firma, den kafferkoetsier, die met zijn span van zes tot tien
half-afgerichte paarden de diligence, vol opeengehoopte, wagenzieke, schier versufte
passagiers, langs gapende afgronden, over ongebaande wegen, in dolle vaart, bergop,
bergaf, dwars door ‘driften’ en ‘spruiten’ overbracht van Grahamstown naar Fort
Beaufort, van Fort Beaufort naar Queenstown, van Queenstown naar Alliwall North
- en zoo verder tot Bloemfontein, eene plaats die, volgens Hogendorps bewering,
heerlijk zoude wezen, indien er fonteinen waren om aan bloemen het aanzijn te geven
...... verder dan den Oranje-Vrijstaat zette hij den tocht niet voort; dat hij zijne reis
niet tot Transvaal vervolgde, zal wel zijne oorzaak gevonden hebben in de onzekerheid
die de staatkundige toestand daartelande destijds opleverde en die hem weinig kans
aanbood daar een gepasten werkkring te vinden.
Men herinnert zich hoe, na den terugkeer van President Burgers in zijn land, zich
een sterke tegenstand tegen de door hem beraamde maatregelen openbaarde, en hoe
de daaruit voortgesproten oneenigheden aan Engeland een gretig gezocht voorwendsel
gaven om, aanvankelijk zonder slag of stoot, de in der tijd vrijgelaten Boeren op
nieuw te onderwerpen en zich van hun gebied meester te maken. En in den Vrijstaat
- al mocht deze als leus van onafhankelijkheid den Oranjenaam hebben aanvaard was het slechts weinig beter gesteld dan in de Zuster-Repu-
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bliek. Ook te Bloemfontein was de Engelsche invloed overheerschend en nam van
dag tot dag toe. De President Johannes Hendrikus Brand - een weinig later bij een
bezoek te Londen, waar hij den ridderslag ontving, in Sir John Brand herschapen wederstond wel, zooveel hem mogelijk was aan dien invloed, maar kon toch op den
duur, even min in het staatkundige als in het huiselijke leven daaraan geheel ontgaan.
De nieuwbakken Lady Brand was, zooals Hogendorp in vertrouwen schreef ‘niet
weinig verengelscht en anti-hollandsch...... de Koning toch had haar tijdens haar
bezoek in Nederland geen zijner Ministers gezonden om haar te begroeten, en dat
was door de ex-modemaakster dan maar geducht kwalijk genomen!’
De omstandigheden waarin Afrika verkeerde tijdens Hogendorp zich aldaar bevond,
waren dus wel zoo ongunstig mogelijk. Was hij eenige jaren later derwaarts geraakt,
of was de reactie tegen Engelands ongehoorden willekeur aldaar iets vroeger
ingetreden, hij zoude wellicht het voorrecht gehad hebben op het slagveld en in de
raadzaal het zijne bij te brengen tot herstel der Zuid-Afrikaansche vrijheid: nu heeft
hij zich moeten tevreden stellen met de magere voldoening als enfant perdu te hebben
gestreden voor eene zaak, die na hem heeft gezegepraald.
Den invloed tegen te werken van het Britsche element dat het Hollandsche in die
streken geheel dreigde ter zijde te dringen, was de taak waartoe Hogendorp zich
aangordde, en waaraan hij, gelijk later zoo menige bezielde bladzijde van zijne hand
getuigde, zijne belangstelling is blijven wijden, ook toen hij reeds sints lang in Europa
terug was.
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Te Bloemfontein vestigde hij zich als advokaat, maar de praktijk was, zooals hij het
placht uittedrukken, meest in partibus infidelium, m.a.w. zij bracht hem niets op,
ook al trad hij als overwinnaar uit de pleitzaal. Daarentegen vond hij er al spoedig
gelegenheid om voldoening te geven aan zijn ouden wensch als publicist werkzaam
te zijn. De aanleiding daartoe was geheel ongezocht en is karakteristiek voor
Hogendorps wijze van doen: de Hollandsche medewerker aan the Express and Orange
Free State Advertiser lag ziek, de man had een zwaar huisgezin en geringe
verdiensten; Hogendorp bood aan zijn werk over te nemen; 't was, zoo schreef hij
aan een zijner vertrouwden, ‘for love’, maar hoe heerlijk wanneer ik hem des
Zaterdags zijne £ 5 brengen kon!’
Het werk beviel hem intusschen uitstekend, en zijne artikelen vielen in den smaak
van het publiek, voor zoo veel het ten minste nog niet verengelscht was, terwijl de
hoofdredacteur van het blad zich daarmede niet minder ingenomen betoonde,
misschien meer dan met hetgeen door den kranke placht geleverd te worden.
Hogendorps medewerking werd dan ook blijvend verzekerd, en hij maakte daarvan
gebruik om, trots den Engelschen titel van the Express, dat blad tot een krachtig
wapen te maken, tot bestrijding der Engelschen. Als voorbeeld daarvan, en tevens
als bewijs van Hogendorps gemakkelijke versificatie, strekke de volgende vertaling
eener welbekende fabel van La Fontaine, als 't ware toevallig gekozen uit eene reeks
dergelijke vertalingen, voor en na in dat blad verschenen:

De hond en de wolf.
De wolf had maar een zwaar bestaan;
Hij zou van honger wel niet sterven,
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Maar moest toch menig boutje derven
Dat neef de hond versmaad liet staan.
De Hond, aldus in goed gedôe,
Sprak eens: ‘Kom Wolf, versta toch rede,
Ga naar mijn rijken meester mede,
Daar smullen wij tot berstens toe’.
Top! 't ben daar heerlijk mee gediend;
Maar zeg mij eens waarom toch draagt ge
Dien halsband daar? - ‘Hoe nu dat vraagt ge?
'k Lig immers aan de ketting, vriend!’
Nu, sprak de Wolf, smul en geniet,
Maar wil mij maar de deur weer wijzen:
Zelfs voor uws meesters vetste spijzen,
Geef ik mijn dierbre vrijheid niet.
De vleeschpot van Egypt' was bijna Isrel's val,
Oranje Vrijstaat sta, gij, voor uw vrijheid pal!
Reeds ligt uw neef Transvaal aan Eng'lands gulden banden,
Gij, houd Uw vlag omhoog met ijzersterke handen!

Ook zonder dien epiloog was de toespeling zeker duidelijk genoeg, maar er lag een
middel voor de hand, beter dan de hooge politiek geschikt tot bestrijding van
Engelands toenemenden invloed. Niet onwaarschijnlijk gedachtig aan het gezegde
‘de taal is gansch het volk’ wierp Hogendorp zich op als verdediger der landstaal het Boerenhollandsch - tegenover de waanwijsheid waarmede de Britsche aanhang
dien tak onzer moedertaal beproefde te verdringen. ‘Ik blijf’ zoo schreef hij in eene
polemiek tegen een invloedrijk geestelijke der Anglikaansche kerk ‘niet alleen de
landstaal der ordonnantiën, maar ook, en even stellig, het hier door de Boeren
gesproken patois opeischen als onderdeel van de taal eens Vondels en eens
Bilderdijks. Ik doe zulks met evenveel recht als gij sommige dialogen van Walter
Scott, het volksidioom van Sam Weller en de wise saws van diens
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Amerikaanschen naamgenoot Sam Slick opneemt in de taal, waarin een Shakespeare
en een Milton en zoo vele anderen zich onsterfelijk gemaakt hebben’.…
De vurigheid waarmede Hogendorp voor het Hollandsch element in den
Oranje-Vrijstaat en zijn eigen taal te velde trok, moge bij ons sympathie wekken, zij
miste toentertijd haar doel. Dat door zijne pen de staatkunde van Groot-Brittannië
in hare plannen gestuit zoude kunnen worden, was een ijdele waan. Bitter ondervond
Hogendorp weldra dat hij in de door hem aangebonden strijd niet voldoende werd
gesteund. Eenzaam en verlaten stond hij in het vreemde land, ver van den kring
waarin hij geboren was en alleen zich te huis kon gevoelen - door zijne opvoeding,
zijne manieren, zijne zienswijze niet minder ver gescheiden van de hem omringende
kolonisten. Op zeer enkele uitzonderingen na, vond hij niemand om zich bij aan te
sluiten; deel te nemen aan een aangenaam of degelijk gesprek werd een uiterst
zeldzaam voorrecht; door verreweg de meesten werd zijn persoon niet begrepen; zijn
verfijnd voorkomen, zijne voorname minachting voor ‘geld verdienen’ deden hem
in de omgeving waarin hij nu eenmaal verplaatst was slechts ondienst. En in die
moreele verlatenheid kon niet dan gebrekkig worden voorzien door de hem uit het
Vaderland toegezonden boeken en hoopen losse nnmmers van tijdschriften en
verouderde dagbladen.
Met de praktijk - waarin hij in andere omstandigheden misschien zoude geslaagd
zijn - wilde het niet vlotten; het deel door hem genomen aan de bewerking van een
nieuw wetboek van den Vrijstaat, vond geene andere officieele erkenning, dan in de
aanbieding van een presentexemplaar; uitzicht op eenige
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betrekking werd hem niet geboden. Geen wonder dan ook dat, waar de stroom hem
in alle richtingen tegen was, de moed hem ontzonk en het verblijf in den
Oranje-Vrijstaat ‘meer doorleden dan doorleefd’ hem eindelijk onverdragelijk werd.
Bijna tot wanhoop gebracht, gedemoraliseerd, door overprikkeling ontzenuwd, gaf
hij ten slotte de verdrietelijke worsteling op en besloot hij den Afrikaanschen bodem
vaarwel te zeggen. In 1879 keerde hij naar Europa terug.
De herinneringen uit Afrika medegebracht, gaven Hogendorp het eerst aanleiding
om aan deze zijde der ‘veêere’ wateren zijn schrijverstalent te doen kennen. Bij zijn
terugkeer vond hij het Vaderland in rouw. Uit Parijs was het bericht gekomen der
ziekte van den Prins van Oranje, welhaast gevolgd door de tijding van zijn overlijden.
Hogendorp, wij zeiden het reeds, was groot gebracht in gevoelens van warme
vereering voor het Regeerend Huis; persoonlijk was hij buitendien met den Kroonprins
bevriend, al was er ook bij het verschil in jaren dat tusschen hen bestond, geene
eigenlijke intimiteit. Zij waren eerst met elkander in betrekking gekomen na
Hogendorps promotie, maar sedert had deze toch alle gelegenheid gehad de
beminnelijke zijden van 's Prinsen karakter, aan slechts weinigen bekend, ‘zijn
ridderlijk gemoed, zijn zin voor waarheid, zijn ontwikkelden geest’, te leeren
waardeeren. Geen wonder dus dat hij het zich ten plicht van piëteit maakte de laatste
hulde aan den gestorvene mede te gaan bewijzen.
Daartoe begaf hij zich naar Parijs, alwaar juist op den dag zijner aankomst het
bericht werd ontvangen
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dat in de afgelegen oorden, vanwaar hij nog zoo kort geleden was teruggekeerd, een
andere Vorstenzoon, de Keizerlijke Prins Louis Napoleon een verraderlijken dood
had gevonden. De belangstelling daardoor in Frankrijk opgewekt voor hetgeen plaats
greep in het ‘Zwarte Werelddeel’, gaf Hogendorp een opstel in de pen, dat onder den
titel ‘Les Zoulous chez eux’ in den Parijschen ‘Figaro’ van 30 Juni 1879 verscheen.
Daarop bracht weinige weken later het Augustusnummer van ‘de Gids’ aan het
vaderlandsch publiek een artikel van Hogendorp, getiteld: ‘Uit Zuid-Afrika.’
Vermakelijk is het te lezen wat Hogendorp, lang daarna, mededeelt omtrent zijne
gewaarwordingen bij het verschijnen dier beide stukken; het vrij alledaagsche opschrift
‘Uit Zuid-Afrika’ was hem een wezenlijke doorn in 't oog - de door hem gekozen,
maar door de Redactie ‘niet ten volle gewaardeerde’ titel luidde toch, met
onmiskenbaar locale tint: ‘Een vuurhoutje in banje donker’, waarbij dan dient geweten
te worden dat ‘vuurhoutje’ een lucifer beteekent en ‘banje’ - ook wel ‘baing’ - een
bastaard-maleische, in Zuid-Afrika gangbare uitdrukking is voor ‘veel’ ‘erg’, terwijl
de bedoeling was te zinspelen op het licht omtrent Afrikaansche toestanden verspreid
door het boek van den Heer Tromp ‘Herinneringen uit Zuid-Afrika’, waarover het
artikel handelde. En nu was niet alleen het opschrift verdwenen, maar tot overmaat
van ramp was nog het daarin nedergelegd denkbeeld, aan het slot van het artikel
herhaald, daar onherkenbaar gemaakt door eene onopgemerkt gebleven drukfout,
die ‘bange’ in plaats van ‘banje’ donker te lezen gaf!… Voor het Figaro-artikel was
het daarentegen juist de aanvang, de entrée en matière, die niet vlotten wilde.
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Welk onthaal zoude aan dat opstel van een onbekenden vreemdeling te beurt vallen
onder het kritisch oog van den hoofdredacteur van het blad Francis Magnard en zijne
trawanten? weinig of niets dorst de schrijver er zich van voorstellen toen hij zijn stuk
met kloppend hart ter plaatsing ging aanbieden, maar hoe was dan ook zijne vreugde
te grooter toen hem den volgenden morgen de ‘Figaro’ zijn opstel ongeschonden
bracht, alleen met den mislukten aanhef afzonderlijk gedrukt, bij wijze van brief ten
geleide van het artikel zelf, dat alzoo den lezer in medias res plaatste! Met beide
stukken behaalde Hogendorp een onbetwist succes, maar het bleef daarbij. Ja, zelfs
werd hij, na die eerste, zoo welgelukte stappen op het gebied van letterkunde en
journalistiek, terstond weder in eene geheel andere richting gestuwd, naar een
werkkring waar het positieve hooger staat aangeschreven dan de poezie des levens.
De strijd om het bestaan, in Afrika zoo droevig afgeloopen, moest in Europa worden
hervat, maar gelukkig onder gunstiger voorteekenen.
Door bemiddeling van 's Konings toenmaligen Gezant te Parijs, Baron van Zuylen
van Nyevelt, werd hij in betrekking gebracht tot een invloedrijk financier, die hem
op zijne beurt eene aanstelling bezorgde bij de Banque de Paris et des Pays-Bas,
niet evenwel in de Fransche hoofdstad zelve, maar bij de succursale dier instelling
te Brussel.
Daar bracht Hogendorp meer dan een jaar door, voor karige bezoldiging dag aan
dag een ingespannen arbeid verrichtend, waarvan de aard nu eenmaal kwalijk strookte
met zijne idealistische neigingen; maar hij had de hem aangeboren opgewektheid
wedergekregen en streefde er met ernst naar zich dat-
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gene eigen te maken wat hij behoefde om te slagen in de nieuw ingetreden loopbaan
en zich zoodoende eene onafhankelijke plaats in de maatschappij te verwerven.
Brussel bood intusschen niet de gewenschte gelegenheid om daartoe te geraken en
Hogendorps blikken bleven dan ook doorgaans naar Parijs gericht waar hij verwachtte
dat de fortuin hem eerder zoude toelachen, of waar hij tenminste, bij gebreke aan
betere vooruitzichten, de hoop voedde als correspondent van een der groote
Nederlandsche bladen wederom de journalistiek te zullen kunnen ter hand nemen.
Nu werd de hoop op verplaatsing naar Parijs wel verwezenlijkt, doch niet dan nadat
zich eerst nog een geheel onverwacht incident had voorgedaan.
De hoofden der Bank waarbij hij werkzaam was, besloten tot eene poging om eene
filiaal-inrichting in Canada te stichten. Een hunner werd aangewezen om zich
derwaarts te begeven tot het leggen der grondslagen van een Crédit foncier Canadien,
en door dezen werd aan Hogendorp voorgesteld hem als Secretaris te vergezellen.
Men kan zich denken met welke ingenomenheid dat aanbod ontvangen werd. Ras
werden de eentonige werkzaamheden te Brussel verwisseld tegen het woelig leven
in Amerika; den 2den October 1880 scheepte het reisgezelschap zich te Havre in, aan
boord van den ‘Labrador’, behoorende tot de Compagnie Transatlantique, waarmede
nog voor het einde der maand New-York werd bereikt. Aldaar vond Hogendorp den,
hem sedert het Congres van 1869 bekenden de Molinari terug, die mede aangewezen
was deel uit te maken van de ‘Missie’, of, zooals Hogendorp het uitdrukte, van den
‘staf der kamerheeren van Z.M. Koning Dollar’, die als in een
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triumftocht in Canada stond te worden ingehaald. Eerst werden de Niagara-watervallen
bezichtigd, die niet aan de verwachting voldeden, en toen werd de ‘Dominion’ in
alle richtingen doorkruist, van Toronto tot Montreal, van Quebec tot Ottawa, waar
de reizigers overal werden ontvangen met eene hulde en een eerbetoon, als was het
land hun reeds de grootste weldaden verschuldigd. Begeleid door een drom van
Ministers en invloedrijke Parlementsleden, plechtig in gehoor ontvangen door den
Markies van Lorne, den schoonzoon van Koningin Victoria, toentertijd
Gouverneur-Generaal der Kolonie, voortgedreven van de eene feestelijke ontvangst
tot de andere, in een roes van maaltijden, toasten, toespraken, ‘gevleid, gechoyeerd,
geprezen, opgehemeld, bemind, tot in den grond bedorven’, doorleefden Hogendorp
en zijne metgezellen in Canada drie onvergetelijke maanden. Maar daarbij moest
toch ook in het belang hunner zending hard worden gearbeid en de noodige stof
verzameld worden voor een uitvoerig rapport, zoodat oor en oog voortdurend scherp
moesten worden opengehouden, om alles op te vangen wat noodig was te weten.
Zulk eene vermenging van werkzaamheid en levenslust was intusschen juist naar
Hogendorps smaak; de inspanning tot bereiking van het doel gaf als eene verhooging
aan het genot der zinnen, en zoo vlogen die weinige maanden voorbij gelijk een te
spoedig verbleekend droombeeld, de herinnering achterlatend aan eene menigte
bekoorlijke vizioenen, in bonte afwisseling op elkander gevolgd - van den Indian
Summer te New-York genoten tot de vrolijke sledevaarten over het sneeuwtapijt van
Canada; van de opwinding eener Presidentsverkiezing in de VereenigdeStaten tot
het wonderlijk
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schouwspel eener doopsbediening bij een Irokeezenstam aan gene zijde van de St.
Laurensrivier...... welk een schat van herinneringen! - Maar veel meer dan dat bracht
Hogendorp er, ongelukkiger wijze, niet van terug. Nog voor het einde des jaars was
hij weder te Parijs, waar echter zijne verwachting als Directeur van het Canadeesch
Crédit foncier te worden aangesteld, alras in duigen viel.
Eerst eenige maanden later verkreeg hij, en dat zelfs niet zonder moeite, in stede
van de hem reeds half toegezegde benoeming, eene ondergeschikte plaatsing bij de
Banque d'Escompte, met rijke beloften voor de toekomst, doch weinig verdiensten
voor het tegenwoordige. De wensch naar letterkundigen arbeid trad dan ook wederom
op den voorgrond: in Maart 1881 plaatste de ‘Figaro’ een tweede artikel van
Hogendorps hand: ‘Boers et Français’ bestemd om in Frankrijk de harten te winnen
voor de zaak der inmiddels tegen Engeland in verzet getreden Transvalers. Het schijnt
niet dat dit doel geheel en al bereikt werd; althans zekere uitlatingen in Hogendorps
vertrouwelijke briefwisseling kunnen doen opmaken dat hij van zijn artikel niet al
de voldoening beleefde, welke hij zich er van had voorgesteld: bij de luchtige lezers
van het Parijsche blad werd het te lang en te zwaarwichtig bevonden, en tegelijkertijd
strekte het beroep op zijne medewerking aan den ‘Figaro’ hem geenszins tot
aanbeveling bij de deftige Nederlandsche dagbladredactiën, door wie hij zijne diensten
zocht te doen aannemen.
Intusschen kwam toch door de bemoeiing van invloedrijke vrienden eenige
verbetering in zijne financieele omstandigheden en werd hem het vooruitzicht
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geopend eerlang als ‘financier-diplomaat,’ zooals hij het noemde, optetreden. Hij
zoude namelijk belast worden, met de onderhandelingen, die de Banque d'Escompte
te voeren had met de voorname geldmannen in andere hoofdsteden van Europa. Dat
die werkkring - aanvankelijk werd hij reeds eenmaal met eene zending naar Hamburg
belast - juist van zijne gading zoude wezen, kan men zich voorstellen. En in
afwachting van de verwezelijking van dat grootsche plan, viel het leven te Parijs
geheel in zijn smaak; al ontbraken hem veelal zoowel de tijd als de middelen om
gebruik te maken van de uitspanningen die de wereldstad aanbiedt, zoo kon toch
eene natuur als de zijne allerminst ontgaan aan de betoovering, welke zulk een
middenpunt van kunst en smaak op iederen fijnbeschaafde uitoefent. Buitendien
genoot hij er ruimschoots van de bezoeken van familieleden en oude Hollandsche
vrienden, die zich, vooral in den winter en de lente, dikwijls zelfs in getale, te Parijs
deden vinden.
En toen zijne positie in zoo verre verzekerd scheen dat hij eindelijk, na al die jaren
zwervens zich - al was het ook slechts op een derde verdieping en met het uitzicht
op een binnenplaats - met eigen meubelen eene kleine huishouding mocht inrichten,
waarover het opperbestuur werd opgedragen aan de, den lezers der Omtrekken
welbekende Madame Mamessier, was het Hogendorp inderdaad of de lang nagejaagde
fortuin zich ten laatste zoude doen grijpen ...... maar op nieuw ontglipte de grillige
aan haren vervolger.
Velen herinneren zich ongetwijfeld den val der Union Générale van Bontoux in
de eerste maanden
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van 1882, en de daardoor op de Fransche geldmarkt teweeggebrachte verwarring,
die den ondergang van niet weinige andere bankinstellingen na zich sleepte. De
Banque d'Escompte hield zich in dien Krach wel staande, maar was toch geweldig
getroffen - inkrimping en bezuiniging waren daarvan het onvermijdelijk gevolg. Alle
beambten, wier diensten maar eenigermate konden worden gemist, moesten worden
opgeofferd, en zoo werd ook Hogendorp bijkans op staanden voet ontslagen.
Gedurende korten tijd bleef hij nog te Parijs, opgehouden door ijdele toezeggingen
op plaatsing elders, dan eens te Londen, dan weer te Madrid - toen gaf hij voor goed
den werkkring op, waarin niets dan teleurstelling zijn deel was geweest, en keerde
hij naar zijne geboortestad terug.
De tijd van Hogendorps werkzaamheid te Parijs zoude toch blijken niet geheel
vruchteloos besteed te zijn, want door bemiddeling van de daar aangeknoopte
betrekkingen werd hij te 's Gravenhage aangesteld tot Directeur der
IJsel-Stoomtramweg-Maatschappij. Deze stelde zich ten doel die dorpen van
Zuid-Holland en het aangrenzend gedeelte van Utrecht, welke niet door de bestaande
spoorweglijnen gebaat worden, als door een net van tramwegen met elkander en met
de hoofdplaatsen in verbinding te brengen; en daar de onderneming nog in exploitatie
stond gebracht te worden, was er voor de Directie werk in overvloed. Hogendorp,
met hoeveel ijver hij die nieuwe taak ook aanvaardde, was echter volstrekt niet
voornemens zijn geheele leven daarin te doen opgaan. Op Hollandschen bodem
zoude eerlang
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zijn letterkundig talent zich in al zijn glans doen kennen1.
Sedert Dinsdag den - 4den Maart 1884 bracht het Haagsch blad ‘het Vaderland’
onder den titel ‘Haagsche Omtrekken’ om de acht dagen een feuilleton, onderteekend
met den naam ‘Damas.’ Onmiddelijk trokken die opstellen door vorm en inhoud
aller aandacht - weldra was het een publiek geheim wie zich van dien nom de plume
bediende. ‘Damas’ werd eene beroemdheid, zijne ‘Omtrekken’ - later werd het van
verschillende zijden erkend - werden iedere week als een wezenlijk onthaal met
gretigheid verslonden.
Hij zelf zegt er eenvoudig van: ‘de plant, die ik kweek, is een kruid - of wel onkruid
- lang niet bij iedereen geëerd. Zij is niet statig en stekelig als de spectatoriale rozelaar
met zijne diepe wortels en zijn stevigen stam; veeleer gelijkt zij op de nederige
maandroos die, al blijft ze laag bij den grond en al heeft ze geen stam als een boom,
ook nog in 't midden van November stof tot groeien en bloeien vindt - vooral

1

In een geschrift ‘Mr. Frederik Baron van Hogendorp herdacht’ (overgedrukt uit het Dagblad
van Zuid-Holland en 's Gravenhage) wordt op bl. 8 gemeld dat de overledene door brieven
uit Zuid-Afrika in het Vadertand opgenomen, het eerst de aandacht van het lezend publiek
op zich zoude hebben gevestigd. De juistheid van dat bericht, dat op eene mondelinge
overlevering schijnt te berusten, mag evenwel worden betwijfeld, daar, blijkens eene
welwillende mededeeling van den Hoofdredacteur van het Vadertand, aangaande die brieven
bij dat blad niets bekend is. Waarschijnlijk moet hier gedacht worden aan de indertijd in het
Vaderland verschenen ‘Brusselsche Brieven’ van Jeanne de Kervor, welke door Hogendorp,
tijdens hij zich te Brussel bevond, geregeld werden vertaald en niet zelden geheel omgewerkt,
gelijk door hem verhaald wordt in de Omtrekken van 15 en 18 Juli 1889.
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in den Franschen hof tiert het struikje welig; en de Fransche tuinman weet het kunstig
te snoeien en rijkelijk te doen uitbotten’...... Maar zoo de kiem van het plantje, gelijk
Hogendorp het noemt, uit den vreemde was overgebracht, het is zijne verdienste
daaruit eene echt Nederlandsche vrucht te hebben gekweekt. Geene navolging van
uitheemsche voorbeelden, veel min slaafsche näaping van den vreemdeling lag in
Hogendorps geest, al was hij geheel met de beste werken der buitenlandsche
letterkunde vertrouwd; tot eigen vorming wist hij daarvan partij te trekken, maar is
er wel één onder de vreemde dichters en stylisten wier werken hij bestudeerd heeft,
met wien hij ooit gedweept heeft als met dien door-en-door vaderlandschen
Hildebrand, in wiens ‘Camera Obscura’ hij reeds in zijn studententijd zoo doorkneed
was, dat hij, naar men beweerde, daarin met den besten uitslag een examen had
kunnen doorstaan?
Intusschen, wie, het zij dan ook blootelijk als letterkundige, een nieuwsblad tot
voertuig zijner gedachten kiest, blijft bezwaarlijk buiten aanraking met de Politiek.
En nu was de Politiek van ouds eene van Hogendorps liefhebberijen. Te verwonderen
is het dan ook niet dat Damas het op den duur niet vinden kon met de Redactie van
‘het Vaderland’, al liet deze hem volle vrijheid naar welgevallen te schrijven. Het
trok trouwens ook wel de aandacht dat door Hogendorp juist een liberaal blad voor
zijne ‘Omtrekken’ was gekozen1. Maar de Redactie van dat blad had

1

Door dagbladen en tijdschriften van allerlei richting werd Hogendorp overigens, sedert 1885,
om medewerking aangezocht, waaraan echter door hem geen gevolg gegeven is kunnen
worden. Ook werd hij meermalen uitgenoodigd als spreker optetreden. Wanneer zulks door
hem werd aangenomen, was Zuid-Afrika steeds het geliefkoosd onderwerp.
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hem nu eenmaal, gelijk hij het noemde ‘ontdekt’, en daarbij meende hij eensdeels
dat hij, optredend in een der organen van de vrijzinnige partij, daardoor een middel
in de hand zoude hebben om zijne denkbeelden bij die partij ingang te doen vinden,
terwijl hij van den anderen kant zich niet ontveinsde dat hij, die erkende het hart wat
al te veel op de tong te dragen, daarmede leeren zoude zich in de uiting zijner
gedachten te bedwingen en tevens bij velerlei wrijving zijne pen te scherpen. De
botsing bleef evenwel, gelijk gezegd, niet uit; den 9den Augustus 1886 nam Damas
een ‘aandoenlijk’ afscheid van zijne lezers in ‘het Vaderland’. Daarop verschenen
de ‘Omtrekken’ gedurende eenigen tijd als zelfstandig weekblad, totdat het verrassend
bericht kwam van Hogendorps benoeming tot Hoofdredacteur van het ‘Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage’, waarin van toen af zijne lettervruchten zouden
verschijnen.
Nu wordt in deze bladzijden voorzeker niet eene uiteenzetting verwacht van
Hogendorps denkbeelden op staatkundig en maatschappelijk gebied. Bij het schetsen
van een leven waaruit aanleiding zoude kunnen worden genomen tot zoovele
verschillende beschouwingen, is het hier zaak zich uitsluitend te bepalen bij eene
herinnering aan de merkwaardige litterarische begaafdheid van dien eenigen causeur
en aan die bijzonderheden in zijn levensloop, welke rechtstreeks invloed hebben
uitgeoefend op de ontwikkeling van zijn talent. Helaas! het was slechts tot korten
bloei bestemd - maar hoe veel heeft hij niet gedurende die weinige jaren aan duizenden
te genieten gegeven!
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Wij gewaagden reeds van het eigenaardig subjectieve dat de ‘Haagsche Omtrekken’
kenmerkt. Het voornaamste element er in bestaat in herinneringen van persoonlijken
aard, aan de reizen en ondervindingen van den schrijver in verre gewesten - reeds
de eerste is voor een goed deel gewijd aan de toestanden in Zuid-Afrika - aan mannen
van beteekenis met wie hij op verschillende tijden in aanraking was gekomen - als,
om slechts enkelen te noemen, aan Ranke, dien hij nog in het ouderlijk huis had
gekend, en Froude, dien hij te Kaapstad ontmoette - ook aan beroemde schaakspelers,
als Steinitz en Blackburn, met wie hij bevriend geraakt was, doordien hij zelf een
hartstochtelijk beoefenaar was van dat edel spel1 - dan ook dikwijls aan luidjes van
minder allooi, die hij als levend weet af te schilderen, gelijk b.v. de reeds boven
genoemde Madame Mamessier, of zijn kafferjongen Willem.....2:
‘Zoo geeft hij zich geheel in duizend brokken
Zich zelv' te sparen is zijn minst gebrek.’

In die woorden werd Damas, zeker niet zonder guitige nevenbedoeling, bezongen
door een geestig dichter3, die dan daarop doet volgen:

1
2

3

Hogendorp was ook een tijd lang President van den Nederlandschen Schaakbond.
Voor de welwillende, nimmer af brekende kritiek, in de Omtrekken geleverd, is ongetwijfeld
menig jong auteur Damas in zijn hart dankbaar gebleven. Maar ook buitendien heeft
Hogendorp niet weinige eerstbeginnenden door zijne - soms vrij tijdroovende - hulp en
voorlichting aan zich verplicht. Vooral is echter niet te vergeten wat menig werk van
christelijke liefde in en buiten 's Gravenhage te danken gehad heeft aan de wegslepende taal
waarin Damas tot barmhartigheid wist op te wekken.
Dr. Schaepman, in het nummer der ‘Haagsche Stemmen’ van 31 December 1887.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

331
‘Toch duldt hij met zich zelven gansch geen jokken,
't Al is hem ernst’......

Met zich zelven was hij wel verplicht gansch geen jokken te dulden! Sedert den dag
van zijn optreden als leider van een staatkundig blad, had hij menigerlei aanval af te
weren. Voortdurend moest hij zich verdedigen tegen ‘Gids’ of ‘Spectator’; met
dagbladen van elke kleur - liberaal, roomsch-katholiek en antirevolutionair - had hij
beurtelings eane lans te breken. Maar in dien tijd gedroeg hij zich steeds - het beeld
is zelfs tot oververzadiging toegepast - als een ridder uit de dagen van den voorvader
onder wiens naam hij ten strijde trok, met open vizier in het perk verschijnend en
zijn trappelend ros in toom houdend om onderwijl met uitdagend-beleefden zwier
een groet te brengen aan den tegenstander dien hij zoo aanstonds pogen zoude uit
den zadel te lichten..... En gelijk ieder ridder gehouden is te kampen voor de eer
eener edelvrouwe, zoo trad ook Damas op als paladijn van onze aanvallige
Koningsdochter, de teedere spruit van den Oranjestam, die nog eerst zoo korte jaren
te voren door Hogendorps moeder, als Grootmeesteresse van het Huis der Koningin,
ten doop was gedragen. Aan dat kind was nog de laatste der Omtrekken gewijd;
‘Oranje hoch!’
Das war, als Du schon matt und krank,
Dein Wahlspruch noch.’

Aldus zoude zich eerlang eene sympathieke stem uit den vreemde bij Damas' geopend
graf doen vernemen.
In 1888 was Hogendorp gekozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Meer dan eens had hij vroeger in vroolijke luim zich veroorloofd den
draak te steken met die Maatschappij, welke,
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zoo beweerde hij, eene specialiteit mocht heeten in het houden van lijkredenen op
hare afgestorven leden…
Was het misschien een onbewust voorgevoel geweest dat hem noopte als in scherts
de gedachte terzijde te dringen dat ook om zijn grafgesteente weldra een krans zoude
worden gewonden? Zeker kon toen nog niemand vermoeden dat de droeve
werkelijkheid reeds zoo spoedig daar zoude wezen.
De gedachtenis aan den smartelijken afloop is nog levend. Reeds in het voorjaar
van 1889 was Hogendorps gestel dermate overprikkeld dat een verblijf te Wiesbaden
dringend noodig voor hem werd geacht. Eenigszins tot kalmte gekomen, keerde hij
terug en hervatte zijne taak; maar dat het herstel slechts schijnbaar was, zoude spoedig
blijken. Men herinnert zich ongetwijfeld de hevige opgewondenheid waarin Damas
gebracht werd door den zeker weinig toepasselijken inval der Haagsche autoriteiten
om den verjaardag van Hare Majesteit op te luisteren door de verlichting van een
stellage, dat den Eiffeltoren moest voorstellen - het monument waardoor als 't ware
de wereldtentoonstelling wordt gesymboliseerd, die de verheerlijking van 1789 heeten
mag.
De onhandige zet zoude Damas in zijne goede dagen zeker eene onuitputtelijke
stof tot persiflage hebben geboden; alle lachers zoude hij op zijne zijde gehad hebben.
Nu troffen de overdrijving, de wrevel, waarmede hij te werk ging; door de aanvallen
waaraan hij zich dientengevolge bloot stelde, werd hij diep gekrenkt. Toen voegden
zich daaraan nog onaangenaamheden toe bij de voorbereiding van een door hem op
touw gezet nationaal feest op den 31sten Augustus, den ‘Prinsessedag.’
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‘Vermoeid en uitgeput door de vele beslommeringen dier laatste weken, verzamelde
hij in den nacht voor het feest’, zoo schreef hij in letterlijken zin ‘zijne laatste
krachten, om’ - aandoenlijk - ‘met een blik op de schoone leus Repos ailleurs’, zijn
laatsten Omtrek, der Kroonprinses ter eere, op het papier te stellen. Toen ontviel hem
de pen. Plotseling werd zijn geest beneveld, zijn denkvermogen verward; binnen
weinige dagen moest de beklagenswaarde worden overgebracht naar Bendorf bij
Coblentz. Zijn lijden was kort, reeds den 25sten September 1889 verloste hem
zachtkens de dood uit zijn diepbedroevenden toestand.
Buiten onze grenzen, te Bonn, aan de oevers van den Rijn, dien hij reeds vroeg
zoo zeer had liefgehad, werd zijn lijk in het graf zijner verwanten van moederszijde
ter ruste gelegd.
‘Du warst an Geist und an Talent
So reich begabt,
Und hast zuletzt in dunkler Nacht
Kein Licht gehabt.
Dein Vaterland vergiszt Dich nicht’.....

zoo weerklonk bij die treurige plechtigheid de vriendelijke stem waarvan boven
gewaagd werd. Moge het profetisch woord waarheid bevatten, en in Nederland van
het vroeg afgesneden leven van Frederik van Hogendorp, zoo diep weemoedig in
het duister ondergegaan, slechts de herinnering overblijven aan de heerlijke gaven
hem geschonken, en aan wat in hem edel en verheven is geweest.
J.H. HORA SICCAMA.
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Levensbericht1 van Dr. P. de Jong.
Den 25 Januari dezes jaars overleed ons medelid P. de Jong na eene ongesteldheid
van slechts weinige dagen. Het was nog geen 14 dagen geleden, dat wij hem krachtig
en gezond hier in ons midden hadden gezien, en geen onzer zal het bericht ontvangen
hebben, zonder er pijnlijk door getroffen te worden, zelfs zij die geen toegenegenheid
voor hem koesterden. Ik betwijfel of er vele derzulke onder de leden der Akademie
gevonden worden. Wie immers kon een ander gevoel dan welwillendheid hebben
voor dezen eenvoudigen, hartelijken, bescheidenen geleerde? Maar voor velen onzer
was hij een vriend van beproefde trouw, voor enkelen een hooggewaardeerd
vakgenoot. Voor mij was hij zoowel het eene als het andere, en daarom heb ik gaarne
de uitnoodiging van onzen Voorzitter aangenomen om U eene beknopte schets van
zijn leven en van zijnen wetenschappelijken arbeid te geven.
De Jong werd 3 Maart 1832 te Nieuwveen geboren. Een paar jaar later betrokken
zijne ouders eene

1

Door gunstige beschikking van den schrijver overgenomen uit het Jaarboek der Koninklijke
Academie van Wetenschappen 1890.
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pachthoeve te Hazerswoude, behoorende aan Baron van Doorn te 's Gravenhage. Na
aldaar op de gemeenteschool de eerste beginselen van lager onderwijs ontvangen te
hebben, bezocht hij de kostschool van den heer van Pesch te Kouderkerk, waar hij
zich weldra door aanleg en leerlust onderscheidde. Een felicitatiebrief in het Fransch
door hem als knaap op verzoek zijner ouders aan hunnen landheer geschreven,
behaagde dezen zoozeer, dat hij den ouders voorstelde, hem voor de betrekking van
predikant te laten studeeren, met aanbod hun zoo noodig bij het bekostigen daarvan
de behulpzame hand te bieden. De raad werd opgevolgd en spoedig daarna vinden
wij de Jong dagelijks bij Ds. Blanken te Kouderkerk, die zich bereid verklaard had,
hem 't eerste onderwijs in Latijn en Grieksch te geven. Nog twee jaren
privaatonderwijs in de oude talen bij de heeren Hirschig en in de wiskunde bij den
heer de Vlaam waren voldoende voorbereiding voor het staatsexamen, dat hem
toegang tot de Hoogeschool verleende. In September 1851 werd hij als theol. student
te Leiden ingeschreven. Hier bleek het reeds spoedig, dat hij niet alleen goed
voorbereid de Akademische lessen kwam bijwonen, maar dat hij een bijzonderen
aanleg voor taalstudie bezat. Vooral was hij ervaren in het Grieksch en las bij voorkeur
Grieksche schrijvers. Later toen hij eenige vorderingen in het Hebreeuwsch en
Arabisch had gemaakt, had inzonderheid de laatstgenoemde taal veel aantrekkelijks
voor hem. Een voorstel van den hoogleeraar Juynboll om een handschrift van de
Leidsche verzameling af te schrijven en later voor de pers te bewerken, werd daarom
gaarne door hem aangenomen. Zoo stonden de zaken, toen de hoogleeraar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

336
Kuenen, die na zijne benoeming in 1853 nog twee jaar lang de betrekking van Adjutor
Interpretis legati Warneriani had behouden, van die taak wenschte ontslagen te
worden. Den 26 Mei 1855 werd de Jong in zijne plaats benoemd. Deze benoeming
besliste voor zijn leven, hoewel de Jong zich dit aanvankelijk niet bewust was. Want
hij was aan de studie der theologie gehecht en 't vooruitzicht predikant te worden
had voor hem nog de oude bekoorlijkheid. Hij deed zelfs zijn proponentsexamen (ik
meen in 1856 te Middelburg) en ontving kort daarna een beroep naar de gemeente
Exmorra in Friesland. Hiervoor bedankte hij echter evenals voor een volgend beroep.
Want ondertusschen was de inwendige tweestrijd beslist en had de liefde voor een
wetenschappelijke loopbaan de zege behaald over de lust aan de praktijk in de kerk.
Hoogstwaarschijnlijk had daartoe nog iets anders medegewerkt. De Jong, in eene
kerkelijk orthodoxe omgeving opgevoed, was wel zeer hoogelijk ingenomen met de
denkbeelden van den hoogleeraar Scholten en had eene oprechte vereering voor
Kuenen, maar voelde toch steeds meer sympathie voor eene eenigszins meer
conservatieve richting dan voor de zich toen ter tijd van lieverlede ontwikkelende
moderne zienswijze. Hij zou dus noch voor de eene, noch voor de andere met warmte
kunnen optreden. En dit gevoel wierp voor hem een schaduw op de uitoefening van
het predikambt.
Mijn recht om dit hoogstwaarschijnlijk te noemen ontleen ik aan eigen indrukken
van gesprekken met de Jong en aan eene mededeeling van een zijner intiemste
akademievrienden, aan wien ik verscheidene inlichtingen te danken heb. Het is ook
geheel in overeenstemming met de richting zijner studie. Het his-
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torisch-kritisch onderzoek van den Bijbel boezemde de Jong wel belangstelling
genoeg in, om zich op de hoogte te houden van wat door anderen geschreven werd,
maar niet om daaraan zelf tijd en kracht te besteden. Hij had, zooals hij het zelf
uitdrukte, bij die studie geen vasten bodem onder den voet; men geraakte hoogstens
tot waarschijnlijkheid, meestal slechts tot mogelijkheid. En daar kwam nog dit bij.
De Jong was niet slechts door eerste opvoeding, maar van nature conservatief. Wat
hij in zijne jeugd als waarheid had geleerd, gaf hij slechts noode prijs, als zijn
wetenschappelijk geweten het vorderde; maar alleen positive bewijzen deden hem
toegeven. Daarbij maakte hem steeds wantrouwend dat hij in den nasleep van de
historische kritiek der bijbelboeken zoo dikwijls onverschilligheid voor het hem
dierbaar Christelijk geloof vond1. Hoewel dus zijne dissertatie De psalmis
Maccabaïcis, waarop hij in Juni 1857 promoveerde, had kunnen doen vermoeden
dat hij een werkzaam deel aan dit onderzoek zou blijven nemen, is dit niet het geval
geweest. In 1861 gaf hij zijn Prediker vertaald en verklaard. De vraag naar den tijd
van samenstelling wordt in twee en een halve bladzijde afgehandeld, van welke bijna
twee aan 't betoog zijn gewijd, dat Salomo de schrijver niet is, wat, voegt hij er bij,
‘zelfs geen voorstander der meest behoudende rigting’ meer verdedigt. Alle arbeid
is aan de grammatische en exegetische verklaring besteed. Met juistheid wordt de
eenheid van het geschrift betoogd, in dien zin dat het den geest van éénen tusschen
ervaring en geloof heen en weer geslingerden Israëliet

1

Toespraak tot zijne leerlingen bij de opening zijner lessen, den 26 Sept. 1874, p. 12-14.
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weerspiegelt. Wat den epilogus betreft, schaarde zich de Jong bij hen die dezen voor
onecht hielden. Ik vind in mijn exemplaar van den Prediker aangeteekend dat ik de
daarvoor aangevoerde bewijsgronden voor onvoldoende heb gehouden. Later heeft
Kuenen die in zijn Historisch-kritisch Onderzoek, III, 195-205 afdoende weerlegd.
Na 1861 heeft de Jong op het gebied der O. Test.-studie niets meer uitgegeven.
Hij hield zich trouw op de hoogte van het vak, zooals blijkt uit de aanteekeningen
voor zijne colleges, waarvan mij inzage vergund is. Zijne zelfstandige studie echter
beperkte zich meer en meer tot de grammatica. Eene proeve daarvan deelde hij in
1880 mede in eene zitting onzer Akademie. Hij behandelde toen de met Ab, Ach
enz. samengestelde Hebr. eigennamen, een moeilijk vraagstuk, waaraan reeds
verscheidene geleerden van naam, zooals Gesenius, Ewald, Nestle, te vergeefs hun
kracht hadden beproefd. Op eenvoudige wijze werd het door de Jong voor 't grootste
deel opgelost met hulp van het Arabische gebruik van naamgeving, waarmede
niemand beter dan hij vertrouwd was. In de Theol. Literaturzeitung van 1 Jan. 1881,
n. 1 verscheen hiervan een uitvoerig verslag van de hand van Graaf Baudissin, waarin,
behoudens enkele bedenkingen, de Jong's resultaten worden goedgekeurd.
Hiermede ben ik den tijd ver vooruitgeloopen, want eerst in 1875 is de Jong lid
der Akademie geworden. Zijn eerste werk als Adjutor was echter ten dienste der
Akademie. Het voormalig K. Nederl. Instituut was in 1836 in 't bezit gekomen der
Oostersche HSS. door Willmet nagelaten. In 1837 nam Weijers de taak op zich,
daarvan een catalogus te maken, maar
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verschillende omstandigheden vertraagden zijn werk, zoodat hij bij zijn dood in 1844
slechts 64 pagina's gedrukt, 4 in proef en eenige aanteekeningen achterliet. De taak
werd toen aan Veth opgedragen, maar nog voordat deze tijd gevonden had die te
aanvaarden, verviel de opdracht door de opheffing van het Instituut in 1851. In 1856
wist de hoogleeraar Juynboll de K. Akademie van Wetenschappen te bewegen, de
verzameling naar de Leidsche Bibliotheek over te brengen, en nu werd de Jong door
hem belast met de voortzetting en voltooiing. In Maart 1862 kwam hij met dit werk
gereed, waarvan hij in de voorrede met recht kon zeggen, dat hij bij zijn onderzoek
geen moeite gespaard had. Wat hij van Weijers roemde, dat deze gewoon was met
de grootste nauwkeurigheid te werken, zonder zelfs het min gewichtige ooit te
verwaarloozen, en alles grondig te onderzoeken, geldt stellig in geen geringer mate
van zijn eigen werk. De keerzijde was bij hem evenals bij Weijers, dat de arbeid
slechts langzaam vorderde. Van eene voortzetting van den Catalogus der Leidsche
verzameling was na 1851, toen Dozy het tweede deel had uitgegeven, niets gekomen.
Kuenen had daarmede wel een krachtig begin gemaakt, maar was nauwelijks goed
aan 't werk toen hij hoogleeraar werd. Om den arbeid te bespoedigen, werd ik zelf
in 't voorjaar van 1859 tot tweeden Adjutor benoemd. Van dien tijd af tot 1866 toe
hebben wij samen gewerkt. In 1865 en 1866 verschenen het 3e en 4e deel van den
Catalogus waarvan ik de meeste Arabische, de Jong de overige en alle Perzische en
Turksche handschriften had beschreven. De Jong had zich namelijk in die beide talen
eene goede mate van kennis verworven, die hem
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eene benoeming tot Lector ten volle waardig gemaakt had. Het 5de deel van den
Catalogus is eerst in 1873 door mij uitgegeven. Dit bevat echter, behalve de
beschrijving van eenige Leidsche handschriften, ook nog een catalogus van de in
Utrecht bewaarde HSS. van zijne hand. Toen n.l. al de HSS. van de Leidsche
Bibliotheek waren beschreven, besloot ik daaraan de beschrijving van de kleine
verzamelingen elders in Nederland toe te voegen, zooals die te Groningen, Deventer,
Leeuwarden, Amsterdam, 's Gravenhage en Middelburg. Wat Utrecht betreft, had
de Jong de goedheid de taak der beschrijving op zich te nemen. Daarmede was zijne
werkzaamheid op dit gebied afgeloopen. Maar van zijn uitnemend talent voor dezen
arbeid en zijne groote kunde in de bibliographie van den Islam getuigt nog eene in
‘de Gids’ van 1875 verschenen beoordeeling van den Catalogus der Arabische HSS.
van het Batav. Genootschap door Friedrich begonnen en voltooid door Mr. L.W.C.
van den Berg.
De keus van het werk dat den jeugdigen geleerde 't eerst ter bewerking wordt
aangeraden kan dikwijls een beslissenden invloed hebben op de richting zijner studie.
Het handschrift, dat de Jong op raad van Juynboll reeds voor zijne benoeming tot
Adjutor was begonnen af te schrijven, (de Moschtabih van Dhahabî) was een bij
uitstek nuttig boek voor de gebruikers, maar vorderde van den bewerker eene zeer
bijzondere inspanning en zelfopoffering. Vergunt mij dit wat nader te omschrijven.
Het Arabisch schrift levert zeer eigenaardige moeilijkheden. Oorspronkelijk geheel
verschillende letters zijn zoo geheel gelijk van vorm geworden, dat men ze alleen
door zoogenaamde diakritische punten van elkaar kan onderscheiden. Zoo
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kan b.v. dezelfde figuur in 't midden van een woord b, t, th, n of j zijn, maar de b
heeft één punt beneden, de t twee, de th drie, de n één boven, de j twee beneden. De
klinkers worden door teekens boven of onder den consonant aangegeven. Bij het
haastig schrijven verdwalen die puntjes wel eens en zeer dikwijls ontbreken zij
evenals de klinkerteekens. Men begrijpt welke moeite dit den lezer veroorzaken kan.
Als hij de taal goed verstaat, zal hij er evenwel in den regel den weg in vinden. Maar
niet als het eigennamen geldt, die op verschillende wijze kunnen gelezen worden.
Men verhaalt dat eene arme weduwe eens de hulp kwam inroepen van den
invloedrijken dichter Farazdak om voor haren eenigen zoon en kostwinner die als
soldaat naar Indië was gezonden, verlof en vrijstelling van dienst te verkrijgen. De
naam van dezen zoon was Choneis. Farazdak dichtte nu een vers, waarin hij de
terugzending van den jongen man verzocht en dat aan den opperbevelhebber in Indië
werd gezonden. Deze besloot het verzoek toe te staan, maar niet alleen had de dichter
vergeten Choneis nader te bepalen door den naam zijns vaders en dien van zijn stam,
maar ook ontbraken de diakritische punten, zoodat de naam even goed Chobeisj kon
gelezen worden. Het gevolg was, dat alle soldaten die Choneis of Chobeisj heetten
met verlof naar huis werden gezonden. Het boek nu waaraan de Jong werkte is een
soort van lexicon van die eigennamen, die in 't schrift met elkaar kunnen verwisseld
worden, met optelling van de verschillende personen welke die namen gedragen
hebben, als deze ten minste niet alledaagsch zijn. De Jong kon van dit werk vier
handschriften vergelijken, waarvan drie, die van
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Leiden, Parijs en Berlijn, uitstekend waren. De meeste uitgevers zouden zich
vergenoegd hebben met een der beste tot grondslag te nemen en de afwijkende
lezingen in de noten te geven. De Jong kon zich daarmede niet tevreden stellen. Hij
vergeleek alle hem ten dienste staande hulpmiddelen, zoodat hij niet alleen in staat
was, de afschrijversfouten te verbeteren en bij verschil van lezing de ware te kiezen,
maar ook op de dwalingen van den schrijver zelven kon opmerkzaam maken of de
door anderen op dezen gemaakte aanmerkingen kon weerleggen. Zoo is zijne uitgave
een boek van zeer groote waarde voor alle Arabisten geworden. Maar het heeft
hemzelven eene ongelooflijke inspanning gekost. In 1864 verscheen daarvan de
eerste aflevering (200 pag.), die eerst vele jaren later door de rest zou gevolgd worden.
Want één van de door de Jong gebruikte hulpmiddelen, een geschrift van Ibn
al-Kaisarânî over de gelijkluidende, maar in afkomst verschillende, nomina relativa
in een Leidsch handschrift, trok hem door zijne belangrijkheid voor deze studie zoo
aan, dat hij besloot het eerst uit te geven. Dit verscheen in 1865 en was weder met
groote nauwkeurigheid bewerkt. Toen echter was de Jong vooreerst van deze
eigennamenstudie verzadigd. Hij zocht ontspanning in de bewerking van een geschrift
van Thaâlibî, getiteld ‘Wetenswaardigheden’, waarvan Dozy in den Catalogus reeds
getuigd had, dat het veel nuttigs en belangrijks bevatte. Op den titel van dit aan
Kuenen opgedragen, in 1867 verschenen werk kon hij voor 't eerst onder zijn naam
schrijven: Prof. Interpres legati Warneriani, welke titel en waardigheid hem in 't
vorige jaar was verleend, nadat hij bijna 5 jaar
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lang, van den dood van Juynboll af, waarnemend Interpres geweest was. In 1868
deed de Jong mij het voorstel tot een gemeenschappelijken arbeid. De Leidsche
Bibliotheek bezit een deel van een belangrijk historisch werk, getiteld Kitâb al-Ojûn
wa'l-hadâik, waaruit Matthiessen het laatste, Anspach de twee eerste hoofdstukken,
ik zelf drie andere had uitgegeven1. Zijn voorstel was, dat wij dit deel samen zouden
uitgeven en wel als eersteling eener verzameling van Fragmenta historicorum. Ik
zou de eerste, hij de tweede helft bewerken. Het plan werd echter midden in de
uitvoering gestoord. Toen de Jong ongeveer de helft van zijn deel persklaar had,
werd hij naar Utrecht beroepen. Ik heb dus alleen het begonnen werk moeten
voltooien. Het verscheen in 1869 en is in 1871 door een tweede deel, een stuk van
de Kroniek van Ibn Maskoweih gevolgd, dat reeds in het oorspronkelijk plan was
begrepen en door de Jong was afgeschreven.
Den 28 November 1868 overleed de hoogleeraar Millies te Utrecht, waardoor de
leerstoel voor Hebreeuwsch en Israëlietische oudheden vacant werd. Voor die plaats
kon men moeilijk een geschikter candidaat vinden dan de Jong, die vele jaren lang
Hebreeuwsch onderwezen had aan 't Leidsch gymnasium, die door zijn proefschrift
en zijn Prediker bewezen had ernstige studie van taal en letterkunde der Israëlieten
gemaakt te hebben, en die bovendien wegens zijne gematigdheid en zijne
conservatieve neiging bij uitnemendheid de man scheen om de methode en de

1

Veel later heb ik een ander deel van hetzelfde werk en wel van hetzelfde exemplaar in Berlijn
ontdekt; zie mijne mededeeling hierover in de Zeitschrift D.M.G. XXXVIII, 393.
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resultaten der moderne kritiek aan de Utrechtsche studenten bekend te maken. Den
15 December van datzelfde jaar werd hij beroepen en 12 Februari 1869 aanvaardde
hij zijne betrekking met eene belangrijke redevoering over ‘het belang dat de
beoefenaar van het Hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige Semitische talen’.
De Jong kreeg nu een drukken werkkring. Behalve de Hebreeuwsche grammatica
en de beginselen van Arabisch en Arameesch, had hij de Israëlietische antiquiteiten,
de inleiding op het O.T. en de exegese van het O.T. te onderwijzen. Vooral de
inleiding en de antiquiteiten vereischten veel studie. De Jong wijdde zich daaraan
met zijne gewone nauwgezetheid en trouwe plichtsbetrachting; maar de voldoening
die hij van dat werk had, was niet evenredig aan de inspanning. De oorzaak is niet
ver te zoeken. Pectus est quod disertum facit en de Jong had voor dit gedeelte zijner
taak weinig hart. Wij hebben gezien waarom hem het historisch-kritisch onderzoek
van het O.T. niet aantrok, en bij de samenstelling van zijn dictaat van antiquiteiten
stuitte hij telkens op hetzelfde bezwaar: hij zag geen kans buiten hypothesen te
blijven. Daarbij had hij voor historische studie niet die lust en dien aanleg, die hij
als taalbeoefenaar bezat. Hoewel dus zijn dictaat over antiquiteiten de vrucht was
van zeer ernstige studie en veelzijdige lectuur, en inderdaad veel belangrijks bevat,
zooals mij bij inzage gebleken is, terwijl hij steeds voortging het met bijvoegsels te
verrijken - ik vond zelfs eene aanteekening uit het begin van dit jaar omtrent de
bekende plaats van Josephus over Christus - toch wilde hij er niet aan denken het te
doen drukken. Een
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zijner voormalige ambtgenooten, die de vriendelijkheid had mij meer dan eene
inlichting te verschaffen, schreef mij: ‘Het dictaat van de Jong, dat drie cursussen
omvatte, werd telkens overgeschreven en ging onder de studenten van hand tot hand.
Dikwijls werd hem gevraagd het uit te geven, en de antwoorden op de examens
bewezen vaak hoe wonderlijk allerlei namen door dit voortdurend overschrijven
werden geradbraakt en hoe wenschelijk daarom een gedrukt handboek zou zijn. Toch
was hij er niet toe te bewegen.’
Zijn hart bleef bij zijne Arabische studiën en met blijdschap begroette hij het
oogenblik waarop hij deze kon hervatten. Dit geschiedde eerst toen in 1877 zijn
catheder in tweeën werd gesplitst. Een dringende uitnoodiging van de toenmalige
theologische faculteit om tot haar over te gaan, werd door hem afgeslagen. Zijne
linguistische studiën gingen hem boven alles. Zijne college-uren waren nu tot weinige
geslonken, daar hij slechts het Hebreeuwsch voor de propaedeutici en de antiquiteiten
behouden had. Geen van beide vakken vorderde meer veel van zijn tijd. Hij gaf dus
aan mijnen aandrang gehoor, om de uitgave van Dhahabî, sedert 1864 gestaakt, voort
te zetten. Deze nuttige arbeid was in 1881 juist gereed, toen ik met een vorzoek om
medewerking tot hem kwam. In 1873 was door mij het plan beraamd tot eene uitgave
van de groote Arabische annalen van Tabarî. Daar deze onderneming niet zonder
aanzienlijken geldelijken steun tot stand kon komen, dien ik bij verschillende
Regeeringen en wetenschappelijke lichamen trachtte te verkrijgen, was het van
belang, dat ook het consortium van geleerden, dat dezen ar-
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beid zou ondernemen, zoo internationaal mogelijk zou zijn. Hier te lande had ik
alleen Dr. Houtsma uitgenoodigd daaraan deel te nemen. Den 17 Maart 1881 trof nu
de groote ramp - sedert helaas door drie dergelijke gevolgd - dat Prof. O. Loth te
Leipzig Overleed, die tot taak had, het deel dat over Mohammed handelt en de eerste
jaren na zijn dood te bewerken. Hij was kort te voren teruggekomen van eene reis
naar Constantinopel en Caïro met ondersteuning der Tabarî-kas ondernomen om
handschriften te vergelijken, en had zijne voorbereidende studiën gemaakt. Ik had
een brief van hem om mij over eenige vragen van redactie te raadplegen nog niet
kunnen beantwoorden, toen het bericht van zijn plotseling overlijden kwam. 't Was
een groot verlies - want waar zou ik den man vinden zooals Loth voor deze taak
berekend? Al mijn hoop vestigde zich op de Jong en deze nam tot mijne groote
blijdschap mijne uitnoodiging aan. Daardoor is de ramp, voorzoover deze
onderneming betreft, tot een aanzienlijk tijdverlies teruggebracht. Want de Jong heeft
zijne taak zoo uitnemend volvoerd, dat men 't niet beter wenschen kan. Het door hem
uitgegeven deel beslaat bijna 950 pagina's en is in 't vorige jaar voltooid. Daarmede
was echter zijn aandeel aan de geheele uitgave nog niet ten einde. Tabarî belooft in
't begin van zijn werk dat hij aan 't slot in een aanhangsel zal spreken over zijne
zegsmannen. Dit aanhangsel zelf is verloren, maar een uittreksel werd eenige jaren
geleden in een zeer oud handschrift gevonden door mijn in 't laatst van 1889 overleden
vriend Baron von Kremer te Weenen, en onmiddellijk naar Leiden gezonden. Niemand
was meer bevoegd om dit
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voor de pers te bewerken dan de Jong en ik vond hem bereid zich daarmede te
belasten. Hij had gehoopt reeds in 't begin dezes jaars daarmede gereed te komen,
maar de arbeid vorderde meer tijd dan hij berekend had. De laatste maal dat hij in
ons midden was, vroeg hij mij eenige maanden uitstel. De dood heeft hem midden
in den nuttigen arbeid gestoord. Ongeveer een zesde was voor de pers gereed, toen
ik zijne papieren ontving. Bij het overige heeft hij meermalen aangeteekend welke
boeken te vergelijken zijn en herhaaldelijk aangestipt waar de lezing van het
handschrift hem verdacht was, dikwijls met een voorstel tot verbetering. Daarmede
is mijn taak om dit werk te voltooien aanmerkelijk verlicht.
Voor het uitgeven van Arabische texten had de Jong zeldzame talenten. Zijne
kennis van taal en litteratuur was uitgebreid, de grammatica kende hij grondig. Hij
had een buitengewone nauwkeurigheid in het afschrijven en collationneeren. Maar
afwijken van de traditie der HSS. kon hij moeilijk. Als hem de text onverstaanbaar
was, zoodat hij aan de juistheid der lezing twijfelde, ontzag hij geen moeite om na
te sporen of die text misschien bij een anderen schrijver voorkwam om zoo tot
verbetering te komen. Doch de stoute conjectuur, die in weerwil van het handschrift
haar goed recht op logica en analogie grondt, werd door hem slechts noode toegelaten,
zooals onze Tabari-correspondentie op menige plaats zou kunnen bewijzen. 't Heeft
mij meer dan eens moeite gekost, hem de noodzakelijkheid eener door mij
voorgeslagen textverandering te doen erkennen; omgekeerd heeft zijne
bedachtzaamheid mij meer dan eens teruggebracht van hetgeen mij aanvankelijk
onbetwist-
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baar had toegeschenen. Het is daarom voor onze onderneming zeer te betreuren dat
hij dezen laatsten arbeid niet heeft mogen volbrengen. En nog meer. Het kan niet
anders, of bij een werk van dezen omvang, door verschillende geleerden bewerkt
naar handschriften van zeer uiteenloopende waarde, zijn onregelmatigheden in de
schrijfwijze van eigennamen ingeslopen, hoezeer ik mijn best gedaan heb dit te
voorkomen. De oude vorm der Arabische geschiedschrijving is, dat elk bericht
voorafgegaan wordt door eene reeks van overleveraars, die van den schrijver
opklimmen tot den eersten verhaler, ooggetuige of tijdgenoot. Over elke gebeurtenis
worden dan verscheidene dergelijke berichten medegedeeld, die elkander aanvullen
of verbeteren. Waar zij in hoofdzaak overeenstemmen, zijn ze dan menigmaal door
Tabarî tot één verhaal samengesmolten, terwijl alleen de afwijkingen daarna
afzonderlijk worden gegeven. In de namen nu van die overleveraars zijn dikwijls
fouten, soms is de lezing niet eens zeker. Bij het samenstellen der registers zullen
dus zonder twijfel vele vragen rijzen en de Jong, die in de overleveraarskunde meer
ervaring had dan iemand anders, had mij daarbij zijne hulp toegezegd.
In eene toespraak tot zijne leerlingen, den 26 Sept. 1874 gehouden en op verzoek
gedrukt, doch niet in den handel gebracht, teekent de Jong zijn, zooals hij hem noemt,
‘onvergetelijken vriend’ Rovers als den onvermoeiden strijder op 't gebied van
wetenschap en godsdienst beide, die als overwinnaar nimmer wenschte te worden
begroet; wien 't als geleerde er niet om te doen was toejuiching van de wereld in
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te oogsten, vertoon te maken, meer te schijnen dan te zijn, maar wiens aanhoudende
studie alleen ten doel had, de leemten in zijne kennis aan te vullen, het gebrekkige
te verbeteren, het subjectieve van het objectieve te scheiden, m.a.w. de waarheid die
hij zoo liefhad, te weten te komen. Het is alsof hij in deze woorden zichzelven
beschrijft. Want ook hij heeft nooit aan den weg getimmerd, noch zich bij de keus
zijner studiën ooit laten leiden door de vraag, wat het meest in den smaak zou vallen
en hem het meest bekend maken. Ook hem was het eene behoefte, bij zijne studie
omtrent elk onderdeel de grootst mogelijke waarborgen van zekerheid te verkrijgen
en daarvoor was hem geen moeite te zwaar. Of het onderwerp van groot of klein
gewicht was, maakte daarbij geen onderscheid. De Jong rustte niet voordat hij kon
zeggen: zóó is het, of non liquet, en in beide gevallen kan men er op rekenen, dat dit
niet geschreven is, dan nadat al de bereikbare hulpmiddelen zijn geraadpleegd.
Alleen de naam van onvermoeid strijder door de Jong aan Rovers gegeven, is niet
op hemzelven toepasselijk. Want hij was bovenal een man des vredes en bleef gaarne
ver van den godsdienstigen en maatschappelijken strijd onzer dagen. Hij had geen
behoefte aan practischen arbeid. Zijn studeerkamer, zijn wetenschappelijke werkkring
was hem alles. Ook in zijn werk bepaalde hij zich uitsluitend tot zijn studievak.
Slechts ééne uitzondering vinden wij in de rede door hem als Rector op den jaardag
der Universiteit 26 Maart 1881 uitgesproken. Hij zelf vindt het dan ook noodig aan
te vangen met de schuldbekentenis: ‘Ne sutor ultra crepidam. Die wijze les
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der ouden heb ik bij mijn optreden voor U niet ter harte genomen.’ Een onderzoek
naar den Orientalist Christiaan Ravius had hem in de Acta der Hoogeschool eenige
merkwaardige stukken doen vinden betreffende de eerste 50 jaren van haar bestaan.
Hij besloot daaraan voor den feestdag een onderwerp te ontleenen, dat hij nader
bestudeerd had in de Notulen der Vroedschap en de kerkelijke archieven. Dit
onderwerp was de strijd voor de vrijheid der Akademie door de stedelijke Regeering
tegen de Kerk gevoerd. Het merkwaardigste in dien strijd is, dat de heerschzucht van
Voetius meer dan iets anders heeft bijgedragen tot het winnen van de vrijheid.
Een anderen uitstap op vreemd gebied heeft de Jong niet gedaan. Zijne beide
redevoeringen in het Utrechtsch Genootschap in 1877 en 1887 zijn beide uit zijn vak
genomen. De eerste handelt over ‘het lot der vrouw, bepaaldelijk de gehuwde vrouw,
bij de Semieten’, met name de Hebreën en Arabieren, en is eene onderhoudende
populaire verhandeling. De tweede is ‘eene historisch-psychologische studie over
Mohammed’, naar aanleiding van Schaapman's Aya Sofia, waarin Mohammed een
‘mysterie’ was genoemd. De Jong geeft hierin een overzicht van de twee perioden
van Mohammed's leven vóór en na de uitwijking en komt tot het besluit, dat de eerste
zich tot de tweede verhoudt als dag en nacht. In de eerste is hij de ijveraar voor Allah
en zijne zaak, de ernstige boetprediker, de man van onbesproken wandel, in de tweede
een huichelaar die God in den mond, maar de wereld in 't hart heeft. De lezing van
dit stuk heeft mij destijds onvoldaan gelaten. Naar mijne meening is de Jong er niet
in geslaagd het mysterie te verklaren.
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In 1875 werd de Jong lid onzer Academie. Hij woonde de vergaderingen trouw bij,
maar voerde er zelden het woord. Van eene bijdrage in 1880 heb ik reeds gesproken.
Een jaar vroeger had hij eene mededeeling gedaan over ‘een Arabisch handschrift
behelzende eene bestrijding van 't Christendom’ geschreven door den als geograaf
bekenden Dimasjkî † 1327. 't Is eene beantwoording van een schrijven van Cyprische
geestelijken, waarin uit den Koran het goed recht der Christenen betoogd wordt om
getrouw aan hun godsdienst te blijven, en bestreden dat het N.T. vervalscht zou zijn.
Ook de triniteit is volgens hen niet in strijd met den Koran, maar opgevat als de drie
verschillende eigenschappen van het wezen Gods, die zelf onverdeeld één is. Deze
polemische litteratuur had de Jong steeds bijzonder aangetrokken. Daarom wekte hij
ook zijn vroegeren leerling, den tegenwoordigen hoogleeraar te Groningen Dr. van
den Ham op tot de uitgave van een geschrift van dezen inhoud uit de 16e eeuw,
waarvan de eerste helft in 1877, de tweede nu onlangs is verschenen.
In hetzelfde jaar 1875 ontving de Jong een beroep naar Leiden om de leerstoel in
te nemen van Rutgers die emeritus geworden was. Het had hem, zoo deelde hij den
28 Sept. in zijne openingsrede aan zijne leerlingen mede, eenigen strijd gekost te
bedanken, maar hij had niet kunnen besluiten de banden te verbreken die hem aan
Utrecht bonden. Inderdaad gevoelde hij zich daar gelukkig. Hij had een aangenaam
tehuis1

1

Den 28 Juli 1869 is hij gehuwd met Mej. C. le Poole. Uit dit huwelijk is ééne dochter geboren.
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en bezat de toegenegenheid zijner ambtgenooten. De studenten die met hem in
aanraking kwamen, hielden van hem wegens zijne gelijkmatige vriendelijkheid en
zijne onveranderlijke bereidwilligheid om ieder te helpen die zijne hulp noodig had.
Toen er nog testimonia te geven waren, wist men wel dat Prof. de Jong het niet te
streng nam met het trouw bezoek der colleges, en bij de examens waren zijne eischen
laag en zijne toegevendheid groot. Bij zijn graf zeide een der studenten: ‘ieder zijner
toehoorders wist in hem een persoonlijk vriend te hebben.’ Dit was ook inderdaad
zoo. Als men de Jong's toespraken tot zijne leerlingen leest, wordt men getroffen
door den vaderlijk vriendschappelijken toon, waarop hij hen vermaant tot het goede
en wel in 't bijzonder tracht hun godsdienstzin op te wekken. Want - eene
levensbeschrijving van de Jong zou onvolledig zijn zonder hierop de aandacht te
vestigen - de Jong was een zeer godsdienstig man. En onder godsdienst verstond hij
- het zijn zijne eigene woorden - den Christelijken, zooals die in 't N.T. wordt geleerd,
niet eenen van eigen maaksel, dien men geheel naar zijn eigen smaak voor zich heeft
gemaakt, welken het knellende d.i. het strenge en ernstige is ontnomen en die dus
alle hervormende kracht mist1. Maar het gebruik van den godsdienst met eerzuchtige
of heerschzuchtige bedoelingen wekte steeds zijne innige verontwaardiging op. Hij
was een beslist tegenstander van kerkelijke overheersching en wees zijne leerlingen
ook door het voorbeeld van Mohammedaansche landen op het gevaar

1

Toespraak tot zijne leerlingen 1874, p. I0, II.
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waardoor de ontwikkeling des volks bedreigd werd door het streven der clericalen,
onder de valsche leuze van vrijheid, om het onderwijs aan de Kerk te onderwerpen1.
Kort na het overlijden van de Jong ontving ik een schrijven van eenen reeds bedaagden
Franschen geleerde, die ons vergezeld had op onze reis naar Stockholm en die eene
week lang zelfs de Jong's kamer had gedeeld. Wat hem in de Jong getroffen had,
was zijne goedhartigheid, zijn onuitputtelijk goed humeur, zijne schikkelijkheid en
bovenal zijne bescheidenheid. De diagnose is juist, maar onvolledig. Wij die hem
beter kenden, hebben daar nog aan toe te voegen dat hij een trouw en belangstellend
vriend was, op wien men staat kon maken; eenvoudig en oprecht van karakter; in
hooge mate verdraagzaam; zacht in zijne beoordeeling van anderen. Dat wij een man
met zooveel beminnelijks met weemoed aan onzen kring hebben zien ontvallen, is
natuurlijk. Moge de door mij gegeven schets van zijn leven en werken er iets toe
bijdragen om onzen vriend bij ons in waardeerend aandenken te doen blijven leven!
L e i d e n . M.J. DE GOEJE.

1

Openingsrede van 28 Sept. 1875 (niet gedrukt).
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Levensbericht van Jan Jacob de Gelder.
Jan Jacob de Gelder, geboren te 's Gravenhage, den 12 October 1802, was het eenig
kind van den bekenden Leidschen hoogleeraar Jacob de Gelder en van Catharina van
Rooijen. Zijn kinderjaren vielen samen met de ongunstige tijden der Fransche
overheersching en daarin deelde de vader in ruime mate. Onder Lodewijk Napoleon
leeraar in wiskunde zijnde aan het hotel der pages, kreeg hij bij de inlijving eervol
ontslag, zonder wachtgeld of pensioen, ja zelfs zijn achterstallige wedde werd niet
uitbetaald. Van broodwinning verstoken, zag de man zich verplicht, ten einde in de
behoeften van zijn gezin te voorzien, een groot deel zijner boeken en instrumenten
te verkoopen. Is het wonder dat de ontslagen leeraar de Franschen met hun keizer
verwenschte, dat hij hen haatte en dien haat zijn jongen inprentte? Het was in October
1811 dat Napoleon een officieel bezoek bracht aan de derde stad zijns rijks.
Amsterdam, met den rouw in het hart, was in feestdos getooid en op den Dam stond
een dicht samengepakte menschenmassa den ge-
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vreesden heerscher stilzwijgend aan te gapen; terwijl hier en daar gehuurde monden
hun Vive l'Empereur! deden hooren. Te midden van die menigte stond Jacob de
Gelder met zijn negenjarig zoontje Jan aan de hand en keek naar den keizer, die zich
op het balkon van 't paleis den volke vertoonde. De knaap, ongeduldig wordende,
riep: ‘Vader, beur mij op, ik wou ook zien!’ En de vader, een sterk gebouwd man,
hief het kind op zijn schouder en hem eenige oogenblikken daarna weer op den grond
zettende, mompelde hij op knorrigen maar verstaanbaren toon: ‘Ziezoo, nou kunje
zeggen dat je Napoleon gezien hebt, dien smeerlap!’ En zoo sterk zijn de indrukken
der jeugd, dat in later dagen het geslacht Napoleon nooit iets goeds in de oogen van
onzen de Gelder kon verrichten, ja zelfs, dat de Fransche natie bij hem met een zwarte
kool stond aangeteekend.
Hoe onder dergelijke treurige omstandigheden het eerste onderwijs van den knaap
zich bepaalde tot wat de vader hem leerde, laat zich gemakkelijk begrijpen en hij
zou achterlijk gebleven zijn, had zijn vlugheid van begrip het ontbrekende niet
aangevuld. Gelukkig braken er met 1814 betere tijden aan. Koning Willem I benoemde
Jacob de Gelder tot hoogleeraar bij de militaire school te Delft en vergoedde
zoodoende den miskenden man het geleden onrecht. Hier werd onze knaap op de
Latijnsche school geplaatst, van welke aloude en destijds verouderde inrichting hij
in later dagen een lezenswaardige beschrijving geleverd heeft in zijn brochure,
getiteld: Onderwijs en wetenschap in Talen. De ontwikkeling eener halve eeuw.
Dat onze jonge latinist, druk en levenslustig van aard, zich hier niet onbetuigd liet
en het zijn leer-
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meesters wel eens lastig maakte, lijdt geen twijfel, evenmin als zijn populariteit bij
zijn medescholieren, die hem achtten om zijn knapheid en tegen hem opzagen om
zijn cordaatheid. We zouden dit met stilzwijgen kunnen voorbijgaan, ware het niet
dat zich hieruit laat verklaren de gemakkelijkheid, waarmee de G. in later tijd al zijn
leerlingen ontzag en toch genegenheid wist in te boezemen. Hij was zelf een
kwajongen geweest, in den goeden zin van het woord, en wist wat bij knapen van
14-16 jaar al of niet door de vingers moet gezien worden. Even als een officier, uit
de gelederen opgeklommen veel tact bezit met zijn soldaten om te springen, zoo zal
ook een docent, die als knaap niet tot de Brave Hendriken behoord heeft, spoedig
slag hebben levenslustige jongens te leiden en te onderwijzen.
De Gelder's bevordering tot de academische lessen viel nagenoeg samen met zijn
vaders benoeming als hoogleeraar aan de Leidsche hoogeschool (1819);
dientengevolge trok de familie metterwoon naar de Sleutelstad. Ook hier
onderscheidde zich onze jonge student al zeer spoedig: niet alleen het Grieksch en
Latijn maar ook het Arabisch en Hebreeuwsch werden vlijtig beoefend, terwijl de
studie der wiskunde, onder de leiding zijns vaders, geen gering deel van zijn tijd
innam. Reeds in 1822 behaalde de G. een tweeden prijs met zijn antwoord op een
prijsvraag uitgeschreven door de Litterarische Faculteit van Groningen over het gezag
en de macht van den Hoogepriester bij de Hebreeuwen. Het manuscript is nog
aanwezig, doch, voorzoover we weten, niet in druk. Drie jaar later behaalde hij den
eersten prijs bij dezelfde academie voor het beantwoorden eener mathe-
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matische prijsvraag. Het stuk, een vrij lijvig boekdeel, is, in groot kwarto formaat
uitgegeven (1825).
Op den 21 September 1827 promoveerde de Gelder tot Phil. Theor. Mag. Litt.
Hum. Doctor met een Latijnsche dissertatie over de Arithmetica van Theo. van
Smyrna. Daar hij in 't laatst van zijn studententijd was verloofd geraakt met Mej.
Maria Johanna van Es, geboren te Rotterdam, 15 Mei 1809, zou eene plaatsing aan
een gymnasium of een inrichting van middelbaar onderwijs hem bijzonder welkom
geweest zijn, doch vele pogingen daartoe aangewend leden schipbreuk op de
tegenwerking van zijn eigen vader, die hem noode uit Leiden zou zien vertrekken.
Hij verdiende inmiddels met privaatlessen zooveel geld dat hij den 6 Aug. 1829 het
huwelijksbootje instapte en dientengevolge in 1830 voor het vereerend en geldelijk
voordeelige aanbod der Leidsche Litterarische Faculteit bedankte, die hem als rector
naar de Kaapstad zenden wilde. In genoemd jaar noodigde Dr. P. de Raadt den jongen
doctor uit onderwijs te geven aan zijn instituut, Noorthey genaamd. Deze uitnoodiging
was hem zeer welkom, niet alleen als een vaste bron van inkomst maar vooral als
een geschikte gelegenheid om zich te oefenen in 't geven van klassikaal onderwijs.
Aan dit zoo gunstig bekende opvoedingsgesticht gaf de Gelder ongeveer drie jaar
les en leerde hij de vereischten van zulk een inrichting, die meer dan een gewone
kostschool was, van nabij kennen. Hier ontkiemde en rijpte in hem langzamerhand
het plan zijn leven aan de opvoeding der jeugd te gaan wijden en jonge lieden uit
den beschaafden stand voor de Hoogeschool op te leiden en met den aanvang van
1834 opende hij te Leiden zijn Paedago-
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gium. Het onderwijs omvatte niet alleen de oude talen en de wiskunde; ook de nieuwe
talen, vooral het Nederlandsch, de geschiedenis en aardrijkskunde werden beoefend.
Het kostgeld met inbegrip van de leermiddelen, bedroeg ƒ 700: dagscholieren
betaalden ƒ 180 en zij die alleen 't onderwijs in oude talen bijwoonden, ƒ 120 per
jaar. De lessen werden gegeven van 8-12, van 1-3, en vier avonden in de week van
5-7 uur.
Het Paedagogium werd geopend met een klein aantal leerlingen op de
Haarlemmerstraat en later verplaatst naar een ruimere woning achter de Pieterskerk,
dicht bij het Walenweeshuis. Zijn grootsten bloei bereikte deze inrichting tusschen
de jaren 1845 en 1850, waartoe het beruchte (?) staatsexamen aanleiding gaf. Bij
koninklijk besluit van 23 Mei 1845 werd bepaald dat al degenen, die de lessen aan
hoogescholen of athenaea wenschten te volgen voor een staatscommissie de bewijzen
moesten geven dat ze de vereischte kundigheden bezaten om het academisch onderwijs
te kunnen volgen. Dit besluit verscheen onverwachts en men kan zich nu, na een
tijdsverloop van bijna vijftig jaren, moeilijk voorstellen welk een beweging dat
eenvoudige besluit te voorschijn riep. Tot dusverre hadden de Latijnsche scholen en
de erkende gymnasia het jus promovendi bezeten, d.w.z. zij bezaten het recht hun
leerlingen met een getuigschrift, door curatoren afgegeven, naar de academie te
zenden om daar als student te worden ingeschreven, terwijl alleen dezulken, die
elders onderricht genoten hadden of zij, die een dergelijk getuigschrift misten, zich
aan een examen moesten onderwerpen, afgenomen door de Litterarische faculteit en
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den hoogleeraar in de wiskunde, en het moet gezegd dat dit toelatingsexamen niet
veel te beduiden had. Maar nu? Een stroom van verontwaardiging barstte los over
dat koninklijk besluit, 't Was een inbreuk op verkregen rechten, 't heette onuitvoerbaar
in de practijk, het was een onrechtvaardig begunstigen van de Katholieke Instituten,
't was een middel om vreemdelingen van onze academiën te weren, en, last not least,
't was een hoogst onrechtvaardig program omdat van alle candidaten hetzelfde
quantum Grieksch en Latijn gevraagd werd, onverschillig voor welk vak de aanstaande
academie-burger bestemd was. 't Is hier de plaats niet een nauwkeurig overzicht te
geven over al wat voor en tegen dit Koninklijk Besluit geschreven is, maar dit weten
we bij ondervinding, dat genoemd besluit allergunstigst werkte op den ijver en
werklust der leerlingen. Ieder begreep dat inspanning en volharding alleen hem de
poorten der hoogeschool kon ontsluiten en toen bij het eerste examen, te 's Gravenhage
gehouden, bleek dat van de 131 adspiranten 78 slaagden, begon de schrik tegen het
gevreesde staatsexamen wel wat te luwen.
De bloei van het Paedagogium hing echter niet alleen af van de gelijkstelling der
bijzondere inrichtingen van onderwijs met de openbare, maar vond voornamelijk
zijn oorzaak in de persoonlijkheid van de Gelder. Een sterk, gezond gestel bezittende
kende hij geen vermoeienis; altijd opgeruimd en gelijkmatig van humeur trad hij de
leskamer binnen en schudde, om zoo te zeggen, alle levensbeslommeringen van zich
af, zoodra hij zijn dagwerk begon. Zijn onderwijs was goed, helder, duidelijk, zonder
ooit het doel dat hij zich ter bereiking voorstelde uit het oog te
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verliezen en dat doel was jonge lieden van den beschaafden stand volgens een
eenvoudige leerwijze, berekend naar de behoefte der wetenschappelijke beschaving,
met vermijding van alle tijdverlies, tot het academisch onderwijs grondig voor te
bereiden. Om geen dor en onvruchtbaar uitpluizen der grammatica maar om de kennis
der talen was het hem te doen. De spraakkunst was middel, geen doel. En dat
onderwijs - wat de oude talen aangaat - berustte bijna uitsluitend in zijn hand. Voeg
hier nu bij zijn uitnemenden tact om orde en tucht te handhaven - dan kan het niet
anders of zijn onderwijs moest gunstig werken niet alleen op de kennis maar ook op
het karakter zijner leerlingen. De Gelder drukte, als 't ware, zijn eigenaardigen stempel
op elk zijner kweekelingen. Zijn medehelpers liet hij vrij in hun methode doch de
geest en richting van hun onderwijs moest met de zijne overeenstemmen en al wat
niet bruikbaar was, werd verwijderd. De school telde in die dagen ruim zestig
leerlingen, waaronder een praeparatore klasse, die aan de zorgen van een ongehuwd
bij hem inwonend hoofdonderwijzer met acte voor vreemde talen was toevertrouwd.
Voor de staatscommissie sloegen de meesten zijner leerlingen een goed figuur.
Na het afschaffen van het staatsexamen door den minister J.R. Thorbecke, die van
de leer uitging dat de deuren van Minerva's tempel voor iedereen moesten openstaan
en een zoogenaamd toelatings-Examen ouders of voogden wel het gaan naar de
academie ontraden maar nooit ontzeggen mocht, begon het Paedagogium te kwijnen.
Andere oorzaken, buiten de school liggende, werkten daartoe mede en ten
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laatste begreep de Gelder dat hij naar een vaste betrekking moest uitzien. Dit gelukte
in 1856, toen de gemeenteraad van Alkmaar hem tot rector van het stadsgymnasium
aldaar benoemde. Uit het album zijner leerlingen blijkt dat het Paedagogium 239 en
het Alkmaarsche gymnasium 126 discipelen gehad heeft; nog leven er velen hunner,
geplaatst in eervolle betrekkingen doch ook zijn ettelijken den leermeester reeds
voorafgegaan en afgereisd naar het onbekende land vanwaar niemand terugkeert,
o.a. de beroemde hoogleeraar R.P.A. Dozy.
Te Leiden behoorde de Gelder tot de ijverigste leden van de plaatselijke
schoolcommissie, van het Nutsbestuur en van het Onderwijzers Genootschap en daar
hij een man was met een stalen wil, konden noch tegenwerking noch hinderpalen
zijn ijver afkoelen, integendeel zij prikkelden hem tot meer werkzaamheid. Getuige
de oprichting der Onderwijzers kweekschool van wege het Leidsche Departement
tot Nut v. 't A. Het was in 1850 en men leefde nog onder de wet van 1806. Aan de
opleiding van jeugdige onderwijzers liet de Staat zich weinig gelegen liggen en
hieraan was echter groote behoefte, zoodat de G. het initiatief nam een kweekschool
van wege het Nut op te richten en ondanks zeer veel moeilijkheden, vooral van
finantieelen aard, kwam de school tot stand met geldelijke hulp van de provincie, de
stad en vele particulieren. Den 15 Maart 1852 werd de laagste klasse geopend onder
het directeurschap van den heer Eichman, hoofd eener school voor U.L.O. te Leiden,
waarop met Januari 1853 een tweede klasse volgde. Het onderscheid tusschen deze
kweekschool en de destijds bestaande,
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zoogenaamde normaalklassen in de meeste groote steden van ons vaderland zat in
den breederen grondslag, waarop de eerste gebouwd werd. Niet alleen de gewone
vakken van het L.O., ook de beginsels der Nieuwe talen en der wiskunde werden er
onderwezen. Niet het africhten voor een rangexamen, maar de ontwikkeling van den
toekomstigen onderwijzer stond op den voorgrond, ‘opdat hij, eenmaal tot zijn eigen
opvoeder en onderwijzer gevormd zijnde, de vereischte kennis en geschiktheid zou
bezitten kinderen op te voeden en te onderwijzen.’ Dat de kweekschool de eischen
tot het verkrijgen eener acte niet uit het oog verloor, spreekt van zelf. De school heeft
na het vertrek van de G. nog vier jaar bestaan, doch daar de Prov. Staten van
Zuid-Holland in 1860 de subsidie introkken, tengevolge van een ongunstig uitgebracht
advies van den toenmaligen districts-schoolopziener, konden de kosten niet bestreden
worden en overleed de inrichting aan geldgebrek (Dec. 1860):
Niet minder verdienstelijk maakte zich de Gelder door de Volksvoorlezingen, die
van wege het Departement des winters gehouden werden en tot heden toe in Leiden
stand gehouden hebben. Gaarne bewoog zich de G. te midden van de
onderwijzerswereld en trouw bezocht hij hun vergaderingen, welke op den eersten
Zaterdag van elke maand in 't gebouw van het Departement gehouden werden.
Behoeven we nog te zeggen dat ze den man, wiens kennis en ervaring hun zoo menig
genoeglijk en nuttig uurtje bezorgd had, met leedwezen zagen heengaan, dat zijn
vertrek naar Alkmaar voor Leidens schoolwereld een verlies was?
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Zijn nieuwe werkkring beviel hem zeer goed en van lieverlede klom het aantal zijner
leerlingen, dat in 1858 reeds 24 bedroeg, waaronder 13 Latinisten. Zoo bleef alles
tot 1867 toen Alkmaar een Rijks H.B.S. met drie-, later met vijfjarigen cursus
verkreeg, doch onder voorwaarde dat het Gymnasium weer in een Latijnsche school
veranderd werd. Dit geschiedde bij Raadsbesluit van 27 Dec. 1867. Van toen af
waren de lessen zoo geregeld dat de Latinisten op de Burgerschool onderwijs in de
nieuwe talen outvingen. Na de invoering van de wet op het Hooger Onderwijs is de
Latijnsche school in 1880 opgedeokt en werd aan de G. gelegenheid gelaten enkele
leerlingen voor de tweede of derde klasse van een gymnasium op te leiden: Men liet
hem intusschen het genot eener vrije woning en een jaarwedde van ƒ 1650.
Ook te Alkmaar onderscheidde zich onze rector al zeer spoedig: hij werd lid van
het Natuur- en Letterkundig Genootschap Solus Nemo Satis Sapit en was jaren lang
een der werkzaamste bestuursleden. Toen dit genootschap in 1882 zijn eeuwfeest
vierde, zorgde de G. in de ‘Feestgave’ voor een nauwkeurig verslag van de
wederwaardigheden en lotgevallen dezer stichting, en de feestcommissie verraste de
leden met een getrouw konterfeitsel, van hun voorzitter (buiten zijn voorkennis),
‘aan wiens onverzwakte belangstelling en nimmer verflauwden ijver voor zijn
belangen het genootschap zooveel te danken had’.
Niet minder werkzaam was de G. als secretaris van het Alkmaarsche Departement:
van hem gingen de pogingen uit om Alkmaars Ontzet weder fees-
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telijk te herdenken. Sedert 1795 was die loffelijke gewoonte in onbruik geraakt. Dit
hinderde onzen rector, in wien een warm hart klopte voor alle groote daden des
voorgeslachts en hij besloot de herinnering aan Alkmaars ontzet weer te doen
herleven. In Januari 1860 deed de G. in de Bestuursvergadering van het Nut een
daartoe strekkend voorstel, dat zeer veel bijval vond en tot het besluit leidde den 8
October 1860 feestelijk te herdenken. Ofschoon aanvankelijk de stadsregeering tot
het welslagen van het feest niet meewerkte, weerhield die lauwheid echter de
commissie niet het plan met kracht door te zetten. De G. maakte een volksliedje
getiteld: van Alkmaar de Victorie (muziek van C. Coster) van den volgenden inhoud:
Wie heeft van Alkmaar niet gehoord,
Van 't strijden aan de Friesche poort,
Voor bijna driemaal honderd jaren? (bis).
Toen Spanjes dorst naar Hollandsch bloed
Beteugeld werd door Alkmaars moed
En doodsangst viel in 's vijands scharen? (bis).
Dat leert ge uit 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie. (bis).
Dirk Duivel en held Cabbeljauw
Der tienmaal sterker macht te gauw
En Steenwijk met zijn handvol braven (bis).
Staan in den strijd als leeuwen pal
En storten Spanje van stadswal:
De vijand ligt in 't stof begraven! (bis).
Dat leert ge uit 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie. (bis.)
Vergeet', wie durve, 't voorgeslacht,
Dat goed en bloed ten offer bracht,
Geen Hollandsch bloed stroomt hem in de âren! (bis).
Wordt Neerlands grond ooit aangerand,
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Ons bloed behoort ann 't vaderland.
Dan worden we ook, wat zij toen waren. (bis.)
Toen kwam zegt 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie! (bis.)

Het liedje werd en wordt op den Ontzetdag druk gezongen. Het feest liep naar
genoegen af en vond zooveel deelneming, dat zich in de stad, onafhankelijk van het
Nut, een vereeniging vormde tot de jaarlijksche viering van Alkmaars verlossing in
1573; en dat de G. weer in het bestuur zat, ja er de ziel van was, behoeft nauwlijks
gezegd. Jaar en jaar werd er nu met afwisselend program binnen Alkmaar feest
gevierd.
Ook de gemeenteraad werkte flink mee. De Vereeniging stichtte een Museum
voor Geschiedenis en Oudheden, waartoe de Raad den ouden schouwburg afstond
en voor dat doel in orde bracht (1872). Door hare onvermoeide zorg bezorgde zij
aan Alkmaar een onvergetelijk derde eeuwfeest (8 Oct. 1873), opgeluisterd door de
blijde komst van Z.M. den Koning en de Koninklijke prinsen, die van wege den
Gemeenteraad waren uitgenootdigd, bij welke gelegenheid de sluitsteen werd gelegd
van het fundament van het Victoriabeeld, op de plaats waar de strijd tegen den vijand
het hevigst was geweest en waartoe uit alle oorden des rijks, en natuurlijk niet het
minst uit Alkmaar, geldelijke bijdragen waren ingekomen. Dat de G. in dit alles de
hand had en tijd noch moeite tot bereiking van dit doel ontzag, spreekt van zelf en
we kunnen ons begrijpen met welk een zelfvoldoening de man het onthullen van het
voltooide schoone Victoriabeeld, door Stracké vervaardigd, aanschouwde. Het blijkt
uit een zijner
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brieven: ‘'t Was voor mij een ware feestdag (9 Oct. 1876) doch 't is maar goed dat
het niemand merkte. Toen de zeilen van onze Alcmaria Victrix vielen, heb ik
waarachtig vochtige oogen gehad. Kinderachtig, zult ge zeggen, maar gij weet ook
niet hoe dikwijls ik mij in die 15 jaar heb moeten inspannen. En nu, einde goed, alles
goed! 't Is een schoon beeld geworden: in jaren is hier geen in artistischen zin zoo
heerlijk gewrocht tot stand gebracht.’ Dat wij, bij mijn jaarlijksch bezoek aan mijn
ouden vriend, ten minste eenmaal naar het beeld trokken en er eenige oogenblikken
met welgevallen op staarden, behoeft niet gezegd.
De Gelder overleed aan een beroerte den 15 April 1890 en werd den 18
daaraanvolgende door de leden van Solus Nemo Satis Sapit grafwaarts gedragen, bij
welke gelegenheid menig hartelijk, waardeerend woord door verschillende personen
gesproken is. Een eenvoudige zerk, door genoemd genootschap op zijn graf gelegd,
wijst de plaats aan, waar zijn stoffelijk overschot rust. God schonk onzen vriend een
lang leven en spaarde zijn krachten naar lichaam en geest; dan hij heeft met die
krachten gewoekerd; van hem kan gezegd worden dat hij gewerkt heeft zoolang het
dag was. Nog in zijn laatsten brief (Jan. 1890) schreef hij: ‘Ik amuseer me
tegenwoordig met het Nieuw Grieksch doch kan daarvoor ongelukkig geen enkel
leerling vinden.’ De G. was ridder van de Eikenkroon en sedert 1886 lid onzer
Maatschappij. Hij heeft vele werken (vooral schoolboeken) geschreven; waaronder
we de volgende aanstippen:
1827.

Theo. Smyrnaeus.

1829.

Jacovaky Rizo, Nieuwe Grieksche
Litteratuur.
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1829.

Verhandeling over de noodzakelijkheid
van de grondige beoefening der oude talen voor de
bespiegelende wijsbegeerte.

1829.

Verhandeling over den invloed dien de
wijsbegeerte vóór
den tijd van Alexander den Groote op de
staatkundige handelingen en denkbeelden der Grieken
uitoefende.

1841.

Vormende strekking van klassiek en
wiskundig onderwijs.

1854.

Dorpsgesprek over Grieksche taal.

1854.

Wetenschappelijke Grondbeginselen der
Theoretische en Historische paedagogie.

1856.

Wetgeving op het Lager Onderwijs
binnen Leiden van
1324-1796.

1859.

Methode en Tucht. 2e dr. 1863.

1860.

Tafereelen van de beschaving en zeden
der oude volken.

1864.

Feestrede, 8 October.

1864.

Onderwijs in Wetenschap en Talen. De
ontwikkeling eener
halve eeuw.

1865.

Brieven en andere bescheiden rakende
het beleg van Alkmaar.

1868.

Bibliographische en Wetenschappelijke
Catalogus van Alkmaars oude Bibliotheek.

1868.

Levensbericht van J.M. van Gent.

1871.

Levensbericht van A. Hirschig.

1882.

Lotgevallen van het Natuur- en
Letterkundige Genootschap
Solus Nemo Satis Sapit te Alkmaar.
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1882.

Oorsprong, Ontwikkeling en Gevolgen
der Vereeniging tot
viering van den gedenkdag van Alkmaars
ontzet.

1886.

De Oude Scholen. Geschiedkundige
feiten van 1560 tot 1806
verzameld uit het Archief der gemeente
Alkmaar.

Voorts vindt men bijdragen van hem in het tijdschrift de Zuid-Hollander, tijdschrift
voor opvoeding en onderwijs, in de Tijdspiegel, enz. zijn laatste pennevrucht (1889)
is te vinden in de Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde onder den
titel: Ordre op de Latijnsche Scholen door de Staten van Holland en West-Friesland
den 2 October 1625 vastgesteld en de Latijnsche Scholen te Alkmaar van 1638 tot
1693.
Z w o l l e . W.A. ELBERTS.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890

