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Verslag van de 124ste jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden
op den 18den Juni 1891.
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, 18 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. Mr. S.J. Fockema
Andreae, 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 kiezen van een Lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Prof. Dr. C.P. Tiele. Het door de maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Prof. Dr. P.J. Cosijn en Dr. J.J. Hartman.
Namens het Bestuur,
W.P. Wolters,
Secretaris.
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De presentielijst wordt geteekend door de Bestuursleden: Mr. S.J. Fockema Andreae,
Voorzitter; Dr. J.G.R. Acquoy; Dr. W. Pleyte; Dr. A. Kluyver; D. Hartevelt,
Penningmeester.
Verder door de Leden: J. Tideman; B.G. De Vries van Heyst; Dr. F. Pijper; M.
Buys; Dr. H.G. Hagen; Dr. C.J. Van Ketwich; J.F. Gebhard Jr.; D.C. Meyer Jr.; Jhr.
Mr. T.H.F. Van Riemsdijk; Mr. J.P.N. Ermerins; Mr. J.A. Feith; Mr. J.E. Heeres;
Mr. A.C. Bondam; Mr. Ch. A. Dozy; Th. M. Roest; James de Fremery; Dr. A. Beets;
S.C. Van Doesburgh; M. Nijhoff; Mr. M.G.L. Van Loghem; A.N.J. Fabius; Mr. A.
Telting; J.H. Hingman; Mr. S. Gratama; Mr. N. de Roever; E. Seipgens; Mr. L.H.J.
Lamberts Hurrelbrinck; W.C. Capel; Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford; Mr. T.H.
Der Kinderen; Dr. J. Ten Brink; P.A.M. Boele van Hensbroek; Dr. J. Dyserinck;
L.D. Petit; R.W.P. De Vries; Dr. R.S.T. Modderman; A.L.H. Ising; C.A.L. Van
Troostenburg de Bruyn; J.H. Krelage; A. Loosjes; Dr. J.W. Muller; J. Winkler; F.S.
Van de Pavord Smits; Mr. C. Bake; Dr. J.D. Frenay; J.A. De Rijk; V. Loosjes; Dr.
S. Baart de la Faille; J.J. Van Kerkwijk; Jhr. Mr. J. Roëll; Mr. W. Van der Kaay;
J.F.W. Conrad; F. De Bas; H.M. Werner; A.A. Vorsterman van Oyen; C.M. De Jong
van Rodenburgh; L. Mulder; J.H. Meijer; Mr. D. Van Eck; Dr. J.J. Prins; Dr. B.T.
Matthes; Dr. G.J. Dozy; Dr. A.T. Van Aken; F. De Stoppelaar; Dr. W.C. Van Manen;
A.P.M. Van Oordt; Dr. M.A. Gooszen; A. Sassen; Dr. C.P. Burger Jr.; P.C.J. Meys;
Dr. W.N. Du Rieu.
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De Voorzitter opent te kwart over elven de vergadering. Hij wijdt eenige woorden
aan de nagedachtenis van den Beschermheer der Maatschappij, wijlen Z.M. Willem
III, en wekt de Leden op tot trouw aan de Koningin. Daarna houdt hij eene rede,
welke hierachter als B i j l a g e I is afgedrukt.
Op uitnoodiging van den Heer J. Tideman verklaart de Voorzitter zich onder
toejuiching der Vergadering bereid, zijne toespraak af te staan voor de Handelingen.
Daar de Secretaris-Bibliothecaris, de Heer W.P. Wolters, door ongesteldheid
verhinderd is de Vergadering bij te wonen, worden zijne beide Verslagen voorgelezen
door het jongste bestuurslid Dr. A. Kluyver, die volgens art. 32 der Wet hem als
Secretaris vervangt (zie de B i j l a g e n II en III).
Naar aanleiding hiervan deelt de heer Ten Brink mede, dat de uitgave van Huygens
door Dr. Worp wellicht zal kunnen doorgaan, doordat eene vereeniging van
letterkundigen, die ontbonden wordt, waarschijnlijk ƒ 500 of ƒ 600 aan de
Maatschappij zal aanbieden, op voorwaarde dat met deze som de uitgave zal worden
ondersteund.
De Heer Roest brengt verslag uit namens de Commissie tot het nazien van de rekening
van den Penningmeester, die in orde is bevonden en onder dankzegging is
goedgekeurd.
De Heer Mr. Ch. M. Dozy brengt verslag uit namens de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde bij de Maatschappij (zie B i j l a g e IV).
De Heer Hartevelt geeft daarna een overzicht van den staat der geldmiddelen (zie
B i j l a g e V).
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Al deze verslagen worden voor kennisgeving aangenomen, onder dankzegging aan
de heeren die ze hebben uitgebracht.
De Voorzitter geeft daarop het woord aan den heer Lamberts Hurrelbrinck, rapporteur
der Commissie van stemopneming. Deze Commissie heeft bestaan uit de heeren: Dr.
A. Beets, S.C. Van Doesburgh, Mr. H.L. Drucker, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck,
Dr. D. De Loos en Dr. A. Kluyver. Volgens het rapport waren er 229 geldige
stembriefjes ingekomen; volgens het besluit der Vergadering van Mei moesten 25
binnenlandsche en 5 buitenlandsche leden worden benoemd. De uitslag der stemming
is deze, dat gekozen zijn tot
Binnenlandsche Leden:
Dr. P.H. Ritter, te Amsterdam.
Mr. W.J. Van Welderen Baron Rengers, te 's-Gravenhage.
Mr. R. Fruin Th. Az., te Utrecht.
Dr. G. Heymans, te Groningen.
Dr. C.C. Uhlenbeck, te Leiden.
Dr. F.A. Stoett, te Amsterdam.
Dr. G.M. Slothouwer, te Rotterdam.
Dr. W. Caland, te Breda.
C.H. Den Hertog, te Amsterdam.
Jhr. Mr. W.F. Rochussen, te 's-Gravenhage.
Dr. A.W.C. Berns, te Amsterdam.
J.H. Groenewegen, te Amsterdam.
Mr. C.A. Marchant, te Leiden.
P.H. Van der Kemp, te Batavia.
P. Van Eeghen, te Amsterdam.
W.P. Groeneveldt, te Batavia.
Dr. C.H. Van Rhijn, te Groningen.
Mr. A.J. Andreae, te Kollum.
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Mr. W.A. Reiger, te Groningen.
Mr. G.H. Betz, te 's-Gravenhage.
Mr. R.E. Hattink, te Almelo.
F. Netscher, te Rotterdam.
J.A. Tours, te Amsterdam.
Dr. H. IJ. Groenewegen, te Dokkum.
J.C.A. Hezenmans, te 's-Hertogenbosch.
Buitenlandsche Leden:
J. Vercoullie, te Gent.
F. Lapidoth, te Parijs.
Henri Stein, te Parijs.
Mr. J. Ermerins, te Parijs.
F.W. Cuno, te Eddigehausen (Hannover).
De Voorzitter betuigt aan de Commissie dank voor de genomen moeite, en bericht
daarna dat de leden na afloop der Vergadering in de gelegenheid zullen zijn eene
tentoonstelling te bezichtigen, bijeengebracht door den Heer Dyserinck, en bestaande
uit afbeeldingen van de Nachtwacht en den Schuttersmaaltijd; hij brengt hulde aan
den Heer Dyserinck, die zijne medeleden daardoor ten zeerste aan zich verplicht
heeft. Verder bericht de Voorzitter, dat de boeken, aangekocht voor rekening van
het door den Heer De Fremery geschonken fonds, thans behoorlijk zijn geordend;
de Leden worden uitgenoodigd ze in het gebouw der Bibliotheek te gaan zien.
Hierna wordt de vergadering voor een halfuur geschorst.
Na de pauze bericht de Voorzitter, dat de renten van het Fonds alsnog beschikbaar
blijven voor de uitgave van het Glossarium van den Heer Stallaert.
De Vergadering gaat vervolgens over tot het kiezen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

12
van een nieuw Bestuurslid (zie punt VII van den beschrijvingsbrief). Met groote
meerderheid wordt benoemd Dr. P.J. Cosijn, die niet tegenwoordig is en van zijne
benoeming bericht zal ontvangen1.
Bij de rondvraag wordt door den Heer Quarles van Ufford de wensch uitgesproken,
dat door de zorgen der Maatschappij het levensbericht van wijlen Mr. A.J. Duymaer
van Twist, door Mr. Van der Lith, ook afzonderlijk zal worden verkrijgbaar gesteld,
opdat het in ruimeren kring bekend moge worden, en men gelegenheid zal hebben
de beschouwingen van den Heer Van der Lith te vergelijken met hetgeen over
Duymaer van Twist gezegd wordt door het nieuw benoemde lid Mr. W.J. Van
Welderen baron Rengers, in zijne ‘Schets eener parlementaire geschiedenis van
Nederland’. De Voorzitter antwoordt dat het Bestuur deze zaak gaarne zal overwegen.
De Heer J.F.W. Conrad biedt een boekgeschenk aan voor de Bibliotheek, dat onder
dankzegging in ontvangst wordt genomen.
De Heer Boele van Hensbroek komt terug op de Huygens-uitgave, en geeft aan het
Bestuur in overweging de zaak, die zeer wankel schijnt te staan, met een crediet te
steunen. Hij meent dat, wanneer alvast een deel is verschenen, het werk zijne koopers
wel zal vinden.
De Heer Acquoy vindt hierin aanleiding om een warm pleidooi ten gunste van die
uitgaaf te houden. Uit een brief is hem gebleken, dat er nog veertig inteekenaren
noodig zijn, en dat, bij gebrek daaraan, de uitgave niet zal plaats hebben. Hij acht de
zaak echter niet verloren,

1

De Heer Cosijn heeft zijne benoeming aanvaard bij missive van 30 Juni 1891.
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als de leden onzer Maatschappij, die nog niet mochten hebben ingeteekend, haar
alsnog door inteekening willen steunen. Daartoe doet hij een beroep op de aanwezigen.
Maar vooral heeft hij het oog op de uitgevers in hun midden. Reeds heeft de Heer
Boele van Hensbroek zijne liefde voor deze uitgave doen blijken; hij doe het in nog
hoogere mate, als lid van de Firma waartoe hij behoort.
De Heer Boele van Hensbroek zegt dat hij, alles wel overwogen, geen bezwaar
heeft de uitgave van Huygens door Dr. Worp op zich te nemen.
De Heer Fabius doet het voorstel deze uitgave met een subsidie van ten hoogste
ƒ 200 - te ondersteunen. Dit voorstel wordt echter niet door drie vierden der aanwezige
leden voor dringend verklaard, en kan dus niet in behandeling komen.
Inmiddels heeft reeds de Heer Nijhoff te kennen gegeven, dat hij geen subsidie
begeert.
De Heer Dyserinck deelt mede, dat hij het goede voorbeeld, in 1889 door den Heer
Acquoy gegeven, heeft willen volgen door het ontwerpen van eene tentoonstelling,
die de Leden na afloop der vergadering zullen kunnen bezichtigen. Zij bestaat uit
ongeveer zestig reproducties van De Nachtwacht en De Schuttersmaaltijd. Zoowel
de photographieën van den Heer Ed. Radermacher naar de teekening van Jacob Cats
(1779), als de zeldzame steendrukplaat van den Rotterdamschen kunstenaar B. Th.
Van Loo, zoowel de gravure van Patas als de photographie naar de teekening van
Couwenberg zijn hier aanwezig; ook de beide groote gravures van den Leidschen
stadgenoot, den graveur Kaiser, enz. Wat aan deze tentoonstelling het grootste belang
bijzet is de aanwezigheid der oorspronkelijke teekening naar ‘het uittrekkend
korperaal-
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schap van Banning Cocq’ 1642, in het album van den Heer Van Purmerland en
Ilpendam zelven. De familie De Graeff uit 's-Gravenhage, door erflating eigenares
van dit kostbaar gedenkstuk, is zoo vriendelijk geweest, uit belangstelling in de
Maatschappij, het album voor dezen dag ter bezichtiging af te staan.
De Heer Ising herinnert er aan, dat juist dezer dagen aan Professor De Vries het
eervol ontslag wegens zeventigjarigen leeftijd is verleend, en brengt hulde aan alles
wat deze voor de Maatschappij is geweest. De Vergadering betuigt onder luide
toejuiching hiermede hare instemming.
De Heer De Rijk vraagt of het tegenwoordig oogenblik niet geschikt zou wezen om
vanwege de Maatschappij eene hulde te brengen aan de Koningin. De Voorzitter
neemt op zich die zaak in eene Vergadering van het Bestuur te overwegen. De Heer
Van Kerkwijk geeft in bedenking daarmede te wachten totdat de Koningin
meerderjarig zal zijn geworden.
De Heer Van Kerkwijk vraagt of het niet raadzaam zou wezen, de Algemeene
Vergadering in het vervolg een uur later te doen beginnen, ten gerieve van de Leden
die van elders komen, en die dan minder lang behoeven te wachten totdat het uur
van den maaltijd aanbreekt. De Voorzitter belooft dat het Bestuur deze vraag in
overweging zal nemen.
De Heer Meys vraagt, of de Maatschappij geene pogingen zou kunnen aanwenden
om een nieuw volkslied aan Nederland te schenken, b.v. door het uitschrijven van
eene prijsvraag. Hij wenscht zijn voorstel echter niet in beraadslaging te zien gebracht.
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De Heer De Vries van Heyst brengt ten slotte uit naam van alle aanwezigen hulde
aan den Voorzitter voor de uitnemende leiding der Vergadering.
Daarop wordt de bijeenkomst door den Voorzitter gesloten.
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Bijlagen.
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Bijlage I.
Toespraak van den voorzitter.
Mijne Heeren!
Weest welkom in deze algemeene vergadering, die het 125e jaar onzer Maatschappij
zal afsluiten - een jaar, dat als andere zijne droeve en zijne blijde dagen had, zijne
wonden sloeg en zijne geschenken bracht, maar dat in onze jaarboeken en in die van
Nederland als een rouwtijd zal blijven aangeteekend. Immers het berokkende ons
één verlies, waarbij alle andere gebeurtenissen in beteekenis achterstaan: den dood
van Koning Willem den derden, onzen vorstelijken beschermheer.
Wij leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, worden hier
samengebracht door gemeenschappelijke liefde voor onze taal, onze letterkunde en
onze geschiedenis, dat is voor onze nationaliteit. Juist daarom gevoelen wij dubbel
wat het beteekent, dat verscheiden van den laatsten mannelijken telg uit het
vorstenhuis, onder welks hoede Nederland is geboren, gegroeid en bewaard.
Wij koesteren de overtuiging, dat met het leven en de kracht van dit huis, het
bestaan en de beteekenis van een zelfstandig Nederland ten nauwste samenhangt.
En het verblijdt ons hierom in hooge mate, dat de
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overleden vorst eene Dochter naliet, die ons als Koningin zal regeeren.
Overwonnen zijn gelukkig de middeleeuwsche, deels leenrechtelijke begrippen,
die aan vrouwen alle regeermacht ontzegden, begrippen welke slechts pasten in tijden
van ruw geweld, toen de hoogste kracht lag in de bekwaamheid om het zwaard te
voeren.
Het volk leent zijn oor niet meer aan dogmatische spitsvondigheden ten betooge,
dat een stamhuis niet door eene vrouw kan worden voortgezet - alsof kinderen den
vader nader stonden dan der moeder.
Het verheugt zich van harte, dat het, zonder zich te verdiepen in zulke twistvragen,
de volle liefde en aanhankelijkheid voor het Huis van Oranje, die er woont in zijn
hart, kan en mag overbrengen op onze jonge Koningin. Het wil niet anders hopen,
denken en vertrouwen, dan dat Haar Geslacht zal blijven, wat het reeds meer dan
drie eeuwen voor ons geweest is.
Allen die het wel met Nederland meenen, zullen doen wat in hun vermogen is,
om den band tusschen onze Vorstin en ons volk te onderhouden en te versterken. En
onder hen zullen wij leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde - ik
durf het verzekeren - plaats nemen in de eerste rijen.
Wij zullen dit doen in de overtuiging, dat wij daardoor de kracht onzer nationaliteit
verhoogen; wij zullen het doen onder den drang der dankbaarheid, welke wij aan het
Huis van Oranje verschuldigd zijn, uit kracht van het vertrouwen, dat wij daarin
stellen, en van de liefde, die wij het toedragen.
Zij de regeering van Koningin Wilhelmina lang en gezegend, ook door onze
toewijding!
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Wat onze Maatschappij in het afgeloopen jaar is wedervaren, zult gij zoo aanstonds
van onzen secretaris vernemen; ik behoef het u niet te schetsen.
Liever kies ik uit den kring mijner studiën een onderwerp, om mij daarover eenige
oogenblikken met U te onderhouden.
Ik gevoel wel, dat het mij niet gemakkelijk zal vallen, U te bevredigen, nu de
toespraken mijner voorgangers - zoo degelijk en sierlijk - U nog versch in het
geheugen liggen. Het is wellicht vermetel van mij, op dit spreekgestoelte te staan.
Ik deel echter de verantwoordelijkheid hiervoor met hen, die er mij op plaatsten, en
vele dragers maken den last licht.
Ik wensch U eenige opmerkingen mee te deelen over het wezen en de beteekenis
der verleening van stadrechten in Nederland.
Het ontstaan der steden in de Germaansche landen heeft reeds lang in hooge mate
de aandacht getrokken1. Nog in het vorige jaar heeft Rud. Sohm, de geniale schrijver,
die reeds over meer dan één punt der rechtsgeschiedenis gansch nieuw en verrassend
licht verspreidde, daaraan eene voortreffelijke studie gewijd2. Zijne verhandeling
heeft bij verschillende geleerden grooten bijval gevonden, ook bij hen, die niet al
zijne opvattingen onderschrijven3; zij zal naar mijn oordeel eene blijvende eereplaats
innemen onder de rechtshistorische geschriften.
Ondertusschen, bij de studie van het onderwerp door Sohm behandeld, mag men
één punt niet uit het oog verliezen. De stedevorming heeft eene andere beteekenis,
een ander karakter naarmate van de staatsgesteldheid en de gedaante der maatschappij
in het land waar en den tijd waarin zij plaats vindt. Het mag daarom niet overbodig
worden geacht, ons te wenden tot oud-Nederlandsche
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rechten en deze te vragen naar het karakter der steden in ons vaderland.
Dit is het, wat ik mij voorstel te doen.
Waar wij spreken van het ontstaan, het wezen en de beteekenis der Steden, kan er
tusschen ons geen misverstand heerschen over de beteekenis der woorden. Wij weten,
dat wij nog geene stad voor ons hebben, wanneer het aantal huizen in eene buurschap
zich aanmerkelijk uitbreidt, dat een groot aaneengebouwd dorp door zijn huizental
nog geene stad wordt. Wij weten eveneens, dat eene ommuurde plaats, eene vesting
nog geene stad behoeft te zijn. Het is ons bekend, dat het begrip stad een rechtsbegrip
is, dat niet de bouwmeester of de veldheer, maar de drager van het hooge gezag
steden maakt.
Toch doen wij wel, met bij onze beschouwing de ‘groote dorpen’, waaruit de
steden zijn geboren, niet voorbij te zien. Ook dan, wanneer de rechtsontwikkeling
niet tot de verleening van stadrechten had geleid, zou de groei der aaneengebouwde
plaatsen van ingrijpenden invloed zijn geweest op de geschiedenis der maatschappij.
Ik zal zoo straks in de gelegenheid zijn, dit nader in het licht te stellen.
In het dorp, dat in den loop der jaren tot eene stad opklimt, staat veelal van drieën
één karaktertrek op den voorgrond; het kan zijn òf een marke-dorp, òf een heerlijk,
vorstelijk landgoed, òf eene handelsvestiging. Ik zeg een dier drie kenmerken kan
op den voorgrond staan. Een markedorp kan echter juist aan zijne voor den handel
geschikte ligging, zijne uitbreiding danken; ditzelfde kan het geval zijn met den
huizenkring op een landgoed en deze kan weer tevens het middelpunt zijn van eene
heerlijke mark.
Een groot, ik durf bijna zeggen het grootste aantal
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onzer steden, is uit markedorpen gegroeid. Ik zal U niet vermoeien met het betoog
- trouwens ten deele reeds door anderen geleverd - dat zulks het geval is met
Groningen, Coevorden, Deventer, Zwolle, Kampen, Enschede, Steenwijk en menige
andere plaats. Slechts één m.i. niet onbelangrijk voorbeeld uit vele, n.l. Almelo.4
Hier was de mark nog als zoodanig bekend o.a. in 1634. Om eene achterstallige
betaling aan den drost van Twenthe te kunnen doen, besloten n.l. in dat jaar de
huisluiden en borgeren met machtiging van den heer ‘gelick in andere naeburige
marcke’, ‘eenen toeslagh in der gemeynte te verkoopen’. Op elken ‘huussheer’, ik
zou durven zeggen op elken markgenoot in de stad, rustte de verplichting om te
‘buurwerken’. En enkele bepalingen in het stadrecht van 1489 verraden nog zeer
duidelijk haar markerechtelijken oorsprong, terwijl zij ons tevens een opmerkelijk
voorbeeld geven, hoe beide rechten in elkaar kunnen vloeien.
In de marken pleegt men streng vast te houden aan het beginsel, dat de gemeene
grond onmiddellijk moet strekken ter bevrediging van de behoeften der bewoners
van de gewaarde hoeven. De turf, die ieder graaft, het brandhout, dat hij kapt, moet
worden verstookt in zijne woning, het timmerhout, dat hij velt, mag slechts strekken
tot opbouw of herstel van zijn huis en schuur; verkoopen mag hij oorspronkelijk noch
het een, noch het ander. Zoo bepalen de boschrechten van Graetheyde5 het volgende:
Een inwoner der gerechtigde 14 kerspelen, die hout uit het bosch gehaald en op zijn
goed gebracht heeft en het weer van daar vervoert buiten die kerspelen, is strafbaar.
Zelfs de afbraak van een huis, met het hout uit het bosch gebouwd, mag men niet
buiten die kerspelen verkoopen.
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Indien men al hier of daar van dit strenge beginsel afwijkt, bewaart men toch den
schijn, of liever, behoudt men toch een uiterlijk teeken van het verband tusschen de
hoeve en het genot van het gemeene goed. Zoo mag een genoot in de Hertmer mark6
de turf, die hij er heeft gegraven, slechts dan naar buiten vervoeren, wanneer hij er
eerst mee is gereden naar het erf (‘die rechte zailweer’) waaraan het recht kleeft, en
daarin drie turven heeft geworpen.
Welnu, ongeveer op gelijke lijn schijnt eene bepaling van het Almeloër stadrecht
te staan.
De inwoners der heerlijkheid Almelo mogen n.l. ‘gheenreleye dynck, alse by
namen hoenre, gaense, voeghele, eyere, versche boeter, vysche, toerf ende alle dat
men op die meente vanghet ende wynt, copen ofte vercopen, daen binnen Almelo
oep deen maercket, ende men salt niet voert uter herschoep van Almelo brengen’7.
Een overgang van het markerecht tot het stapelrecht acht ik hier moeilijk te miskennen.
Ik zeide er zijn andere steden, uit de omgeving van een vorstelijk of heerlijk landhuis
ontstaan. Een voorbeeld geeft ons vermoedelijk Delft. In oorkonden uit de elfde en
twaalfde eeuw is bij herhaling sprake van hoeven ‘aan den Delft’ (juxta Delf, ex
altera parte Delf)8 en ‘in Delft’9. Deze behooren, zooals het eenmaal wordt uitgedrukt,
onder den hof van Delft (‘in curte nostra de Delft’)10, of, zooals het een ander maal
heet, onder het slot Delf (‘in territorio castri, quod Delft vulgariter nuncupatur’)11.
De gebruikers dier hoeven - in een der aangehaalde oorkonden 's graven dienstlieden
genaamd - hadden hunne landerijen tegen cyns in vast gebruik, als ‘huerlant’12 en
verrichtten daarvoor oudtijds ‘hof-
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dienst’13. Bovendien hadden zij bij de aanvaarding hunner hoeve eene ‘landwinning’
te betalen, eene verplichting, waarvan zij eerst kort nadat Delft stadrecht had
verkregen, werden ontslagen14.
Ook Haarlem, waaraan Delft haar stadrecht ontleende, ontstond vermoedelijk uit
eene grafelijke ‘villa’. Hieruit is het te verklaren, dat in de oudste rechten dier steden
de rechter, die elders veelal judex of scultetus heet, den naam van villicus draagt.
Vlissingen is zeker ontstaan uit eene handelsnederzetting15. Eerst als er eene nieuwe
haven gemaakt is, ontvangt het in 1315 een privilege, zooals de graaf zegt: ‘omme
die havene te beterne, ende om die poirt voorsz. te meerene, ende oic om alrehande
lude dair mogen comen behoudelike, ende elc coopman dair moge comen ende keren
mit haeren goede in sekeren beschermte ende in goeden payse’.
Van gemengden oorsprong schijnt - om slechts een enkel voorbeeld te noemen Schiedam. Als wij dit in de tweede helft der 13de eeuw het eerst in oorkonden
ontmoeten, heeft vrouw Aleyde, weduwe van Jan van Avennes, er groote bezittingen.
Zij is er patrones der kerk, die dus zeker wel door haar, of door degenen aan wie zij
haar recht ontleent, zal zijn gebouwd.
Langzaam zien wij in die landelijke bezitting de handelsbelangen op den voorgrond
treden. In 1270 wordt er eene jaarmarkt gevestigd. In 1273 verleent Floris V ten
gunste zijner moei Aleyde - die er inmiddels het ambacht heeft gekocht-aan die van
Schiedam tolvrijheid - een recht, natuurlijk vooral, zoo niet uitsluitend, door
kooplieden begeerd. En eerst in 1275 erlangt Schiedam stadrecht16.
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De buurschappen, waaruit bij voortgezetten wasdom vlekken groeien, kunnen dus,
ik herhaal het, van verschillenden aard zijn. Bij de verkrijging van stadrecht erlangen
zij eene andere en hoogere beteekenis. Maar, reeds hare uitbreiding op zich zelve is
een feit van grooten invloed.
Niet het minst hierom: waar het getal dergenen, die binnen eenen beperkten kring
samenwonen, stijgt, wordt ruimer verdeeling van arbeid mogelijk. Te arbeiden ter
voorziening in ééne menschelijke behoefte of in enkele verwante behoeften, kan
eerst dan een voldoend middel van bestaan opleveren, wanneer men onder zijn bereik
een genoegzaam aantal personen vindt, welke die behoefte gevoelen. Die eenvoudige
waarheid, die nog dagelijks honderden feiten ons leeren, had vooral in de
middeleeuwen verstrekkende gevolgen.
Waar vrije mannen in een ambacht voldoend levensonderhoud konden vinden,
bestond er voor hen eene reden minder, om te blijven op den grond hunner geboorte.
Zij konden verhuizen naar eene plaats of streek, waar men hunne voortbrengselen
het meest behoefde, en hadden er in menig opzicht belang bij, dit te doen.
Het had echter, dit was niet te miskennen, voor hen ééne zeer donkere
schaduwzijde.
Toen de staatsmacht nog in hare geboorte was, hadden de enkelen naast de zwakke
bescherming, die zij kon verleenen, anderen steun te zoeken. Zij vonden dien het
gereedst en het best bij de mannen van hun bloed, met wie zij samenwoonden op en
om den overgeërfden grond, met wie zij zich wijdden aan het vaderlijke
landbouwbedrijf, bij de natuurlijke deelgenooten hunner dagelijksche lusten en
nooden.
Richtten zij hunne schreden naar elders, om er een ander bedrijf uit te oefenen,
verwijderden zij zich van
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hunne familie, zoo misten zij dien steun, - en toch, het staatsgezag alleen verleende
nog geene in alle richtingen voldoende bescherming.
Zij hadden dus naar andere hulp om te zien, en hunne keus was niet moeilijk.
Hunne buren waren in hunne nieuwe woonplaats wel niet meer hunne verwanten,
maar zij hadden toch ook weder met hen tal van belangen gemeen. Als van zelf
kwamen zij er toe, zich nauw bij deze aan te sluiten, die hen niet ongewillig in hun
kring opnamen.
Ondertusschen, waar in dezen maatschappelijken toestand alle op ééne plaats
samenwonenden zich gaandeweg, bewust of onbewust, nauwer samenvoegden, droeg
hunne vereeniging steeds minder den ouden stempel.
Zij strekte wel is waar evenals vroeger tot bevrediging van gemeene behoeften voor zoover de staat er niet in voorzag, en vrijheid van beweging liet - maar de
belangen van alle vereenigden waren niet meer dezelfde, tal van behoeften van een
deel hunner waren geene gemeene behoeften meer.
Dit feit hield wel niet terug van de aansluiting - haast zeide ik, bij gebrek aan beter
- maar noopte toch de oogen geopend te houden voor mogelijke vereeniging in kleiner
kring, van personen die meer belangen gemeen hadden.
Bij voortgaande uitbreiding van het dorp en stijging van het aantal bedrijfsgenooten,
was die kring weldra gevonden, het gild kwam tot ontwikkeling. En evenals men
eerst bij zijne bloedverwanten, toen bij zijne buren, bijstand had gezocht in alle
richtingen, zoo vroeg men van zijne nieuwe broeders niet slechts steun voor zijn
handwerk of handel, maar rekende ook in ander opzicht op hunne hulp, waar men
die behoefde.
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Dit bewijzen ons tal van rechtsbronnen zelfs van vrij jonge dagteekening. Om slechts
ééne der meest sprekende aan te halen: de algemeene Gildekeur van Leeuwarden
van 148217 schreef voor, dat ‘de gildebroederen d'een d'andere in aller trouwigheid
met goed en bloed (zouden) voorstaan. Gebeurden't dat hen 'er een binnen stad [of
buter stede] in huis of uit den huize, te wat plaats en tijd, van yemand el wierd
aangeranst of behindert, verplight was elk gildebroer, de weerlooze te beschutten,
de beschaadigde aan 't zijne te helpen, en de weederhoorige in gerights handen te
stellen.’
Zulk een gildeplicht, nog in het laatst der 15e eeuw, als toch het openbaar gezag
reeds aanmerkelijke kracht heeft, teekent en wijst naar vroeger tijden. Op andere
schaal wordt in zulke gilden het karakter weerspiegeld, dat de vereeniging van oude
en nieuwe bewoners in de zich uitbreidende buurschappen heeft gehad18.
Maar genoeg om aan te toonen, dat de zich wijzigende en stijgende behoeften van
het groeiende dorp, de nauwe aaneensluiting der dorpsgenooten en hunne met hun
aantal stijgende kracht, reeds op zich zelven eene groote maatschappelijke beteekenis
hadden.
Deze werd echter nog aanmerkelijk verhoogd door den staatstoestand, waarmee
die feiten samenvielen.
Het groote Frankische rijk en de deelen, waarin dit werd gesplitst, konden slechts
door forsche handen uit één middelpunt worden geregeerd. De kiemen van ontbinding
reeds vóór Karel den Grooten aanwezig, waren onder hem niet verstikt, maar
hoogstens in hare ontwikkeling tijdelijk gestuit. De talrijke hooge ambtenaren waren
steeds minder in onderwerping te houden; de groote grondeigenaars vielen telkens
meer te ontzien; het gebied der leenmannen werd geleidelijk uitgebreid, hun recht
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nam in omvang toe, de band, die hen met den opperleenheer verbond, werd steeds
losser. De huldigingen stegen voortdurend in beteekenis; een al grooter en grooter
deel der bevolking stond tot het hooge rijksgezag nog slechts door tusschenkomst
van een ‘senior’ in betrekking; de emuniteiten traden in haar laatste tijdperk, de
overdracht van het staatsgezag binnen een bepaald gebied.
Onder zulke omstandigheden nu, terwijl de hooge overheid zich gerechtigd achtte
en bereid was, in steeds ruimer kring en met steeds meer afdoend gevolg deelen harer
macht uit handen te geven, vormden zich ook in Nederland die krachtige
vereenigingen van alle samenwonenden, die dorpsgenootschappen, als ik ze zoo
noemen mag, bereid om van die macht op te nemen - te grijpen, mag ik zeggen - wat
zij konden.
En hierin lag de verhoogde beteekenis van den groei der dorpen.
De groote middelpunten der landelijke kringen ontgroeiden langzamerhand aan hunne
omgeving; zij gingen behoeften gevoelen, die het platte land niet deelde, zij
verlangden eene bijzondere bestuursinrichting en afwijkende rechtsregeling.
Vooral en allermeest daar, waar zich een belangrijke handel begon te vestigen,
waar de kooplieden een overwegend deel der bevolking gingen vormen, in die mate
zelfs, dat men degenen te wier behoeve de voorrechten werden verleend, als
‘mercatores’ ‘coopluyden’ aanduidde.
Wat deze het dringendst behoefden, was eene markt, en op den duur ontbreekt
dan ook het vrije markt-recht in nagenoeg geene enkele stad.
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De vrijheid der markt - ik behoef het niet te herinneren - bestaat hierin, dat ieder er
‘gelei’ heeft, m.a.w., dat hij gedurende een bepaald aantal dagen op reis daarheen,
op de markt zelve en vandaar terugkeerende, niet mag worden gearresteerd of gemoeid
- hij noch zijn goed - dan alleen voor schulden op de markt aangegaan en in enkele
uitgezonderde gevallen19.
Deze marktvrijheid was ongetwijfeld van Romeinschen oorsprong, zooals ons
blijkt uit eene wet van Valentinianus en Valens (364-375)20.
Zij werd ook hier te lande aangeduid door de oprichting van een kruis, en wel op
verschillende wijze. Meestal stond het kruis slechts gedurende den eigenlijken
markttijd21. Hier en daar echter werd het opgericht zoolang vóór, en bleef het staan
zoolang na de markt, als de vrijheid, het geleide voor den komenden en gaanden man
duurde21.
Met Kuntze22 houd ik dit kruis in oorsprong voor het Christelijke kruis, door de
Romeinsche keizers in hunne steden - hunne garnizoensplaatsen - geplant. Hun
machtssymbool ging op de Germaansche heerschers over. Zooals aan het Romeinsche
kruis, dat het labarum droeg, soms eene vaan werd bevestigd, zoo ook aan het
Germaansche koningskruis. Een voorbeeld geven ons onderanderen de boetetaxen
van Fivelgo23. Zij vermelden, dat in een zeker geval de vertegenwoordiger van het
openbaar gezag ‘thes keninges crus nam, and ‘bant ther to ene fona en settet vppa
thes monnes ‘hws’. Deze plaats bevestigt ons in de overtuiging dat het kruis eene
zelfstandige beteekenis had, en niet enkel een overblijfsel van de banier was. Ware
dit laatste het geval geweest, men zou hier eenvoudig gewaagd hebben van het
plaatsen van 's konings vaan op het huis24.
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De vrije markt behoorde m.i. in de Nederlanden niet tot het wezen van het stadrecht,
evenmin als de tolvrijheid, al ontbrak ook deze nooit, of bijna nooit.
Immers, niet alleen is in privilegiën van verschillende steden van marktrecht geen
sprake, maar ten aanzien van een aantal andere valt ook aan te wijzen, dat zij jaren
hebben bestaan zonder marktrecht. Leiden had stadrecht vóór 1266 en ontving zijne
eerste vrije markt in 1303, Weesp kreeg stadrecht in 1355, marktrecht 1386, Haarlem
stadrecht in 1245, eene jaarmarkt in 1355, Alkmaar stadrecht in 1254, drie jaarmarkten
in 1339, Poperingen, dat reeds in 1147 tot stad werd verheven, erlangde eerst 40
jaren later marktrechten.
Naar de opvattingen van R. Sohm is het blijvende koningskruis of de ter vervanging
daarvan opgerichte Roelandzuil25 het zinnebeeld van de voortdurende
tegenwoordigheid des konings in het stadgebied, dat rechtens als zijne burg wordt
aangemerkt. Hij toont inderdaad met groote helderheid aan, hoe de rechtsgevolgen
van 's konings tegenwoordigheid in zijne burg worden weerspiegeld in een aantal
stadrechten.
Toch durf ik het stadrecht, zooals zich dit in Nederland vertoont, niet als een
voortdurend marktrecht aanmerken en blijkt mijns inziens hier niet van eenen
bijzonderen koningsburgvrede binnen den kring, door de vredekruisen aangewezen26.
Deze zou zich moeten openbaren door eene bijzondere of verhoogde koningsboete,
op misdrijven in de stad gesteld.
Welnu, wij lezen wel in de oudste keuren van Middelburg, Domburg en
Westkappel27, dat verminking binnen de ‘kore’ tweemaal zoo hoog wordt geboet als
daarbuiten, maar zulk eene bepaling is hooge uitzondering.
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Veelal zijn de straffen aan den heer op het platte land ten minste zoo zwaar als in de
stad.
Vergelijken wij b.v. de keur van Zeeland van 125628 met die van Middelburg van
125429, dan zien wij, dat, om slechts een paar punten te noemen, naar beide het dragen
van een ‘kniif, priem’ of ander verboden wapen strafbaar is met 10 aan den heer
en dat, wie met zulk een wapen iemand doodt, naar beide het hoofd verbeurt.
Wie een ander wondt, zoodat het op een vierendeel van een man komt te staan,
boet naar de genoemde Zeeuwsche plattelandskeur den heer met 3 pond en naar de
Zierikzeesche keur van 124830 met dezelfde boete.
En men meene niet, dat hier het landrecht geleidelijk de strengere straffen uit het
stadrecht heeft overgenomen. Veeleer valt aan te nemen, dat beide gelijkmatig zijn
verscherpt. Het strafrecht in de keur van Middelburg van 1254 is aanmerkelijk
strenger, dan dat in de keur van 1217.
In Holland hetzelfde verschijnsel als in Zeeland. Amstelland ‘binnen en buiten
steden’ ontving in 1388 een handvest31 waarin de straffen ten deele overeenkomen
met die in het handvest van Amsterdam van 130032 en ten deele zwaarder zijn. Den
doodslager ‘mitter verscher daet begrepen’, recht men naar beide aan zijn lijf; ontkomt
hij, de heer beurt uit zijn goed naar het handvest van Amsterdam 20 , naar dat van
Amstelland, 100 . De vredebreker verbeurt naar beide zijn lijf, huisstooting wordt
in Amstelland geboet, 's daags met 10, 's nachts met 20 ; te Amsterdam stond er
in 1300 des daags 5, des nachts 10 pond op.
Dezelfde overeenkomst merken wij op tusschen het handvest van Dordrecht van
125233 en dat van Zuid-
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holland van 130334. Naar beide verbeurt b.v. hij, die zware verwonding toebrengt, of
huisstooting doet, 10 aan den heer.
Als in 1316 ‘van den dorpe Saltbommel een stadt gemaekt’ wordt, ontvangt het
een handvest met Tieleren Bommelerwaard, waarin zeer duidelijk gelijke boeten aan
den heer worden gesteld op misdrijven, binnen en buiten de stad, door burgers en
door landlieden gepleegd.
Ja, wat meer zegt, de straffen zijn somtijds naar landrecht zwaarder dan naar
stadrecht, zooals o.a. op verrassende wijze blijkt uit het Leidsche privilege van 24
December 1266. Het Leidsche recht van dien tijd kent geene algemeene vechtboeten,
maar een aantal bijzondere. Wie een ander bij de haren trekt, wordt beboet met 10
stuivers, op slaan met een stok staat 2 , op afhouwen van een vinger 2 2 stuivers.
Wanneer nu echter een vreemdeling binnen de stedelijke grenzen of op de markt,
door te vechten den stadvrede stoort, zoo behoeft hem (dit is de korte zin van het
privilege) de vrijheid niet ten goede te komen, die ten behoeve der burgers is
ingevoerd en wordt hij, naar de gemeene landswet gestraft met eene boete van 10
, - zwaarder alzoo.
Is de Nederlandsche stad dus rechtens niet als koningsburg tegenover het platte land
te stellen, nog minder is uit het stadrecht op te maken, dat de vorst er blijvend
tegenwoordig wordt geacht.
Zooals Sohm heeft aangetoond, zou die veronderstelde aanwezigheid des konings
twee gevolgen moeten hebben, de invoering van lijfstraffen en de bijzondere
bevrediging van hen, die naar de stad, dat is naar den koning reisden.
Wat het eerste betreft, ik behoef er nauwelijks aan te herinneren, dat reeds in
Karolingschen tijd den rech-
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ters en hunnen plaatsbekleeders het houden van ‘eene galg’ was voorgeschreven,
terwijl onthoofding, afkappen van handen of voeten en andere verminkingen toen
bij herhaling onder de straffen werden genoemd.
Wij merkten reeds op, dat in denzelfden tijd, waarin hier te lande stadrechten
werden verleend, ook op het land lijfstraffen geene zeldzaamheid meer waren. Ten
overvloede wijs ik op de Friesche Vijf Wenden, waarbij - toch zeker niet krachtens
een bijzonderen koningsvrede - op verschillende misdrijven de doodstraf in
onderscheiden vorm is gesteld, de galg, het rad, verdrinken, onthoofden, zieden in
een ketel.
En wat het tweede aangaat, ik ontken niet, dat hier en daar eene bepaling voorkomt,
die aan sommige personen, of binnen zekeren kring vrijgeleide van en naar de stad
geeft. Naar Utrecht mag ‘elck ‘koopman varen en keeren vrilick met zijn goet’35, wie
voor hun handel van en naar Stavoren trekken, staan onder bijzondere bescherming36,
ook naar en van Vlissingen hebben alle kooplieden vast gelei37, alle stedelingen van
Middelburg staan overal onder 's graven geleide, en vreemdelingen binnen Middelburg
komende genieten daar een vasten vrede.
Van eene algemeene bevrediging van den komenden en gaanden man, koopman
en niet-koopman, burger en gast, is echter in de stadrechten geen sprake en de
aangehaalde bijzondere privilegiën pleiten tegen haar bestaan.
Bovendien, had zij gegolden, wat zou dan nog het vrijgeleide hebben beteekend,
dat de kern der marktprivilegiën uitmaakt?
En eindelijk, de oudste privilegiën van Middelburg, Domburg en Westkappel
stellen dubbele boeten op misdrijven, daar gepleegd terwijl de graaf in Zeeland was.
Hoe zou
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dit mogelijk zijn, indien het wezen van het stadrecht juist hierin bestond, dat hij
geacht werd altijd binnen de poorten te verblijven?
Hier en daar wordt aan den landsheer of den drager van het hooge gezag huiscijns
betaald. Dit mag echter - het zij ten overvloede opgemerkt - stellig hier te lande niet
gelden als eene aanwijzing, dat het planten van het vredekruis tevens het karakter
heeft van eene inbeslagneming van den grond.
Er zijn wel is waar steden, waar voor elke huisstede een thijns wordt betaald38,
maar uit de geschiedenis van een groot aantal blijkt, dat reeds vóór de verleening
van stadrecht alle of vele inwoners hun grond tegen thijns gebruikten. Bij het eerste
privilege behoudt de heer zich dien thijns veelal voor en geeft hij somtijds
voorschriften over de vervreemding en vererving van het thijnsgoed. De verhoudingen
worden aldus nieuw geregeld, maar des heeren recht bestond reeds, onafhankelijk
van den stadvrede39.
In een aantal andere steden is van een huisthijns geen sprake, of blijkt, dat die
slechts wordt betaald van enkele huizen en niet juist aan den drager van het
landsheerlijk gezag40. Mag ik met één voorbeeld volstaan, dan beroep ik mij op een
octrooi in 1518 aan Leeuwarden gegeven41. Daarin wordt vermeld, ‘dat de landen,
erven ende gront, daerop die huysen ende hofsteden binnen der voirsz. stede alsnu
gebouwet ende getimmert staen, in voirleden tijden, als die voirsz. stede noch maer
en dorp was, bij zommigen heerschappen ende anderen luyden ..... in jaerlicxen
grondthyns vijtgegeven zijn geweest’.
Dat bij de verleening van stadrecht een cijns is gevestigd op de vroeger onbelaste
huissteden, is bij mijn
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weten voor geene enkele Nederlandsche stad bewijsbaar.
Ook die huiscijns, waar hij al bestaat, kan ons dus voor Nederland niet bewijzen
dat de stad (tegenover het platte land) als koningsburg is aan te merken, en, ik herhaal,
de rechtsbronnen geven ons geene aanleiding, verbieden ons veeleer, aan te nemen
dat de koning of landsheer geacht werd er vast verblijf te houden.
Waarin lagen dan wezen en beteekenis van de s t a d v r i j h e i d ?
Stellig evenmin in de vrijheid van burgers of inwoners der stad, zooals somtijds
is beweerd. Deze werd op verre na niet overal, en met name noch in Gelderland,
noch in Overijssel erkend. Wij ontmoeten toch in stadboeken dezer provinciën een
aantal bepalingen, over de vererving der nalatenschap van hoorige burgers of
inwoners, en over het bewijs in actiën, waarbij hunne heeren hen opvorderen. En wij
kennen verschillende akten van vrijlating van stedelingen42.
Ook in het recht om keuren te maken, ligt niet de beteekenis van het stadrecht.
Ik zou, om dit aan te toonen, wellicht kunnen volstaan met er op te wijzen, dat in
een aantal stedelijke privilegiën van een keurrecht geen sprake is; zoo niet in die van
Stavoren van 111843, Middelburg 121744, 's Gravezande 124645, Vlaardingen 127346,
Vlissingen 131547, Gorinchem 138248.
Het komt mij echter voor, dat uit dit gemis van uitdrukkelijke toekenning van het
recht om keuren te maken, niet het volstrekte gemis van dat recht zelf mag worden
afgeleid. Men behoeft om tot dit vermoeden te komen, slechts de genoemde privilegiën
met andere te
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vergelijken. Ware het de bedoeling geweest van hem, die ze gaf, zich in de genoemde
steden de regeling voor te behouden van een aantal onderwerpen, die hij elders aan
het stedelijk bestuur overliet, wij zouden mogen verwachten, in de privilegiën dier
steden zelven van zulk eene regeling althans een spoor aan te treffen. Dit nu is niet
te ontdekken.
De reden ligt m.i. voor de hand. Eene stad ontleende haar keurrecht - althans in
zijn vollen omvang - niet aan dengeen, die haar privilegieerde. Zij had het veelal
reeds, toen zij nog een vlek was.
Immers, men moet de middeleeuwsche toestanden wel onderscheiden van de onze.
Thans hebben publiek gezag alleen de staat en de kringen, die het aan hem ontleenen.
In de middeleeuwen daarentegen stond het aan elke kleine gemeenschap vrij, met
het oog op hare bijzondere belangen eigen regelen te stellen en die zoo noodig met
vereende kracht te handhaven.
Onder de gemeenschappen, welke van deze bevoegdheid een ruim gebruik maakten,
behoorden, gij weet het, de marken. Dit feit is voor ons onderzoek van groot gewicht,
omdat, naar wij zagen, menige stad uit een markedorp is gegroeid. De grond, bij zulk
een dorp behoorende, was gemeen en bij alle gezinnen, die het bewoonden, in
gemeenschappelijk gebruik. Dit maakte stellig reeds vroegtijdig eenig dorpsbestuur
en eenige - zij het ook nog zoo eenvoudige - regeling der dorpszaken noodig.
Ik zeg der dorpszaken. Aanvankelijk zijn het ongetwijfeld de aangelegenheden
van gemeene akkers, weiden, bosschen geweest, voor welke eenig bestuur, eenige
organisatie onmisbaar was; maar het zal zeker niet lang hebben geduurd, of de buren
maakten van het eenmaal bestaande verband gebruik, om gezamenlijk ook andere
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behoeften te bevredigen, die hun allen gemeen waren. Allereerst wellicht zulke, die
met hun landbouwbedrijf althans middellijk samenhingen, aanleg en onderhoud van
landwegen, waterleidingen, waterkeeringen. Vervolgens ongetwijfeld ook dezulke,
die niet hun grondbezit, maar hun persoon raakten.
De gang der zaken in dit opzicht moge niet in allen deele zijn na te sporen, als wij
in later tijd de marken hare werkzaamheid zien uitstrekken, niet slechts over wegen,
watergangen, zandverstuivingen, aardhaling, veefokkerij, maar ook over de school49,
de kerk50, armverzorging51, maatregelen bij overlijden en begraven52, dan hebben wij
ongetwijfeld het gevolg eener lange en langzame ontwikkeling voor oogen. En niet
het minst de toeneming der inwoners van de mark, zoo ‘erfgenaemen’, als ‘buren,
kotters, brinckzitters, huttemannen’, leidde tot nieuwe regelingen. Zij allen waren in
meerdere of mindere mate gerechtigd tot gebruik van de gemeene bezitting, en
naarmate hun aantal steeg, was het meer noodig ieders gebruik te beperken en daarop
het oog te houden, opdat niet uit een te veel voor enkelen een te weinig voor alle
anderen voortvloeide.
Behoorde b.v. tot de mark een bosch, dan hadden - wij zagen het reeds - veelal de
markgenooten, somtijds ook andere inwoners, het recht, daaruit te kappen tot het
onderhoud hunner woningen.
Toezicht op dit onderhoud, om noodeloozen en ongeregelden houthak te
voorkomen, leidde hier en daar tot voorschriften van bouwpolitie. De vrees voor
boschbranden voerde somtijds tot eenige regeling van - men kan zeggen - brandpolitie.
Hier en daar vindt men sporen van straat- en waterpolitie. Zelfs omtrent de uitoefening
van enkele bedrijven, bevatten sommige markerechten bepalingen53.
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Alle voorschriften, die ik daar vermeldde, gingen uit van en werden gehandhaafd
door het markegezag. Zij waren een uitvloeisel van het recht van eigen bestuur en
wetgeving, dat naar oud-Germaansche opvatting aan elken kring toekwam, buiten
het beperkte gebied, waarover het algemeen bewind zijne zorgen uitstrekte. De
markgenooten ontleenden hun recht om in het plaatselijk belang allerlei te regelen
en af te dwingen niet aan den staat, den keizer, den landsheer, of welk boven hen
staand gezag ook, maar hadden dit uit zich zelven.
Zoo kon dan het markedorp niet meer als stedelijk recht ontvangen de bevoegdheid
om keuren vast te stellen, die het - althans binnen zekere grenzen - ontwijfelbaar
reeds bezat. Wel kon het openbaar gezag deze bevoegdheid uitbreiden tot
onderwerpen, met betrekking waartoe zij vroeger aan het dorp niet toekwam. Het
kon zelfs nauwlijks grond hebben om volledig keurrecht te onthouden aan eene
gemeente, die een zelfstandigen rechtskring vormde en zich dus vrij eigen
rechtsgewoonten kon scheppen. Maar - wij zagen het - eene uitdrukkelijke toekenning
van keurrecht ontbreekt in menigen stadbrief.
Waarin dan ten slotte naar mijn inzien het karakter van het Nederlandsche stadrecht
wel ligt?
Vooreerst en vooral in de uitdrukkelijke erkenning van het burgergenootschap als
zelfstandig lichaam, met eigen rechten en plichten tegenover den landsheer (of den
keizer).
De rechten komen in hoofdzaak den burgers ten goede. Zij gelden niet slechts
binnen het grondgebied der stad, maar volgen de gerechtigden, waar zij zich bevinden
- wel te verstaan, zoover de macht reikt van hem, die het privilege geeft. De burgers
genieten tolvrijheid, zij mogen niet te kamp worden gedaagd, niet voorloopig in
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hechtenis genomen, zij behoeven - hetzij dan in alle, of slechts in ‘dagelixe’ zaken
- voor geen anderen dan den stedelijken rechter te staan, zij mogen slechts door de
verklaring hunner schepenen van misdrijf worden overtuigd.
Ik zeg, deze rechten volgen de enkelen en komen hun ten goede. Zij zijn echter
niet hun persoonlijk verleend, maar aan het burgergenootschap voor zijne leden, die
het kan aannemen en van zijne gemeenschap uitsluiten naar daarvoor gestelde regelen.
Wordt een burger gekrenkt in de rechten, door stedelijke privilegiën toegekend,
de stad kan voor hem opkomen. Zoo b.v. een der omwonenden aan een burger van
Haarlem zijne schuld niet betaalt, mogen de schout en de stedelingen hem van het
zijne zooveel ontnemen, als noodig is om den schuldeischer te voldoen. Somtijds
ook wordt der gemeene burgerij veroorloofd, met haren rechter aan het hoofd zelfs
buiten het stedelijk gebied gewapend op te treden, om een der haren te herstellen in
het bezit van datgene, waaruit hij ten onrechte is ontzet54.
En zoo al de macht der burgerij zich niet aldus rechtstreeks buiten de poorten
uitstrekt, dan verbindt toch meermalen de landsheer zich tegenover de stad, om in
zijn gerecht te doen beteren, wat in strijd met der stede rechten heeft plaats gehad55.
Het lidmaatschap van het burgergenootschap alleen verschaft de rechten, waarvan
ik daar sprak, maar dit dan ook aan allen gelijkelijk. Hetzij de burger - als in Zeeland
- strafrechtelijk met den edelman op eene lijn wordt gesteld of niet, altijd treedt zijn
geboortestand op den achtergrond voor zijn poorterschap. Edelman, dienstman en
huisman, eenmaal poorters, ontleenen hieraan gelijke rechten.
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Ik herhaal hetgeen ik vroeger opmerkte, in den loop der middeleeuwen werd het
staatsverband in allerlei opzicht vervormd en verslapt. Voor de onmiddellijke
betrekking tusschen het hoofd van den staat en al zijne onderdanen, traden in de
plaats tal van bijzondere betrekkingen, hetzij op eene beschikking van het openbaar
gezag, hetzij op overeenkomst gegrond, tusschen den vorst en bijzondere personen.
Eene schrede verder in die richting was de verleening van stadrechten, het scheppen
van een bijzonderen band tusschen hem, die het verleende, en een genootschap van
buren, dat vroeger wel is waar bestond, en krachtens het beginsel der autonomie
onder zijne leden werkte, maar dat eerst thans door het openbaar gezag tot beschermer
en in zekeren zin tot drager van de rechten zijner leden werd verheven.
De verhouding van de stad, hare burgers en den landsheer komt zeer sterk uit in
de bepalingen, die den stedelijken magistraat het recht geven, den burger voor vreemde
gerechten te vertegenwoordigen, somtijds zelfs, daar zijn onschuld te bezweren. Zij
blijkt niet minder duidelijk uit andere, die publieke plichten, betaling van belastingen,
levering van krijgsvolk en oorlogsmiddelen leggen op de stad, niet op de burgers.
Beide plaatsen de stad in sommige opzichten als een ‘senior’ tusschen hare burgers
en den drager van de openbare macht.
Het burgergenootschap werd dan erkend als een kring van personen, wier rechten
en plichten tegenover het staatsgezag werden beheerscht, niet meer door de algemeene
regelen, maar door bijzondere daarvoor gesteld.
En met die erkenning ging eene tweede gepaard, die
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eveneens tot de vaste kenmerken der stad behoort, n.l. deze, dat ook het grondgebied,
waar dat burgergenootschap is gevestigd, een afzonderlijken kring vormt, rechtens
gescheiden van zijne omgeving.
Daarbinnen gelden andere regelen dan daarbuiten. Zij worden gehandhaafd wel
is waar door den vertegenwoordiger van hetzelfde gezag, maar die handhaving is
rechtskrachtig bijzonderlijk toegezegd.
Welke die regelen zijn, is deels beschreven, deels onbeschreven. Beschreven is
het òf in de voorrechtsbrieven, òf in de keuren. Deze laatste - dit dient erkend en in
het oog gehouden - vertoonen een nieuw karakter. Veelal toch smelten de
vertegenwoordiging van het oude autonome genootschap en die van den nieuwen
staatsrechtelijken kring ineen. Het markebestuur b.v. wordt stadsregeering. In die
laatste hoedanigheid heeft het aan zijn hoofd den schout, den rechter, of hoe de
vertegenwoordiger van het hoog gezag ook heeten moge. Als nu geleidelijk de grenzen
tusschen het oude autonome en het nieuwe aan den landsheer ontleende keurrecht
worden uitgewischt, verleent aan den eenen kant de schout zijne medewerking bij
daden van plaatselijke wetgeving, die vroeger onafhankelijk van de staatsmacht
werden verricht, maar is ook omgekeerd aan het stedelijk gezag invloed verzekerd
op veel, dat vroeger zonder medewerking der onderdanen in zijn kring tot stand
kwam.
Welke onbeschreven regelen gelden, wordt uitgemaakt door de rechtsprekende
burgers - schepenen, of hoe zij anders worden genoemd. Zij doen uitspraak omtrent
wat recht is binnen de poorte, onafhankelijk van wat daarbuiten wet of gewoonte
medebrengt. In één woord, de stad is een gebied met afzonderlijk bestuur,
afzonderlijke rechtspraak, eigen recht en eigen rechtsontwikkeling.
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Eenmaal als draagster van rechten erkend, streeft zij naar uitbreiding van haar gezag,
tracht zij somtijds binnen haar grondgebied te erlangen de emuniteit in den meest
uitgebreiden zin, in hare hand te vereenigen het volle landsheerlijke gezag. Zelden
gelukt haar dit volkomen, maar meermalen zien wij toch aan den stedelijken
magistraat de bevoegdheid toekennen om op eigen gezag verordeningen vast te
stellen, recht te spreken en andere regeeringsdaden te verrichten, waartoe hij
aanvankelijk slechts op gezag van den heer en met 's heeren vertegenwoordiger
bevoegd was.
Dat was de laatste trap der ontwikkeling, die op verre na niet overal werd bereikt.
Tot het wezen van het stadrecht behoorde die volle emuniteit niet. Dit lag - ik herhaal
het - slechts in de erkenning van het poortergenootschap als drager der gelijke
voorrechten zijner leden en van de ‘poorte’ als een bijzonderen rechts- en
bestuurskring.
De maatschappelijke vooruitgang en de loop der staatkundige gebeurtenissen hebben
ten onzent aan de steden in ouden zin een einde gemaakt.
Geen verschil in rechten stempelt meer stedelingen en dorpers, poorters en
landedelen tot ongelijken in stand; de tolliniën zijn uitgewischt; de poorten - zooveel
zij er nog zijn - staan wijd open voor het verkeer. Men heeft ingezien, dat er eene
eenheid van belangen bestaat, die beter wordt gediend met samenwerking, dan met
onderlinge afbreuk.
Ja, niet slechts de grenzen der stad, der provincie verliezen hare scherpte. Verder
nog streven de geesten; ook de lijnen, die volken en staten scheiden, verflauwen.
‘De menschheid één en ondeelbaar, ziedaar ....... de
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eenvoudige waarheid, die zich aan ons opdringt’, zoo sprak ten vorigen jare mijn
waarde ambtgenoot Hamaker bij de opening der vergadering van het Utrechtsch
Genootschap.
Is dat alles vooruitgang?
Ongetwijfeld, als de Friesche dichter ons laat zingen:
‘Alle minscen binn' mijn broerren,
In de hele wrald myn thues’56.

maakt hij ons de tolken van een verheven ideaal. Maar van een ideaal tevens, dat
zeer hooge zedelijke ontwikkeling eischt.
Gelijke toewijding van allen aan allen is heerlijk en schoon, mits zij hierin besta,
dat men allen beschouwt en behandelt als zijne broeders, en niet zijne broeders als
alle anderen. En zij eischt eene mate van zelfverloochening, die slechts door
langdurige oefening wordt verkregen.
Tot de beste oefenscholen in die richting hebben behoord en behooren nog de
kleine kringen van personen door gelijkheid van behoeften en neigingen tot elkaar
gebracht, elkaar door voortdurende aanraking en geregelden omgang kennende en
op prijs stellende, te zamen en voor elkander strevende naar één doel buiten het eigen
ik.
Zulke kleine kringen waren oudtijds de steden in hare soms stugge zelfstandigheid.
Al was binnen hare muren op verre na niet alles eensgezindheid en samenwerking,
een geest van verbroedering tusschen de burgers onderling hebben zij ongetwijfeld
gekweekt.
Zulke kringen zijn nog - zij het in veel mindere mate - onze gemeenten, althans
de kleine. Zulke kringen zijn ook Maatschappijen als de onze.
Naast het doel, dat wij onmiddellijk beoogen, bereiken wij - ik ben er zeker van
- door ons gemeenschappelijk
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werken en streven, mits het inderdaad geschiedt zooals het geschieden moet, met
den vasten wil van onderlingen steun en wederkeerige waardeering, nog een ander
doel - het kweeken van den broederlijken zin, die leidt tot het hooge ideaal, dat ik
noemde.
Moge ook deze samenkomst daartoe het hare bijdragen.
Ik verklaar de vergadering geopend.
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Charterb. v. Friesl. II bl. 363.
De Stad Vollenhove en haar recht I bl. 47. In een volgenden bundel mijner ‘Bijdragen tot de
Nederlandsche rechtsgeschiedenis’ hoop ik op dit onderwerp terug te komen.
Ch. v. Friesl. I bl. 71.
v.d. B e r g h Oorkb. I bl. 150.
ald. I bl. 231.
ald. II bl. 190.
Cost. v. Vlissingen bl. 133.
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48 K e m p bl. 114.
49 Luessen a. 68, 70; Lenthe a. 87, 101; Gietmen a. 54, 55, 57; Lutte a. 230, Markelo a. 71, Wedde
a. 4, Woolde (Overijss. alm. 1838 bl. 181).
50 Stegeren a. 73, Markelo a. 47, 89, Hertmermark a. 7.
51 Lutte a. 253, 254; Hertmermark a. 25 Woolde t.a.p. bl. 178.
52 Rolde Boerwillek. a. 26 (J. Tonckens, de escis Drenthinis) Markelo-Windesheim (Overijss.
Bijdr. III 83).
53 G r i m m 's Weisthümer geven van dit een en ander voorbeelden. Zie ook G.L. v o n M a u r e r ,
Gesch. der Dorfverfassung II bl. 10 vlg. Hier te lande zijn zij niet overvloedig. Waar het er
echter op aankomt, ons van het algemeen karakter en de grenzen van het markerecht een
denkbeeld te vormen, kunnen m.i. ook Duitsche bronnen ons dienst doen.
54 Vgl. de Stad Vollenhove en haar recht I. 41.
55 B.v. Middelburg 1217 a. 39, 41.
56 De lapekoer fen Gabe Scroar (J.H. Halbertsma) Frieslôan (tredde jefte bl. 227).
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Bijlage II.
Verslag van den Secretaris.
M. H!
Naar de Wet brengt de Secretaris op de Jaarlijksche Vergadering verslag uit van den
Staat der Maatschappij, van hare voornaamste Handelingen en Lotgevallen. Gij
begrijpt reeds, welk gewichtig feit heden allereerst behoort vermeld te worden.
Z.M. Koning Willem III, jarenlang Beschermheer onzer Maatschappij, is overleden.
Toen de tijding van het afsterven van Z.M. hier te Leiden aankwam, gevoelde het
Bestuur zich terstond gedrongen een brief van rouwbeklag te zenden aan H.M. de
Koningin-Regentes en aan H.M. de Koningin. Namens de Maatschappij ging dus
naar het Loo een schrijven van dezen inhoud:

Aan Hare Majesteit de Koningin-Weduwe der Nederlanden.
Mevrouw!
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden is diep getroffen door
het overlijden van haren door-
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luchtigen Beschermheer, Zijne Majesteit onzen geërbiedigden Koning.
Zij gevoelt ten volle welk een zware slag aan Nederland is toegebracht door den
dood van den laatsten mannelijken telg uit dat Huis van Oranje waaraan het zijne
onafhankelijkheid dankt, waarbij het in zijne bangste uren altijd steun heeft gezocht
en gevonden, en onder welks bestuur het eeuwen gelukkig is geweest.
Maar zij is tevens doordrongen van dankbaarheid hiervoor, dat aan het Vaderland
uit dat doorluchtig Huis eene jeugdige Koningin is overgebleven, door gansch het
Volk hartelijk bemind, en dat de zorg voor de jonge Vorstin en voor de zaken van
Staat in de naaste toekomst zal berusten in de handen van Uwe Majesteit, wier liefde
en belangstelling Nederland gevoelt en met warme genegenheid en vereering
beantwoordt.
Terwijl de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zich veroorlooft Uwe
Majesteit hare eerbiedige en oprechte hulde te brengen, spreekt zij den wensch uit,
dat Uwer Majesteit de kracht moge worden geschonken om den droeven slag te
verduren, en het vertrouwen, dat de liefde van geheel het Volk voor Uwe Majesteit
en Haar dierbaar kind, onze Koningin, Uwe Majesteit bij de zware taak, die haar
wacht, ten steun zal zijn.
Met den diepsten eerbied
van Uwe Majesteit de getrouwe onderdanen
het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
(get.) S.J. FOCKEMA ANDREAE, Voorzitter.
(id.) W.P. WOLTERS, Secretaris.
Het is voor het Bestuur hoogst aangenaam te mogen mededeelen, dat het H.M. de
Koningin-Regentes heeft behaagd, daarop aldus te laten antwoorden:
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‘Koninklijk Paleis 't Loo, 27 November 1890.
Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin-Regentes, heeft de
Adjudant van dienst bij Hoogstdezelve de eer, aan de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden Harer Majesteits warme
dankbetuiging over te brengen, ook namens Harer Majesteits Koninklijke
dochter, Koningin Wilhelmina, voor de, door de Maatschappij aan de
Koningin-Regentes aangeboden vaderlandslievende, waardeerende en
deelnemende gevoelens, in het groote verlies door Hunne Majesteiten en
het Nederlandsche volk geleden.
De Adjudant van dienst vereert zich, aan het Bestuur der Maatschappij de
betuiging zijner hoogachting aan te bieden.’
De Adjudant van dienst voornoemd
(get.) J.A. ROËLL.
Het Bestuur mag zeker vertrouwen aan zijne verplichting tegenover de Maatschappij
te hebben beantwoord, gelijk dan ook het verkregen antwoord tot bewijs kan
verstrekken van de koninklijke goedkeuring.
Gij hebt reeds opgemerkt, M.H., dat de gewone jaarlijksche verwisseling op het
voorzittersgestoelte heeft plaats gehad. De Heer Dr. C.P. Tiele droeg die waardigheid
over aan den Heer Mr. S.J. Fockema Andreae, die in de maandelijksche Vergadering
van October tot voorzitter werd benoemd.
In diezelfde bijeenkomst trad Dr. A. Kluyver als bestuurslid op, en hij was tevens
de eerste in de rij der sprekers van dezen winter. In zijne voordracht over het woord
Vreugde week hij af van verschillende ge-
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voelens, te dien aanzien uitgesproken, en ontwikkelde de redenen, die hem daartoe
hadden geleid.
De Heer Mr. R. van Boneval Faure gaf in de Vergadering van November eenige
‘Opmerkingen en Vragen betreffende onze rechtstaal’ ten beste. Zij waren sedert
langen tijd door hem bijéénverzameld, en behelsden niet veel minder dan eene
aanklacht tegen allerlei taalbmisruik en taalbederf. De spreker stelde tevens voor
eene gemengde commissie te benoemen van juristen en letterkundigen, opdat dezen
met elkander zouden kunnen overleggen op welke wijze daarin verbetering kon
worden gebracht. Dit voorstel vond algemeene instemming, hoewel men zich de
bezwaren niet ontveinsde; het is dus niet onmogelijk, dat op eene volgende jaarlijksche
Vergadering zal kunnen medegedeeld worden wat het Bestuur voor deze gewichtige
zaak heeft kunnen doen.
In December mochten wij Dr. R. Fruin hooren over ‘Jhr. Aernout van Dorp, den
raadsman van Prins Willem I’. Wat wij aangaande dien juist niet algemeen bekenden,
maar door den Prins bijzonder gewaardeerden staatsman vernamen, strekte vooral
om het zeer ongunstige oordeel, door eenige schrijvers in den laatsten tijd over hem
geveld, te wijzigen. De onpartijdigheid van den geschiedvorscher legde onbewimpeld
de gebreken van Jhr. van Dorp naast zijne verdiensten, waarbij het bleek, dat volgens
een billijken maatstaf de laatste inderdaad de eerste verre overtroffen.
Vroeg in het jaar 1891 reeds, op den 2den Januari, hield onze Voorzitter ons een
avond bezîg over: ‘Alledaagsche spreekwijzen, aan de Rechtstaal en het Recht
ontleend.’ Verrassend was het inderdaad te vernemen, dat niet weinig uitdrukkingen,
die onder alle rangen en
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standen worden gebruikt, uit de Rechtstaal van vroeger en later dagen afkomstig zijn,
of uit oude rechtsgebruiken zijn te verklaren.
Dr. J.W. Muller sprak in de vergadering van Februari over ‘de betrekking tusschen
spreektaal en schrijftaal in het Nederlandsch’. Over het verschil tusschen die twee
is reeds lang geklaagd; de spreker wenschte vooral op de oorzaken van dat verschil
de aandacht te vestigen. Hij meende dat het bij ons grooter is dan bij onze naburen,
de Franschen en de Duitschers. De oorzaak ligt zijns inziens in de geschiedenis van
het ontstaan onzer schrijftaal in de 16de eeuw uit de spreektaal niet van één gewest,
maar van verscheidene, Holland, Braband, Vlaanderen.
Op de maandelijksche Vergadering van Maart voerde de Heer Dr. J.J. Hartman
het woord over: ‘Classiek Realisme’. Voornamelijk aan Homerus en Lysias ontleende
hij de voorbeelden om aan te toonen, dat de Ouden geene sentimentaliteit kenden,
en dat ook hunne philanthropie zich slechts tot hunne naaste omgeving uitstrekte.
Zij hielden van de natuur, indien de natuur hen welbehagelijk aandeed, en zij noemden
den oorlog wel een onvermijdelijk kwaad, maar achtten het toch zeer begrijpelijk,
dat ter wille van Helena de Trojaansche oorlog gevoerd werd. In geheel de classieke
kunstwereld komt het realisme op den voorgrond.
Dr. W.N. du Rieu bracht in de Maandelijksche Vergadering van April den roem
van ons Vaderland in den vreemde ter sprake. Het werk van een Fransch schrijver,
getiteld: ‘Histoire du desséchement des lacs et marais en France’ par le Cte de Dienne,
gaf hem daartoe aanleiding. De vermaarde Leeghwater en andere Hollanders worden
daarin als ingenieurs en aannemers genoemd
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en geprezen. De voornaamste bedoeling van den spreker was op het werk van den
Franschen schrijver de aandacht der Vergadering te vestigen.
Op die maandelijksche bijeenkomsten, die voor de belangstellende leden te Leiden
waarlijk niet onvruchtbaar waren, werden soms ook nog andere zaken behandeld.
Van een enkel geval, waarvan al de leden der Maatschappij kennis kregen, mag de
Secretaris in zijn verslag niet zwijgen. Toen het Bestuur kennis had gekregen van
het voornemen van Dr. J.A. Worp om een uitgave te bezorgen van Al de Gedichten
van Constantijn Huygens, droeg het aan den Bibliothecaris op te zorgen, dat genoemd
werk in onze Bibliotheek niet ontbreken zou. Die zaak kwam echter in de
Maandelijksche Vergadering van 2 Januari weder ter sprake en de uitslag der
beraadslaging, door eene aanbeveling van Dr. J.G.R. Acquoy voorbereid, is U allen
bekend. Aan het Bestuur werd opgedragen door eene bijzondere kennisgeving al de
leden der Maatschappij op die beraamde uitgave der Gedichten van Huygens
opmerkzaam te maken. Aan medewerking van onze Maatschappij, nl. van de
Maandelijksche Vergadering, heeft het dus deze litterarische onderneming niet
ontbroken, al schijnt zij te zullen mislukken.
Voorts verwierf zich ons medelid, de Heer F. Smit Kleine een bijzonder recht op
onze erkentelijkheid. Bij de Rückertfeesten te Schweinfurt, welke hij, de gelukkige
vertaler van menig vers van den Duitschen dichter, ging bijwonen, vertegenwoordigde
hij onze Maatschappij. Uit de ontvangen verslagen dier feestviering bleek het, hoe
waardig hij de taak, welke hij op zich genomen had, heeft vervuld. Het Bestuur heeft
dus ook niet nagelaten tot genoemden heer een woord van oprechte dankbaarheid te
richten.
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Er blijft den Secretaris, bijna aan het einde van zijn verslag gekomen, nog een
weemoedige plicht ter vervulling over. Telken jare moet ook de doodenlijst worden
voorgelezen. In October ontviel ons reeds Dr. Th. J.H. Borret, te Bergen bij Alkmaar;
hem volgden de Heeren Mr. H.C. Verniers van der Loeff te 's-Gravenhage, Dr. C.
Ekama te Haarlem, B.W. Wttewaall van Wickenburg te Utrecht, H. de Veer te
Amsterdam, Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele te Arnhem, Mr. J.G. de Sain te
Maastricht, Mr. J.L.G. Gregory te 's-Gravenhage, S. van Deventer ook aldaar, Mr.
C.M.J. Willeumier te Amsterdam, C.W. van der Pot te Rotterdam, Dr. Mr. H. Hartogh
Heys van Zouteveen te Assen.
Ook uit de naamlijst onzer buitenlandsche leden moesten verscheidene namen
verdwijnen.
Het Bestuur beijvert zich om van de overleden binnenlandsche leden
Levensschetsen te verkrijgen voor den volgenden bundel Levensberichten, waarvan
reeds eenige vellen zijn gedrukt.
Wij betreuren die dooden, wij betreuren ook, dat er geweest zijn, die voor het
aangeboden lidmaatschap meenden te moeten bedanken, of die, na eenigen tijd tot
onzen kring behoord te hebben, zich daaraan hebben onttrokken.
Het Tijdschrift, Tweede Serie, verschijnt geregeld, en de toenemende waardeering,
welke er ook in het Buitenland aan ten deel valt, is zeker voor de Redactie en de
Schrijvers geen geringe voldoening.
Vergunt nu nog, M.H., uw Secretaris zijn dank uit te spreken voor de aandacht,
aan zijn Verslag geschonken, en de beste wenschen voor den bloei onzer Maatschappij
daarbij te voegen.
W.P. WOLTERS.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

57

Bijlage III.
Verslag van den Bibliothecaris.
M.H!
Alhoewel omtrent den toestand, den aanwas en het gebruik onzer Bibliotheek de
beste getuigenis mag gegeven worden, de toon van het verslag moet thans iets lager
zijn gestemd dan ten vorigen jare. Trouwens het wordt ook niet door U verwacht,
dat weder zou kunnen melding worden gemaakt van zulk een aanzienlijke gift, als
wij toen voor onze Bibliotheek hadden ontvangen. Voor het Bestuur der Maatschappij,
vooral voor de Bibliotheekcommissie kwam het in het afgeloopen jaar er op aan te
zorgen, dat met de verkregen som zooveel mogelijk winst zou gedaan worden.
De Bibliotheekcommissie bepaalde daarom, in overleg met het Bestuur, dat er, op
een enkel buitengewoon geval na, voor de aanvulling van niet volledig aanwezige
werken en bij den aankoop in het algemeen een vaste regel zou gevolgd worden. Het
lag in den aard der zaak, dat aan zuiver Noord- en Zuidnederlandsche Taal- en
Letterkunde, Geschiedenis en Oudheidkunde de voorkeur gegeven werd. De lijsten
der boeken die aangekocht werden en naar gewoonte in de gedrukte Handelingen en
Mededeelingen zullen voorkomen mogen U ten bewijze
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verstrekken, dat aan dien regel ook de hand gehouden is. Belangrijke
boekverkoopingen, zooals die der Bibliotheken van wijlen onze medeleden Dr. C.
Ekama, Dr. C. Sepp, Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele gaven daartoe ook
buitengewoon goede gelegenheid. Wie uwer heden aan onze Bibliotheek een bezoek
wil brengen zal zich kunnen overtuigen van de rijke aanwinst, tot welke wij door de
ten vorigen jare ontvangen geldelijke bijdragen werden in staat gesteld.
Langzamerhand zien wij echter daarbij een bezwaar opkomen; hoe meer boeken
wij rijk worden, des te ruimer bergplaats hebben wij ook noodig. Evenwel, de in der
tijd met het Rijk gesloten overeenkomst geeft ons de zekerheid, dat ook in die
klimmende behoefte naar eisch zal worden voorzien.
Het gebruik der boeken en handschriften neemt dan ook steeds toe. Onze boekerij
wordt, ook in het Buitenland, in toenemende mate met eere bekend, hetgeen o.a.
hieruit blijkt, dat door Universiteitsbibliotheken en geleerde Genootschappen telkens
nieuwe betrekkingen aangeknoopt en boekgeschenken ons toegezonden worden.
Voorts heeft uw Bibliothecaris nog slechts met erkentelijkheid te vermelden de
goede zorgen welke door de autoriteiten en beambten steeds aan de boekerij der
Maatschappij worden besteed.
W.P. WOLTERS.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij werd vermeerderd door
I. GESCHENKEN.
A. HANDSCHRIFTEN.
J o h . Wi n k l e r .
W. BILDERDIJK, Gedicht: ‘Wareld’ (met een haarlok van den dichter) - Gedicht:
‘Poezie’..

B. BOEKEN EN OVERDRUKKEN.
A.W. A l i n g s .
Beschrijving v.h. Instituut v. Doofstommen te Groningen 1790-1890. Gron. 1890.
J.J. B a c k e r D i r k s .
Jaarboek d. Kon. Ned. Zeemacht. Jrg. 1889/90. 's Grav. 1889.
J.E. B a n c k .
- Ter uitvaart; door een Nederlander. 's Grav. z.j. (1890).
F. d e B a s .
- Avis impartial dans la question du Congo. Schied. 1890.
- Een onpartijdig advies in het Congo-vraagstuk. Schied. 1890.
T.H. d e B e e r .
T.H. DE BEER en H. TRIP, Tooneel en muziek in de hoofdstad. Amst. 1890.
Gebrs. B i n g e r .
G.A. BREDERO, Werken, uitg. d.G. Kalff. e.a. 14e stuk. Amst. 1890.
P.J. B l o k .
- De slag op de Mookerheide. Gron. 1891.
P.J.T. d u B o i s .
- Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der Post-Spaarbnk. Z.p.e.j.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

60
G.M. B o i s s e v a i n .
- Le Problême Monétaire et sa solution. Par.-Amst. 1891.
Adr. Bom.
Numismatica Neerlandica 1576-1881. Feestuitgave bij het 50-jarig bestaan d.
Firma G. Theod. Bom & Zn. te Amst. 17 Aug. 1890.
Prins R o l a n d B o n a p a r t e .
- Le Prince Lucien Bonaparte et sa famille. Par. 1889.
- Les premiers Voyages des Néerlandais dans l'Insulinde (1595-1602). Vers. 1884.
- Les premieres nouvelles concernant l'éruption du Krakatau en 1883. Par. 1884.
- Note on the Lapps of Finmark. Par. 1886.
- Les récents Voyages des Néerlandais à la Nouvelle-Guinée. Vers. 1885.
- Les derniers voyages des Néerlandais à la Nouvelle-Guinée. Vers. 1885.
- Le Golfe Huon. Par. 1888.
- La Fleuve Augusta. Par. 1887.
- Les Habitants de Suriname à Amsterdam. Par. 1884.
- Le premier établissement des Néerlandais à Maurice. Par. 1890.
- Le glacier de l'Aletsch et le lac Märjelen. Par. 1889.
- Le Globe. T. XXVIII, Soc. de géographie de Genève. Conférence du prince R.B.
Séance du 25 Janv. 1889.
F. ESCARD. Le prince Roland Bonaparte en Laponie. Par. 1886.
A.C. B o n d a m .
Verslag d. Oude Gemeente en Burgerl. Stands Archieven in N. Brabant. Den Bosch
1890.
H. B ö t t g e r .
- Sonnencultus d. Indogermanen. Bresl. 1890.
W.G. B r i l l .
- De gang der geschiedenis van Nederland. Leid. 1890.
C o m m i s s i o n d e s A r c h i v e s etc.
Catalogue d.l. Bibliothèque Wallonne déposée à Leyde. 3e Suppl. 1886-90 p. le
Dr. W.N. d u R i e u . Leyde 1890.
C o m m . v.d. M a a t s c h a p p e l i j k e B e l a n g e n .
Werkstakingen. Advies a.d. Nederl. Protestantenbond. Haarl. 1890.
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S. C r a m e r .
- Beschrijvende en toegepaste godgeleerdheid. Rede op 26 Sept. 1890. Amst. 1890.
G. D i e p h u i s .
- Het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Dl. 10-13. Gron. 1888-91.
J.I. D o e d e s .
Das Büchlein vom Brotbrechen. Neue Ausg. von J.I. D o o d e s . Utr. 1891.
S.C. v a n D o e s b u r g h .
F. LAPIDOTH, Moderne Problemen. Leid. (1891). 2 dln.
C. VAN NIEVELT, Onder zeil. Leid. 1891.
Los en Vast. 1890, afl. 2-4. 1891, afl. 1. Leid. 1890-91.
H.L. D r u c k e r .
- Bezitsverkrijging en Bezitsverlies door derden. Leid. 1879.
- W. M o d d e r m a n 's Handboek v.h. Romeinsch Recht vervolgd. III. afl. 1-2.
Gron. 1887-89.
- Rechtswetenschap en wetgeving. Rede. Haarl. 1882.
- Begrip en Dogma in de Rechtswetenschap. Rede. Haarl. 1889.
F. v a n D u y s e .
- Oude Nederlandsche meerstemmige liederen. Amst. 1890.
J. d e F r e m e r y .
- De Heen- en Geestvaart onder 's Gravenzande. Z. pl. 1891.
J.D. F r e n a y .
- De symmetrica corporis humani. Diss. inaug. Lugd. Bat. 1842.
- De rigting d. beweging v.d. aarde. Leyd. 1848.
- Geboorteboek van Jezus Christus… volgens Matthaeus verklaard. Leyd. 1852.
R. F r u i n .
J.A. SILLEM, Dirk van Hogendorp. (1761-1822). Amst. 1890.
Bijdragen v. Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Rks III. Dl. VI 1-3.
's Grav. 1890.
Gemeentebestuur van Kampen.
Register v. Charters en Bescheiden in het oude Archief van Kampen 1621-25. Dl.
VII. d.J. N a n n i n g a U i t e r d i j k . Kamp. 1890.
J.H. G r o e n e w e g e n .
- De werken van E.J. Potgieter. Bibliografie. Haarl. 1890.
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J.R. H a n n e .
P.A. DE GÉNESTET, Der Sankt Nicolaus-Abend. übers. v.J.R. H a n n e . 2e Ausg.
Halle (1890).
J.P. H a s e b r o e k .
- Een Dichteralbum, van vóor honderd jaren. Amst. (1890).
C. H o n i g h .
W.J.A. JONCKBLOET, Geschiedenis d. Nederl. Letterkunde. Ve Dl. herzien en
bijgewerkt d.C. H o n i g h . Gron. 1889.
Mevr. Wed. d e J a g h e r .
F. HAVERSCHMIDT, Sanglots et Sourires, poésies de P i e t P a a l t j e s . traduites
p.F.L.A. d e J a g h e r . Schied. (1890).
A.M. K o l l e w i j n Nzn.
Tijdschrift voor Geschiedenis. Jrg. V.5-6. VI. 1-2. Amersf. 1890-91.
R.A. K o l l e w i j n .
- Bilderdijk, zijn leven en zijne werken. Amst. 1891. 2 dln.
J.P.J.W. K o r n d ö o r f f e r .
- Het Militair onderwijs in Nederland. 1e Vervolg. Breda 1891.
A. NIEMIROWSKI, O aktach urzedowych etc. Warsz. 1873.
V. PAPPAFAVE, O ovršbenosti biljeznickih spisa. 1880.
Poglad dziejowy i zasadniczy etc. Warsz. 1869.
H. K u i p e r s .
- Vervolg op het Handboek v. verzamelaars van historiepenningen. Leeuw. (1890).
L.H.J. L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k .
- Van Limburgs bodem. Amst. 1891.
- Limburgsche Novellen. Leid. (1890).
- Geschiedenis van het Leidsch Tooneel. Leid. 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 ’.
J.A. ALBERDINGK THIJM. N.D. de Forest. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Amst.
1890.
C. ALBERDINGK THIJM. Vera. Arnh. 1889.
E. BESSON. André Theuriet, sa vie et ses oeuvres. (1832-89). Par. 1890.
H. BORNIER. Mahomet. Drame en 5 actes avec prologue. Par. 1890.
AL. BOUVIER. Les chansons du peuple. Par. 1890.
JAN TEN BRINK. Jan Starter en zijn wijf. Amst. 1890.
- Gesch. d. N.-Nederl. Letteren in de XIXe eeuw. Dl. III. Amst. 1889.
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F. BRUNETIÈRE. Nouvelles questions de critique. Par. 1890.
H. BRUNNHOFER. Goethes Bildkraft im Lichte d. ethnologischen Sprachen- und
Mythen-vergleichung. Leipz. 1890.
G. BÜCHNER. La mort de Danton, Drame en 3 actes. Par. 1889.
H.T. CHAPPUIS. Stille wateren, diepe gronden. Nijm. 1889. 2 dln.
H. CONSCIENCE. De duivel uit het slangenbosch. Amst. 1889.
R. CURTIUS. Buiten de wet. Haarl. 1890.
A. DELIZANT. Les Goncourt. Par. 1889.
A.G.C. VAN DUYL. De lotgevallen van Karel. Schied. 1890. 2 dln.
ECKHART. Mijn Herbarium. Sneldichten. Almelo 1889.
E. FAGUET. Dix-huitième siècle. Etudes littéraires. Par. 1890.
H. FLAES. Van over zee. Schetsen uit het Javaansche Volksleven. Amst. 1889.
A. FRANCE. La vie littéraire. 2e Série. Par. 1890.
J. GIESE. Gevloekt. 's Gravenh. 1890.
A. GUILLOIS. Pendant la Terreur, Le poète Roucher. 1745-94. Par. 1890.
N. VAN HARPEN. Losse en scherpe patronen. Amst. 1890.
F. HEDRICH. Alfred Meiszner-Franz Hedrich. Berl. 1890.
H. VAN HERWERDEN. De Antigone v. S o f o k l c s . Utr. 1890.
K. HOLSTEN. Goethes drei letzte Lebenstage. Heidelb. 1889.
J.H. HOOIJER. Schetsen en verhalen. Haarl. 1889.
H. JAEGER. Hendrik Ibsen 1828-88, bearb. v.H. Z s c h a l i g . Dresd. u. Leipz.
1890.
R. JEFFERIES. Field and hedgerow. Lond. 1889.
A.C. KALISCHER. Heinrich Heine's Verhältnis zur Religion. Dresd. 1890.
W. KAWERAN. Aus Magdeburgs Vergangenheit. Halle 1886.
IS. KURZ. Gedichte. Frauenf. 1890.
J.P.N. LAND. Inleiding tot de Wijsbegeerte. 's Grav. 1889.
A.C. LOFFELT. Uren met Shakespeare. Leid. 1889.
J. VAN LOOY. Proza. Amst. 1889.
V. LOVELING. Een winter in het Zuiderland. Amst. 1890.
MARIO. De Morrisons. Utr. 1890.
TH. V. MEERENDONK. Anna's liefde. Amst. 1889.
J. DE MEESTER. Een Huwelijk. Zutph. 1890.
MELATI VAN JAVA. Verdwenen. Schied. 1889. 2 dln.
G. MEREDITH. A reading of earth. Lond. 1888.
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H.P.N. MULLER. Zuid-Afrika. Leid. (1890).
R. NOEL. A modern Faust and other poems. Lond. 1888.
J. NOLLÉE. Chevauchées poétiques. Par. 1889.
G. PELLISIER. Le mouvement littéraire au XIXe siècle. Par. 1889.
AUR. POLZER. Rob. Hamerling, sein Wesen und Wirken. Hamb. 1890.
F. RABBE. Les Maîtresses authentiques de Lord Byron. Par. 1890.
G. RENARD. Les princes de la jeune critique. Par. 1890.
A.M.F. ROBINSON. Songs, ballads and a garden play. Lond. 1888.
N. DE ROEVER. Uit onze oude Amstelstad. Amst. 1890.
R. SANTORINI. Evoe Mikrokokkus. Leipz. 1888.
G. SARRAZIN. La renaissance de la poésie Anglaise. 1798-1889. Par. 1889.
J. SCHIPPER. Zur Kritik d. Shakespeare-Bacon-Frage. Wien 1889.
A. SCHMIDT, Gesammelte Abhandlungen. Berl. 1889.
E. SOER. Maryke ter Linden. Schied. 1890.
A. STEIN. Hans Sachs. Halle a/S. 1889.
HEINRICH STEIN. Aus seinem Nachlasse. Leipz. 1888.
HÉLÈNE SWARTH. Rouwviolen. Amst. 1889.
A.C. SWINNBURNE. Poems and Ballads. 3d Ser. Lond. 1889.
ALFRED Lord TENNYSON. Demeter and other poems. Lond. 1889.
H. DE VEER. Oudejaarsavondschetsen. Haarl. 1889.
J.J.W.E. VERSTEGE. Militair-historische terugblik bij den 75-jarigen gedenkdag
v. Waterloo. 's Gravenh. 1890.
A.J. VITRINGA. Athanasius Mors. Devent. 1889.
F. WEDMORE. Life of Honoré de Balzac. Lond. 1890.
J.J. WEISS. Le théatre et les moeurs. Par. 1889.
L.F.A. WINCKEL en G.B. HOOIJER. De Militaire Willemsorde. Het 75-jarig bestaan.
Leid. 1890.
W. VAN ZUYLEN. Voordrachten. Amst. (1890).
P. v a n L i m m i k .
R. VAN OPPENRAAIJ. Liefde, Prijsgedicht vert. d.P.V. LIMMIK Z. pl. 1890.
J.B. v a n L o e n e n e n J.J. H a s s e l b a c h .
- Gids voor Leiden en Omstreken. Leid. 1890.
M.E. v a n d e r M e u l e n .
Verslag, Koor St. Martinikerk te Bolsward. 1889-90.
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J.L. M e u l l e n e r s .
- De beoordeeling van Alva en van Oranje. Maastr. 1891.
W.J.C. M o e n s .
- The marriage, baptismal and burrial Registers 1571-1874 of the Dutch reformed
Church, Auston Friars. Lond. etc. Lymingt. 1884.
- English travellers and Italian brigands. Lond. 1866. 2 vol.
- Through France and Belgium. Lond. 1876.
- The Walloons and their Church at Norwich, their history and registers. 1565-1832.
Lymingt. 1887-88.
F r e d . M u l l e r & Co.
Catalogus Ekama. Amst. 1891. Met portr.
A.L.H. O b r e e n .
Obsèques de S.M. Guillaume III. Commémoratif célébré à Paris. Harl. (1891).
Napoleon de Pauw.
- Over een nieuw Fragment van den Reinaert. Gent 1890.
E.T. R a m y .
- Les origines de la Cartographie de l'Europe Septentrionale. Par. 1889.
Lord R e a y .
- Address at the College of Receptors. 28 Febr. 1891.
P. d u R i e u Jr.
Stedelijk Museum Leiden. Jaarverslag 1889. Catalogus 4e Suppl.
Familie S e p p .
C. SEPP. Uit het Predikantenleven van vroegere tijden. Leid. 1890.
F. S m i t K l e i n e .
Fest-Zeitung. Schweinfurt 25 Oct.
W.P. v a n S t o c k u m .
- 's Gravenhage in den loop der tijden. 's Grav. 1889. 2 dln.
F.A S t o e t t .
Bloemlezing uit middelnederlandsche dichters. Uitg. d.E. Ve r w i j s , G. P e n o n ,
en F.A. S t o e t t . 4e dl. Woordenlijst. Zutph. 1890.
V. D e S t u e r s .
- Het Binnenhof en 's Lands Gebouwen in de Residentie. 's Grav. 1891.
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W.H.D. S u r i n g a r .
- Die Bouc van Seden, uitg. d.W.H.D. S u r i n g a r . Leid. 1891.
T. Te r w e y .
Gijsbrecht van Aemstel. Treurspel v.J. VAN VONDEL. Uitg. en van eene inleiding
en aanteekeningen voorzien door T. Te r w e y . Gron. 1890.
P.C. HOOFT. Haarlem en Alkmaar. Episodes uit HOOFT'S Nederl. historiën. Uitg.
en van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door T. Te r w e y . Gron. 1890.
G. Mc. T h e a l .
- Korte geschiedenis van Z.-Afrika. 's Gravenh. 1891.
J. T i d e m a n .
- De ondergang der onoverwinnelijke vloot in Juli (Aug.) 1588. 's Grav. 1888.
A. KARR, Over de doodstraf, vert. d.J. T i d e m a n . 's Grav. 1880.
W.J.E. T j e e n k W i l l i n k .
CATS. Spaens Heidinnetje. Uitg. d.F. B u i t e n r u s t H e t t e m a . Zwolle (1890).
HOOFT. Granida. Uitg. door J.H. v a n d e n B o s c h . Zwolle 1891.
Universiteit te Groningen.
Jaarboek d. Universiteit Groningen 1889/90. Gron. 1889.
J. Ve r d a m .
- De geschiedenis d. Nederlandsche Taal. Leeuw. 1890.
A.W.P. Ve r k e r k P i s t o r i u s .
Kakemono. Japansche Tafereeltjes d. Yo r i t o m o . 's Gravenh. 1891.
G.J. d e Vo s A z .
- Groen van Prinsterer en zijn tijd. Dordr. 1886-91. 2 dln.
Th. J. We l v a a r t s .
- Helmond en Rikstel naar Postel's Archiven. Helm. 1890.
- Levensschets van Jacobus de Kort. Helm. 1891.
J o h . Wi n k l e r .
CHRYSOSTOMUS, Over Noodlot en Voorzienigheid. Vert. d.W. BILDERDIJK.
Proefblad.
- HEBEL und HALBERTSMA an Tyde Roelofs Dijkstra.
W.P. Wo l t e r s .
Ed. Douwes Dekker. Kermispret en correspondentie over Multatuli's brieven.
Edam 1891.
C. KNAPPERT HZ. Waartoe Multatuli zooal dient. Arnh. 1890.
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OVERDRUKKEN.
F. de Bas, Taco H. de Beer, G.M. Boissevain, C.W. Bruinvis, J. Dirks, H.L. Drucker,
Fl. van Duyse, Johs. Dyserinck, H.O. Feith, J.D. Frenay, J. Herderscheê, F.A. Hoefer,
J.H. Hofman, G.A. Hulsebos, H. Ph. de Kanter, J. Knoppers WLzn, J.H. Krelage,
C.H. Peters, J.K.W. Quarles van Ufford, W.N. du Rieu, J.A. de Rijk Pz., A. Sassen,
K. Stallaert, J.F.M. Sterck, J. Tideman, B.G. de Vries van Heyst, H.W. Werner, Joh.
Winkler.

II. Aankoop.
A. HANDSCHRIFTEN.
Spiegel van Sassen of zoogenaamde Hollandsche Sachsenspiegel. Afschrift van het
HS. van B.J.L. d e G e e r v . J u t f a a s . 4o.
Met eenige brieven van C a m p b e l l , B o d e l N i j e n h u i s , F r e d . M u l l e r
en Va n d e r h a e g h e n .
Holländischer Sachsenspiegel nach der raren Goudaischen Ausgabe von 1479, m.
G r u p e n und M e e r m a n s Nachrichten. Franckf. u. Leipz. 1763.
Met aanteekeningen van J.J. S m i t s . Ex. afkomstig uit de Bibliotheek van H.
v a n Wi j n .
Notulen der vergaderinge van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland begonnen
den 13e Juny 1676 en geeyndigt den 1e January 1684 in Rijm Gestelt door de Hr. en
Mr. C o r n . M a c h i e l s e n Pensions Ordins der Stad Veere. kl. fo.

B. BOEKEN EN VERVOLGWERKEN.
A a (A.J. v a n d e r ), Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving van de steden,
dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland. Amst. 1857.
A a (C. v a n d e r ), De geschiedenis der Vereenigde Nederlanden en derzelver
buitenlandsche bezittingen, geduurende de staats- en erfstadhouderlijke regeerwijze,
ten tijde van Willem IV, Anna en Willem V. Amst. 1804-1810. 6 dln.
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A a k e n (J. v a n ), Inwijdingsleerrede bij de opening van de nieuwgebouwde kerk
der Herv. Gemeente te Tilburg. Breda 1823.
A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g (W.J. d'), De Ridderschap van Veluwe of
Geschiedenis der Veluwsche jonkers enz. 's Grav. 1859.
A c k e r e - D o o l a e g h e (M. v a n ), Vereenigde dichtwerken. 's Grav. 1878. 4
dln.
A d m i r a a l (A a r t ), Oudheden. Schoonh. 1878.
A g r i p p a (H.C.), Vermaakelijk tractaet, waar in op een Satyrische en aangenaame
wijse ondersogt en aangetoond werd, dat het vrouwelijk geslagt in agting en waarde,
vry meer in luister en aansien gehouden moet werden, als dat van de mannen enz. t'
Amst. z.j.
- Van de Onzeekerheid ende Ydelheyd der Weetenschappen en Konsten wt het
latijn d.I. O u d a a n . 1650. Amst. 1651.
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.), Legenden en fantaiziën. Amsterd. 1847.
Almanach (Historische geographische konst- en reis-) voor 1756, 75, 81-83, 88.
Amst. 1756, 75, 81-83, 88.
A l r i k s Semicolon. Z.p.e.j.
A m a m a (S.), Bijbelsche conferentie enz. t' Amsterd. 1623.
- Cort vertoogh, waer inne alle ghetrouwe Dienaers ende Opsienders der
Ghereformeerde Ghemeynten van Vrieslant worden ghebeden, omme de behulplijcke
handt te bieden tot de hoochnoodighe opweckinghe der vervallende studien der
heylige Talen, in welcke de H. Schriftuyre oorspronckelijck geschreven is. Fran.
1624.
Amsterdam. Gids met platen en plattegrond. Amst. 1882.
Amsterdam in stukken en brokken. Haarl. 1891.
Antiquitates Belgicae, of Nederlandsche Oudtheeden enz. 5e druk. Amsterd. 1756.
Antwoorder (De). Dordrecht 1792-93. 2 dln.
Apostelen en profeten, dichterlijk album. 's Gravenh. 1852.
Vrije Arbeid. Utrecht 1882-83. Jrg. 1-2.
Archiv f. Hessische Geschichte u. Alterthumskunde. Herausg. v. S t e i n e r u.
S c h e n k z u S c h w e i n s b e r g . Darmst. 1835-80. Bd. 1-15.
Archiv f. Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Hamm. 1826-1838. 7
Bde.
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Argus (Amsterdamsche). Amsterd. 1719-1721. 3 dln.
B.M. Den verliefden Afrikaan, of hedendaagsche nieuwe Vermakelijkheden, enz.
vert. d.H.H. Amst. 1677.
B a a r t (K.), Westkapelle, hare bevolking, Westkapelschen dijk. Middelb. 1889.
B a n i e r (De). Jrg. VI. Haarl. 1880.
B a r b e d e t t e C h e r m e l a i s (J.J.), Verhandeling van de werkzaamheden der
vrederegters, vert. d.C. A s s e r . Amst. 1811. 2 dln.
B a r l a i m o n t (N o e l d e ), Dictionarium quator linguarum… Vocabulaire en
quatre langues. Lovanii 1556.
[B a r u e t h , J.?], Het ware karakter der uitmuntende schrijveren van het gulden
kleinood De Post van den Neder-Rhijn enz. Z.p.e.j.
Bedenkingen (Staatkundige) briefs-gewijze voorgedraagen aan de HH. Schrijveren
van het vaderl. Weekblad de Post van den Nederrhijn enz. Amsterd. 1783.
B e e r s (J a n v a n ), Gedichten. Amst. z.j.
- Gedichten. Rotterd. 1885. 2 dln.
B e e t s (N.), Gedichten. Haarl. 1838.
- Ada van Holland. Haarl. 1840.
- Madelieven. Nieuwe dichtbundel. Haarl. 1869.
- Rijmbijbel. Haarl. 1839.
- H i l d e b r a n d , Camera obscura. Suivi de poésies diverses. Traduction inédite
du Néerlandais avec étude sur la vie et l'oeuvre de Beets p. C h . S i m o n d . Par.
1890.
Nouv. Bibl. popul. No. 187.
Belfort (Het), tijdschrift toegewijd aan letteren, wetenschap en kunst. Jrg. I-VI,
afl. 1-4. Gent 1886-91.
Beschrijving (Geographische) van de provintie van Gelderland. Amsterd. 1794.
Beschrijving (Statistieke) van Gelderland enz. Arnh. 1826.
Besouch (Dit es 'T) van dien dat Pieter Boe ende Leuz sijn Broeder ontcracht
waren den Here vor Sinte Verrilden kerke te Ghent (1306) uitgeg. d. N a p . d e
P a u w . Gent 1890.
Maetsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. 4e Rks No. 9.
B i l d e r d i j k (J.), Klinkdicht 8 Maart 1757. Amst. 1757. plo.
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B i l d e r d i j k (W.), Poèmes Néerlandais. Traduits pour la première fois en français
avec étude sur la vie et l'oeuvre de Bilderdijk p. Ch. S i m o n d . Paris 1890.
Nouv. Bibl. popul. No 205.
Bladzijden uit de geschiedenis van Neerlands roem en grootheid. Haarl. z.j.
Blixem (De Politieke), 1 Juny 1797-5 July 1798. No. 1-56. Leyden 1797-98.
B l o k (P.J.), Lodewijk van Nassau. 's Gravenh. 1889.
B o e c k (P.F.J. d e ), Beschrijving van het oud en mirakuleus beeld van O.L.
Vrouw van Maestricht, enz. Maestr. z.j.
B o g a a r t s (J. v a n d e n ), Laatste uiren, uitgebreyd door J. v a n L o d e n s t e i n .
Groning. 1720.
B ö h m e (J a c o b ), Welruikende krans van lelyen en rosen vergadert uit de werken
van --, met een inleyding en nareden betreffende sijn persoon en schriften. Utr. 1704.
- Hooge en diepe gronden van 't drievoudig leven des Menschen. Z.p. 1620.
- Een t'Samen-spraack, tusschen meester en discipel van 't bovensinnelijcke leven
enz. Z.p. 1641.
- Van de drie Principien van 't Goddelijcke wesen, enz. Z.p. 1619.
- De genadige verkiesing, ofte van den Wille Gods over de Menschen enz. Z.p.
1642.
- Het vierde Boeck des Autheurs handelende van 40 vragen over de Siele enz. Z.p.
1620.
- Van de menschwordingh Jesu Christi des Soons Godes enz. Z.p. 1642.
Boeren-reis (Comique en vermaaklijke), van Dirk de eenvoudige, en zijne zoonen
uit het Overmaasche naar Delft. Z.p. (1804).
B o i s s e v a i n (C h .), Van 't Noorden naar 't Zuiden. Schetsen en indrukken van
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Haarl. 1881-82. 2 dln.
B o s s c h a (J.), Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands. 8e
dr. Breda 1847.
B o s s c h a (P.), Brevis narratio solemnis in memoriam conditi illustris Athenaei
Daventriensis secundo celebrati d. 16 Febr. 1830. Gron. 1833.
B r e d e r o (G.A.), Alle de Spelen. Rotterd. P. van Waesberge. Z.j. (1622).
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Brief van den schrijver der aanmerkingen op eenige nummers van de Post van den
Nederrhijn enz. Z.p.e.j.
B r i n k (J a n t e n ), De eerste liefde van Gerbrand Adriaensen Brederoô. Utr.
Z.j.
- Nieuwe Romans. Haarl. 1883.
- Dr. Nic. Heinsius Junior. Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman
der 17e eeuw. Rotterd. 1885.
- De Roman in brieven 1740-1840. Rotterd. 1889.
- Nieuwe Haagsche bespiegelingen 1872-1874. Leid. 1875.
- Haagsche bespiegelingen. 3e bundel (1875-76). Amsterd. 1878.
Brochures betreffende de geschiedenis van 's Gravenhage. 6 stuks.
- betr. de geschiedenis der Nederl. Zeemagt. 1780-81. 10 stuks.
- betr. het defensiewezen 1786 en 1787. 19 stuks.
- betr. Limburgsche zaken. 4 stuks.
- betr. Nederlandsche Oudheden. 20 stuks.
- betr. de geschiedenis der stad Deventer. 8 stuks.
- betr. de geschiedenis der stad Rotterdam. 51 stuks.
- betr. de geschiedenis der stad Almelo. 4 stuks.
- betr. de geschiedenis van Karel V. 6 stuks.
B r o u w e r s (J.W.), Iets nieuws over Vondel. Amsterd. 1879.
B r o w n (E d w .), Durch Niederland, Teutschland, Hungern, Serbien, Bulgarien
u.s.w. gethane gantz sonderbare Reisen u.s.w. Nürnberg 1686.
B r u y n (P.), Letterkundige schetsen. Zalt-B. 1869.
B u r g (H. v a n d e n ), Verzaameling van uitgekozene zin-spreuken, en
zinnebeeldige print-vercieringen enz. Haarl. 1743.
B u s k e n H u e t (Cd.), Brieven. Dl. II, 1876-1886. Haarl. 1890.
- Parijs en omstreken. 2e dr. Haarl. 1889.
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, uitg. d.J.I. van D o o r n i n c k en J.
N a n n i n g a U i t t e r d i j k . Dl. 1-10, afl. 1-4. Zwolle 1874-1890.
- Id. Bladwijzer op Dl. 1-5. Zwolle 1880.
Bijdragen voor de geschiedenis van de roomsch-katholieke kerk in Nederland.
Rotterd. 1888.
B y r o n (Lord), Gedichten, vert. door J.J.L. t e n K a t e . Leiden (1870).
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C.V.B., Nieuwe oprechte Haegse Mercuur, compleet behelzende satyrique, politique
en Academische Reflexions. 2e dr. t'Utr. 1745.
C a l i s c h (N.S.), De liefdadigheid te Amsterdam. Amst. 1851.
C a l v i n u s (J.), Institutie ofte onderwijsingh inde christlicke religie enz. vert.
d.W. C o r s m a n n u s . Amst. 1650.
C a n n e g i e t e r (H.), Dissertatio de Brittenburgo, matribus brittus, Britanica
herba, brittia, procopia memorata etc. Hagae Com. 1734.
C a s t e l e y n (M. C h .), De Konst van Rhetoriken enz. Rott. 1616.
Catalogus op hetgeen thans nog aanwezig is van het oud Archief der Gemeente
Zwartsluis. Zwartsl. 1880.
C h r i s p i j n (J.B.), Jurisprudentia heroica sive de Jure Belgarum. Brux. 1689. 2
tom.
Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575 gevolgd van eene
beschrijving van de historie van het landt van Brabant sedert het jaar 51 vóór J.C.
tot 1565 na J.C. Antw. 1843.
Consideratien over het placaat door de Gedep. Staaten 's lands Utrecht den 3en
Oct. 1781 afgekondigt tegens een boekje genaamd Aan het Volk van Nederland enz.
Utrecht. z.j.
- overgegeven aan Ridderschappen en Stéden de Staaten van Overijssel enz. Dévent.
1751.
- (Contra-) voor den Heere Adolph Philip Zeger Grave van Rechteren enz. tegen
de Consideratien overgegeeven aan Ridderschappen en Stéden de Staaten van
Overijssel enz. Harderw. 1751.
C o n s t a n t i a in de balcon of de vrije entrée; zijnde het zeldzaam leeven van
eene welbekende genaamd L ...... C.Z. pl. 1804.
C o o r n h e r t (D. Vz.), Officia Ciceronis, leerende wat yegelijck in allen Staten
behoort te doen.… Haerl., by Jan v. Zuren, 1561.
- Zedekunst, dat is wellevenskunste enz. Z.p. 1586.
- Van de predestinatie verkiezinghe ende verwerpinghe Godes. Ter Goude bij
Pieter Symenszoon Kies. 1599.
C o s t e r (J.), Geschiedenis van de vesting Luxemburg. N. het Hoogd. d.W.A.
A l t i n g v a n G e u s a u . Arnh. 1869.
C r e s p i n (J.), Histoire des Martyrs depuis le temps des Apotres jusqu'à present
(1619). Nouv. edit. par B e n o i t et L e l i è v r e . Toul. 1885-89. 3 vol.
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D.P.Z., Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192
en eindigende in het jaar 1785 enz. Fran. 1785.
D[a a l b e r g (B r u n o )], [ps. van P. d e Wa k k e r v a n Z o n ], Willem Hups.
Eene anecdote uit de XVIIe eeuw; ongelooflijk zelfs in de onze. den Hage 1805.
- De Overijsselsche predikants-dochter, een oorspronkelijke nederlandsche roman.
Breda 1816-17. 3 dln.
- De prullemand en Apollo enz. den Haag 1805.
D a m a s [ps. van F. v a n H o g e n d o r p ]. Haagsche Omtrekken Mrt-Aug.
1885/86. Nieuwe bundel. 's Grav. 1886.
- - Idem 1886/87. 's Grav. 1887.
D a v i d v a n C o r t r y k e (J.), Christelycken Bie-corf der H. Roomscher Kercke,
enz. T'Hantw. 1600.
Deductie van de Rechten en Gerechtigheden der heerlykheid Almelo enz. Harderw.
1749.
Den Haag en de Hagenaars. Een nieuwe Physiologie enz. Dordr. 1874.
D e r k s (P.A.), Chronologisch register der voornaamste stukken en bescheiden
over de 300jarige waterkwestie in de gemeente Ruinerwold van 1594-1875. Meppel
1877.
Dialect Society (English). Publications No. 60-61.
Dicht- en Kunsthalle (Nederlandsche). Jrg. 5-7. Antw. 1882-84.
D i c k e n s (Ch.), Werken. 67 dln. Complete verzameling der o o r s p r o n k e l i j k e
Nederlandsche vertalingen van C.M. en W.J. M e n s i n g , Mevr. v. We s t r h e e n e ,
B o u d e w i j n , L.C. C n o p i u s , Iz. J. L i o n , M.P. L i n d o e.a.
Lotgevallen van Sam. Pickwick. 2 dln. - Lotgevallen v. Nic. Nickleby. 2 dln. Leven en lotgevallen v.M. Chuzzlewit. 3 dln. - De klok v. Mr. Humphrey. 5 dln. Schetsen en portretten. - Torenklokken, Kerssprookje. Amsterd. Frijlink 1840-45 15
dln. m. pl.
Olivier Twist. 2 dln. - De bezeten man. Amst. Diederichs 1840-49. 3 dln. m. pl.
Uitstapje naar N.-Amerika. Amst., Stemler 1842. m. pl. - Snuifje Ch. Dickens
aangeboden. Amst. Stemler. 1843.
Tafereelen uit Italië. Amsterd. Beyerinck. 1846.
Zaken met de firma Dombey & Zn. Amst. Frijlink 1846. 1e Afl. (niet voortgezet).
L i n d o (M.P.), Aan de vrienden van Ch. Dickens in Nederland. Utr. 1847.
Dombey en zoon. 's Hage, van der Vliet 1847. 3 dln. m. pl.
Huisgezin en volksleven. 2 dln. - David Copperfield. 3 dln. - 't Verlaten huis. 3
dln. - Novellen. Utr. van Heyningen 1850-55. 9 dln. m. pl.
Jozef Grimaldi. Amsterd. de Grebber. z.j.m. pl.
Helena en andere novellen. Amst. Kraay 1852.
Het gele masker. Utr. Doorman, 1856.
Schetsen en verhalen. Rotterd. Altmann 1869.
22 dln. andere werken, uitg. Roelants, van Kampen enz. met en zonder pl. in 30
bdn. (waaronder ook het leven van Dickens door F o r s t e r ).
D o e s (J. v a n d e r ), 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en
vermaecklijkheden. 's Gravenh. 1668.
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Donderslag (De politieke), 23 Juli 1798-17 Sept. 1798. No. 1-10. z.p.
D o u g h t y (H.M.), Friesland Meres and through the Netherlands, the voyage of
a family in a Norfolk wherry. Lond. 1889.
D u y s e (P. v a n ), Dichtbespiegelingen na T h o m a s à K e m p i s , gevolgd van
Natalia. Denderm. Z.j.
E b b i n g e W u b b e n (F.A.), Plaatsbeschrijving der Gemeente Staphorst enz.
Gron. 1835.
E e d e n (F.W. v a n ), De duinen en bosschen van Kennemerland. Groning. 1868.
E l b e r t s (W.A.), Beknopte plaatselijke en geschiedkundige beschrijving der stad
Deventer. Dev. z.j.
E l i s e , Tilburgsche mijmeringen. 's Hertogenb. 1851.
E n d e (C a s p . v a n d e n ), Le Gazophylaxe de la langue françoise et flamande.
Rotterd. 1656.
E r a s m u s (D e s .), Onderwysinge eens christelijcken Prince enz. Rotterd. Z.j.
- Van de zuyverheyt des Tabernakels oft der christelijker kercken. Delft 1611.
- Idem. Rotterd. 1616.
- Een schoon tractaet vande eendrachticheit der kercken enz. Delf 1611.
- Idem. Rotterd. 1616.
- Vermaninghe door welke betoont wordt dat alle menschen met neersticheyt
behooren den H. Evangelie te lesen. Delf 1611.
- Idem. Rotterd. 1616.
- Den kerstelicken ridder enz. t'Amstelred. 1614.
- Idem. Rotterd. 1616.
- De kersten weduwe enz. Amsterd. 1607.
- Van de onmetelijke barmhertigheid Godes. Rotterd. 1667.
- Moriae encomion dat is: Eenen Lof der Sotheyt. Rotterd. 1616.
- Een christelijke nootsakelycke claghe des Vredes enz. Rotterd. 1616.
- Bereydinghe totter Doot enz. Rotterd. 1616.
- De maniere om Godt te bidden. Rotterd. 1616.
- Symbolum apostolorum oft een clare wtlegginghe des Apostelschen Geloofs
enz. Rotterd. 1616.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

75
E r h a t z (B.A.) en J.M.H. B o s m a n , Ons verleden. De Geschiedenis des vaderlands
in schetsen en tafereelen. Schoonh. 1869-70. 1e-2e Stukje.
Euphonia. 1818-1827. 10 dln. Utrecht 1818-1827.
Exegesis status causae Borckeloensis cet. Z.p. 1636.
F a b i u s (D.P.D.), De Fransche revolutie. Amst. 1881.
F i e l d i n g (H.), Historie van den vondeling Tomas Jones, uit het Eng. door P.
l e C l e r c q . 2e dr. Amsteld. 1763. 3 dln.
F i l a l e t h e s , Groentijd. Leid. (1888).
Filosoof (De Engelsche), of Historie van den Heer Cleveland enz 's Gravenh.
1732-1734. 3 dln.
F l o r e m o n t (R. d e ), Les Ruines et les promenades de Fauquemont. Fauquem.
S.a.
F o k k e (J.), Geschiedenis van de agttiende eeuw enz. Haarl. 1801-1806. 6 dln.
F r a n c k (J.), Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal. afl. 7. 's-Grav.
1890.
F r a n c k v a n Wo r d (S e b .), Die guldē Arcke waer in de Keern ende beste
Hooftspruecken der Heyliger Schrift, der ouden leeraers enz. Z.p. 1560.
F r a n q u i n e t (G. D), Notice historique sur la ville de Maestricht. Maestr. S.a.
- en L.J. S u r i n g a r , Maastricht, enz. Maastr. 1875.
F r e d e r i c q (P.), Essai sur le rôle politique et social des Ducs de Bourgogne dans
les Pays-Bas. Gand 1875.
F r i e d l a e n d e r (E.), Ostfriesische Hausmarken u.s.w. Emden 1873.
Friesland (Het juichend), ofte kort verhaal van de blijde inkomst van Willem,
Carel, Hendrik Friso enz. Leeuw. 1734.
G.H.W. Mijn uitstapje van Kampen naar Arnhem met de stoomboot Drusus in
1845 enz. Kamp. 1847.
G a l l e (Fr.), Geestelijke stemmen uit de middeleeuwen, uitgeg. d.J.J. v a n
To o r e n e n b e r g e n . 2e uitg. Amst. 1889.
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[G a l l o i s , H.], Geschiedkundige aanmerkingen op de geschiedkundige
gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland door Lodewijk
Bonaparte enz. Devent. 1820.
[G a r n i e r , A.], La cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte. Par. 1823.
Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam. Haarl. 1741.
Gedenkstukken (Geschiedkundige) en aanmerkingen over het bestuur van Holland
door Lodewijk Bonaparte. Amsterd. 1820. 3 dln.
- (Vaderlandsche) opgerigt in de beide groote kerken te Delft. Delft 1829.
Geestigheden (De onberispelijke) of zeedige snaakerijen van verscheidene dichters
enz. Snaakenb. 1732.
G é n a r d (P.), Levensschets van Corn. v. Kiel (Kilianus). 2e druk. Antw. 1882.
G e r d e s (E.), Meerenberg en de krankzinnigen. Amst. 1876.
Geregts-hof (Het hoge), van Holland mitsgaders Braband en Vlaanderen den
Huyzen van Bourgondien toegekent. Delft 1740.
G e r s t e n b e r g , (H.), Hoffmann von Fallersleben und sein deutsches Vaterland.
Berl. 1890.
Gezant (Den Kaizarlijcken) Aug. Gisleen Busbecq, aan den Grooten Soliman,
vert. d. A d r . v a n N i s p e n . Dordr. 1652.
G i u s t i n i a n o (P.), Della gverre di Fiandra. Milano 1615.
G o o s s e n s (G e r .), Een dialogus van drye vroukens, te weten Papistische Leere,
Sweerelts wreetheyt Schriftuerlyck bewys. Z.p. 1582.
G o u d r i a a n (J.), Memorandum der geschiedenis van het vaderland enz. Gorinch.
1852.
G o u w (J. t e r ), Geschiedenis van Amsterdam. VIIe Dl. 3/4e stuk. Amst. 1890-91.
G r a a d t J o n c k e r s (R.H.), Verblijf van Prins Willem V op de burgt te Nijmegen
van 7 Nov. 1786-23 Oct. 1787 bij den Burggraaf Willem Baron van Lynden enz.
Nijm. 1847.
's Gravenhage van voorheen en thans. In brieven. I en II. 's Gravenh. 1879.
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G r i m m (J.), Kleinere Schriften. Bd. VIII. Gütersl. 1890.
G r i m m (J a c .), Deutsche Grammatik. IIIer Th. von G. R o e t h e u. E d w .
S c h r o d e r . Gütersl. 1890.
G r o o t (P. d e ), Uitbreiding der Psalmen van Koning David, uitg. d. K o r n . v.
A r k e l . Rotterd. 1724.
Guldens-editie No. 151-160, 163-171. 19 dln. 's Gravenh. Z.j.
G u s m a n d'A l f a r a c h e (Het leven van); 't Afbeeltsel van 't Menschelijk Leven:
onder de gedaante van een Spaenschen Landlooper en Bedelaer enz. t'Amsterd. 1669.
2 dln.
G y s e n (J a n v a n ), Weekelyksche Amsterdamsche Mercuuren. 18 Sept. 1710-27
Mey 1721. t'Amsterd. 1710-21. 10 dln.
H a b e t s (J o s .), Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond enz.
Roerm. 1885-90. 2 dln.
H a e m s t e d i u s , (A.C.), Historie der warachtighe getuygen Jesu Christi. Hoorn
1617.
- Historien oft gheschiedenissen der vromer Martelaren enz. Dordr. 1579.
H a l l (J.N. v a n ) en C.N. W y b r a n d s . Tooneelstudies. 2e uitg. Amsterd. 1889.
Handboek (Algemeen) der Fransche Wetten of wegwijzer in denzelven voor alle
standen n.h. Fransch door A. B r u g g e m a n s . Dordr. 1811.
- der Fransche Wetten voor de inwoners der departementen van het voormalig
Holland. den Haag 1812.
- voor beoefenaars van de geschiedenis des vaderlands enz. Groning. 1851.
- (Alphabetisch) voor magistraats-personen, publieke ambtenaren en practisijns.
Rotterd. 1810.
Handlungen (Landtags) und vorgewesene streitige sachen so von den Hoch: und
Mögenden Herren Staten Generael der Vereinigten Niederlanden zwischen dem
Wolgebornen Herren Grafen zu Ostfrieszlandt u.s.w. Embden 1656.
Handvesten ende Privilegien der Graven van Hollandt enz. 's Graven-Haghe 1663.
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H a n e (L. v a n d e n ), Vlaemsch recht dat is Costumen ende Wetten ghedecreteert
bij de Graven en Gravinnen van Vlaenderen. 4e dr. t'Antw. 1676.
H a s e (K.), Das geistliche Schauspiel. Leipz. 1858.
H a s e b r o e k (J.P.), Dicht en ondicht. Amst. 1874. 2 dln.
- De laatste kerkklokstoon. Eene stem uit Nederland bij het graf van Friedr. Strauss.
Amsterd. 1864.
H a z a r t (P.C.), Kerckelijcke historie van de geheele wereldt. t'Antw. 1668-82.
4 dln.
H e r m a n s (C.R.), De woonplaatsen der Menapiers, Eburonen, Atuatiken en
Ambivariten aangewezen enz. 's Hertogenb. 1860.
H e s s e (C.), De predikant van Lindenthal. Mepp. 1849.
H e y m a n (J.W.), Gedenkwaardige, vermakelijke Deensche brieven, waarin de
reizen en bijzondere ontmoetingen van een Aziatisch prins, genaamd Menoza
medegedeelt worden. Leyd. 1759. 7 dln.
Historie (De vaderlandsche) in Themata, vervattende, in eene zaakelijke en tevens
beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des
lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen. 4e dr. Amsteld. 1801.
H o e v e n (G.G. v a n d e r ), Geschiedenis der vesting Breda. Breda 1868.
H o f d i j k (W.J.), Helene. Amsterd. 1854.
- Verspreide gedichten. Amsterd. 1859-65. 2 dln.
- Dichterlijk album. 1e Ged. Haarl. z.j.
- Kronijk der Kennemer vrijbuiters. Amsterd. 1872.
H o f f m a n n v o n F a l l e r s l e b e n , Gesammelte Werke. Liefr. 3-19. Berl.
1890-91.
Holland-Vlaanderen, Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Noord- en
Zuid-Nederland. 1e Jaarg. Amsterd. 1889.
Hollandia regenereta. Z.p.e.j. [Londen 1796].
H o o f t (P.C.), Nederlandsche Historien met aanteekeningen uitgegeven d.W.
H e c k e r . Gron. 1843-46. 5 dltjs.
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H o o f t (P.C.), Neederlandsche historien sedert de overdraght der heerschappije van
Karel V op Philips zijnen zoon. Amst. 1642.
- Vervolg der Nederl. Historien sedert het overlijden van Prins Willem enz.
t'Amsterd. 1654.
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t (K.P.), Historie der Utrechtsche Kerke. Utr.
1740.
H u g o (V i c t .), Balladen, vert. d.E.E. S t r o o b a n t . Antw. 1845.
I.H.S. Summarisch- und kurtze doch grundlich und pertinente Beschreibung des
Nider-Teutschlands, oder der sogenannten siebenzehen Niederländischen Provinzen
u.s.w. Nürnb. 1672.
Introduction à l'histoire des troubles des provinces-unies depuis 1777-1787. Londr.
1788.
I s i n g , (A), Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van Troost geschetst.
's Gravenh. 1879.
Jaarboekje (Amsterdamsch) 1891. Amst. 1891.
- (Zeeuwsch) en Middelburgsche naamwijzer 1853-1878. Middelb. 1853-1878.
- voor Nederlandsche Katholieken. 1891. Amsterd. 1890.
Jahrbuch des Vereins f. Niederdeutsche Sprachforschung. XII-XV. Jahrg. 1886-88.
Norden u. Leipz. 1887-89.
- Id. Korrespondenzblatt. Jhrg. 1885, 87-88.
Jannetje (Het vrolijke), dochter van Mr. Robert of de nieuwe boerin van Fortuin
enz. Amsteld. z.j.
J a n s s e n (H.Q.), Catalogus van het oud Synodaal Archief enz. den Haag 1878.
J a n s s o n i u s (R. B e n n i n k ), Geschiedenis der oud-roomschkatholieke kerk
in Nederland. 's Gravenh. 1870.
J o n c t y s (D.), Verhandelingh der Tooversiekten. Geschil van de schoot- en
steeckvrije. Geschil van de wapen-salve. Paracelsi vrije konst.… Dordr. 1638.
J o r i s s e n (T h e o d .), De overgave van Amsterdam in Jan. 1795. Amsterd. 1884.
- Mémoires de Constantin Huygens etc. La Haye 1873.
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J u n i u s (H a d r .), Emblemata. Ejusdem aenigmatum libellus. Lugd. Bat. Ex officina
Plantiniana. Apud Franciscum Raphelengium 1596.
Kamer (Mijn), door een Student. Utr. 1849.
[K a n t e l a a r , (J.)], Authentique Bijlagen tot de gebeurtenissen van den 12 Juny
1798 enz. Leyd. 1798.
K a r n e b e e k (A.P.C. v a n ), Ter toelichting van de Limburgsche Kwestie. 's
Gravenh. 1864.
K a t e Jr. (J. t e n ) en A l b . R e i g e r , Uit het schilder- en dichterleven. Amsterd.
1879.
K a t e (J.J.L. t e n ), Godsdienstige poëzy. Leid. 1882.
- Nieuwe gedichten. Leid. 1881.
- De Jobeïde. Leid. (1869).
K a t e H z ., (L. t e n ), Het leven van onzen Heiland Jezus Christus. Amst. 1731-32.
2 dln.
K e l l e r (G e r a r d ), Novellen. den Haag (1881-82). 5 dln.
K e m p i u s (C.), De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae et rebus a Frisiis
olim praeclare gestis. Col. 1588.
K e p p e r (G.L.), De regeering van Koning Willem III. Met etsen. Gron. 1888.
K e s t e l o o (M.H.), Domburg en zijn geschiedenis enz. Middelb. 1890.
K i e v i t s (D.B.), Vragen, opmerkingen en aanteekeningen over de geschiedenis
van Nederland. Zwolle 1889.
K i r s c h (G.F.), Anekdoten voor Christenen en ook voor zulken die het niet zijn.
Naar het Hoogd. Haarl. 1810-18. 4 dln.
Klelie (De gewaande). Waarin onder verzierde naamen d'aardigste Gevallen, zoo
van Liefde, Spookerijen, Verschijningen van Geesten enz. t'Amsterd. 1680.
K l u p f e l (F.), De libellus martyrum. Tubing. 1777.
K n u i v e r s (T.), Leerboek van de geschiedenis des vaderlands. Gron. 1865.
K ö l l n e r (W.), Het verlorene wedergevonden of bekeerings-geschiedenis.
Amsterd. 1850.
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K o e t s v e l d (C.E.), Bij de Graven van Oranje-Nassau 1879-90 enz. Amst. 1890.
K o n i n g (W.), Harmen Coops Fledderus. Populaire schetsen uit de onlusten te
Steenwijk onder de stadhouderlijke regeering van Prins Willem V. 2e dr. Steenw.
Z.j.
- Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornput 1580-81. Steenw. 1881.
Kosmopoliet (De) of Wereldburger. Amsterd. 1776-77. 2 dln.
K r o m h o u t (J.H.), Nederland in zakformaat. 's Grav. 1885. 2 dln.
Kroniek (Nieuwe) van Hoorn. Vel 15-23. Hoorn 1890/91.
K r u s e m a n (M i n a ), Mijn leven. Dordr. 1877. 3 dln.
Kruydt-Hofken ('t Gheestelijck) inhoudende veel Schriftuurlijcke Liedekens, bij
verscheyden Autheuren gemaekt.… Den tweeden druck.… Ghedruckt voor Claes
Jacobsz in de Rijp. 1633.
K u y p e r s (F.H.W.), Iets over de belegeringswerktuigen tijdens de middeleeuwen
in deze landen gebezigd. Breda 1862.
L a g a r d e (M.), Histoire du duché de Limbourg. Brux. s.a.
Lamentatie van Z e g h e r v a n M a l e behelzende, wat datter aenmerkensweerdig
geschiet is ten tijde van de geuserie ende de beeldstormerie binnen ende omtrent de
Stadt van Brugghe. Gent 1859.
Maetsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. IIIe Reeks, No. 3.
L a n a r i o (F.), Le gverre di Fiandra etc. Milano 1616.
Lectuur voor de huiskamer. 1854-58. Leyden 1854-58. 5 dln.
L e d e g a n c k (K.L.), Volledige Dichtwerken. 2e uitg. Roeselare 1889.
Leeskabinet (Het). 1871-90. Amsterd. en Leid. 1871-90. 96 dln.
L e n n e p (J. v a n ), Galerij van beroemde Nederlanders uit het tijdvak van Frederik
Hendrik. Afbeeldingen van H. t e n K a t e en W.P. H o e v e n a a r . Utr. z.j.
- De Geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verhaald, voortgezet
d.J. v a n V l o t e n 6e dr. Leid. Z.j. 4 dln.
- De geschiedenis des vaderlands in schetsen. Leid. 1865.
- Vermakelijke Spraakkunst der Nederd. Taal enz. Leid. (1890).
- Vermakelijke Spraakkunst der Latijnsche Taal enz. Leid. (1890).
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L e S a g e , Het leven van Gil Blas van Santillane of de Spaanse Avanturier. Amsterd.
1754-57. 4 dln.
Letter-klanc (D'oude Vry-eygen). Vtrecht 1650.
L h e r m i t e (Le passetemps de J e h a n ), publiés par C h . R u e l e n s . Tome I.
Antw. 1890.
Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen No 17.
Liedekens (Sommighe nieuwe schriftuerlijcke) gemaect uyt den Ouden ende
Nieuwen Testamente, nu onlangs ter eeren Gods ende tot stichtinghe des eenvuldighen
Sanghers by malkanderen vergadert ende uytghegheven. t'Enchuysen, by Jacob
Lenaertsz. 1611.
- (Veelderhande), ghemaect wt den Ouden en Nieuwen Testamente, die voortijds
in druck zijn wtgegaen: Waer toe noch veel Liedekens ghestelt zijn, die noyt in druck
gheweest en hebben.… Gedruct nae de Copye van Niclaes Biestkens van Diest.…
1582.
- (Veelderhande), gemaekt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijdts
in druck zijn uyt ghegaen. Waer toe noch diverse liedekens ghestelt zijn, die noyt in
druck geweest hebben Amsterdam voor Hendrik Lourensz 1611.
L i e f s (P.), Vernieuwende zeegen-sangh op de heylsame geboorttendach van
Wilhelmus Prince van Orangien… gebooren in 's Gravenhage… ende nu door de H.
Echt vereenicht aen Synne Mayts Dochter van groot Brittagnien. Met de Verhaelinge
van dese Landts Omhelsinghe van Sijnne Koonninklijcke Vorstinne. ('s Hage 1642).
Liet Boeck (Nieu Geusen), waerinne begrepen is den gantschen handel der
Nederlanden, beginnende anno 1564. Wt alle oude Geusen Lietboecken bij een
versamelt. Verciert met schoone oude Refereynen ende Liedekens, te voren noyt in
eenige Liet-boecken ghedruct. Met de Figuren der Gouverneurs. Ghecorrigeert ende
verbetert, ende die Lieden op hun maete ende achtereenvolgende Jaeren ghesteldt.
t' Amstelredam, by Gerrit van Breugel. 1616.
L i m b u r g B r o u w e r (P.A.S. v a n ), Boergoensche charters 1428-1482.
Amsterd.-'s Gravenh. 1869.
L o d e n s t e i n (J. v a n ), Kort en zedig onderzoek van 't berigt nopende den
Sabbath enz. Gron. 1746.
- Uytspanningen behelzende eenige stigtelijke liederen en andere gedigten.
Amsterd. 1743.
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L o d e n s t e i n (J. v a n ), Geestelijke opwekker voor het Onverloochende, Doode
en Geesteloose Christendom voorgestelt in X predicatien enz. 3e druk. t'Amst. 1732.
- De weegschaal van de Onvolmaaktheden der Heyligen enz. t'Utr. 1765.
- De heerlijkheid van een waar christelijk leven. Utr. 1767.
- Het Vervalle Christendom, uyt haare zorgeloose Doodslaap opgewekt, en
aangespoort tot eenen heyligen wandel. 2e druk. Haarl. 1756.
L o d e n s t e i n (J. v a n ), A. v a n d e r Ve l d e en H. v a n R i j p , Verzameling
van keurstoffen, of uitgelezene en nooit voor dezen gedrukte predikatien. Utr. 1748.
L o f f e l t (A. C), Jupiter van Vloten en zijn kritiek. 's Grav. 1876.
L o n g (I s . L e ), Godts wonderen met zijne kerke vertoont in een gedenkwaardig
verhaal van meest Boheemsche en Moravische broeders die het pausdom ontweken
zijnde nieuwelijks een evang. broedergemeente gesticht hebben. 2e druk. Amsteld.
1738.
L o n g f e l l o w s Gedichten nagezongen door S.J. v a n d e n B e r g h . Haarl. z.j.
- Outre-mer en Kavanach. Amst. 1856.
- Hyperion. Reis-, dag- en levensboek van een Amerikaan. Amst. 1856.
Loquela. Blad voor eigen vlaamsche taalliefhebberije. 1889-90.
L o t s y (I.S.), De Warande van Tilburg verdedigd enz. Dordr. 1840.
Lyck-Redenen en gedichten: begrypende de afkomst, 't leven, voorneemste Daden
en 't Af-sterven van syn Hoogheydt Fredryck Henryck. In syn Leven Vorst van
Oranjen enz. t'Amsteld. 1643.
Lijkredenen ter nagedachtenis van Leeraren der Doopsgezinden 1691-1855. 25
stuks.
- over Remonstrantsche Professoren en Predikanten. 13 stuks.
Maaltijd (De schoolmeesters) enz. 1e schotel. Z.p. 1776.
M a a t e n (E. v a n d e r ), Geschiedenis der Nederlanden van den vroegsten tot
op den tegenwoordigen tijd. Amsterd. 1853. 2 dln.
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M a d a c h (E m .), De Tragedie van den mensch N.h. Hongaarsch bewerkt door
A.S.C. Wa l l i s . Amsterd. 1887.
Magazijn (Nederlandsch) ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden
1834-1866. M. platen. Amsterd. 1834-66. 33 dln.
Man (Van de) in de maan ofte verhaal van een Reyse derwaerts, gedaen door
Domingo Gonzales. Laetsten druk. Amst. 1663. 2 dln.
M a r m o n t e l , Belisarius. Naar het Fransch. 3e dr. Amsteld. 1769.
M a r n i x (P h . à), Binenkorb des Heil. Röm. Immenschwarms, seiner
Hammerzellen etc. Christlingen bei Ursino Gottgewinn 1588.
Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae
veritatem restitutum. Cum annotat. C.B. S o r a n i . Acc. vetus Romanum
Martyrologium hactenus à Cardinale Baronio desideratum, unà cum Martyrologio
Adonis ad mss. exempl. recensito, opera et studio H. R o s w e y d i . Antv. Plantin
1613. 2 tom.
M e e s t e r (G.A. d e ), Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den
oorsprong tot heden. Harderw. 1864. 2 dln.
- Bedenkingen tegen het voornemen om de heidevelden door de overbevolking te
doen ontginnen. Arnh. 1847.
Memorieboek der stad Ghent van 't Jaar 1301-1757. Gent 1852-54. 3 dln.
Maetsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. II S. No 15.
Mercurius (Amsterdamze), behelzende de voornaamste zaaken in Europa,
voorgevallen in April 1689. t'Amsterd. 1689.
Merkwaardigheden (Vaderlandsche) 1782 met Eerste vervolg 1783. Z.p. 1783 en
Dordr. 1783.
M e t e l e r k a m p (H.), Salomons Tempel-bouw. Verklaart en toegepast op de
Nieuwgebouwde Kerk tot Almelo enz. Dev. 1739.
M e y (J. d e ), Alle zijne Neder-duitsche wercken. Middelb. 1681.
M e y e r (C l . F r e d .), De Theotiscae Poëseos Verborum Consonantia finali etc.
Berol. 1846.
M e y e r -L ü b k e (W.), Grammaire des langues Romanes. T.I. 2e p. Par. 1890.
Minnaer (De volmaeckte), of Kunst om wel te vrijen, vert. d.P. d e W i t . Amsterd.
1671.
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Minnesänger aus der Zeit der Hohenstaufen, im vierzehnten Jahrhundert gesammelt
von B ü d g e r M a n e s s v o n M a n e c k . Facsimilé der Pariser HS. von B e r n a r d
E a r l M a t h i e u . Paris 1850.
M o b a c h i u s (J.), Leerrede bij de installatie van Prins Willem V, erfstadhouder.
's Gravenh. 1766.
M o d d e r m a n (J.R.), Het liefhebberij Tooneel bij Toeval. Harl. 1821.
M o l i è r e , Tartuffe vert. d.A. O o m s . Dev. 1889.
M o n e (F.J.), Urgeschichte des badischen Landes bis zu Ende des 17en
Jahrhunderts. Karlsr. 1845. 2 Bde.
M o n t (P o l d e ), Idyllen. Sneek 1882.
- Idyllen en andere gedichten. Sneek 1884.
M o n t a n u s (A.), Beschrijvinge der eerste Inwooners van Amstellant enz. t'Amst.
1664.
[M o r e a u (J.N.)], L'Observateur Hollandois ou 23 lettres de M. van *** à M.H.
** de la Haye sur l'état present des affaires de l'Europe. Liège 1755-57. 2 vol.
M u l d e r (L.), Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis enz.
Arnh. 1858.
M ü l l e n h o f f (K.), Deutsche Altertumskunde. Th. V. 2. Berl. 1890.
M u l t a t u l i , Verzamelde Werken, eerste naar tijdsorde gerangschikte uitgave
bezorgd door zijne weduwe. Rotterd. 1887-90. 10 dln.
- Millioenenstudien. Arnh. 1890.
- Duizend en een hoofdstukken over Specialiteiten. Arnh. 1890.
- Brieven. De Havelaar verschenen. Amst. 1890.
- Register op de ideëen van Multatuli d.J.J. v a n L a a r . Rott. 1887.
- (Verzameling brochures over)
Vo s m a e r (C.), Een zaaier. Studiën over Multatuli's werken. Amst. 1874.
V l o t e n (J. v a n ), Onkruid onder de tarwe. 3e dr. Haarl. z.j.
M u l l e r (H.C.), Een woord over Multatuli. Amsterd. 1883.
A n d e l (H.M. v a n ), Een onkruidzaaier. Purmer. 1883.
S w a r t A b r a h a m s (T h .), Eduard Douwes Dekker (Multatuli), eene
ziektegeschiedenis. Amst. 1888.
Ve r i t a s , Multatuli-wespen. Amst. 1888.
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To p (H.J.), Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden gids. 'n Onpartijdig
antwoord op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz. Amst. 1888.
G o r t e r (A.), Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het gidsartikel van Dr
Swart Abrahamsz. toegelicht. Amst. 1888.
G e r h a r d (L.G.), Eene stem uit Indië. Amst. 1889.
Ve r s l u y s (J.), Een en ander over Multatuli. Amst. 1889.
A d m i r a a l (A a r t ), Vrije arbeid enz. Multatuli en zijne werken. Arnh. 1890.
Naam-Register der leeden van het stads-bestuur mitsgaders verdere collegien en
Amptenaars der stad Schiedam voor den Jaare 1802. Schied. 1802.
Naamwijzer aantoonende de Namen en Woonplaatsen van den landdrost en
assessoren enz. in het Departement Zeeland, mitsgaders derzelver amptenaren en
bedienden benevens die van de raad, regtbank en subalterne collegien, der stad
Middelburg enz. 1808. Middelb. 1808.
- (Middelburgsche) voor 1826, 1833-52. Middelb. 1826, 1833-52.
Nederland op het einde van de 18e eeuw aan Prins Willem V, handhaver der
Batavische vrijheid. Rotterd. z.j.
N e u j e a n (E.P.), Notice historique sur l'abbaye de Rolduc depuis son origine
jusqu'à nos jours. Aix la Chapelle s.a.
N i e u w e n h u i s (A.J.), Vragen ter beoefening der vaderlandsche geschiedenis
enz. Arnh. 1862.
N u i v e r (A.) en O.J. R e i n d e r s . Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche
geschiedenis, met aanteekeningen. 3e dr. Gron. 1886.
N i j h o f f (D.C.), De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis
van Nederland gedurende de jaren 1750-1784. 's Grav. 1890.
N y l a n d (J. d e ), Historien van de wolfwordinge, verscheppinge en vervoeringe
der tovenaers, van de salve, smeeringe en kruyden die sy tot dien einde gebruyken…
Uyt het Françoys. Den vierden druck… t'Amsterd. 1691.
Ordonnantie voor den Hove van Hollandt, ge-emaneert bij Keyser Maximiliaen,
XVII July 1510. 's Graven-h. 1662.
O t t e m a (J.G.), Het meer Flevo en de Middelzee, of blikken op de wartaal van
M. de Haan Hettema enz. Leeuw. 1854.
O t t o (W.), Etsen en schetsen op letterkundig gebied. Sneek 1882. 2 dln.
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De Oude van den binnen-Amstel of beschouwing van de zeden, gebruiken enz. der
hoofdstad. Amsterd. 1819.
O v e r s t r a t e n (A. v a n ), Eerkrans voor Bergen op den Zoom. Amst. 1788.
P.N.Z., Zardammer spreeuwengezang, weergalmende door gantsch Nederland
enz. Amsterd. 1707.
Panpoëticon. Bloemlezing uit de voornaamste Europeesche dichters in Nederd.
vaerzen overgebracht door J.J.L. t e n K a t e . Haarl. z.j.
- Nieuwe bundel vertaalde en oorspronkelijke gedichten van J.J.L. K a t e . Leyd.
z.j.
Pantheon. 1853-1858. Utr., Tiel, Zutphen 1853-58. 11 dln.
Patriote (Le vrai) Hollandois, ou reflexions sur les Affaires présentes de l'Europe
(27 Nov. 1747-1 Sept. 1749). Amsterd. 1748-49. 5 tom.
P e r k (M.A.), De tooneelarbeid eener non uit de tiende eeuw. Amst. 1886.
- De troubadours. Amst. 1887.
P e r p o n c h e r (W.E. d e ), De hedendaagsche stoicyn. Utr. 1786- 87. 2 dln.
Physiologie van Amsterdam, door een Amsterdammer. Amst. 1844.
- van Rotterdam, door twee Rotterdammers. 's Gravenh. 1844.
- (Tweede en laatste stuk der) van Rotterdam, door een Rotterdammer. 's Grav.
1844.
P i c a r d t (J o h .), Korte beschrijvinge van eenige Vergetene en Verborgene
Antiquiteiten der Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel,
Emse en Lippe enz. t'Amsterd. 1660.
P i e r s o n (A.), Een pastory in den vreemde. Utr. 1857.
- Herinneringen uit Pruisens geschiedenis. Amst. z.j.
Pleydoye in der zaake van G.T. van Paddenburg, als uitgever van de ‘Post van
den Nederrijn’. Utr. 1783.
Poètes flamands (Nos) 1830-1880. Choix de morceaux trad. en vers français.
Préface de J. S t e c h e r . Rous. 1887.
P o r r e ñ o , Los dichos y hechos del rey Phelipe II etc. Brusselas 1666.
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Post (De Nieuwe) van den Neder-Rhijn [uitg.] door P. 't H o e n . (No. 1-260). Utr.
1795-99 Met bijlage No. 1-3. 6 dln.
- Rotterdamsche berigten tegen den Post van den Neder-Rhijn. No. 1-3. Z.p.e.j.
- Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn. XIX Stuk. Utr. 1787.
P o t g i e t e r (E.J.), Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink Haarl. 1885.
P o t t r e (J a n d e ), Dagboek 1549-1620. Gent 1861.
Maatsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. III S. No 5.
R a b u s (L.), Historien der Martyrer. Strassb. 1571-72. 2 Bde.
- Historien der Heiligen auszerwälten Gottes Zeugen, Bekenern und Martyren.
er
III und IVer Theil. Strassb. 1555-57.
R a e d t (A l h . d e ), De vijfde monarchie ofte 't Rijke der heiligen schriftmatig
bewesen. Uyt het Latijn vertaelt d.E. v a n S o m e r e n . Rotterd. 1674.
R a u (J.E.), Monumenta vetutatis Germanicae ut puta de ara vbiorum in C. Corn.
Tacitii annalium ll. II cet. Ed. III. Arnh. 1753.
Redevoeringen uitgesproken door de afgevaardigden van het Hertogdom Limburg
in de beide Kamers der St. Generaal bij de beraadslagingen over het wetsontwerp
tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen enz. Roerm.
1853.
Refereynen (Dryderley) ghepronunceert opte Rhethoryckfeest der blauwe Acoleyen
van Rotterdam. Anno 1561. Rotterd. 1614.
Reglementen (Een verzameling van) en keuren der stad Deventer.
Relation de tout ce qui s'est passé pendant le siege de Grave en 1674. Nouv. Edition.
Par. 1753.
R i e m s d i j k (T h . H.F. v a n ), Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob
te Utrecht. Leid. 1882.
R o b i n s o n (C h . E.), The cruise of the Widgeon. 700 miles in a ten-ton yawl,
from Swanage to Hamburg, through the Dutch canals and the Zuyder-zee, German
ocean, and river Elbe. Lond. 1876.
R o b i n s o n C r u s o e (Het leven en de wonderbare gevallen van) t'Amsterd.
1721-22. 3 dln.
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R o ë l l (W.F.), Verslag van hetgeen, ter gelegenheid van het verblijf des konings
van Holland te Parijs, in de laatste maand van den jare 1810, mitsgaders op deszelfs
reize derwaarts, is voorgevallen enz. Amst. 1837.
R o e n t g e n (Ph. H.A.), Kort overzigt van de geschiedenis en inrigting der
evangelische Broederkerk. Nijkerk 1863.
R ö s s i n g (A.), De bruiloft van Kloris en Roosje, 's Grav. 1886.
R o e v e r A z . (N. d e ), Vondels woning in de Warmoesstraat. Amst. 1879.
- Het leven van onze voorouders. Afl. 1-2. Amst. 1890-91.
R o o s e s (M a x ), Schetsenboek. Gent 1877.
- Nieuw schetsenboek. Gent 1882.
- Derde schetsenboek. Haarl. 1886.
R u s s e l (J o s .), De heerlijkheid Geleen, hare voormalige heeren, inwoners,
geregt, gebruiken enz. Sittard 1860.
- Recherches sur l'origine des noms de quelques endroits du duché de Limbourg
et autres. Maestr. 1865.
R u s t a n t (J.V. d e ), Historia de don Fernando Alvarez de Toledo (llamado
comunmente el grande) primero del nombre, Duque de Alva etc. Madrid 1751. 2
vol.
R i j c k e v o r s e l (T.C.M.H. v a n ), Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te
Amsterdam 1570-1887. Amst. 1887.
S a a g m a n (G.J.), De groote Spaensche Tiranye of het cleine Martelaers- Boeck,
waer in te sien zijn de barbare onmenschelijke wreetheden der Spanjaerden, gedaen
in Nederlant: onder de Regeringe van Keyser Karel de V enz. alsmede: Een
cort-verhael van de grouwelijcke Moorderyen, ghedaen in Vrankryck, Yerlandt,
Piemont, Savoyen en Poolen enz. t'Amsterd. 1667.
S a l i e (J.W.), Le Guide impartial du voyageur à Maestricht ou indicateur général
de la ville et de ses habitants. Maestr. 1855.
S a v o n a r o l a (H.), Een wtlegginge oft ouerdencking op den L. Psalm. Miserere
mei Deus. Gheprent tot leyden bi mi Peter Janzoon onder dē Thoorē van Sinte
Pancracius Kercke 1548.
Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland. Middelb.
1891.
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S c h a e p m a n (H.J.A.M.), Vondel. 1679-5 Febr.-1879. Gedachtenisrede. 2e dr. Utr.
1879.
S c h e l l e (P. v a n ), Nagelaten opwakkeringen tot vaderlandsche moed en
vrijheidliefde, uitg. d.G.J.G. B a c o t . Duink. 1792.
Schets van een groot tafereel of bijdragen tot de historie der Vereenigde Provincien
en bijzonder tot die van Willem den V enz. 2e dr. Leyd. 1786.
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Epigraphie der Bataafsche Krijgslieden in de
Romeinsche Legers enz. Leid. 1881.
S c h n e i d e r (L i n a ), Geschichte der Niederländischen Litteratur mit benutzung
der hinterlassenen Arbeit von F. von Hellwald verfasst und durch Proben
veranschaulicht. Leipz. 1887.
S c h o o f (H.), Informatorium of verklaerboeck over het Theatrum Grammaticale
enz. t'Amsterd. 1670.
S c h o t e l (G.D.J.), Een keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de O.L.
Vrouwe-kerk te Dordrecht. Amst. 1859.
S e m p l e , The Costume of the Netherlands, displayed in thirty coloured engravings
after drawings from Nature. Lond. w.y.
S e n d e n (G.H. v a n ), Alpenrozen. 2e dr. met aanteekeningen van B.T. L u b l i n k
We d d i k en P.H. W i t k a m p . Amst. z.j.
S e n e r p o n t D o m i s (W.J.C. d e ) Hollandsch en Javaansch woordenboekje.
e
1 -3e stukje. Semarang 1828.
S e r v a a s v a n R o o y e n (A.J.), De Geschiedenis der residentie in vroegere
eeuwen enz. No. 1. den Haag 1881.
S h a k s p e r e (W.), Sonnetten vertaald d.L.A.J. B u r g e r s d i j k . Devent. z.j.
S i b e r s m a (H.), Bibelse gedichten, behelsende de tien geboden en 't Vader onse,
met twe andere Gebeden enz. t'Amst. 1701.
- De heerlijkheid Gods te Ramellys in Braband, doorlugtig ontdekt in 't Verslaan
en Verjagen van 't Magtig en Moedig Heyr der Franse en Spaanse Kronen op den
23 May, 1706. t' Amst. 1706.
- De heerlijkheid Gods aan den Donauw, of sijn Regterhand verhoogd in het
vernederen der Fransche en Beyersche Heyrkragten tot een seer grote, Gedenk- en
Dankweerdige Overwinninge der Bondge-
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noten. Voorgevallen den 2 van Julius op Schellenberg, dog insonderheid den 13 van
Augustus by Hoogsted, 1704 enz. 2e druk. t'Amsterd. 1704.
S i n t -M a r i ë n g r a a t (J.W.B.), [ps. van J.W. B r o u w e r s ]. Joannes Baptista,
naar Vondel's epos. Drama in 5 bedrijven. Haarl. 1888.
Slaa-tuintje. (Het nieuwe Amsterdamsze). Amst. 1773.
Slaa-tuintjes (De vermakelijke). [d.A.J.B. S c h o n c k ]. Traj. ad Rhen. 1775.
S m i t h (J.), Nederlands blijde en gesegende Pinxterdagh, gevyert op den drie en
twintighsten Mey 1706 enz. Amsteld. 1706.
S ö d e r w a l l (K.F.), Svenska Sprăkets Lagar. Sjette Bandet. Stockh. 1880.
S o u t e n d a m (J.), Een wandeling langs Delfts Straten en Grachten in 1600. Delft
1882.
Souter liedekens gemaeckt ter eeren Gods op alle die Psalmen van Dauid enz.
[d.W. v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t ]. t'Utr. 1598.
S p a a n (G. v a n ), Gedenkwaardige geschiedenissen, volgens den rang der Jaren,
van het begin des Werelds, tot het einde van 't Jaar 1700. Rotterd. 1701.
Spiegel (De) der Nederlandsche elenden. Mech. 1621.
S p i e g h e l (L.P. v a n d e ), Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes
en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap
van Prins Willem van Oranje in het jaar 1577. Goes 1777.
Staats-brief (Zes-daagsche) over 's Lands hoogste zaak aan den burger Vitringa
enz. Amsterd. 1796.
Stad (De) en het land van Heusden, een leesboek voor de jeugd. 's Hertogenb.
1824.
S t a l p e r t v a n d e r W i e l e (J.), Vrouwelick Cieraet van Sint Agnes Versmaedt
enz. t'Shertogen Bossche 1622.
S t a p p e r s (A d .), Maestricht en 1579. Liège 1852.
S t e l l w a g e n (A.W.), Letterkundige bespiegelingen. Amst. 1890.
Stemmen (Haagsche) 1887/88, 1889. 's Gravenh. 1888-89. 2 dln.
S t e r n e (L.), Sentimenteele reis door Frankrijk en Italien gedaan door den Heer
Yorick. Amsteld. 1778. 2 dln.
S t r a u s s (F.), Kerkklokstoonen, uitg. d. J o n a t h a n . Haarl. 1842.
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S t r e c k f u s s (Ad.), De dageraad der volksvrijheid, Geschiedenis van de wording
der Nederlandsche Republiek. N.h. Hoogd. d.B. t e r H a a r Bz. Leid. 1872.
S t r o o b a n t (E.E.), Mijn eerste vlerken. Turnh. 1842.
- Een winteravond in de Kempen, drie berijmde volkslegenden. Antw. 1844.
S t u a r t (M.), Romeinsche geschiedenissen. 's Gravenh. 1824-26. 20 dln.
Studenten-Almanak (Gentsche) voor 1890. 30e Jrg. Gent 1890.
Stukken (De merkwaardigste) uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande
de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. Amsterd. 1821.
S y p e s t e y n (C.A. v a n ), Het hof van Boheme en het leven in den Haag in de
XVIIe eeuw. Amst. 1886.
Taal en Letteren 1891, Ie Dl. afl. 1. Zwolle 1891.
Te l t i n g (A.), Reisindrukken van Griekenland. Z.p.e.j.
Te n n y s o n (A.), De molenaarsdochter, vrij vertaald door A.J. d e B u l l . Utr.
z.j.
T h o m a s à K e m p i s , Navolginge Christi, dienstigh voor geleerde en ongeleerde
om 't Christen Geloove inder daedt te beleven d.C. B o e y enz. 's Grav. 1664.
- De vier boeken der naarvolging Christi. In Duits gerymt door J. B o u c k a r t .
t'Amst. 1663.
T h o r o l d R o g e r s (J.E.), Holland. Lond. 1888.
T i d e m a n J r . (B.), De Remonstranten te Haarlem. Haarl. 1887.
T i t t e l m a n n s v a n H a s s e l t (F.), De schat des kersten gheloofs enz. Thantw.
1559.
Tooverlantaarn (De staatkundige) of utopisch-politische snelwagen (door F.
L i n c k ). Kamp. 1845. 2 jaargangen.
To r c y (M. d e ), Mémoires pour servir à l'histoire des négociations depuis le
Traité de Rijswijck jusqu'à la Paix d'Utrecht. Londres 1757. 3 tom.
To r f s (L.), Nieuwe geschiedenis van Antwerpen enz. Antw. 1862-66. 2 dln.
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To r r e (d e l a ), Mémoires et négociations secrettes de diverses cours de l'Europe.
La Haye 1721-25. 5 tom.
U i t t e r d i j k (J. N a n n i n g a ), Kampen, geschiedkundig overzicht en
merkwaardigheden. Kamp. 1878.
- Merkwaardigheden van Kampen, een Gids voor de Congresbezoekers. Kamp.
1878.
U n g e r (J.H.W.), G. Az. Bredero, eene bibliographie. Haarl. 1884.
Uytlegginghe (Rijmende) naar den letterlycken sin, van de honderd ende vijftigh
Psalmen van den heylighen Koninglycken Propheet David, enz. uyt het Latijn
overgheset d.P. d e V l e e s c h o u d e r e . Bruss. 1660.
Va n d e r H a e g h e n (F e r d .), Dictionnaire des devises des hommes de lettres,
imprimeurs libraires etc. Belgique et Hollande. Brux. 1876.
- Id. Supplément par Th. I.J. A r n o l d . Brux. 1879.
Ve e r (H. d e ), De ‘mijnheers’ en hun polderland door den bril van een Duitscher
bekeken. 2e dr. Leid. 1887.
Ve i t -R o s e n s t o k (W.T.), Een geestige roman. Utr. 1792.
Ve l d e (J a n v a n d e n ), Spiegel der Schrijfkonste enz. Rott. 1605.
Verdeeling, splitsing en Bereening van de Tienden, door het gemeene land, het
Kapittel van St. Pieter te Hilvarenbeek, en de Abdije of Conventuaalen van Tongerloo,
over de Heerlijkheid of Parochie van Tilborg enz. 1778. 's Hertogenb. 1778.
Verdrag (Special) ende Accordt Wegen der Troen ende Hoffdiensten… tusschen
Enno Graeff… tot Oistfriesslandt… ende den Onderdanen des Amptes Embden.
Embd. 1611.
Ve r g e r s (P.), De prinsen van Oranje-Nassau in Nederland. 's Grav. 1874.
Verhandelingen (Geschiedkundige) over Vollenhove en deszelfs omstreken. Zwolle
1831.
Verklaring der bergrede van Jezus. Amst. 1814.
Ve r s c h u u r (C.), Palestina en aangrenzende landen. Haarl. 1884.
Verslag der feestviering van 25, 26 en 27 April 1884 bij gelegenheid van het
50jarig jubilé van Deventer's ontzet. Devent. 1884.
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Verslag van 't Magistraet van Gent nopens de godsdienstige beroerten aldaer, loopende
van den 30 Juny 1566 tot den 30 April 1567 enz. Gent z.j.
Maetsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. Ser. II. No. 11.
Ve r s t r a e t e n (A.M.), Studien over Vondel en zijn Jozef in Dothan. Gent 1886.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m . Middelnederlandsch Woordenboek. III, 5-8.
's-Gravenh. 1890-91.
Verzameling van naamlijsten betrekkelijk Overijsselsche edelen in de ridderschap
toegelaten en van Haevesaeten waarvan verschreven, van 21 Oct. 1596-31 Dec. 1768
enz. Zwolle 1876.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1891. Gron. 1890.
- (Geldersche) voor 1891. Arnh. 1890.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Gijsbrecht van Aemstel, geillustreerd door C.
R o c h u s s e n . Z.p. 1841.
- Verscheide Gedichten: bestaande in Zegezangen, Klinkdichten, Lof- en Eerrijmen,
Bruiloftdichten enz. Verzamelt d.D.B.D.L.B. t'Amsteld. 1644. Schied. 1647. 2 dln.
- Werken uitgegeven door J. van L e n n e p , herzien door J.H.W. U n g e r . Dl.
1-18. Leid. 1888-91.
Vo r s t e r m a n v a n O y e n (A.A.), Hugo de Groot en zijn geslacht. Amsterd.
1883.
Voyage dans l'intérieur de la Hollande fait dans les années 1807-12. Amsterd. Z.j.
3 vol.
- pittoresque dans le Royaume des Pays-Bas etc. rédigé par d e C l o e t . Brux.
1825. 2 vol.
V r i e s (J. d e ), Griexe luyt ofte de lierzangen van den Teischen Anacreon. 's
Hage 1656.
- (S. d e ), Werksaeme duyvelen in de Weereld: of vervolgh vande Satan in sijn
Weesen, Aert, Bedryf en Guygchelspelen z. Utr. 1692.
- De Satan, in sijn weesen, aert, bedrijf en Guychel-spel, vertoond in een historische
verhandelingh enz. Utr. 1692.
- Groot historisch magazijn enz. Amst. 1688.
Vrouwen (Bijbelsche). Dichterlijk album. Vrouwen des Ouden Verbonds. Haarl.
Z.j.
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V u y l s t e k e (J u l .), Verzamelde gedichten. Gent 1881.
Wacht (De Vlaamsche) 1877-86. Jrg. 1-8. Gent 1878-86.
Wa g e n a a r 's beschrijving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwijzing
van de sieraden der publieke gebouwen dier stad. Amst. 1790.
Wa g e n e r (S.C.), Geschied- en zedekundige anecdotes. Amst. 1810. 2 dln.
Warnasarie. Indisch Jaarboekje voor 1857. Batav. 1856.
We l t e r s (H.), Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg. Venl.
Z.j.
We s t e n d o r p (N.), Over eenen ontdekten grafheuvel te Termunterzijl. Gron.
1819.
- Verhandeling ter beantwoording der vrage: welke volkeren hebben de
zoogenoemde Hunebedden gesticht enz. 2e dr. Gron. 1822.
We s t r e e n e n v a n T i e l l a n d t (Baron d e ), Recherches sur l'ancien Forum
Hadriani et ses vestiges près de la Haye en Hollande etc. Amst. et La Haye 1826.
Wet van behoud, liefde en redding. [Geillustreerd staatkundig nieuwsblad]. 's
Gravenh. 1844.
Wetten en decreten betrekkelijk de organisatie der keizerlijke hoven en regtbanken
in het Fransche Keizerrijk enz. Amst. en den Haag 1811. 2 Stukken.
We y e r m a n (J.C.), Een kluyzenaar in een vrolijk humeur. Utr. Z.j.
W i l d e n h a h n (A)., Vader! uw wil geschiede! naar het Hoogd. d.C. S e p p . 3e
dr. Amst. Z.j.
W i l l e m s e n (M.), Kronijkje van de kerk te St. Odiliënberg. Maastr. 1880.
W i l l e m s e n (M.A.H.), Handleiding voor den vereerder van den H. Servatius.
Maastr. 1862.
W i n k l e r (J o h .), Oud-Nederland. 's Grav. 1887.
W i s s e l i n g h JPz. (E.J. v a n ), De verovering van Haarlemmermeer, voorafgegaan
door Bijdragen t. bevordering der christel. belangstelling in den arbeid der uit- en
inwendige zending enz. Amst. 1869.
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W i s s e l i n g h JPz. (E.J. v a n ), Goud uit Schuim enz. Amst. 1870.
W i t k o p (J.), De evangelische broeder-gemeente der Hernhutters in oorsprong,
aard en werkkring beschouwd. Gron. 1841.
Woordenboek (Aardrijkskundig) der Bataafsche Republiek. Leyd. 1800.
- (Biographisch) der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, bewerkt door J.G.
F r e d e r i k s en F.J. v a n d e n B r a n d e n . Afl. 8-11. Amst. 1890-91.
- der Nederlandsche taal door M. d e V r i e s e.a. Dl. V, 1, 2, bewerkt d.J.W.
M u l l e r en A. B e e t s , Reeks II, afl. 10, 11, bewerkt d.A. K l u y v e r . Leid.-'s Grav.
1890-91.
Wo r m s t a l l (J.), Ueber die Wanderung der Bataver nach den Niederlanden.
Münst. 1872.
Wörterbuch (Deutsches) von J. und W. G r i m m . Bd. VIII, 5, bearb. v.M. H e y n e .
Bd. XI, 2. bearb. v.M. L e x e r Leipz. 1890-91.
Wo u d e (C. v a n d e r ), Kronyk van Alkmaar enz. 2e dr. vermeerdert door A.
R a d e m a k e r . 's Gravenh. 1746.
Y k (C. v a n ), Nederlandsche Scheepsbouwkonst opengestelt. Amst. 1697.
Zang-godin (De nieuwe Overijsselse) enz. Dev. 1803.
Z e g g e l e n , (W.J. v a n ), Kijkjes in het leven. Haarl. z.j.
- Luimige verhalen. Haarl. z.j.
- Lach en Luim. Haarl. z.j.
- Vrolijke schetsen. Haarl. z.j.
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Bd. 1-24. Bresl.
1855-90.
- Id. Register zu Bd. I-XV. Bresl. 1864-82.
Antwerpsch Archievenblad. XVII, 3-4; XVIII, 1.
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht. XVIII, 2, 3, XIX, 1.
Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. XVII, 2.
't Daghet in den Oosten. VI, 16-24; VII, 1-2.
Familieblad (Algem. Nederlandsch), Jrg. VII, 5-12; VIII, 1-3.
Gids (De) 1890, 7-12, 1891, 1-6.
Haard (Eigen), 1886, No. 18-52; 1888, 1889.
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Katholiek (De), 1890, Juli-Dec.; 1891, Jan.-April.
Literaturblatt f. Germanische u. Romanische Philologie. 1885-87. Jahrg. VI-VIII.
Messager d. sciences historiques de Belgique. 1890, 2-4.
Moyen Age (Le), 1890, Juin-Dec., 1891, Janv.-Mars.
Museum (Nederlandsch), 3e Rks. Dl. IV, 4-12.
Navorscher (De) 1890, 7-12, 1891, 1-4.
Noord en Zuid. Jrg. XIII, 3-6; XIV, 1-2.
Oud-Holland. VIII, 1-4.
Quellen u. Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur u. Sprache. Hft. 68,
F e r d . W r e d e , Ueber d. Sprache d. Ostgoten in Italien.
Revue Celtique. Vol. XI, 3, 4; XII, 1, 2.
Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied. XXXIV, 5; XXXV, 1-5;
XXXV1, 1-3.
Toekomst (De), VIIe Reeks. Dl. IV, V 1-4.
Volkskunde. Jrg. III, IV, 1-4.
Warande (Dietsche), N.R. Jrg. III, 4-6, IV, 1-2.
Zeitschrift f. Deutsches Alterthum u. Deutsche Litteratur. XXXIV, 4; XXXV, 1.
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung d. Indo-Germanischen Sprachen.
N.F. Bd. XI, 2-3,

III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
Nederland.
Koninklijke Akademie v. Wetenschappen. Verslagen Afd. Natuurk. Rks. III, Dl. VII,
2; VIII, 1-2. - Idem Afd. Letterk. Rks. III, Dl. VII. No. 1-3. - Verhandelingen Afd.
Letterk. 1890. Dl. XIX. - Jaarboek 1890.
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Kon. Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift 2e Serie, VII, 2-5; VIII, 1-2.
Kon. Oudheidkundig Genootschap. Kohier v.d. 200e penning. Amsterdam, 1631,
uitg. d.J.G. en P.J. F r e d e r i k s . - Jaarverslag 1890.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. J.E. E n k l a a r , Het bijgeloof. - A.L.W.
S e y f f a r d t , Onze nationale weerkrachten. - Almanak 1891. - J.W. v a n d e r
L i n d e n , Fierheid. - De arbeiderswoningen in Nederland. - A.J.G. S n i j d e r s , De
invloed van alcoholische dranken. - 1e Jaarverslag der Commissie voor
Onderwijsbelangen.
Nederl. Tooneelverbond. Het Tooneel. XIX, 14-16. XX, 1-13.
Museum te Alkmaar. Catalogus d. prentenverzameling d. C.W. B r u i n v i s . Verslag 1890.
Koninklijk Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde v. N.-Indië. Bijdragen. Ve
Rks, V, 3, 4; VI, 1-2. - Dr. J a c o b s en J.J. M e y e r , De Badjoei's.
Indisch Genootschap Verslag d. alg. Vergaderingen 26 April 1890-3 Mrt. 1891.
Koninklijk Kabinet van Penningen en gesneden Steenen. Verslag 1889 - Aanwinsten
1889.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Leeuw’. Maandblad VIII, 2-12; IX, 1, 2.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Heraut’. Tijdschrift VI, 4; VII, 1.
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. C h r . H u y g e n s ,
Oeuvres complètes T. III. - Archives d. sciences exactes et naturelles. XXIV, 2-5.
Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift 1890, 8-14; 1891, 1-4.
Teyler's Genootschap. Archives. Sér. II, Vol. III, part. 5. - T h . M. R o e s t ,
Catalogue du Cabinet numismatique. - J. D i r k s , Beschrijving der Nederlandsche
penningen geslagen tusschen Nov. 1813 en Nov. 1863. 2 dln.
Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag 1888/9.
Noord-Brabantsch Genootschap. Catalogus der bibliotheek Dl. 3, 4.
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Maatschappij d. Nederlandsche Letterkunde. Handelingen en Mededeelingen 1889-90.
- Levensberichten over 1889-90. - Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk. N.R. Dl. I, 3, 4;
II, 1.
Selskîp f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse. Forjit my net XX, 2, 3, 4; XXI, 1. Swanneblommen. Jierboekje 1891.
Friesch Genootschap. De Vrije Fries. V, 3-4. - Verslag 1889-90.
Société de Limbourg. Publications 1890. N. Sér. T. VI.
Zeeuwsch Genootschap, H. J a p i k s e , Het aandeel van Zacharias Jansen in de
uitvinding der Verrekijkers. - Verslag 1890.
Instituut v. Doofstommen te Rotterdam. Verslag 1889/90.
Rotterdamsch Leeskabinet. Jaarverslag 32.
Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Verslag 39. Aug. 1890.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en Mededeelingen. XII. - v. G o e n s ,
Brieven III. - Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas.
Publ. p.P.L. M u l l e r et A. D i e g e r i c k . T. II. - C h . M. D o z y , De oudste
Stadsrekeningen v. Dordrecht.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verslag Vergad. 2 Juli
1890. Aanteekeningen v.d. verhandelde in de Sectievergaderingen. 1890.
Vereeniging t. beoefening v. Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Jaarverslag 65-66.
- Verslagen en Mededeelingen. III, 18. - Aanwinsten Bibliotheek, Archief en Museum.
1890.

Nederlandsch - Indië.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift XXXIV, 1-2.
- Verhandelingen XLV, 3-4. - Notulen XXVIII, 1, 2, 3. - Nederl.-Indisch plakkaatboek
1602-1811 uitg. d.J.A.v.d. C h i j s . Dl. VII, 1755-64.

België.
Académie Royale de Belgique. Bulletins Ser. III. T. XV, 2.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen. 1889, Oct.-Dec. 1890, Jan-Dec.
1891, Jan. - M a e r l a n t 's historie van Troyen uitg.
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door N a p . d e P a u w en E. G a i l l a r d . III, IV, 2. - Jaarboek 1889-1890.
Fédération archéologique et historique de Belgique. Compte-rendu des Travaux
du Congres, 2-5 Sept. 1889.
Société d'Archéologie de Bruxelles. Annuaire. 1891. 2.
Société libre d'émulation de Liège. Mémoires. T. VIII.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin. XXI, 3.

Zwitserland.
Historische Verein d. fünf Orte, Uri, Schwyz, Unterwalden, u.s.w. Der
Geschichtsfreund. XLV.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheilungen. LIV.
Historische Gesellschaft zu Basel. Basler Chroniken. - IV. Beiträge. III, 3.
Société d'histoire de la Suisse Romande. Mélanges. IIe Sér. T. II.

Duitschland en Oostenrijk.
Kön. Sächsische Alterthums-Verein. Jahresbericht. 1889/90.
Histor. Philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrbücher. I, 1.
Kön. Preussische Academie d. Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte 1890.
1-53 mit Verzeichnisse.
Kön. Bayerische Academie d. Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte 1890.
Bd. II, 1-3.
Düsseldorfer Geschichtsverein. Jahrbuch. V.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift. XII.
Universität zu Kiel. Akademische Schriften, Reden u.s.w. 22 stuks.
Kön. Sächsische Gesellschaft d. Wissenschaften zu Leipzig. Philol. Hist. Classe.
Berichte. 1889, 4. Abhandlungen. XI, 6-7.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschrift. N.F. III, 1-2.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Zeitschrift. XXIV.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. Beiträge. H. 2. Baltische Studien. 1890.
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Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden. Jahrbuch.
IX, 1.
Kön. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten. 1890.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’. Sitzungsberichte. 1888/9.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine
Korrespondenzblatt. Jhrg. 1890. Juni-Dec. 1891. Jan.-Apr.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens. Zeitschrift. Bd. 48.
Würtembergische Alterthums-Verein. Vierteljahrshefte 1890. XIII 1-2.
Verein f. Kunst u. Alterthum in Oberschwaben. Urkunden z. Geschichte d.
Pfarkirche in Ulm.
Gesellschaft f. Geschichte, Alterthums- und Volkskunde in Freiburg. Zeitschrift,
1890. Bd. IX.
Kirchlich-historische Verein f. Geschichte d. Erzdiöcese Freiburg. Freiburger
Diöcesan-Archiv. 1890. Bd. XXI.
Kön. Böhmische Gesellschaft d. Wissenschaften. Jahresbericht Phil. u. Math.
1889-90. Abhandl. Mathem. VII, 3. Abhandl. Philol. VII, 3.
Historische Verein zu Osnabrück. Mittheilungen. 1890 XV.
Museum Carolino-Augusteum. Jahresbericht. f. 1889.
Historische Verein f. Oberbayern. Archiv Bd. 46, 2.
Hennebergische Alterthumsforschende Verein. W. G e r m a n . Aus Wasungens
vergangenen Ta en.
Gesellschaft f.d. Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs. Museum. Bericht.
39. Zeitschrift. Bd. XIX.
Verein f. Hessische Geschichte und Landeskunde. Zeitschrift. 1889-90. Mittheilungen. 1888, I-IV; 1889, I-IV, - L u d w . R o g g e . System. Inhaltsverzeichniss
zu den 24 Bänden der Zeitschrift.
Verein f. Thüringische Geschichte u. Alterthumskunde. Zeitschrift. VII, 1-2.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg. Zeitschrift. III, 34.
Verein f. Siebenbürgísche Landeskunde. Jahresbericht. 1888-89. - Archiv N.F.
XXII, H. 3. XXIII, 1Historische Verein f. Nieder-Sachsen. Zeitschrift. 1890.
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Verein f. Hamburgische Geschichte. Mittheilungen. 1889, XII, Register X-XII.
Oberlausitzische Gesellschaft. Magazin 1890. XXIV, 1.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. J o h . F o c k e . Bremische Werkmeister
aus älterer Zeit.
Historische Verein f. Oberfranken. Archiv. XVII, 3
Verein f. Geschichte d. Mark Brandenburg. Märkische Forschungen. Bd. III, 2.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbücher H. 88, 89.
Historische Verein f.d. Niederrhein. Annalen. Heft 50.
Historische Verein f. Schwaben u. Neuburg. Zeitschrift. Jhrg. XVII.

Rusland.
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen.
Sitzungsberichte. 1889. - Gesch. d. Buchdruckerkunst in Riga. 1588-1888. Festschrift.
1890. - Mittheilungen aus d. Livländische Geschichte XIV, 4.
Esthnische Gesellschaft zu Dorpat. Sitzungsberichte. 1889-90.

Frankrijk.
Société d'Antiquaires de Picardie. Album archéologique 1886/9. - Bulletin 1887,
2-3, 1889, 3-4. 1890, 1Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletins 1889, Oct.-Déc. 1890, Janv. - Les
Chartes de Saint-Bertin. Tome. II, 2.

Denemarken.
Kgl. Nordiske Oldskrift Selskab. Mémoires 1889. - Aarboger 1889, 1890. 2e R. Bd.
V, 1-4.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie. Mönadsbl. 1888-89. Arg. 17-18.
- Tidskrift XI, 3, XII, 1-2.
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Italie.
Academia dei Lincei. Rendiconti Vol. VI, 2e Sem. 1-12. Vol. Vol. VII. 1 Sem. 1-12.

Engeland.
Manchester Literary Philosophical Society. Proceedings Ser. IV. 1-3.

Amerika.
American Association. Annual Report. 1889.
New-York State Library. 72 Annual Report. 1889. - Bulletin Legislat. No. 1.
American Philosophical Society. Proceedings 1889-90. Vol. 27-30.
Smithsonian Institution. Annual Report. 1886, II, 1887.
Holland Society of New-York. Yearbook 1888-9.
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Bijlage IV.
Verslag van den Penningmeester, de Heer D. Hartevelt.
Zou ooit een schatbeheerder, al was het die van den grooten Mogol, er aan hebben
durven denken, dat zijn rekening en verantwoording zou worden nageplozen en
goedgekeurd door mannen wier wetenschap, rekenkunst en kennis in den hemel en
op de aarde de juiste plaats der dingen aanwijst en bepaalt? En toch is ons zulk een
eer te beurt gevallen.
De Sterrekundige, wiens berekeningen over eeuwigheden en eindeloosheden
loopen, die waarnemingen te doen heeft, waartoe met tusschenruimten van jaren
slechts eenige seconden gelegenheid bestaat, de geleerde, die door zijn geestige
schets van den congresman met zijne onmiskenbare congrestalenten, ook de gevaren,
aan coöperatie verbonden, toont te kennen, heeft zijne medewerking verleend aan
den historicus-numismaticus, wiens wetenschap zóó heel ver boven de
dubbeltjeswaarde onzer finantiën reikt, dat onze Maatschappij in 't algemeen, en de
penningmeester in 't bijzonder; er roem op mogen dragen, dat het financieel beheer
over 1890/1, door zulke mannen is geverifieerd.
Het treft, dat nu juist onze finantieele toestand in een stadium verkeert van rustige
rust. Geen zorgen, geen
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angsten, geen catalogus, geen te korten kwellen noch dreigen ons. De grootste
moeilijkheid die zich in dit jaar heeft voorgedaan, bestond in een tijd- en
porto-roovend heen en weer zenden van eenige kwijtingen voor de vaste jaarlijksche
bijdragen, en het gansch onbetaald blijven van enkele. Het bestuur heeft genadiglijk
besloten de toepassing van Art. 15 der wet op die enkelen alsnog niet voor te stellen.
Den op recidive belusten, hangt nu dit zwaard boven het hoofd, wij hopen dat zij het
zullen afwenden door zich naar den regel te voegen in welwillende coöperatie met
den penningmeester, voor wien deze medewerking onontbeerlijk is om tijdig te
kunnen voldoen aan de geldelijke verplichtingen onzer Maatschappij.
Volgens den leest waarop onze Maatschappij is geschoeid, bedragen hare inkomsten
omtrent ƒ 3600.-, en daarvan de contributiën ongeveer ƒ 3300.-, de andere ƒ 300.komen van den Catalogus en renten van Effecten, Legaten en Prolongatiën. De
gewone uitgaven beloopen omtrent ƒ 2700.-. Het verschil in meer der ontvangsten
verdwijnt in de Bibliotheek.
Die Bibliotheek is een ware Gargantua. Zij slikt alles op, en hapt steeds naar meer.
Behalve ƒ 671.40 voor haar uit de gewone rekening van het afgesloten jaar, nam zij
als een toegiftje ƒ 2132.- van het de Fremery-fonds, dat is te zamen ruim ƒ 2800.-.
Van indigestie geen spoor. Zij is nog lang niet aan het dessert; nog pas vond zij op
haar menu een nieuwe spijs, in den catalogus der Bibliotheek van wijlen Ds. Sepp,
en keurige gerechten zijn weder voor haar in aantocht. Zal zij niet eindelijk de
rekbaarheid van haar ingewand overspannen? Niet waarschijnlijk, het is voor
uitlegging vatbaar, en tegen den tijd dat een Supplement-Catalogus zal noo-
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dig zijn, gaan wij daarvoor sparen. Al is er geen lid onzer Maatschappij in wiens
hoofd al die wijsheid is gevaren, toch kunnen alle leden met recht zeggen: ‘wij hebben
er de boeken van’. Dit is alleen wel de jaarlijksche contributie waard en geeft iets
raadselachtigs aan het geval, dat eenige leden in het afgesloten jaar het lidmaatschap
hebben opgezegd; maar daar zijn meer dingen in den hemel en op de aarde dan waar
onze wijsheid van droomt, immers de kas sluit met een batig saldo van ƒ 449.62.
Dit is echter niet gansch als kasgeld te beschouwen. Het is U reeds in de vorige
algemeene vergadering bekend gemaakt, dat wijlen Mr. H. Vollenhoven ƒ 1000.legateerde aan onze Maatschappij. Die som is in 1890 uitbetaald en evenals de legaten
Buma en Verbrugge afzonderlijk belegd in 3 pCt. Nat. Werk. Schuld tegen den koers
van 92 3/4 pCt., zoodat daarop nog ƒ 72.50 overschot, die aangevuld uit de renten,
zullen dienen tot aankoop van nog ƒ 100.- nominaal 3 pCt.
Met de schenking van den heer De Fremery is naar hare bestemming gehandeld.
Zooals ik zeide, heeft de Bibliotheek-Commissie daarvan reeds ƒ 2132.- besteed en
met de resteerende ƒ 368.- is zij volstrekt niet verlegen, al legt zij er zich op toe, met
die zoo edelmoedig geschonken middelen, juist zulke werken aan te schaffen, die
niet alle dagen onder het bereik van alle koopers vallen. Aan de uit dat fonds
aangekochte boeken is een bijzonder kenteeken gegeven, en wanneer ze alle in een
voegzaam kleed zullen gestoken zijn, zullen zij gezamenlijk door een fronton gedekt
worden, waarin de naam van den milden schenker zal prijken. De van dat fonds
afzonderlijk gehouden rekening is mede door uwe gecommitteerden nagezien en
goedgekeurd.
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Hiermede heb ik alles verteld wat over de rekening der Maatschappij te zeggen is.
Wanneer ik nu nog zal hebben medegedeeld, dat het Fonds der Maatschappij aanwijst
een onaantastbaar kapitaal 2 1/2 pCt. op het Grootboek der Nationale Schuld, nominaal
ƒ 13900.-, een saldo renten rekening van ƒ 57.76 en een saldo vlottend kapitaal van
ƒ 1657.02, dan heb ik niets meer te openbaren.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

108

Rekening. Dienstjaar 1890-91.
Ontvangsten.
Saldo vorige Rekening

ƒ 2530,-

Renten, van:
Effecten

ƒ 18,-

Legaat Buma

ƒ 5,94

Legaat Verbrugge

ƒ 32,66

Legaat Vollenhoven

ƒ 14,85

Prolongatie Leidsche Bank ƒ 129,71

ƒ 201,16

___
Contributiën

ƒ 3344,-

Catalogus aan Leden

ƒ 180,-

Catalogus verantwoord
ƒ 29,26
door de firma E.J. Brill tot
einde 1890

ƒ 209,26

___
Maaltijd 17 Leden uit
Leiden

ƒ 68,-

Maaltijd 33 Leden van
elders

ƒ 66,-

ƒ 134,-

___
Buitengewone Ontvangst:
Legaat Mr. H. Vollenhoven

ƒ 1000,___
ƒ 7418,42
___
___

Uitgaven.
Overgebracht op
afzonderlijke reke-
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ning: Geschenk J. de
Fremery

ƒ 2500,-

Drukwerk

ƒ 1204,80

Subsidie Histor.
Commissie

ƒ 25,-

Subsidie Centr. Verz.
bureau

ƒ 35,-

Subsidie Tijdschr. Onze
Volkstaal

ƒ 50,-

ƒ 110,-

___
Boekerij, Aankoop

ƒ 566,32

Boekerij, Bindwerk

ƒ 76,95

Boekerij, Assurantie

ƒ 28,13

ƒ 671,40

___
Lokaalhuur, vuur en licht

ƒ 109,15

Vergaderkosten

ƒ 77,60

Maaltijd

ƒ 378,30

Salarissen

ƒ 700,15

Schrijfloonen

ƒ 75,99

Algemeene onkosten

ƒ 187,28

Buitengewone Uitgaven
Een Eerediploma

ƒ 2005

Aankoop ƒ 1000.nominaal 3 % legaat Mr. H. Vollenhoven ƒ
927.50
en ƒ 6.58 renten

ƒ 934,08

ƒ 954,13
___

Saldo op N./Rg.

ƒ 449,62
___
ƒ 7418,42
___
___

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
Leiden, April 1891. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de vergadering van 28 April 1891.
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FOCKEMA ANDREAE, Voorzitter.
J.G.R. ACQUOY.
Gezien door Gecommitteerden en goedgekeurd den 29sten April 1891.
H.G. VAN DEN SANDE BAKHUYZEN.
TH. M. ROEST.
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Bijlage
Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar
1890-1891.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. De
maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer Fruin tot lid ter
vervanging van den Heer Pleyte. De Heer Acquoy bekleedde ook dit jaar het
voorzitterschap, evenzoo de Heer Dozy het secretariaat. Door het bestuur der
Maatschappij werd het advies der Commissie niet ingewonnen. Aan de tweede uitgaaf
van het ‘Repertorium van bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands’
werd voortgewerkt; de bijdragen, verschenen in de jaren 1880-1890, zijn verzameld
en afgeschreven; men is bezig ze met die der twee vorige supplementen en de uitgaaf
van 1863 saam te smelten. Naar aanleiding der reparatie van den Burg alhier, wendde
onze Commissie zich tot den Gemeenteraad met verzoek, een onderzoek te doen
instellen naar den oorsprong van dat aloude gebouw en daartoe eene commissie van
deskundigen te benoemen. Op de meest heusche wijze werd aan dit verzoek gevolg
gegeven; eene commissie bestaande uit de Heeren dr. C. Leemans, dr. W. Pleyte en
D.C.E.
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Knuttel houdt zich naar aanleiding daarvan met het bedoelde onderzoek bezig. De
volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Acquoy handelde over de pogingen, sinds 1571 in het werk gesteld tot
het verkrijgen van eene officieele geschiedenis der wording van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Een andermaal besprak hij de geschiedenis van de psalmwijzen
der Nederlandsche Hervormde Kerk. Ook het notenschrift der middeneeuwsche
muziek werd door hem behandeld. Eindelijk werden, naar aanleiding van drie nergens
vermelde pamfletten in zijn bezit, de gruwelen, in 1615 te Goch gepleegd, door hem
besproken.
De Heer Fruin handelde over het sterven van den graaf van Hoogstraten naar
aanleiding van de verschillende voorstellingen, die daarvan in omloop waren. Van
tijd tot tijd deed hij mededeelingen uit de Annalen van Frans van Dusseldorp, door
hem voor de pers gereed gemaakt. Ook gaf hij eenige voorbeelden van zonderlinge
weddenschappen, in verband staande met staatkundige gebeurtenissen uit vroegere
eeuwen.
De Heer du Rieu besprak prof. Falschman's pas verschenen werken over de
geschiedenis der boekdrukkunst, deelde een en ander emde over de familie van den
ingenieur Bradley, die met Hollandsch geld Fransche moerassen droog maakte, en
vestigde de aandacht op eene verzameling handschriften van de biblioteca Corsiniana.
Ook sprak hij over eenige wenschen betreffende het vervaardigen der lijst van de
bibliotheken hier te lande, die geschiedkundige bijdragen in handschrift bevatten,
naar aanleiding van het op den boekwezendag te Antwerpen besproken plan om
catalogi van handschriften te maken van alle openbare en private boekerijen in elk
land.
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De Heer Muller sprak over de betrekkingen van de Staten-Generaal en den hertog
van Anjou in 1576 en later; een andermaal besprak hij plannen in 1813 en 1814 door
verschillende Duitsche staatslieden geopperd om bij de inrichting eener nieuwe orde
van zaken in Duitschland, tevens eene nauwe verbinding met Nederland, evenals
met Zwitserland, in het leven te roepen.
De Heer Fockema Andreae besprak herhaaldelijk uitdrukkingen in het
middeneeuwsche recht; hij vestigde de aandacht op de macht, die in Friesland na de
feitelijke vernietiging van het grafelijke gezag stadsrechten uitbreidde en over de
rechtsmacht beschikte. In verband hiermede besprak hij den oorsprong der Staten
van Friesland en de geleidelijke wording van de eenheid dier provincie. Verder
handelde hij over den aanvang van het jaar en het tijdstip der invoering van de
Gregoriaansche tijdrekening in enkele plaatsen en provinciën.
De Heer Pleyte sprak over Limburgsche oudheden, voor het museum van oudheden
alhier, aangekocht uit de nalatenschap van den notaris Mr. Charles Guillon te
Roermond; een andermaal bracht hij de Engelsche uitgave ter tafel van een Hollandsch
blokboek van het Canticum en besprak hij dit in verband met andere blokboeken.
De Heer Dozy deelde mede hetgeen door de reparatie van den Burg omtrent den
vroegeren toestand van dezen gebleken is. Een andermaal bracht hij een onuitgegeven
memorie van Mirabeau ter tafel, door dezen opgesteld naar aanleiding van het verzoek
tot zijne uitlevering door Frankrijk aan ons land gedaan. Hij vertoonde een kaartboek
van de landerijen en gebouwen van het klooster de Hem in 1571 met een fragment
van een doctrinaal met zgn. prototypische letter gedrukt tot omslag. Ver-
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schillende mededeelingen werden door hem gedaan uit het Leidsch archief omtrent
maatschappelijke toestanden in vroegere eeuwen. Eindelijk werd door hem ook ter
bezichtiging gesteld een onbeschreven houtsnede voorstellende Jan van Leyden,
koning van Munster, hoogst waarschijnlijk door den bekenden Cornelis Anthoniszoon
vervaardigd.
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Mededeelingen, behoorende bij het verslag der ‘Historische
commissie’ over 1890-1891.
I. Nog eens over de onverdraagzaamheid van Prins Willem I.
Naar aanleiding mijner mededeeling: de godsdienstige verdraagzaamheid van Alva
geroemd en met de onverdraagzaamheid van den Prins van Oranje vergeleken door
een Nederlandsch geschiedkundige, die in het Verslag onzer Commissie van het
vorige jaar in haar geheel is opgenomen en gedrukt staat in de Handelingen en
Mededeelingen onzer Maatschappij van 1889-90, blz. 159 vlg. heb ik door
tusschenkomst van den heer Dr. Nuyens een Notice van (nu wijlen) den heer Kervyn
de Lettenhove ontvangen, met verzoek om haar hier bij de Commissie, aan wie zij
gericht is, ter tafel te willen brengen, gelijk ik de eer heb te doen bij dezen.
De Notice luidt als volgt:
En réponse à la notice de M. le Dr. Fruin, je puis affirmer que dans mon récit des
derniers moments du Comte d'Hoogstraeten, j'ai exactement suivi le texte de la lettre
d'Alava à Çayas.
On y rapporte que la résolution du Comte d'Hoogstraeten de mourir en catholique
eut lieu malgré le Prince d'Orange: al despecho del de Orange; que le Taciturne
insista sur l'importance que présenterait dans sa bouche la confession de la religion
réformée: que le persuadia la gran importancia que muriesse en la opinion de Martino
Luthero.
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La phrase: ‘j'ai perdu pour vous mes biens, mon honneur et ma vie, je ne veux pas
pour vous perdre mon âme’, est textuellement tirée de la lettre d'Alava.
Si l'on veut bien se souvenir que le Comte d'Hoogstraeten est mort en France au
moment où de fréquentes relations existaient entre le Prince d'Orange et les conseillers
de Charles IX, on reconnaîtra qu' Alava, ambassadeur d'Espagne à Paris, était bien
placé pour recevoir de sûres informations.
Que le Comte d'Hoogstraeten ait trouvé en Champagne quelque prêtre pour l'assister
à sa dernière heure, cela n'a rien qui doive surprendre; mais comment M. le Dr. Fruin
a-t-il pu en conclure qu'il y avait des aumôniers catholiques dans l'armée des Gueux
en 1568? Oublie-t-il que le début de cette expédition avait été marqué, dans le
Limbourg et dans le Brabant, par le pillage des églises et des monastères?
Uit deze tegenspraak van den Heer Kervyn blijkt duidelijk, dat ik hem onrecht heb
gedaan met te vermoeden dat hij, evenals Dr. Nuyens, zijn verhaal, wat het wezen
der zaak betreft, ontleend had aan Antonio Trillo, dien geen van beiden aanhalen,
en aan niemand anders. De dood van den gevierden auteur smart mij thans dubbel,
omdat ik niet meer in staat ben hem zelven mijn leedwezen over deze mijne misvatting
te betuigen en mij bij hem te verontschuldigen.
Maar tot mijn verdediging voeg ik terstond hier bij, dat voor mijn vermoeden een
grond bestond, die ik nog meen dat voldoende was. Drie zegslieden had de Heer
Kervyn tot bevestiging van zijn voorstelling in een aanteekening genoemd, waarvan
twee waren na te gaan, doch een, Alava, niet, wiens brief onuitgegeven in het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

115
Archief te Parijs berustte. De twee, die ik vergelijken kon, de eerste en de derde der
drie die genoemd werden, bleken geen van beiden de beschuldiging tegen den Prins
van Oranje te bevestigen: zoo lag het vermoeden voor de hand dat hij, die in de
tweede plaats werd aangehaald, niet meer te zeggen zou hebben dan de andere, en
dat ook bij den heer Kervyn alles op Trillo aankwam. Ik schreef dus:
‘Indien de brief van Alava, zooals het zich laat aanzien, van soortgelijken inhoud
is (als die van Morillon), 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.’
Had de heer Kervyn Alava's brief alleen aangehaald, en diens eigen woorden
meegedeeld, de vergissing van mijne zijde ware voorkomen. Ik zag evenwel de
mogelijkheid, dat ik mij vergiste, niet voorbij. ‘Gesteld (zoo ging ik voort), òf Alava
te Parijs òf Morillon te Mechelen bleef ons borg voor hetgeen thans de versmade
Trillo 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?’
Deze vraag komt thans werkelijk te pas, nu het blijkt dat Alava het is, die voor de
waarheid van het verhaal moet instaan. Is zijn gezag groot genoeg om ons zekerheid
te geven? Dat het in alle geval veel grooter is dan dat van iemand als Trillo, geef ik
aanstonds toe. De Spaansche gezant te Parijs, schrijvende kort nadat, en uit de buurt
waar, de zaak zou zijn voorgevallen, verdient veel eerder geloof dan de eerste de
beste geschiedschrijver uit een later tijdvak. Wel is hetgeen de heer Kervyn zegt, dat
er tijdens Hoogstraten stierf tusschen
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den Prins van Oranje en de Fransche regeering, waarbij Alava geaccrediteerd was,
druk gecorrespondeerd werd, vooreerst overdreven, en zou het verder, al ware het
volkomen juist, toch niet verklaren hoe de gezant wat hij navertelt te weten was
gekomen, omdat wij immers kwalijk kunnen aannemen dat over dit onderwerp
tusschen den Prins en de Fransche ministers gehandeld is. Maar zooveel is althans
zeker, dat het gerucht al spoedig in omloop is gekomen en het eerst in de nabijheid
van de plaats waar het de gebeurtenis stelt. Uit dien hoofde mogen wij het niet
lichtvaardig verwerpen. Wij behooren het aandachtig te overwegen en, daar de
uitwendige kenteekenen niet voldoende zijn om de waarheid of de onwaarheid uit
te maken, vooral op de inwendige bewijzen te letten. Doen wij dit, dan zullen wij,
geloof ik, tot de slotsom komen, dat het verhaal in het algemeen niet strijdt tegen
hetgeen wij van elders zeker weten. Dat Hoogstraten, die, hoewel hij met de
staatkunde van Oranje en van de protestantsche edelen instemde, toch steeds het
katholieke geloof was blijven belijden, ook op zijn sterfbed den bijstand van een
katholiek priester verlangde, is volkomen natuurlijk, en niet anders dan wij konden
verwachten. Dat aan den anderen kant de Prins en zijn protestantsche aanhangers
gaarne gezien zouden hebben dat Hoogstraten in zijn laatste oogenblikken van geloof
veranderde en als een hunner stierf, kan ons ook geenszins verwonderen. Tot zoo
ver bevat het verhaal niets dat op zich zelf ongelooflijk is. Maar dat de stervende
edelman den Prins zou hebben toegevoegd, dat hij hem ten gevalle niet slechts zijn
goed maar ook zijn eer had verbeurd: dit is moeilijk te gelooven, want het is in strijd
met het gansche leven van Hoogstraten. Steeds had deze zijn ijveren voor de politieke
en religieuse vrij-
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heid, gelijk de Prins die opvatte, weten te vereenigen met zijn katholiek geloof. Welke
reden bestaat er dan om aan te nemen, dat hij plotseling van gevoelen veranderd zou
zijn en erkend zou hebben, dat hij handelende gelijk hij gehandeld had het hoogste
wat een edelman bezit, zijn eer, had verloren. Hoeveel waarschijnlijker is het dat wij
die verklaring, die in den mond van Hoogstraten zoo slecht past, als een opsiering
van Alava, of, zoo men wil, van het gerucht, dat deze navertelde, hebben aan te
merken.
Hoe het zij, het karakteristieke van het verhaal blijft altijd dit: dat Hoogstraten,
omgeven door protestanten, die begeerden dat hij als een hunner zou sterven, toch
niet verhinderd is geworden zijn eigen wil te volgen, en den bijstand van een katholiek
priester aan zijn sterfbed heeft mogen genieten. Al ware het dat Hoogstraten bij het
naderen van den dood waarlijk een afschuw had opgevat van zijn vroeger handelen
en een grievend verwijt tot den Prins had gericht, erkend moet worden, dat de Prins
ook in dit geval zich zelven gelijk is gebleven en zijn katholieken vriend katholiek
heeft laten sterven.
Uit het verhaal, zooals het tot ons is gekomen, had ik afgeleid, dat in 1568 niet
slechts katholieken naast protestanten in 's Prinsen leger optrokken, maar, ‘dat er
ook roomsche geestelijken bij hen waren, die een stervende mochten bedienen.’
Hiertegen doet de heer Kervyn opmerken dat de geestelijke, die Hoogstraten bijstond,
een Fransch pastoor uit de buurt kan zijn geweest, die bij hem ontboden was.
Voorzeker, ook dit is mogelijk. Maar wat verandert het aan het wezen der zaak? Een
roomsch geestelijke is in 's Prinsen leger toegelaten, heeft er zijn taak volvoerd en
is, althans voor zoover wij hooren, hierin niet gestoord. Als dit zoo is, wat reden
bestaat
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er dan om het vermoeden af te wijzen, dat er bij de katholieken in het leger ook
geestelijken geweest zijn, en dat de priester, die Hoogstraten bediende, een van hen
was?
Daarop antwoordt de heer Kervyn ten slotte: ‘Vergeet gij dan dat het begin van
den veldtocht, in Limburg en Brabant, gekenmerkt was geworden door het plunderen
van kerken en kloosters?’ Vergeten komt hier niet te pas, want ik heb het nooit
geweten, wel het tegendeel. Het is de heer Kervyn, wiens geheugen te kort schiet.
Algemeen wordt, ook door de katholieke schrijvers, erkend, dat tot op de aankomst
der Hugenootsche hulpbenden de Geuzen zich van het plunderen in het algemeen
en in het bijzonder van het schenden van kerken en kloosters hebben onthouden.
Men leze de beschrijving van Bakhuizen van den Brink, Studiën, blz. 335 vlg., waaruit
ik alleen het slot wil overnemen. ‘Alle getuigenissen (zegt hij) schrijven eenstemmig
het platbranden van kerken en kloosters aan de Fransche hulptroepen en hun
kapiteinen toe; zelfs het stug gemoed van Lumey werd geweekt door de zoetheid
van den vaderlandschen bodem.’ Onder de getuigenissen waarop Bakhuizen zich
beroept is zeker die van Don Bernardino de Mendoza, die ooggetuige en voor de
ketters en geuzen geen welwillend getuige was, wel de gewichtigste. Sprekende van
het branden en plunderen bij den aftocht der geuzen, zegt hij: ‘iets wat zij niet gedaan
hadden sedert zij van Luik opbraken totdat zich de Fransche Hugenoten bij hen
voegden;’ cosa que no hazian desde la partida de Liege hasta que se juntaron con
ellos los Huguenotos Franceses (p. 97). Hetzelfde, maar niet zoo duidelijk, verklaart
de Maestre de campo van het Lombardische tercio, don Sancho de Londoño: ‘hetgeen
hij, de Prins van Oranje, niet gedaan
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had vóór zijn aftocht;’ loqual hasta su retirada no auia hecho. Op den aftocht eerst
hadden de Hugenoten zich bij de geuzen gevoegd. Dus zoolang de Franschen er nog
niet waren, hadden de onzen zich aan geen kerkschennis bezondigd. Juist hetzelfde
wat Mendoza erkent.
De Heer Meulleners, wiens opstel in de Publications de la Société historique de
Limbourg mij aanleiding tot het mijne had gegeven, doch op wiens betoog van Alva's
verdraagzaamheid in tegenstelling met de onverdraagzaamheid van Oranje ik u wel
niet opmerkzaam zou hebben gemaakt, indien ik niet in de eerste plaats op de
belangrijkheid zijner mededeelingen uit het Eecloosche Archief uw aandacht had
willen vestigen, is door mijn tegenwerpingen bewogen geworden om zijn onderwerp
nog eens in hetzelfde Tijdschrift te behandelen. Het vernieuwde onderzoek heeft
hem tot dezelfde uitkomst als vroeger geleid, zonder echter mij van gedachte te doen
veranderen. Ik durf niet hopen dat wij door het debat voort te zetten het ooit eens
zouden worden en zie dus van mijn kant van elke poging hiertoe af. Ik mag volstaan
met u naar die antikritiek eenvoudig te verwijzen.

II. Over de politieke weddingschappen van voorheen.
Wat het groote publiek van de naaste toekomst verwacht blijkt in onzen tijd uit het
rijzen of dalen der effecten. Als er gevaar bestaat voor oorlog, dan verkoopen zij die
vreezen, en hebben dezen de meerderheid boven hen die niet vreezen en daarom
geneigd zijn te koopen, dan dalen de koersen, minder of meer al naarmate de vrees
minder of meer algemeen is. Begint er
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gedurende den oorlog uitzicht te komen op vrede, dan kan men uit het meer of minder
stijgen der koersen afleiden, of de verwachting min of meer stellig is bij het publiek.
Ik heb geen meer voorbeelden noodig om u duidelijk te maken wat ik bedoel.
De lust in zulk speculeeren is natuurlijk geen eigenaardigheid van onzen tijd, hij
is van alle tijden, ook van toen er nog geen effecten waren of althans geen handel in
effecten gedreven werd. Van welke middelen bediende zich toen de lust om zich te
voldoen? Op die vraag zal ik het antwoord geven in een reeks van aanhalingen.
De oudste ontleen ik aan de Divisie-kronijk (XX, c. 92). Karel de Stoute was voor
Nancy gesneuveld, maar velen konden en wilden zulk een ramp niet gelooven.
‘E veel gecke luyden seyden daerna menich jaer dat hy noch leefde;
sommighe seyden dat sy hem gesien hadden, e sy wedden e deden groote
coopmanschappe op syn leven e wedercomen; maar eylaas hy was dood
e en quam niet weder.’
Behoef ik u te zeggen dat die gekken van de 15e eeuw, zoo zij in de omstandigheden
van de 19e geleefd hadden, à la hausse hadden gespeculeerd? Want wat is speculeeren
in den grond der zaak anders dan wedden op hetgeen men verwacht, hetzij goed,
hetzij kwaad? Maar niet zoo terstond is het ons duidelijk hoe zij op het leven van
hun Hertog groote koopmanschap konden drijven. Een vonnis van Alva's Bloedraad
zal het ons duidelijk maken. Onder de burgers van Naarden, die bij vonnis van 5
April 1568 voor Paschen veroordeeld werden, was zekere Jan Reyersz. Baruelet,
wiens misdrijf aldus beschreven wordt (Marcus, Sententiën, p. 47.)
‘(il a) vendu à feu Adrien Petersweren, bourgeois

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

121
dudit Naerden, certaine marchandise à payer quant les Pretres ne diroyent
plus messes ou quant ils seroyent mariez’.
Een ander vonnis, tegen een der 42 Enkhuizers die den 22 Oct. 1568 werden
veroordeeld, (Marcus, p. 172) geeft nog meer bijzonderheden.
‘Cornille Jansz. (a) donné seize florins pour en recevoir trois fois aultant,
quand tous les Pretres et Moynes seroyent massacrez’.
De gekken van den tijd van Karel den Stoute hadden niet anders gedaan dan deze
overmoedige geuzen een eeuw later deden. Zij hadden verkocht onder voorwaarde
van de (zeker bovenmatig hooge) koopsom eerst te ontvangen als hun Hertog weer
te voorschijn zou gekomen zijn. Het was denkelijk wel niet enkel speculatiegeest
die hen hiertoe dreef, een zekere bravade zal er wel bij in het spel geweest zijn.
Zoo vatte het ook de beruchte Broer Cornelis op, de minderbroeder die te Brugge
met zijn preeken zooveel aanstoot aan de ketters gaf. ‘Ba’, zei hij in zijn sermoen
van 2 Juli 1568,
‘sy derven wel vryelyck op de volle Beurse e op de Borght gelt daerop
verwedden, dat Duc d'Alva niet levende uyt Vrieslant geraken en sal’.
De Hertog van Arenberg was er bij Heiligerlee gebleven: dat gaf den geuzen den
moed, den overmoed, voor hun gewaagde weddingschap. Wij hebben al uit de
sententiën van den Raad van Beroerte gezien, dat zij zoodoende meer dan hun geld
op het spel zetten. En zij verloren hun weddingschap. De Hertog van Alva keerde
van Jemmingen triomfantelijk terug.
Dat niet allen, althans onder de vrome gereformeerden, dit spel konden goedkeuren,
dat sommigen om godsdien-
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stige redenen het stellig afkeurden, blijkt ons uit een brief, den 1en Oct. 1872 door
Lieven de Herde uit Vlissingen aan het Consistorie van de Nederlandsche kerk te
Londen geschreven (en door den heer Hessels in zijn Ecclesiae Londino-Batavae
Archivum, II p. 436 gedrukt).
‘Ick soude wel meer schryven (zoo eindigt hij) maer beduchte my dat
onseecker syn soude. Wat soude ick dan anders wtgerecht hebben dan,
soo myn schryven onder den man quam, veel weddens op de Beurs
gheopent hebben, om te wedden up de ghenade Godts in de plaetse van
dancken ende bidden: dwelck een gruwel voor Godt is’.
Maar dat was bij uitzondering: de meesten hunner en zelfs de magistraten bedienden
zich van dit waagspel als een middel om geld te bekomen. In 1574 was Middelburg
door de geuzen, die het belegerden, zoo benauwd, dat het op redelijke voorwaarden
zocht te capituleeren. De belegeraars wisten dat het zich onvoorwaardelijk zou moeten
overgeven, indien zij nog een dag of acht geduld hadden. Maar die van Vere en
Vlissingen wilden terstond onderhandelen, omdat ook hun middelen waren uitgeput,
‘e wisten oock nyemanden meer te vinden, die om cent pour cent op
Middelburg geux te mogen winnen, yet meer wilde uytleggen’ (Werken
Hist. Gen. No. 44, blz. 134).
Zij vonden niemand die hun à contant geld wilde leenen op voorwaarde van het
dubbel terug te krijgen als eens Middelburg in handen der geuzen geraakt zou zijn.
Wij zien hier het verband, dat tusschen het krediet der gemeenten en van den staat
en den lust der financiers om op den voorspoed van dezen te wedden noodzakelijk
bestond, duidelijk uitkomen. Dat ook het wedden der vermogenden op de
volksmeening een zekeren invloed
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oefende doet de geschiedschrijver Van Reydt ons opmerken. In 1587 was de
algemeene aandacht gevestigd op de onderhandelingen die tusschen Elisabeth van
Engeland en Philips van Spanje gevoerd werden. Er was den Spanjaarden aan gelegen
dat men hier geloofde dat zij tot vrede zouden leiden, en zij werkten in dien zin.
‘Wt des vyants steden quam het geroep onder de coopluyden in Hollant
e Zeelant dat het gewisselyck vrede soude worden, die treffelycke
wedschappen daerop deden: 'twelck sonder eenich ander gront ghenoegh
was om den ghemeenen man een saeck in te beelden daerna hy doch
verlangde: niet denckende dat d'inbeeldinghe van vrede den vyant soo nut
was, dat hy se om weynich gelts niet wilde laeten vergaen e lichtelyck
coopluyden uytmaecken konde, om op zyn ghevaer te wedden’.
Dus verdenkt Van Reydt de Spaansche regeering dat zij de Antwerpsche kooplieden
op haar risico weddingschappen voor den vrede liet aangaan, om op deze wijs de
volksmeening in Holland en Zeeland te bewerken. Een echte beursmanoeuvre, als
die waarvan men tegenwoordig nog wel deze of gene regeering hoort betichten.
Om zich tegen diergelijke schadelijke kunstgrepen te vrijwaren vaardigde de stad
Amsterdam den 8en Dec. 1601 een keur tegen het politieke wedden uit, en verbood
‘dat niemandt van nu voortaen op 't innemen van eenighe steden of
sterckten, leven van Princen, reysen, ofte eenige andere conditiën,
hoedanich die sulks mogen wesen, geld uytdoen ofte nemen sal moghen,
… sonderlingh indien de conditiën tot nadeel van 't gemeene beste ofte
anders onbehoorlyck bevonden worden te zyn’. (Handv. v. Amst., fo. 107).
Nog één trek moet ik aan het overigens reeds duide-
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lijk genoeg uitgewerkte beeld der toenmalige speculatie toevoegen. Er waren ook
toen, evenals later, staatslieden, die, wetende wat gebeuren zou, speculeerden zonder
gevaar te loopen. De Fransche gezant De Buzanval komt er in een brief aan den
Minister De Villeroy, van 4 Januari 1599, voor uit dat hij dit gedaan heeft:
‘On me dit hier qu'il se faisoit des gageures à Amsterdam que la paix [de
Vervins] se romperoit entre les deux Roys [d'Espagne et de France] avant
la fin de cet an: j'y ay envoyé expres cent escus pour maintenir le contraire,
avec bonne esperance qu'ils m'en profiteront trois cens’ (Vreede, Lettres
et Négociations de B.p. 52).
Nu ik toch met dit onderwerp bezig ben, wil ik nog iets meedeelen van een andere
soort van weddingschappen, ik bedoel van zulke waarin de politiek geen rol speelt.
In de 17e eeuw kwam de gewoonte in zwang, die wel nog niet heeft opgehouden,
om te wedden op hetgeen waarvan men het tegendeel wenscht. In het Dagboek van
Pieter de Graaff (waaruit ik elders, in Nijhoff's Bijdragen, IIIe reeks, II blz. 349 meer
heb meegedeeld) vond ik daarvan verschillende voorbeelden: ik zal er slechts één
aanhalen.
‘Monfrère Deutz gegeven 3 ducatons, op conditie byaldien myn huysvrouw
nu in de eerste met Godt aenstaende kraem komt te leggen en te baren een
jonge soon, 6 ducatons weerom sal geven, doch byaldien een dochter is,
de 3 ducatons behouden’.
Vreemder zijn de weddingschappen, waarvan ons Constantyn Huygens de Zoon in
zijn Journaal een paar proeven heeft bewaard. Op den 26 Juli 1678 (p. 258) teekent
hij aan:
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‘Boreel me dit qu'à Amsterdam, ou ceux du Magistrat se picquoyent d'estre
tousjours reguliers dans leurs actions, on avoit trouvé à redire à ce que
Mr. Van Beuningen (de zonderlinge staatsman) avoit achepté des fonds
pour bastir, à condition de les payer prestre, mort, ou marié, et les avoit
revendu pour de l'argent comptant’.
Van Beuningen had geen plan om priester te worden, ook niet, op dien tijd, om te
trouwen: de bouwgrond zou dus naar zijn berekening eerst bij zijn dood betaald
worden, hij verkocht hem weer à contant, en won zoodoende de rente voor zoolang
hij leefde. Dat vond men te Amsterdam niet fair. Maar juist dat Boreel dit laatste er
bijvoegde toont, dat die manier van doen niet zoo ongewoon was. Elders, vijftien
jaren later, teekent dan ook Huygens een tweede voorbeeld aan.
‘Van Loon verkocht een peerd, daar hij 90 pistolen voor had konnen
krijgen, aen blonte Benting, sone van den drost van Zallandt, voor 120
guynes, te betalen mort, avancé ou marié. (Journaal II blz. 245).
Benting had blijkbaar al even weinig plan om te trouwen als Van Beuningen, en even
weinig hoop op bevordering als deze gedachte om priester te worden.

III. Berichten van een tijdgenoot over gebeurtenissen in de Nederlanden in
de bibliotheek Corsini te Rome bewaard.
In het Centralblatt für Bibliothekwesen von dr. O. Hartwig, Jahrg. VIII 1891, Heft
4-5 en 7-8. deelt de heer Léon G. Pélissier uit Montpellier op bl. 176 vlgg.
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de inhoudsopgave mede van 62 bundels gezantschapsberichten en andere stukken,
die in de rijke Biblioteca Corsiniana bewaard worden. Daarbij zijn ook eenige stukken,
die ons vaderland betreffen, en al mag men aannemen, dat niet veel nieuws uit die
Romeinsche mededeelingen voor onze geschiedenis zal aan het licht komen, zoo
acht ik het toch niet onnut die stukken als bronnen of bijdragen van onze geschiedenis
uit die lange lijst af te schrijven en ze te laten afdrukken. De mogelijkheid bestaat,
dat vroeg of laat een landgenoot zich opgewekt gevoelt die stukken in te zien. Deze
bibliotheek toch is toegankelijk, en al bestaat er geen doelmatige catalogus van hare
duizenden handschriften, de moeite door den heer Pélissier genomen van het
afschrijven en afdrukken van den inhoud dezer 62 bundels van zeer verschillende
en slecht geordende stukken, maakt het raadplegen van die ontzettende menigte
uiteenloopende stukken zeer gemakkelijk. Hij geeft het opschrift dat elk stuk draagt,
waaruit tevens blijkt in welke taal het is opgesteld, en geeft een fransche
inhoudsopgaaf tusschen haakjes, als er geen opschrift boven staat.
Wie de gezantschapssecretaris was, die deze stukken schreef, of de verzamelaar
van die uiteenloopende geschriften, wordt niet door den heer Pélissier opgegeven,
blijkbaar is het iemand geweest van het pauselijke hof, die veel kon te weten komen
en veel opteekende. Misschien wordt in de Vatikaansche archieven een afschrift van
deze stukken bewaard, hoe 't zij, met de wetenschap dat de Corsiniana een schat van
stukken bevat over de staatkundige en kerkelijke gebeurtenissen van Europa in de
17e en 18e eeuw, is menig geschiedvorscher gebaat.
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[35 B. 1] 672 MS. in 4o Raccolta di Scritture diverse, istoriche e politiche, divise e
contenute in tomi XXVI.
fol. 11. Riflessioni sulla tregua di Fiandra del 1609 (1 jul.)
[35 B. 6] 677.
fol. 366. Secretissima instructio gallo-britanno-batava Frederico comiti palatino
electori data, ex gallico conversa ac bono publico in lucem evulgata (1626).
[35 B. 10] 681.
fol. 31. Parere dato al magistrato d'Anvers circa le guerre con i Spagnuoli.
fol. 142. (Informations sur le Prince d'Orange).
[35 B. 22] 693.
fol. 227. Memoriali presentati dal conte d'Avaux alli Stati generali di Olanda (la
Haye, 9 Sept. 1688).
[35 B. 23] 694.
fol. 73. L'apocalisse di Olanda, esposta ed interpretata da Bambone Vreimundinia.
Tradotta dalla flamenga nella lingua italiana dal. Sig. Dadiodato Verdeggia.
fol. 137. Discorso per ridurre i Paesi Bassi all' ubidienza della Spagna.
[35 C. 1] 695. MS. in 4o. Sans titre.
fol. 33. Capitolazioni di pace segnate in Nimega.
fol. 76. Confutazione dei motivi addotti da Francesi per giustificare la guerra contra
l'Olanda.
fol. 184. Lettera del re d'Inghilterra ai Stati Generali delle Provincie Unite nel
1674.
[35 C. 3] 697. MS. in 4o Sans titre.
fol. 283. Lettera scritta da Roma in Amsterdam coll' occasione che dall'
ambasciatore di Lamberg fù fatta bastonare una spia.
fol. 287. Risposta alla sopradetta lettera.
[33 B. 2] 1648. MS. in 4o Miscellanea.
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fol. 183. (Notice sur Livio Metio né en 1630 à Oudenarde).
[33 B. 6] 1652. MS. in 4o Sans titre.
fol. 97. Memoriale presentato dal Marchese Beretti, ambasciatore di S.M. Cattolica
agli Stati di Olanda nel dì 11 Settembre 1717.
[33 B. 10] 705. MS. in 4o Raccolta di varie scritture in materia di politica,
erudizione e belle lettere.
fol. 454. Charles Quint. Discours à Philippe II sur le gouvernement (trad. ital.).
[39 D. 14] 1330. MS. in 4o Papier. Sopra le propozioni e dottrine di Giansenio.
fol. 37. Mémorial du cardinal Fr. degli Albizzi à Innocent sur le jansénisme.
fol. 82. Votum card. Thomasii de controversia formularii Alexandri PP. VII in
causa Janseniana praescripti.
[35 A. 4] 702. MS. in 4o Papier. Raccolta di varie scritture.
fol. 162. [Epitaphes satiriques de Richelieu, de Jansénius, du jansénisme, de
Mazarin].
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Lijst van de leden der Maatschappij. Opgemaakt in October 1891.
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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
DE SECRETARIS.
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EERELEDEN.
Mevrouw L. Schneider, geb. Weller, te Keulen. 1872.
Mevrouw G. von Antal, geb. A. Opzoomer [A.S.C. Wallis], te Pappa in Hongarije.
1880.
Dr. N. Beets te Utrecht. 1884.
Dr. M. de Vries te Leiden. 1890.

BESTUURSLEDEN.
Dr. J.G.R. Acquoy, Voorzitter.
Dr. C.C. Uhlenbeck, Tijdelijk Secretaris-Bibliothecaris.
D. Hartevelt, Penningmeester.
Mr. S.J. Fockema Andreae.
Dr. W. Pleyte.
Dr. A. Kluyver.
Dr. P.J. Cosijn.

LEDEN.
Aa, M.W. van der, Amsterdam. 1872.
Ablaing van Giessenburg, Mr. W.I. Baron d', 's-Gravenhage. 1860.
Acquoy, Dr. J.G.R., Leiden. 1868.
Adama van Scheltema, F., Amsterdam. 1888.
Aken, Dr. A.T. van, 's-Gravenhage. 1879.
Akerlaken, Jhr. Mr. D. van, Hoorn. 1879.
Allard, H.J., Maastricht. 1886.
Allebé, Dr. G.A.N., Amsterdam. 1857.
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Alstorphius Grevelink, Mr. P.W., Ellecom. 1843.
Andreae, Mr. A.J., Kollum. 1891.
Anspach, J., Eck en Wiel. 1884.
Asser, Mr. T.M.C., Amsterdam. 1864.
Baart de la Faille, Dr. S., 's-Gravenhage. 1884.
Backer Dirks, J.J., 's-Gravenhage. 1868.
Baert, Mr. J.F.B., Utrecht. 1862.
Bake, Mr. C., 's-Gravenhage. 1887.
Banck, Mr. J.E., 's-Gravenhage. 1870.
Bas, F. de, Venlo. 1888.
Bavinck, Dr. H., Kampen. 1883.
Beaufort, Mr. W.H. de, Leusden. 1877.
Becker, V., Oudenbosch. 1886.
Beckering Vinckers, Dr. J., Groningen. 1872.
Beekman, A.A., Zutphen. 1884.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. J.G. Th., 's-Gravenhage. 1885.
Beer, T.H. de, Amsterdam. 1875.
Beets, Dr. A., Leiden. 1886.
Beijerman, H., 's-Gravenhage. 1873.
Beijers, J.L., Amsterdam. 1874.
Bell, Dr. F.W.B. van, Groningen. 1858.
Bemmel Suyck, C.J. van, Keppel. 1877.
Berckenhoff, H.L., Amsterdam. 1887.
Berg, Mr. L.W.C. van den, Delft. 1878.
Berg, Mr. N.P. van den, Amsterdam. 1877.
Bergh, Dr. I. van den, Zwolle. 1887.
Berlage, Dr. H.P., Amsterdam. 1874.
Berns, Mr. J.L., Leeuwarden. 1890.
Betz, Mr. G.H., 's-Gravenhage. 1891.
Betz, Dr. H.J., 's-Gravenhage. 1875.
Beuningen, W. van, Utrecht. 1871.
Beunke, H.E., Breda. 1889.
Bierens de Haan, Dr. D., Leiden. 1865.
Bijleveld, Mr. J.F., Arnhem. 1884.
Bijsterbos, Mr. J.C., Zwolle. 1867.
Bijvanck, Dr. W.G.C., Hilversum. 1880.
Blink, Dr. H., Amsterdam. 1890.
Blok, Dr. P.J., Groningen. 1882.
Blom, Mr. Ph. van, 's-Gravenhage. 1883.
Boele van Hensbroek, P.A.M., 's-Gravenhage. 1879.
Boelen, H.T., Amsterdam. 1876.
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Boeles, Mr. W.B.S., Leeuwarden. 1863.
Boer, Mr. W.R., Utrecht. 1851.
Boers, J.C., Delft. 1886.
Boissevain, Ch., Amsterdam. 1871.
Boissevain, G.M., Amsterdam. 1886.
Boissevain, Dr. U. Ph., Groningen. 1890.
Bondam, Mr. A.C., 's Hertogenbosch. 1890.
Boneval Faure, Mr. R.T.H.P.L.A. van, Leiden. 1858.
Boogaard, F.H., Amersfoort. 1878.
Bool, H.J., Deventer. 1881.
Boot, Mr. C.H.B., 's-Gravenhage. 1853.
Bordes, J.P. de, 's-Gravenhage. 1851.
Borssum Waalkes, G.H. van, Huizum. 1883.
Bouman, H., Amsterdam. 1879.
Brandeler, Mr. P. van den, 's-Gravenhage. 1867.
Bredius, Dr. A., 's-Gravenhage. 1884.
Brill, Dr. W.G., Utrecht. 1839.
Brink, Dr. Jan ten, Leiden. 1863.
Broekema, J., Middelburg. 1883.
Bronsveld, Dr. A.W., Utrecht. 1874.
Brouwers, J.W., Bovenkerk bij Amsterdam. 1883.
Bruining, Dr. A., Noord-Schermer. 1885.
Bruinvis, C.W., Alkmaar. 1875.
Bruyn, P., Amsterdam. 1863.
Buitenrust Hettema, Dr. F., Zwolle. 1889.
Burger, Dr. Mr. C.P., Amsterdam. 1890.
Buys, Mr. J.T., Leiden. 1856.
Buys, M., Kwadijk. 1887.
Caland, F., 's-Gravenhage. 1882.
Caland, P., 's-Gravenhage. 1872.
Caland, Dr. W., Breda. 1891.
Cannegieter, Dr. T., Utrecht. 1889.
Capel, W.C., 's-Gravenhage. 1887.
Castro, D. Henriquez de, Amsterdam. 1885.
Chantepie de la Saussaye, Dr. P.D., Amsterdam. 1878.
Chappuis, H.T., Amersfoort. 1883.
Chavannes, C.G., Leiden. 1889.
Coninck Liefsting, Mr. F.B., 's-Gravenhage. 1862.
Conrad, J.F.W., 's-Gravenhage. 1870.
Cort van der Linden, Mr. P.W.A., Amsterdam. 1888.
Cosijn, Dr. P.J., Leiden. 1869.
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Couperus, L., 's-Gravenhage. 1885.
Craandijk, J., Haarlem. 1876.
Cramer, A.M., Lochem. 1851.
Cramer, Dr. J., Utrecht. 1882.
Cramer, Dr. S., Amsterdam. 1882.
Degenhardt, W., Amsterdam. 1882.
Deventer, M.L. van, Ginneken. 1861.
Diephuis, Mr. G., Groningen. 1851.
Dijk, J.A. van, Leiden. 1862.
Dijk van Mathenesse, P.J. van, Schiedam. 1881.
Dirks, Mr. J., Leeuwarden. 1843.
Doedes, Dr. J.I., Utrecht. 1846.
Doesburgh, S.C. van, Leiden. 1877.
Domela Nieuwenhuis, Mr. J., Groningen. 1875.
Doorninck, Dr. A. van, Deventer. 1881.
Dozy, Mr. Ch. M., Leiden. 1878.
Dozy, Dr. G.J., 's-Gravenhage. 1874.
Drucker, Mr. H.L., Leiden. 1890.
Duker, Dr. A.C., Haarlem. 1884.
Dyserinck, Dr. J., Rotterdam. 1871.
Eck, Mr. D. van, 's-Gravenhage. 1886.
Eeden, F.W. van, Haarlem. 1875.
Eeghen, P. van, Amsterdam. 1891.
Elberts, W.A., Zwolle. 1856.
Elsen, G. van den, Heeswijk. 1887.
Enschedé, Mr. A.J., Haarlem. 1857.
Ermerins, Mr. J.P., Zierikzee. 1887.
Es, Dr. A.H.G.P. van den, Amsterdam. 1865.
Esser, J., Haarlem. 1878.
Evers, W., Kerkrade. 1871.
Eyk, Dr. W.B.J. van, 's-Gravenhage. 1870.
Eymael, H.J., Amsterdam. 1888.
Eyssel, Mr. A.P. Th., 's-Gravenhage. 1869.
Faassen, R.J. Rosier, Rotterdam. 1877.
Fabius, A.N.J., Naarden. 1888.
Feith, Mr. J.A., Groningen. 1890.
Feith, Mr. H.O., Groningen. 1849.
Feith, Mr. P.R., 's-Gravenhage. 1867.
Fock, Mr. C., 's-Gravenhage. 1867.
Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
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Francken, Dr. C.M., Utrecht. 1864.
Francken Az., Dr. W., Rotterdam. 1860.
Franquinet, Mr. G.D., Maastricht. 1854.
Frantzen, J.J.A.A., Amsterdam. 1878.
Fremery, James de, 's-Gravensande. 1868.
Frenay, Dr. J.D., Leiden. 1890.
Fruin, Dr. R.J., Leiden. 1851.
Fruin Th. Az., Mr. R., Utrecht. 1891.
Gallée, Dr. J.H., Utrecht. 1875.
Gebhard Jr., J.F., Amsterdam. 1885.
Geer van Oudegein, Jhr. J.J. de, Utrecht. 1860.
Geer van Jutphaas, Mr. B.J. Linteloo Baron de, Utrecht. 1848.
Geer, Dr. P. van, Leiden. 1879.
Geertsema, Mr. J.H., Zwolle. 1867.
Geuns, Mr. J.J. van, 's-Gravenhage. 1879.
Gijn, Mr. S. van, Dordrecht. 1881.
Glasius, L.J.M., Breda. 1876.
Gleichman, Mr. J.G., 's-Gravenhage. 1871.
Goeje, Dr. M.J. de, Leiden. 1863.
Goltstein, Mr. W. Baron van, 's-Gravenhage. 1880.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Gooszen, Dr. M.A., Leiden. 1879.
Gorkom, Dr. G. van, Amsterdam. 1863.
Gosler, W., Haarlem. 1887.
Gram, Joh., 's-Gravenhage. 1868.
Gratama, Mr. S., Assen. 1890.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Utrecht. 1891.
Groenewegen, J.H., Amsterdam. 1891.
Grothe, Mr. J.A., Utrecht. 1864.
Haar Bz., B. ter, Nijmegen. 1872.
Haar Bz., Dr. Mr. H. ter, Amsterdam. 1884.
Habets, J., Maastricht. 1863.
Hagen, Dr. H.G., Leiden. 1862.
Halbertsma, Dr. T.J., Groningen. 1873.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
Hamel, Dr. A.G. van, Groningen. 1875.
Hamelberg, Mr. H.A.L., Arnhem. 1876.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
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Hartevelt, D., Leiden. 1867.
Harting, D., Enkhuizen. 1848.
Hartman, Dr. J.J., Leiden. 1890.
Hartog, Dr. J., Utrecht. 1870.
Hasebroek, J.P., Amsterdam. 1844.
Haverkorn van Rijsewijk, P., Rotterdam. 1876.
Haverschmidt, F., Schiedam. 1870.
Heemskerk Az., Mr. J., 's-Gravenhage. 1852.
Heeres, Mr. J.E., 's-Gravenhage. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Heineken, Mr. W., Amsterdam. 1875.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Hengel, Dr. J.F. van, Hilversum, 1876.
Herderscheê, Dr. J., Tiel. 1879.
Hertog, C.H. den, Amsterdam. 1891.
Hettinga Tromp, Mr. T. van, Leeuwarden. 1878.
Heuff Az., J.A., Tiel. 1878.
Heusde, Mr. A.C. van, Utrecht. 1853.
Heymans, Dr. G., Groningen. 1891.
Heyst, D.F. van, 's-Gravenhage. 1864.
Hezenmans, J.C.A., 's-Hertogenbosch. 1891.
Hingman, J.H., 's-Gravenhage 1882.
Hoek, J., Kampen. 1875.
Hoekstra Bz., Dr. S., Amsterdam. 1857.
Hoeve, A.H. van der, Keppel. 1857.
Hoeven, Mr. H. van der, Leiden. 1882.
Hofman, J.H., Schalkwijk. 1882.
Hol, Richard, Utrecht. 1874.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Honigh, C., Wageningen. 1872.
Hoog, Dr. I.M.J., Terwolde. 1887.
Hoogvliet, W., Haarlem. 1871.
Hooijer, J.H., Arnhem. 1877.
Hoop Scheffer, Dr. J.G. de, Amsterdam. 1858.
Hooykaas, Dr. I., Rotterdam. 1877.
Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1881.
Horst, E.B. ter, Groningen. 1876.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hubrecht, Mr. P.F., 's-Gravenhage. 1865.
Hugenholtz Jr., P.H., Amsterdam. 1873.
Hulsebos, Dr. G.A., Utrecht. 1879.
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Ising, A.L.H., 's-Gravenhage. 1862.
Jager, H. de, Brielle. 1876.
Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
Jong, Dr. J. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jong van Rodenburgh, C.M. de, Haarlem. 1871.
Kaay, Mr. W. van der, Leiden. 1874.
Kalff, Dr. G., Amsterdam. 1884.
Kalff, Martin, Amsterdam. 1875.
Kan, Dr. C.M., Amsterdam. 1873.
Kan, Dr. J.B., Rotterdam. 1876.
Kanter, Mr. H. Ph. de, Haarlem. 1890.
Kate Jr., J.J.L. ten, Amsterdam. 1887.
Kappeyne van de Coppello, Mr. J., 's-Gravenhage. 1860.
Kellen, J. Ph. van der, Amsterdam. 1870.
Keller, G., Arnhem. 1860.
Kepper, G.L., Naarden. 1873.
Kerkwijk, J.J. van, 's-Gravenhage. 1872.
Kern, Dr. J.H.C., Leiden. 1861.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Ketwich, Dr. Chr. J. van, Leiden. 1880.
Keuchenius, Mr. L.W.C., 's-Gravenhage. 1867.
Kinderen, Mr. F. der, 's-Gravenhage. 1875.
Kinderen, Mr. T.H. der, 's-Gravenhage. 1879.
Kist, Mr. J.G., 's-Gravenhage. 1851.
Kleyn, Dr. H.G., Utrecht. 1886.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
Knappert, Dr. J., Amsterdam. 1870.
Knoop, W.J., 's-Gravenhage. 1850.
Knottenbelt, Mr. J., Rotterdam. 1879.
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.
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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, Daniël de, Amsterdam. 1889.
Laurillard, Dr E., Amsterdam. 1858.
Leemans, Dr. C., Leiden. 1835.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 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, Mariëndaal, Grave. 1874.
Loos, Dr. D. de, Leiden. 1865.
Loosjes, A., Amsterdam. 1886.
Loosjes, V., Sneek. 1889.
Louter, Mr. J. de, Utrecht. 1879.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lubach, Dr. D., Kampen. 1865.
Lutkebühl, C.L., Amsterdam. 1884.
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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.
Marchant, Mr. C.A., Leiden. 1891.
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.
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.
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.
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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.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
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., 's-Gravenhage. 1864.
Pijnappel, Dr. J., Middelburg. 1857.
Pijper, Dr. F., Berkhout. 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.
Prins, Dr. J.J., Leiden. 1853.
Proost Jz., Dr. P., Koog aan de Zaan. 1884.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Quarles van Ufford, Jhr. Mr. J.K.W., 's-Gravenhage. 1872.
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Rees, R.P.A. van, Hellevoetsluis. 1885.
Reiger, A.F.J., Lunteren. 1882.
Reiger, Mr. W.A., Groningen. 1891.
Reitsma, Dr. J., Groningen. 1877.
Rengers, Mr. W.J. van Welderen Baron, 's-Gravenhage. 1891.
Renssen, Dr. J.W.A., Sappemeer. 1867.
Rhijn, Dr. C.H. van, Groningen. 1891.
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.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Rijk, J.A. de, Voorhout. 1887.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Rochussen, Jhr. Mr. W.F., 's-Gravenhage. 1891.
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.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage, 1890.
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.
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.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

142
Schlegel, Dr. G., Leiden. 1878.
Schneider, J.F.L., Delft. 1881.
Schotel, Dr. G.D.J., Leiden. 1833.
Schutjes, L.H., Orthen. 1882.
Seipgens, E.A.H., Leiden. 1884.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Sickesz, Mr. C.J., 's-Gravenhage. 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.
Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. F.G., Leeuwarden. 1883.
Slothouwer, Dr. G.M., Rotterdam. 1891.
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.
Stellwagen, A.W., 's-Gravenhage. 1876.
Stockum, W.P. van, 's-Gravenhage. 1890.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
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.
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.
Tal, T., Arnhem. 1887.
Taurel, C. Ed., Amsterdam. 1882.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
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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.
Tiele, Dr. C.P., Leiden. 1862.
Tienhoven, Mr. G. van, 's-Gravenhage. 1872.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van, Erichem. 1885.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Leiden. 1891.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Veen, Dr. S.D. van, Groningen. 1889.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Ver Huell, Mr. A.W.M.C., Arnhem. 1873.
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, Utrecht. 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.
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., Ellekom. 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.
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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.
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.
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.
Brooshooft, Mr. P., Semarang. 1885.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
Hasselt, A.L. van, Tapanoeli. 1881.
Holle, K., Waspada, Preanger. 1868.
Jonckbloet, G., Semarang. 1890.
Kemp, P.H. van der, Batavia. 1891.
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.
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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., Düsseldorf. 1856.
Amicis, E. de, Florence. 1875.
*Arnold, Th. J.I., Gent. 1877.
Baecker, L. de, Parijs. 1851.
Bäumker, Dr. W., Niederkrüchten bij Aken. 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.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Braune, Dr. W., Giessen. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
*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.
Crecelius, Dr. W., Elberfeld. 1870.
Cuno, F.W., Eddigehausen.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Westerloo. 1882.
Diegerick, J., Yperen. 1851.
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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.
Ermerins, Mr. J., Parijs. 1891.
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.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Friedländer, Dr. E., Berlijn. 1878.
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,
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Hildebrand, Dr. R., Leipzig. 1864.
*Hirsche, Dr. K., Hamburg. 1877.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, G., Parijs. 1887.
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.
*Kesteren, C.E. van, Brussel. 1881.
Klopp, O., Weenen. 1855.
Krafft, Dr. W.L., Bonn. 1856.
*Lapidoth, F., Parijs. 1891.
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.
Mielck, Dr. W.H., Hamburg. 1883.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington, Engeland. 1890.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
*Müller, Dr. J.P., Embden. 1874.
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Müller, Dr. F. Max, Oxford. 1865.
Müller, Ernest, Langnau, Kanton 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.
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.
Scholten, Dr. R., Kleef. 1888.
Schröder, Dr. C., Leipzig. 1881.
Schuermans, L.W., Wilsele bij Leuven. 1869.
Serrure, Mr. C.A., Brussel. 1860.
*Sievers, Dr. E., Halle. 1879.
Sleekx, D., Lier. 1850.
Smith, C.R., Londen. 1852.
Snieders Jr., A., Antwerpen. 1862.
Stallaert, K., Brussel. 1857.
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Steinthal, Dr. H., Berlijn. 1857.
*Stuers, Jhr. Mr. A.L.E. de, Parijs. 1882.
Stintzing, Dr. R. von, Bonn. 1870.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, Caïro. 1860.
Sybel, Dr. H. von, Berlijn. 1871.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Toit, S.J. du, Pretoria. 1884.
Vanderhaeghen, Dr. F., Gent. 1880.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Verner, Dr. K., Kopenhagen. 1883.
Versnaeyen, K., Parijs. 1871.
Vieil Castel, Graaf L. de, Parijs. 1853.
Vlaminck, A.L. de, Brugge. 1877.
*Volgraff, Dr. J.C., Brussel. 1881.
Vuylsteke, Mr. J., Gent. 1868.
Wattenbach, Dr. W., Berlijn. 1868.
Watts de Peyster, J., New-York. 1862.
Wauters, A., Brussel. 1859.
Weinhold, Dr. K. Kiel. 1871.
Weinkauff, Dr. F., Keulen. 1879.
Wernecke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westerfeld, J.P., New-Yersey. 1876.
Whitney, W.D., New-Haven. 1877.
Wicksteed, P.H., Londen. 1875.
*Willems, A., Brussel. 1870.
Willems, Dr. P.G.H., Leuven. 1887.
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Levensberichten der afgestorven medeleden van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van
1891. Leiden. - E.J. Brill. 1891.
Bericht.
De verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud der Levensberichten blijft voor
rekening der Schrijvers. Daar zij in overleg met de familie van de afgestorvenen tot
hunne taak zijn uitgenoodigd, acht het Bestuur der Maatschappij zich niet bevoegd
eenige wijziging in hun werk aan te brengen.
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Levensbericht van Mr. A.J. Duymaer van Twist.
Justum et tenacem propositi virum.
Bij het binnentreden der groote zaal van het Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage,
behangen met de portretten van vroegere bestuurders van Ned. Indië, wordt de
aandacht van den bezoeker wel in de allereerste plaats door één dier beeltenissen
getrokken. Te midden toch dier hooge ambtenaren, gedost in de rijk met goud
versierde uniform der Indische landvoogden, valt de afbeelding van één hunner in
het oog, gekleed in het kostuum van den ambteloozen burger, en eene figuur
vertoonende welke, niettegenstaande die eenvoudige kleeding, toch een diepen indruk
van waardigheid en achtbaarheid maakt en in geen enkel opzicht aan hare omgeving
te kort doet. Die figuur is het portret van Mr. Albertus Jacobus Duymaer van Twist,
Minister van Staat, Oud-Gouverneur-Generaal van Ned. Indië; een man, die aan
eenvoudige vormen hooge waardigheid van optreden verbond en die, door geboorte
en opvoeding in den deftigen burgerstand tehuis behoorende, toch met de meeste
onderscheiding de hooge betrekkingen vervulde,
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welke hem werden toevertrouwd, en als 's Konings vertegenwoordiger aller ontzag
en eerbied afdwong.
Onze Duymaer van Twist was de zoon van Mr. A.J. Duymaer van Twist, hoogleeraar
in de rechtsgeleerde faculteit te Groningen en van Judith v. Loghem1, die tot eene
aanzienlijke Deventersche familie behoorde. Familie-omstandigheden waren oorzaak,
dat Albertus Jacobus niet te Groningen geboren werd, maar op 20 Februari 1809 in
de geboorteplaats zijner moeder het levenslicht aanschouwde. Weldra werd Deventer
ook zijne woonplaats; op zijn tiende jaar verloor hij zijnen vader en het sprak wel
van zelf, dat Mevrouw D.v. Twist, die haar vaderstad een warme liefde toedroeg,
zich terstond daarna voor goed te Deventer vestigde. Herinneringen uit zijn
knapenleeftijd schijnen niet bewaard te zijn; dat hij de gelegenheid, die de latijnsche
school aldaar haren leerlingen aanbood, goed gebruikte, blijkt wel uit de
omstandigheid dat hij, volgens zijne eigen aanteekeningen, den 30 Sept. 18252 en
dus op vijftienjarigen leeftijd als student aan het Athenaeum Illustre werd
ingeschreven. Veel had hij daarbij te danken aan den Rector dier school, J. Brown,
een uitmuntend leeraar, van wien hij, even als ieder ander, die 's mans lessen heeft
gevolgd, altijd met grooten eerbied sprak. Dat D.v.

1

2

Ik dank de kennis van verschillende bizonderheden, hier medegedeeld, voor een goed deel
aan de welwillendheid, in de eerste plaats van Mevr. D.v. Twist, die mij verscheidene
aanteekeningen van haren overleden echtgenoot toevertrouwde en van den heer W.F. Leemans,
hoofdingenieur van den Waterstaat.
In het album der studenten aan het A.I. komt de naam van D.v. Twist het eerst op 2 Sept.
1826 voor. Ik dank deze bizonderheid, evenals verscheidene anderen, aan zijnen neef, Dr.
A.J. Kronenberg, conrector aan het Gymnasium te Deventer.
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Twist bij zijne medestudenten aan het Athenaeum een goeden naam had, bewees
zijne verkiezing tot assessor amplissimi senatus in 1827; dat hij daar ook de studie
niet verwaarloosde, bleek uit zijn candidaatsexamen in de rechten, dat hij op 18 Mei
1829 te Leiden met den hoogsten lof aflegde. In September van dat jaar vertrok hij
naar Leiden om zich aan hare Hoogeschool verder te bekwamen; in 1830 echter
werden zijne studiën afgebroken, daar hij vol geestdrift aan 's Konings oproeping
gehoor gaf en met de compagnie vrijwillige jagers tegen de Belgische opstandelingen
uitrukte. In het Brabantsche kantonnement ontving hij de aangename tijding, dat hem
een der grootste eerbewijzen te beurt was gevallen, die den student op
wetenschappelijk gebied kunnen worden toegekend; de bekroning van een antwoord
op een prijsvraag, door de Leidsche faculteit van rechtsgeleerdheid uitgeschreven,
en getiteld: ‘Quae fuit peregrinorum, in imperio Romano, conditio, tum libera
republica, tum sub Caesaribus1?’ Het oude groot auditorium te Leiden was den 8sten
Februari 1831 getuige van een ongewoon schouwspel: niet minder dan zes studenten,
gekleed in groot militair kostuum, als behoorende tot onderscheidene korpsen van
het Noord-Nederlandsche leger, ontvingen, benevens een tweetal andere studenten,
die niet waren uitgetrokken, op dien dag uit handen van den rector magnificus het
eeremetaal, in den dienst der wetenschap verworven. Na het einde dezer plechtigheid
keerde D.v. Twist naar zijne krijgsmakkers terug; het bijwonen van den tiendaagsche
veldtocht gaf hem weldra recht op een ander eereteeken, het Metalen Kruis, dat hem
den 5den April 1832 werd verleend en aan hem, evenals aan de

1

Gedrukt in de Annales Acad. L.B. 1830-1831.
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overige studenten-ridders den 22sten Juni 1832, - den dag van de onthulling van het
monument voor Beeckman, - op plechtige wijze op de Ruïne werd uitgereikt. Was
het voor menigeen, die den veldtocht van 1831 had medegemaakt moeielijk, zich
weder tot geregelde studie te zetten, met D.v. Twist was dit niet het geval. Reeds
den 30sten November 1831 slaagde hij in zijn doctoraal-examen en nog geen jaar later
promoveerde hij op den 20sten October 1832 onder professor v. Assen in het openbaar
en met den hoogsten graad op eene dissertatie: ‘de pactis quorum objectum est
physice, juridice, moraliter impossibile secundum juris naturalis, Romani et hodierni
principia.’
De vraag, waar hij zich zou nederzetten, zal den jongen rechtsgeleerde wel weinig
hoofdbrekens hebben gekost; Deventer, waar hij zoovele betrekkingen en vrienden
bezat, was de aangewezen plaats om met zijne gaven te woekeren. D.v. Twist zal
wel nimmer berouw van zijne keuze hebben gehad, want niet alleen vond hij in zijne
geboortestad eenen aangenamen werkkring en nam hij er spoedig eene algemeen
geachte stelling in, maar daar viel hem bovendien het hoogste geluk zijns levens te
beurt. In Mej. M.J. Beck, met wie hij zich den 7den September 1837 in den echt
verbond, vond hij eene waardige levensgezellin, die hem niet slechts in de hoogste,
maar tevens moeielijkste positie, welke eene Nederlandsche vrouw, niet bij den troon
geboren, kan innemen, maar ook in zijne verdere politieke loopbaan trouw ter zijde
stond, en gedurende zijn geheele leven alles voor hem was, gelijk hij ook alles voor
haar is geweest. Nadat D.v. Twist eenigen tijd als advokaat werkzaam geweest was,
werd hij bij Kon. Besl. van 17 Juni 1834 no. 121 tot Substituut-Officier te Deventer
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benoemd. Hij aanvaardde echter die betrekking niet; daarna werd hij op 19 Maart
1835 tot prokureur bij de rechtbank van eersten aanleg, later
arrondissements-rechtbank te Deventer, en vervolgens (16 Sept. 1838) bovendien
tot rechter- plaatsvervanger aangesteld. Spoedig werden hem door zijne medeburgers
verschillende eereposten toevertrouwd, o.a. het lidmaatschap der schoolcommissie.
Vooral stelde hij op prijs zijne benoeming tot regent van het krankzinnigengesticht,
die hem in staat stelde om met medewerking van Dr. Everts de nieuwere denkbeelden
over de verpleging dier ongelukkige kranken ook te Deventer toe te passen en het
verblijf van jammer en ellende, dat de bewaarplaats vóór zijn optreden vertoonde,
te veranderen in een geneeskundig gesticht, dat geheel aan de eischen van den tijd
voldeed. Bijna dagelijks bracht hij daar eenige oogenblikken door; de dames D.v.
Twist en Everts stonden hare echtgenooten trouw ter zijde; menige avond werd aan
de belangen van het gesticht gewijd en tevens een duurzame band gevlochten tusschen
hen, die gezamenlijk zóó krachtig een edel doel nastreefden1.
In hoeverre D.v. Twist zich in die dagen met de algemeene politiek inliet, heb ik
niet te weten kunnen komen. De door hem achtereenvolgens uitgegeven opstellen2

1

2

Zijne ondervinding, op dit gebied opgedaan, kwam hem in het vervolg te stade o.a. bij de
behandeling van het strafwetboek in de Tweede Kamer in 1847, en later bij de beoordeeling
der plannen tot oprichting van een krankzinnigengesticht te Buitenzorg (Rede Eerste Kamer
13 Nov. 1872).
‘Over het bewijs van tiendpligtigheid van landerijen volgens de thans bij ons op dat punt
bestaande wetten, bijzonder voor het geval dat van die tiendpligtigheid geene geschrevene
titels bestaan’ in Bijdr. tot regtsgel. en wetg. van den Tex en v. Hall, IX. 1835. p. 323.
(Ofschoon zelf tiendplichtig was D.v.T., dit zij in het voorbijgaan gezegd, een consequent
tegenstander van wetten op de afkoopbaarstelling van tienden. Hij zag daarin eene ontzetting
uit den eigendom, zonder dat het algemeen belang dit vorderde, en eischte in allen gevalle
ook het recht van den tiendheffer, om desverlangende te worden uitgekocht. Zie Zitt. Tweede
Kamer 18 Nov. 1858, 31 Juli 1860, Eerste Kamer 21 Dec. 1865, 8 April 1872). ‘Over den
regel: en fait de meubles la possession vaut titre’ in dezelfde Bijdr. XII. 1838. p. 233.
‘Ontwikkeling van de beginselen der wet op het onderstandsdomicilie van 28 Nov. 1818’,
in Tijdschr. v. staathuish. en statistiek, I. 4e stuk. 1841. p. 32.
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waren, voor zoover mij bekend is, uitsluitend van rechtsgeleerden en
staathuishoudkundigen aard. Wel was hij een ijverig voorstander van alles, wat kon
strekken tot ontwikkeling der welvaart van stad en provincie; de vergaderingen der
Rijn- en IJsselstoomboot-maatschappij te Kampen woonde hij getrouw bij, en stelde
hij in het streven dier maatschappij, om langs Zuiderzee en IJssel het verkeer van
Amsterdam met Duitschland te bevorderen veel belang. Misschien vestigde een en
ander de aandacht van de provinciale Staten op den bekwamen en ijverigen man;
zeker brachten trouwe vrienden, de leden der Tweede Kamer Cost Jordens en Bruce,
het hunne er toe bij om hunne kiezers op de hoogte te stellen van de groote
bekwaamheid, onafhankelijkheid van karakter en werkkracht, welke in den
eenvoudigen prokureur huisden. Hoe dit zij, den 6den Juli 1843 werd D.v. Twist door
de Staten van Overijssel tot lid der Tweede Kamer gekozen, zeer tot zijne eigene
verbazing, daar hij nimmer had kunnen vermoeden, op zoo jeugdigen leeftijd in 's
lands vergaderzaal te zullen worden geroepen, zonder ooit in gewestelijke of
gemeentelijke vertegenwoordiging een zetel te hebben bekleed. Met zijn optreden
in de Tweede Kamer vangt dat gedeelte van zijn leven aan, 't welk voor het algemeen
van belang is; vóór 1843 werkzaam in beperkten kring behoort D.v. Twist na dien
tijd tot de geschiedenis van het Vaderland.
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I.
Het waren belangrijke dagen toen D.v. Twist voor het eerst in de Tweede Kamer
optrad, dagen van opgewekt politiek leven, maar ook van spanning en verdeeldheid
en waarin het moeielijk moest vallen om zich niet aan een der uiterste partijen aan
te sluiten. Aan den eenen kant stond het Ministerie, - toen nog slechts de dienaresse
der kroon, - dat, gebukt gaande onder de feilen zijner voorgangers, wel in het
finantieële verbetering wilde aanbrengen, maar overigens halsstarrig aan het oude
vasthield, en, blind voor de teekenen des tijds niet begreep of begrijpen wilde, dat
geheel andere hervormingen, ook in het politieke noodzakelijk waren. Scherp stond
daar tegenover de oppositie, sterk door haar vertrouwen in de beginselen voor welke
zij streed, die in den treurigen finantieëlen toestand van ons land een krachtig middel
van verzet tegen de Regeering vond, zoo zelfs dat zij in het herstel der finantiën,
zonder hervorming onzer staatsinstellingen in vrijzinnigen geest, eerder een nadeel
dan een voordeel scheen te zien. Groot was de verzoeking voor een jeugdig lid, van
vrijzinnige gevoelens, om zich bij die oppositie aan te sluiten en te schitteren door
het gispen van het bestaande, te meer omdat hij zoodoende zeker kon zijn van den
lof der oppositie-pers welke ieder, die niet in het gareel der partij liep, de
kwaadaardigste en scherpste beleedigingen toevoegde en daarbij ook hen, die
gematigde beginselen waren toegedaan, niet spaarde. D.v. Twist aarzelde echter geen
oogenblik. Hij gaf zich van den beginne aan zooals hij was; reeds terstond bij zijn
optreden lag de weg afgebakend, dien hij zou volgen en van dat pad is hij geen
handbreed afgeweken van het oogenblik, dat hij als vertegenwoordiger zit-
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ting nam tot den dag waarop hij de Tweede Kamer als voorzitter verliet. Zijne
onverzettelijkheid in datgene, wat hij voor rechtvaardig hield, ging soms wel in zeker
doctrinarisme over; zijn praktische blik en de zin voor het historische, die hem in
hooge mate eigen was, verzachtten echter de scherpe kanten van dien karaktertrek.
Van den aanvang af is hij steeds volkomen onafhankelijk, in de eerste plaats tegenover
de Regeering, aan wie hij menig hard woord en welverdiend verwijt niet spaart,
overtuigd als hij is, dat zij op een dwaalweg verkeert en door hare hardnekkigheid
om elke politieke verbetering te weigeren, Koning en Vaderland groote schade
toebrengt. Maar evenzeer is hij volkomen zelfstandig tegenover de oppositie, wier
groote aanvoerders, onder welke zelfs Thorbecke, hij menigmaal met klem bestrijdt;
van nature een bij uitnemendheid gouvernementeel man, weigert hij volstandig dwang
uit te oefenen en de Regeering langs een zijweg te noodzaken toe te staan wat hij
verlangt, al weet hij dat hij zich zoodoende aan allerlei miskenning zal blootstellen,
voor welke zijn fijn besnaard gemoed zeer gevoelig was. Gematigd in den goeden
zin van het woord wil hij, waar het allerbeste niet te verkrijgen is, met de
omstandigheden rekening houden, en zich met verbetering tevreden stellen, als
afschaffing niet mogelijk is. Doch niet alleen in de gedragslijn, die hij als staatsman
volgt, blijft D.v. Twist dezelfde; ook de vorm, waarin hij zijne gedachten kleedt,
staat van den aanvang vast. Door niemand is het karakter zijner parlementaire
welsprekendheid beter gekenschetst dan door zijn medelid in de Eerste Kamer, den
heer I.D. Fransen v.d. Putte, die in de bijeenkomst dier Kamer op Vrijdag 30 Dec.
1887 aan den overleden staatsman een schitterende hulde bracht en getuigde dat
diens redevoeringen
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werden uitgesproken ‘in den logischen vorm, waarvan hij het geheim bezat en naar
geene andere methode dan deze, om uit de eenvoudigste beginselen op te klimmen
tot het meer samengestelde, om den gespannen toehoorder wel te doen gevoelen, dat
de slotsom die hij voordraagt, het noodzakelijke uitvloeisel is van een keten van de
eenvoudigste, met elkander door een onverbreekbaren band samensluitende
redeneeringen zoodat, indien men met hem den eersten mijlpaal van den weg heeft
afgelegd, men noodzakelijk de geheele reis met hem moet ondernemen en tot de
erkentenis moet komen dat werkelijk zijn weg de kortste, de beste, de zekerste is.’
Welnu! dezelfde eigenschappen, opgemerkt door den man die D.v. Twist op rijpen
leeftijd het woord heeft hooren voeren, kenschetsen reeds den spreker van 1844 en
volgende jaren. Wanneer ik mij den jongen, slanken redenaar uit die dagen voorstel,
dan komt mij onwillekeurig het beeld voor oogen dier Engelsche staatslieden uit de
gulden tijden van het Britsche parlement, die niet door gloed en hartstocht eene
vergadering trachten mede te slepen en te bezielen, of door geestige en schitterende
redeneringen hunne medeleden zoeken te verrassen, maar die door het gewicht hunner
argumenten, in kalmen doch keurigen betoogtrant voorgedragen, hunne omgeving
overtuigen, en slechts zelden op het gemoed, maar des te meer op het verstand hunner
hoorders werken. Want ofschoon D.v. Twist, waar dit noodig was, met warmte zijne
meening bepleit, wordt hij in gloed en hartstocht door zijne medeleden Luzac en v.
Dam v. Isselt zeker overschaduwd. Maar hij is onovertroffen in zijnen logischen
redeneertrant; zakelijke belangen op zaakrijke wijze behandelende, zonder daarom
den vorm te verwaarloozen, zoekt hij niet slechts tijdelijk te overreden, maar
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weet hij voor goed te overtuigen1. In deze periode neemt hij slechts zelden het woord,
als het groote politieke vraagstukken geldt, waarbij het mogelijk is te schitteren; hij
heeft spoedig zijn eigen terrein gekozen, waar hij weldra als meester geldt. Is in den
aanvang zijn invloed nog gering, allengskens oefent hij meer en meer gezag uit en
van alle kanten worden weldra zijne talenten, zijne onkreukbare eerlijkheid en zijne
zelfstandigheid erkend en geëerbiedigd. Thorbecke, tegenover wien D.v. Twist, met
alle waardeering voor 's mans genie, toch menigmaal in die dagen als tegenstander
optrad, ver klaarde dat hij ‘bij uitstek gaarne met hem sprak, omdat men altijd van
hem leerde’, en Groen van Prinsterer betuigde openlijk dat hij zijn medelid, - die
toch een felle tegenstander was van het overbrengen van den godsdienststrijd op
politiek gebied, - de hoogste achting toedroeg2.
Inderdaad; D.v. Twist had weldra behoefte aan de volheid zijner gaven van verstand
en karakter bij de moeielijke vraagstukken, die mede aan zijne beslissing werden
onderworpen. De toestand onzer finantiën was hoogst zorgelijk: aanzienlijke tekorten
waren schering en inslag op eene begrooting, die alleen voor renten der staatsschuld
ongeveer ƒ 39.000.000 raamde. Het voorstel, door den Minister Rochussen verdedigd,
om door con-

1

2

Niet geheel ten onrechte is aan D.v.T. wel verweten geworden, dat hij soms ‘te veel
appuijeerde,’ en als het ware in de Kamer college gaf. De wensch die hem bezielde, om wel
begrepen te worden, en niet de minste aanleiding tot misverstand te geven, was daarvan de
zeker alleszins te billijken oorzaak.
In eene latere periode getuigde Mr. J. Kappeyne v.d. Copello van hem, dat hij na Thorbecke's
dood de grondigste kenner was van ons staatsrecht en onze meest wetenschappelijke financier.
Themis 1872. p. 415.
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versie tot redding te komen, was als geheel onvoldoende door de Tweede Kamer ter
zijde gesteld; de opengevallen plaats vervulde v. Hall als tijdelijk Minister van
finantiën. Om herstel aan te brengen bleef er weinig anders over, dan door de heffing
eener buitengewone belasting de noodige middelen aan de schatkist te verschaffen;
het was echter te voorzien, dat een zoodanig voorstel buiten de Kamer de hartstochten
ten felste zou opwekken en daar binnen krachtig verzet zou uitlokken, zoolang niet
bezuinigingen op groote schaal werden toegezegd en geen belofte werd gegeven, dat
de grondwettige instellingen zouden worden herzien. Het spreekt van zelf dat de
vraag, hoe v. Hall de bestaande moeielijkheden zou trachten op te lossen? alle
gemoederen in groote spanning hield. Andere belangen geraakten op den achtergrond;
vooral zal dit wel het geval geweest zijn op den 11den Dec. 1843, toen de eerste drie
ontwerpen van wet tot herstel van den finantieëlen toestand bij de Tweede Kamer
werden ingediend. En toch zal zeker nog iets anders dien dag de aandacht dier
vergadering in hooge mate hebben opgewekt; de eerste redevoering, door D.v. Twist
in haar midden uitgesproken. Het terrein, waarop hij zich toen begaf was het gebied,
dat hij ook later met voorliefde zou betreden, het beheer n.l. der finantiën. Ditmaal
gold het een wetsontwerp tot aflossing en intrekking van schuld over 1843. Dezelfde
eigenschappen, die voortaan zijne redevoeringen zouden kenmerken, worden reeds
in zijne ‘maidenspeech’ aangetroffen. Scherp logisch redeneerende gaat hij in
bondigen betoogtrant recht op het doel af, vat aanstonds de hoofdvraag, welke het
geldt, in het oog, ontdoet deze van alle bijvoegselen en weet eindelijk, terwijl de
goede kanten van het voorstel worden aangetoond, toch zonneklaar het hoofdgebrek
in het
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daglicht te stellen, dat hem belet zijne stem vóór het ontwerp uit te brengen. De eerste
vraag, die hij stelt is deze: ‘is de Staat tot aflossing verplicht?’ want is dat het geval,
dan mag de overweging of zij nadeelig is, niet meer in aanmerking komen. Voor een
deel der schuldbrieven erkent hij die verplichting, doch voor de overigen berust zij,
naar zijne meening, op geen enkelen wettelijken grondslag, zooals hij in
bizonderheden aantoont. Hij eindigt met een logika, aan welke geen ontkomen is,
als hij der Regeering toevoegt: uw voorstel geeft óf te veel óf te weinig. Is er
verplichting tot aflossing, dan geeft gij te weinig, door slechts een uitzicht op aflossing
te openen; bestaat die verplichting niet, dan is het niet staatkundig haar, zij het ook
voor de toekomst, op u te nemen waar, zooals hier het geval is, de aflossing met
nieuwe schulden gekocht moet worden.
Zeer spoedig daarna werd D.v. Twist geroepen zijn stem uit te brengen over drie
ontwerpen van wet aanwijzende de middelen tot dekking van den achterstand van
vóór 1840 en tot aanvulling der middelen ter dekking der uitgaven, begrepen in de
begrootingen over 1841-1843 en 1844-1845. Zij vormden één geheel met een drietal
anderen, kort na genen voorgesteld, en die hoofdzakelijk ten doel hadden door eene
vrijwillige leening à 3 percent den Staat het noodige geld te verschaffen tot het dekken
van den achterstand, en voorts bepaalden dat, bij mislukking dier leening, eene
buitengewone belasting van 1 1/2 percent zou geheven worden van de bezittingen
en de inkomsten, tot bezittingen herleid. Ofschoon er, na de verwerping der voorstellen
van Rochussen aan andere redmiddelen wel niet te denken viel, ja zelfs de
hoofdgedachte der voordracht van de oppositie afkomstig was, werd toch een
geweldige beweging tegen
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de ontwerpen in het leven geroepen en de plannen der Regeering op één lijn gesteld
met Alva's bloedbelasting, die den opstand in de Nederlanden had helpen veroorzaken.
Bezielde velen inderdaad de vrees, dat aan het volk een last zou worden opgelegd,
die ondragelijk zou blijken, bij de hoofdleiders der oppositie gaf zeker de overtuiging
den doorslag, dat de aanneming der voorstellen aan het stelsel van behoud eene groote
overwinning zou verschaffen, en dat door het herstel der finantiën het krachtigste
wapen, om op grondwetsherziening aan te dringen, haar uit de handen zou worden
geslagen. v. Hall, meester in de politieke strategie, wist het, niettegenstaande het
krachtig verzet der tegenpartij, daarheen te leiden, dat allereerst de drie ontwerpen
tot dekking van den achterstand in openbare zitting zouden worden behandeld; waren
deze eenmaal aangenomen, dan moest de rest ook wel tot wet worden verheven.
In de zitting van 6 Febr. 1844 voerde D.v. Twist over die ontwerpen het woord.
Terwijl hij gewoonlijk de finantieële zijde van een vraagstuk bij voorkeur behandelde,
trad zij in deze redevoering op den achtergrond, hoewel hij toch verklaart tegen het
wetsontwerp betreffende den achterstand van vóór 1840 te moeten stemmen, omdat
de daarbij aangeboden staat, naar zijne overtuiging, geene waarheid bevatte.
Hoofdzakelijk bespreekt hij de vraag, of men de aanneming afhankelijk moest maken
van eene verklaring der regeering aangaande eene in te dienen grondwetsherziening,
zooals door zeer velen verlangd werd. Die vraag moet, naar zijne meening, ontkennend
beantwoord worden. Wel is hij overtuigd van de noodzakelijkheid dier herziening,
welke eene nationale wensch is geworden, maar hij betwijfelt de bevoegdheid der
Kamer om die voorwaarde
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te stellen. Bovendien is de regeling der geldelijke aangelegenheden, bij de aanhangige
wetsontwerpen voorgesteld, eene levensvraag: allereerst moet de vaste grondslag
zijn opgetrokken, waarop een verbeterd staatsgebouw kan rusten; zorgen wij dus,
zegt hij, dat wij onze grondwettige instellingen behoorlijk kunnen regelen, en laten
wij daarna bespreken, hoe die zullen zijn. Maar zelfs al bezat de Kamer het recht en
de macht eene grondwetsherziening af te dwingen, zoo zoude die dwang, zooals de
ondervinding in 1840 geleerd had, niet dan weinig beduidende wijzigingen ten
gevolge kunnen hebben.
De strijd, in de eerste dagen van Februari 1844 gevoerd, was slechts eene
schermutseling, vergeleken met den heeten slag, in het einde dier maand gestreden.
De Regeering weigerde hardnekkig ook maar de minste toezegging tot
grondwetsherziening te doen, terwijl deze buiten de Kamer met steeds klimmenden
hartstocht werd geeischt. De vraag was, of de Tweede Kamer, ook zonder die
toezegging zou willen medewerken om der Regeering de middelen te verschaffen
om den toestand der schatkist op afdoende wijze te verbeteren, dan wel of zij zou
verkiezen de finantieële voorstellen te verwerpen, op het gevaar af aan 's lands krediet
een gevaarlijken slag toe te brengen. De stelling van D.v. Twist was door zijne eerste
redevoering reeds in hoofdzaak afgebakend: met volkomen klaarheid en zóó, dat er
geen de minste twijfel aan zijn gevoelen kon overblijven ontvouwde hij de redenen,
die hem bewogen vóór de ontwerpen te stemmen, in eene rede, den 27sten Februari
1844 uitgesproken, die op zijne toekomst, deels zelfs op zijne levensopvatting eenen
grooten invloed zou uitoefenen. ‘Drie punten,’ zoo zegt hij, ‘moet men steeds levendig
voor den geest houden. In de eerste plaats den
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waarachtigen toestand van ons finantie-wezen, zonder overdrijving, maar ook vooral
zonder verbloeming. Die toestand is diep treurig: tekorten over 1840 en vroeger:
tekorten over 1841, 1842 en 1843, ziet daar het verledene! En vraagt gij naar het
tegenwoordige en naar de toekomst? Wij zijn nog op het oogenblik bezig met het
daarstellen van een tekort over dit dienstjaar, hetwelk voorloopig op 5 miljoen wordt
geschat! En een tekort van weinig minder berekenen wij nu reeds over de jaren
1845-50, ja zelfs ook na 1850 en voor alle volgende jaren - wanneer de tegenwoordig
bestaande toestand van zaken blijft voortduren.’ In de tweede plaats verlangt de
groote meerderheid afdoende maatregelen; zoodanige waren de vroeger voorgestelde
conversiewetten niet, evenmin als een belasting op de inkomsten. Eindelijk is het
noodig zich voor begoochelingen te wachten, en de waarheid niet over het hoofd te
zien, dat als er één is, die ontvangt, er noodzakelijk één is, die moet betalen. Die
waarheid werd in de verschillende plannen, in die dagen openbaar gemaakt, maar al
te zeer verwaarloosd. Alle plannen nu, waarbij men het raadsel meent te hebben
opgelost, hoe de één zal ontvangen, zonder dat een ander betaalt, zijn niets anders
dan begoochelingen, die zullen verdwijnen voor de onverbiddelijke werkelijkheid
en niets dan teleurstelling achterlaten. Uitgaande van deze beginselen, onderzoekt
hij de bezwaren, die tegen de ontwerpen werden aangevoerd en die hij tot de juiste
verhouding terugbrengt, al ontkent hij niet, dat de voorgestelde belasting, bij
mislukking der leening, op sommige klassen zwaar zal drukken. Maar ‘kennende
derhalve en erkennende de dringende behoefte, waarin moet worden voorzien, willen
wij niet te gronde gaan; wetende dat ook door deze Kamer afdoende middelen zijn
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verlangd; overtuigd dat de schatkist niet kan ontvangen, zonder dat de natie worde
belast; en wanneer mij dan plannen worden voorgelegd, die wel drukkend zijn voor
de natie, maar die hare krachten niet te boven gaan, die wel moeielijkheden opleveren
in de uitvoering, maar toch des noods uitvoerlijk zijn, - die tot geene grootere
onbillijkheden aanleiding geven, dan die aan iedere buitengewone belasting uit den
aard der zaak zijn verbonden, - die de eerste groote stap kunnen zijn tot herstel van
ons finantiewezen en van onze welvaart, dan zoude ik voor mij rekenen aan mijnen
plicht en mijne roeping ontrouw te zijn, wanneer ik die plannen verwierp; dan zoude
ik meenen te doen als de schipbreukeling, die weigert het zinkende wrak te verlaten,
omdat ook de reddingsboot hem aan ongemak en gevaar zal blootstellen, zonder hem
de wiskunstige zekerheid te geven, dat zij hem behouden in veílige haven zal
brengen!’
Hij eindigt met een woord over de herziening en verbetering onzer instellingen
die hij gebrekkig noemt, en wat misschien nog erger is, bij de natie geminacht.
Zoolang hij in de Kamer zitting heeft zal hij niet nalaten, daarop terug te komen.
Niet dat hij herziening zou willen afdwingen; daardoor toch zou deze de groote
politieke kracht ten goede missen, die hij hoopt dat eenmaal van haar zal uitgaan.
‘Ik heb,’ zoo eindigt hij, ‘geen ander plan dan om de overtuiging der behoefte met
elken dag te helpen verlevendigen en versterken, omdat ik dit vast vertrouwen heb,
dat slechts één ding zal noodig zijn om onze wenschen zeker en dadelijk vervuld te
krijgen, te weten: de overtuiging bij het geëerbiedigde Hoofd van den Staat, dat een
herziening onzer grondwet zoude strekken tot waarachtig heil van het getrouwe
Nederlandsche volk!’
Zonder aarzelen sprak D.v. Twist, zooals altijd, ook toen zijne volle overtuiging
uit, nimmer angstvallig berekenende wat dit hem wel zou kunnen kosten. Toch kon
hij vooruitzien dat hij, zóó handelende, een groot gedeelte der vooruitstrevende partij
ten hoogste zou verbitteren en dat hare organen niet zouden nalaten hem
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dien ‘afval’ betaald te zetten. Dit bleef dan ook niet uit: aangevoerd door de
Arnhemsche Courant, gaven zij toen, en vooral ook later na de mislukking der
grondwetsherziening in 1844 den ‘middelmannen’ de volle laag, die als cameleons,
overloopers en vleermuizen werden gekenschetst. Dit maakte op D.v. Twist een
diepen indruk; de ruwe aanval kwetste zijne aristokratische natuur en griefde ten
diepste het eerlijk gemoed van den man, die wel strijd wilde voeren over beginselen,
maar een afkeer had van persoonlijke aanvallen, te meer wanneer dit geschiedde op
eene zoo kwetsende en verachtelijke wijze, als in 1844 het geval was. De houding,
toen ter tijde tegenover hem en zijne medestanders door die pers aangenomen, had
grooten invloed op zijne latere loopbaan. Meermalen aangezocht zich met eene
ministerieële portefeuille te belasten, weigerde hij steeds aan die opdracht te voldoen.
Hij had de overtuiging gekregen, dat hij niet als een vertegenwoordiger der liberale
partij kon optreden; ‘de vleermuis’, zóó laat hij zich soms bitter uit, ‘is daartoe niet
geschikt!’ Zoodoende werd het land beroofd van eenen Minister, die hoogst
waarschijnlijk juist door zijne bezadigdheid eenen uitnemenden invloed zou hebben
uitgeoefend. Misschien wijst echter die houding op een gebrek, aan zijne deugden
eigen: hij was te fijngevoelig om de talrijke speldenprikken te verachten, aan welken
een staatsman thans voortdurend bloot staat, en bezat ook niet die groote eigenschap,
onwaardeerbaar in een bestuurder: het onverwoestbaar zelfvertrouwen, dat iemand
doet gelooven geroepen te zijn om datgene tot stand te brengen, wat anderen niet
vermogen te volvoeren. Er lag ook deze waarheid in zijne opvatting: D.v. Twist was
geen bepaalde partijman, zooals men dien weldra zou verlan-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

18
gen. Dit bewijst niet alleen zijne redevoering van 1844, maar zijne geheele verdere
loopbaan legt daarvan getuigenis af, zooals ook blijkt uit de onafhankelijke houding,
die hij steeds tegenover den grooten leider der liberale partij innam, dien hij hoog
achtte, maar wiens voorstellen hij soms krachtig bestreed. Dat hij op den duur
daardoor won, en een bij uitnemendheid invloedrijk staatsman werd, hebben latere
gebeurtenissen bewezen; zijne overtuiging echter, dat hij niet als Minister moest
optreden, hebben zij nooit kunnen schokken.
Met volle overtuiging dan had D.v. Twist zijne stem gegeven aan het wetsontwerp,
dat de Regeering in staat stelde door het herstel der finantiën den weg te banen tot
de herziening onzer grondwettelijke instellingen. Hij deed dat in de vaste overtuiging
dat zij zelve, na de blijken te hebben ontvangen van de offervaardigheid der natie,
met afdoende voorstellen voor den dag zou komen. Herhaalde malen liet hij zich in
dien geest uit, o.a. in de vergadering van 20 Juni 1844 bij de behandeling van het
wetsontwerp ter verwisseling der nationale schuld; - een uitvloeisel der leening van
dat jaar. ‘Daar de Regeering,’ zoo redeneert hij, ‘geene herziening wil voorstellen,
gelooft zij niet, dat de natie die wil, en daar de Kamer niet kan worden ontbonden,
zoo blijft er niets anders over dan een algemeen petitionnement, om haar de
overtuiging te geven, dat natie en Tweede Kamer het in dit opzicht volkomen eens
zijn.’ Krachtig sprak hij ook op 30 Oktober 1844 zijne meening uit, toen bij de
behandeling van het adres van antwoord op de troonrede, waarin de wenschelijkheid
was uitgesproken eener tijdige herziening der grondwet, het lid der Kamer de
Kempenaer voorstelde dat de vergadering de noodzakelijkheid eener onverwijlde
herziening zou uit-
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drukken. Ofschoon teleurgesteld, dat de Regeering in haar stilzwijgen bleef volharden,
kon D.v. Twist zich toch niet met dien aandrang vereenigen. Na eene herhaalde
verklaring, dat eerst eene hervorming onzer finantiën moest voorafgaan, doet hij
uitkomen, dat algemeen de behoefte aan herziening erkend was, maar dat er tevens
groot verschil van meening over den inhoud bestond. Daaruit volgde ook de
noodzakelijkheid, dat zij niet van de Tweede Kamer, maar van de Regeering moest
uitgaan, in welk geval zij ook als weldaad zou worden ontvangen, terwijl zij niet
onverwijld, maar tijdig, in kalme dagen, behoorde te worden ondernomen. Ofschoon
de oorspronkelijk voorgestelde zinsnede, die dus ook het gevoelen van D.v. Twist
uitdrukte, behouden bleef, weigerde de Eerste Kamer toch zich met het zóó gematigd
gestelde adres te vereenigen. D.v. Twist bestreed krachtig het voorstel, daarmede de
zaak voor afgedaan te houden. Het gold hier de rechten van Koning en Tweede Kamer
te handhaven. Als de Koning gesproken had, paste het der Tweede Kamer Hem
eerbiedig, doch vrijmoedig te antwoorden. De Tweede Kamer had een zelfstandig
bestaan; niemand, zelfs niet de Eerste Kamer, kon haar beletten den Troon te naderen.
Zijne meening werd aanvankelijk door de meerderheid zijner medeleden gedeeld;
de vergadering vereenigde zich met een voorstel, om het adres weder aan de Eerste
Kamer te zenden, doch met bijvoeging eener zinsnede, waaruit bleek, dat de Eerste
Kamer niet instemde met den wensch tot grondwetsherziening, in het adres
voorkomende. Dit mocht echter niet baten; de Eerste Kamer berichtte hare zuster,
dat zij geene reden vond zich met het voorgestelde adres te vereenigen, en nu werd
dit schrijven voor kennisgeving aangenomen en dus
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geen adres van antwoord den Koning aangeboden; zeer tegen den zin van D.v. Twist
die, ofschoon in het algemeen geen voorstander van zulke adressen, zich nu toch
voor het voorstel van Luzac verklaarde om de zelfstandigheid der Tweede Kamer te
handhaven en een eigen adres in te dienen; - iets 't geen der Regeering zeer
onaangenaam zou zijn geweest. De Ministers woonden, naar gewoonte, de
beraadslagingen over het adres niet bij. D.v. Twist keurde dit herhaalde malen af,
ook later, toen hij in 1846 als lid der Commissie van redactie optrad (27 Oktober).
Toch weigerde hij telkens zijne stem te geven aan een voorstel, om de Ministers uit
te noodigen, bij die discusssie tegenwoordig te zijn, daar men hen daartoe toch niet
kon dwingen en de uitnoodiging dus volkomen doelloos en beneden de waardigheid
der Kamer zou zijn.
Het vraagstuk van de herziening der grondwet, dat de Eerste Kamer zelfs niet in
een adres wilde aangeroerd zien, kwam zich weldra op een geheel andere wijze aan
de algemeene aandacht opdringen. In de bijeenkomst toch der Tweede Kamer van
10 Dec. 1844 dienden eenige harer leden het bekende voorstel in tot wijziging der
grondwet, waarin de vooruitstrevende partij hare wenschen had nedergelegd. Na de
mededeelingen van Mr. de Bosch Kemper1 is het algemeen bekend dat die stap van
Thorbecke zelven uitging, die Luzac op het sleeptouw nam, en het ontwerp aan enkele
vrienden mededeelde. Daarna werd besloten tot eene vertrouwelijke samenkomst
met eenige leden der Tweede Kamer, voorstanders eener grondwetsherziening, onder
welke ook D.v. Twist, ten einde het voorstel door een groot getal leden te doen
indienen. De bijeenkomst had plaats ten huize

1

Geschiedenis v. Nederland na 1830. IV. 486.
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van Schooneveld, waarschijnlijk op 2 December. Uit de aanteekeningen, door D.v.
Twist ten behoeve van de B. Kemper opgesteld, ontleen ik het volgende, dat doet
zien, hoe weinig de voorstellers hechtten aan het gemeen overleg met hunne
medeleden.
‘Die conferentie had plaats. Een groot aantal leden was daarbij
tegenwoordig. Ik moet hier evenwel opmerken, dat ons zeer weinig tijds
gelaten was om het voorstel behoorlijk na te gaan. Ik had het slechts 24
uren vóór de conferentie. In die conferentie had ik, en vele anderen met
mij, bezwaar tegen het doen van een voorstel tot het nemen van het
initiatief, en vooral tegen dit voorstel. Bezwaren tegen een voorstel in het
algemeen. Het liet zich moeielijk voorzien, dat daardoor de zaak der
grondwetsherziening inderdaad zou bevorderd worden. Zelfs in de Tweede
Kamer was er weinig kans, dat zoodanig voorstel zou worden aangenomen;
niet alleen om het groote verschil van opinie omtrent vele punten, zelfs
bij voorstanders der grondwetsherziening, maar ook omdat velen meenden,
dat de voorstellen daartoe van de Kroon behoorden uit te gaan. Werd een
voorstel in de Tweede Kamer afgestemd, de Regeering zou er door worden
versterkt in haar verzet. Maar aangenomen al het bijna niet aannemelijke
dat het voorstel door de Tweede Kamer werd aangenomen, kon men
hetzelfde op eenigen redelijken grond in de Eerste verwachten? En zoo
al: en aangenomen dat de Kroon in het voorstel bewilligde: ook in dat
geval zou de Kroon althans schijnen gedwongen te zijn. En men wenschte
juist door de grondwetsherziening den band tusschen Nederland en Oranje
te versterken. Het streven moest dus voor het tegenwoordige zijn bij elke
gelegenheid en door alle geoorloofde middelen de Kroon te overtuigen
van de behoefte aan herziening der grondwet.
Bezwaren vooral tegen dit voorstel. Naar mijne meening en die van vele
anderen ging het te ver. Het zou velen, zoo in als buiten de Kamer van de
grondwetsherziening afschrikken. Het waren hoofdzakelijk twee punten,
die toen bij de korte discussie ter sprake kwamen: 1e. de rechtstreeksche
verkiezingen. De sprong was te groot voor geleidelijke ontwikkeling; onze
natie daarvoor niet rijp. 2e. De volkomen gelijkstelling met betrekking tot
wetgeving en bestuur tusschen Nederland en de koloniën. Immers én de
koloniën
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én het moederland zouden volgens bizondere wetten geregeerd worden.
Slechts in exceptioneele gevallen zou eene wet voor beiden gelden. En in
de koloniën én in het moederland zou de Koning bestuur of opperbestuur
hebben. Voor deze gelijkstelling was men, bij verschil van toestanden,
huiverig.
Nadat op deze wijze eenigen tijd over en weder was gediscussieerd maakte
de heer Thorbecke met een kort woord daaraan een einde. Dat korte woord
kwam in substantie hierop neer: dat het bleek dat er verschil van gevoelen
bestond, zoowel omtrent het doen van een voorstel, als omtrent dit voorstel
en het dus doelloos zou zijn de discussie verder voort te zetten. De
voorstanders zouden den volgenden dag (meen ik) eene nadere conferentie
houden. Het bleek dus, dat ons slechts de vraag was voorgelegd, om al of
niet onze namen te zetten onder het voorstel, zooals het geformuleerd was.
Het grootste gedeelte ging heen; het achttal bleef over, waarbij zich
naderhand Anemaet voegde.’
De weinige instemming, die zij ondervonden, schrikte de negenmannen niet af; het
voorstel tot grondwetsherziening werd ingediend. Wat stond nu D.v. Twist te doen.
‘Het voorstel, eenmaal gedaan zijnde, was ook het kwaad, dat wij er van vreesden,
gedaan. Hij wenschte nu:’ zoo vervolgt hij ‘het zooveel mogelijk ten goede te leiden,
er de vruchten van te plukken, door ten slotte te doen uitkomen wat de meerderheid
der Tweede Kamer ten opzichte van de grondwetsherziening verlangde. Dat verlangen
zou vermoedelijk niet zóó ver gaan als het voorstel.’ Van daar dat hij in de vergadering
van 26 Mei 1845 zich verklaarde vóór het in behandeling nemen van het voorstel,
zonder daarbij Regeering noch voorstellers te sparen. Steeds, zoo sprak hij, was hij
een voorstander geweest van grondwetsherziening, doch zoo'n stout plan als dit was
hem nooit in de gedachten gekomen. Door het voorstel werden de beginselen van
het Nederlandsche staatsrecht omvergeworpen; liever volgde hij het Engelsche stelsel,
om door bedachtzame ontwikkeling van het
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bestaande vooruitgang te verkrijgen. Hij is dan ook geen voorstander van verandering
van het kiesstelsel en gelooft niet, dat het voorstel de goede zaak zal bevorderen, en
dat dit de wijze is om ‘het boekje’ (d.i. de grondwet) in de zeden en gewoonten der
natie over te doen gaan. Ook is, naar zijne meening, de groote menigte er niet vóór;
deze heeft alleen oor voor de leus van bezuiniging, maar de voorstellers zijn te braaf
om deze voor te spiegelen. Hij ontving de grondwetsherziening het liefst als een
‘weldaad des Konings.’ Deze laatste uitdrukking herhaalde en verdedigde hij den
volgenden dag, en voegde er aan toe, dat de vertegenwoordiging het recht niet had,
herziening te eischen, terwijl het er ook treurig zou uitzien, als de Koning niets gaf,
dan alleen dat, wat zij recht had te vorderen. Ofschoon het afkeurende dat de
Regeering zich meer en meer terugtrekt, bleef zijn vertrouwen ongeschokt, dat eene
herziening zal worden aangeboden; daarvoor stond hem 's Koning's woord borg, die
verklaarde daartoe te zullen overgaan, zoodra Hij de zekerheid had verkregen, dat
de belangen van het Nederlandsche volk daardoor zouden worden behartigd.
Het besluit der Tweede Kamer, om het voorstel niet in overweging te nemen,
wekte een storm van verontwaardiging op in de vooruitstrevende partij, die zich meer
en meer met Thorbecke begon te vereenzelvigen, en die ook hen niet spaarde, welken,
zooals D.v. Twist, het voorstel wel hadden willen behandelen, doch de indiening
daarvan afkeurden. Dat deze beleedigende taal op D.v. Twist diepen indruk maakte
is reeds vermeld; zij mocht hem echter niet in zijne overtuiging schokken, dat de
handelswijze der negenmannen onstaatkundig was geweest. Een twintigtal jaren later
schrijft hij nog aan de Bosch Kemper:
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‘Heeft nu inderdaad het bedoelde voorstel, de loop en de afloop daarvan,
de zaak der grondwetsherziening bevorderd? Men heeft het beweerd, maar
ik meen het te mogen betwijfelen. Eerst kwam er stilstand. Later was het
de afstemming der kieswet, die de overtuiging der behoefte aan
grondwetsherziening scheen te hebben gevestigd. Maar in welke geringe
mate ook toen nog de noodzakelijkheid tot wijziging erkend werd, dat
bewijzen de in het begin van 1848 ingediende 27 ontwerpen. De waarheid
is, dat de gebeurtenissen van 1848 eigenlijk den stoot hebben gegeven.
Ware Willem II daardoor niet verschrikt geworden, (omstandigheid die
niemand kon voorzien), 't zou nog te bezien hebben gestaan door welke
politiek men het meeste had verkregen, door die van de drijvers, of door
die van de meer gematigden. Toen ik in 1848 den Koning sprak begon Hij
met te zeggen: (in substantie; het is mogelijk dat ik de woorden niet
volkomen juist teruggeef): ‘Er is veel gebeurd, sedert wij elkander het
laatst gezien hebben; misschien meer dan gij hadt verwacht of verlangd.
Maar wij moeten nu met vereenigde kracht streven om de zaak tot een
goed einde te brengen.’
En daarmede stemde ik van ganscher harte in.’ Deze uiting is te belangrijker omdat
D.v. Twist, toen hij die nederschreef, een warm vriend van Thorbecke was geworden,
terwijl hij in 1844, naar wij reeds weten, met groote vereering voor 's mans talenten,
er toch verre van verwijderd was, met hem in intieme verhouding te staan.
Mocht D.v. Twist door de drijvers buiten de Kamer worden verguisd en geminacht,
in dat lichaam kreeg hij, zeer zeker ook door zijne onafhankelijke houding, reeds
spoedig eene niet geringe beteekenis. Daarvan getuigde o.a. zijne verkiezing tot lid
der Commissie, belast met het ontwerpen van een nieuw reglement van orde (1846),
nadat eene poging in die richting in 1845 was mislukt, tengevolge eener vereeniging
van geavanceerden en conservatieven, tot leedwezen van D.v. Twist, die den 25sten
April van dat jaar zijn gevoelen over de behandeling der zaken in de Tweede Kamer
had uitgesproken, en
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daarbij het stelsel van zelfstandige rapporteurs had verdedigd. Als lid dier Commissie
lichtte hij in de vergadering van 26 Maart 1846 haar voorstel toe, dat slechts ten doel
had, die veranderingen aan te brengen, welke blijkens de ondervinding der laatste
drie jaren noodzakelijk geworden waren. Scherp werd het ontwerp aangevallen door
Luzac en de Kempenaer, die gehoopt hadden, dat de Commissie verder zou zijn
gegaan. De laatstgenoemde liet zich door zijn hartstocht zooverre medeslepen, dat
hij de Kamer verweet, in het vorige jaar de begonnen taak niet te hebben afgewerkt,
omdat de Minister van binnenlandsche zaken zich tegen het ontwerp had verzet. Met
verontwaardiging verdedigde D.v. Twist de Kamer tegen dien aanval en toonde aan,
dat het niet de vrees voor een stroef gezicht van den Minister was geweest, die haar
aldus had doen handelen, maar de overtuiging, dat gemeen overleg niet mogelijk
was, tenzij Regeering en vertegenwoordiging gezamenlijk medewerkten. Na die
beslissing had de nieuwe Commissie niets anders te doen, dan de opdracht der Kamer
uit te voeren; slechts zij konden daarin beginselloosheid vinden, die een bepaald
stelsel aannamen en alles afkeurden, wat daarmede niet overeen stemt. ‘Ik voor mij’
zoo zeide hij - en die woorden kenschetsen hem geheel - ‘ik voor mij heb andere
beginselen. Ook ik zoek mij te overtuigen, wat absoluut goed, wat het beste is; maar
aan de andere zijde ben ik, dit niet kunnende verwerven, steeds bereid aan te nemen,
wat het meest daarbij komt.’ De Kamer hechtte haar zegel aan die meening, door
vóór het ontwerp te stemmen na eene gewichtige beraadslaging, waarbij D.v. Twist
herhaalde malen het woord voerde (27, 28, 30 Maart).
Op koloniaal gebied bewoog D.v. Twist zich in dit
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tijdperk slechts zelden, en dan nog hoofdzakelijk op finantieel terrein. Toch trokken
de belangen van Indië in niet geringe mate zijne aandacht; reeds in het eerste jaar,
dat hij de zittingen bijwoonde, sprak hij over Indische aangelegenheden. Na in de
vergadering van 22 Juni 1844, bij de behandeling van het koloniaal batig slot, getreden
te zijn in eene uiteenzetting van de beteekenis van art. 59 der grondwet, dat naar
zijne meening mededeeling eischte van 't geen niet behoefde te worden medegedeeld,
maar onthield, wat noodig was, wees hij op het gevaar, om het batig slot der koloniale
remises vast te stellen, vóór dat de Indische rekening was afgesloten. ‘Het is,’ zegt
hij ‘als de daad van een koopman met verschillende korrespondenten, die meent dat
zijne zaken met ƒ 4000 zijn vooruitgegaan als één hunner een zoodanig batig slot
heeft.’ Hij stemt tegen het ontwerp, hoe zeer het hem ter wille van den Minister Baud
leed deed, omdat reeds zonder medewerking der Staten-Generaal over het batig slot
beschikt was, o.a. door het besteden van eene som voor de stoomsleepdienst op de
Waal, hoe onbeduidend het daarvoor aangewend bedrag ook mogt zijn; het gold hier
een beginsel, dat hij zou blijven voorstaan, al betrof het slechts ƒ 50. Bij de
behandeling van het batig slot over het volgende jaar ging hij verder, en behandelde
(4 Dec. 1845) de vraag, of de bestaande toestand goed was. ‘Vraag men mij’ zoo
zegt hij ‘of ik het goed en wenschelijk oordeel dat, terwijl wij hier dagen achtereen
handelen over eene staatsbegrooting van 70 miljoen, waarvan dan nog de helft, als
voor de renten der staatsschuld bestemd, nauwelijks aan tegenspraak onderhevig is,
terwijl wij ons afsloven, of het ook mogelijk ware, eenige tonnen gouds daarop te
bezuinigen, - eene begrooting van 80 miljoen geheel aan onze kennisneming
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wordt onttrokken, dan antwoord ik: neen, dat kan niet goed, niet wenschelijk zijn.’
Hij oordeelde het ook verkeerd, dat in de kolonie de rechten en het eigendom der
ingezetenen afhankelijk zijn van de willekeur van een eenig persoon, en zou dus
gezind zijn voor vaststelling van een regeerings-reglement bij de wet. De vraag was
echter op dat oogenblik alleen om te beoordeelen, wat de grondwet bepaalt, en op
de Regeering, die overeenkomstig hare bepalingen had gehandeld, kon geen blaam
worden geworpen. Karakteristiek is daarbij de volgende uitlating: ‘Naarmate ik dieper
overtuigd ben dat de in de grondwet voorkomende bepalingen over de koloniën niet
goed zijn, moet ik meer voor mij zelven op mijne hoede zijn om daarin niet iets te
zoeken, wat daarin niet geschreven staat.’ Bij dezelfde gelegenheid besprak hij de
verhouding der Regeering tot de handelmaatschappij, en wees op de hooge kosten,
door dat lichaam in rekening gebracht; later zou hij geroepen zijn krachtig mede te
werken om de banden tusschen haar en den Staat losser te maken.
Over speciaal juridische aangelegenheden voerde D.v. Twist niet dikwijls het
woord. Toen echter in de zitting van 1846-1847 het wetboek van strafrecht aan de
orde werd gesteld, maakte hij over verscheidene onderwerpen zeer scherpzinnige
opmerkingen, zooals over de omschrijving door de Regeering aan het begrip ‘misdrijf’
gegeven, terwijl hij in dezelfde vergadering (13 Juli 1847) het woord voerde over
de onderscheiding der strafbare handelingen, in verband met de bewering dat de
rechtsleer medebrengt of de wetenschap zou leeren, dat misdrijf niet dan met opzet
kan worden gepleegd. Een paar dagen later (15 Juli) verklaart hij zich wel vóór de
invoering der cellulaire gevangenis, doch niet tot een maximum van 15 jaar; ook
over de leer der poging en over de verzachtende
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omstandigheden voert hij het woord, terwijl de ondervinding, als bestuurder van het
krankzinnigen gesticht te Deventer opgedaan, hem zich doet verklaren tegen het
denkbeeld, om krankzinnige veroordeelden, die hersteld zijn verklaard, gedurende
een proefjaar in een gesticht op te sluiten. Bij den hoofdstrijd, die bij de behandeling
van het strafwetboek werd gestreden, liet D.v. Twist zich niet onbetuigd. Hij schaarde
zich onvoorwaardelijk aan de zijne van hen die het recht van placet, der Regeering
tegenover mandementen enz. van de Roomsch Katholieke geestelijkheid toekomende,
niet wilden prijs geven. (21 Juli). Hij wantrouwde toch alles, wat geestelijkheid is:
niet de individuen, maar het corpus morale: zoowel bij de Protestanten als bij de
Roomsch Katholieken, en meende dat krachtens art. 196 der grondwet dat recht door
den Koning moest worden uitgeoefend. De plicht van toezicht toch, aan de Regeering
daar opgelegd, kon zij niet vervullen, wanneer de geestelijkheid geheel vrij zal zijn
zonder en tegen 's Konings wil mandementen af te kondigen. Gevaar voor willekeur
bij handhaving van dat recht bestond er naar zijne meening niet. Wanneer het toch
blijkt, dat de kerkelijke verordeningen zich geheel en uitsluitend tot het gebied der
s a c r a bepalen, moet de Koning het placet verleenen. Het doel waarmede dit recht
den Koning werd gegeven is niet, om den Katholiek de kennis te onthouden van dat,
wat hij voor zijn geweten noodig heeft te weten, maar om te zorgen dat de
verordeningen der geestelijkheid zich uitsluitend tot die sacra zullen bepalen. Met
zijne volle instemming verwierp de Kamer het tweede boek van het wetboek van
strafrecht, waarmede het lot van de herziening van ons strafrecht ook beslist was.
Toen later de Minister Donker Curtius het bekende wetsontwerp tot afschaffing van
de
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straffen van geeselen en brandmerken in de Kamer verdedigde, verklaarde D.v. Twist
zich daartegen, (11 Juli 1848) omdat de voordracht, die het zwaaien van het zwaard
over het hoofd en de te pronk stelling had behouden, als beginselloos voor hem
onaannemelijk was. De handelspolitiek wekte reeds vroeg zijne belangstelling: den
3den Juni 1845 besprak hij die uitvoerig en verklaarde zich in het algemeen tegen
beschermende rechten: op dat oogenblik echter was vrijheid voor allen in alles
verderfelijk uit hoofde van wat buiten en binnen ons land bestond en wegens
finantiëele redenen. Elke verandering moest echter slechts een tijdelijke zijn, ten
einde steeds meer tot het goede beginsel te naderen. Hij neemt krachtig positie in bij
gelegenheid van de behandeling van het wetsontwerp, door v. Dam v. Isselt e.a.
voorgesteld ter verlenging van den duur der wetsbepalingen wegens den invoer van
levensmiddelen tot 1851. Den 3den Mei 1847 verklaart hij zich ronduit tegen hun
plan, de schaalrechten voorloopig te behouden; hij vindt geen enkele reden om met
de afschaffing dier rechten te wachten, want óf de tegenwoordige schaarschte zal
later door overvloed vervangen zijn, en dan staat de kans voor die rechten voordeelig,
óf dat is niet het geval, en dan zal men zich weder op bizondere omstandigheden
kunnen beroepen, om die rechten te behouden.
Ook bij andere gelegenheden voert D.v. Twist het woord, zooals bij het
wetsontwerp op de onteigening (30 April 1845) en bij het ontwerp tot afschaffing
der zoogenaamde zeven kinderen wet (13 Maart 1847). Het veld echter, waarop hij
zich van den aanvang het liefst bewoog was dat der finantiën. Talrijk zijn, reeds in
de eerste periode van zijn optreden als volksvertegenwoordiger, de adviezen op dit
gebied, die allen aandringen
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op eenvoud, orde en helderheid; eigenschappen, die hij in de bestaande organisatie
te vergeefs zocht. Bij talrijke gelegenheid gispte hij den geest van wanorde, den lust
tot het ‘stoppen van gaten,’ die den Minister van finantiën kenmerkten; op dat terrein
verwierf hij dan ook zijn grootsten naam, en was zijn invloed groot; onder de
‘rekenmeesters,’ zooals men de finantiëele specialiteiten der Kamer noemde, nam
hij na de benoeming van Bruce tot gouverneur van Overijssel een der eerste plaatsen
in. Zoo droeg hij in de vergadering van 8 Mei 1847 zijne meening voor over de vraag:
wanneer er een tekort is? Dit bestaat, wanneer de werkelijke uitgaven van eenen
dienst zijne werkelijke inkomsten te boven gaan. Inkomsten: niet ontvangsten;
tusschen beide begrippen bestaat toch een groot onderscheid, daar ontvangsten de
algemeene benaming is, en niet alle ontvangsten inkomsten zijn. Er kan zijn een
tekort op eenen dienst zonder algemeen tekort, daar het eerste toch door overschotten
van vroegere jaren kan worden gedekt. Een tekort op eenen dienst kon bij ons niet
worden geconstateerd, daar een dienst nimmer behoorlijk werd afgesloten; men
begon met ramingen en eindigde er mede. ‘Vreest de Minister’ zoo zegt hij, ‘dat de
geraamde middelen de geraamde uitgaven niet zullen bestrijden, dan worden er nog
wat middelen (niet altijd inkomsten) bij geraamd en aan den dienst toegevoegd. Zóó
wordt het tekort als het ware ondervangen, vóór dat de werkelijke uitgaven en de
werkelijke inkomsten met juistheid bekend zijn. Zóó blijft het tekort en de werkelijke
hoegrootheid daarvan altijd als met een sluier omhuld; zóó krijgt men soms een batig
slot op eenen dienst, waarop inderdaad een tekort aanwezig is.’ Bij andere
gelegenheden (21 Dec. 1845, 3 Maart 1846) toonde hij telkens aan hoe verkeerd het
is, mid-
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delen aan te wijzen ter dekking van een geraamd tekort; hij bestreed echter de meening
van Thorbecke, dat bij iedere wet, die uitgaven toestaat, ook middelen ter dekking
moeten worden aangewezen (21 Juni 1844). Vooral moeten de bizondere fondsen
het ontgelden, die waren bijeengebracht ten einde een deel der uitgaven aan het
toezicht der wetgevende macht te kunnen onttrekken (19 Jan., 8 Mei 1844, 19 April
1846); hij verlangt de opheffing er van, of, zóó zij er dan toch moeten zijn, indiening
van speciale begrootingen. Ook tegen het toezicht, door de rekenkamer uitgeoefend,
heeft hij menigmaal bezwaar gemaakt (19, 23 Jan. 1844). Scherp gispt hij op 19
April 1846 de handelwijze der Regeering, die ook na de wijziging van de instructie
der Rekenkamer voortging, onwettige uitgaven te doen; zoolang er geen wet op de
ministeriëele verantwoordelijkheid bestond, zal,. meent hij, niets tegen dat misbruik
baten. Zijne redevoering van 25 April 1844 getuigt van 's mans groote kennis van
technische bizonderheden, vooral ook bij de beantwoording der vraag, op welke
begrooting eene uitgave moet worden verantwoord. In zijne rede van 28 April 1845
is hij van oordeel, dat de dubbele standaard niet onbestaanbaar is, wanneer de
schuldenaar naar goedvinden in goud of zilver kan betalen; wel zou dat het geval
zijn als men eens vooral bij de wet de verhouding tusschen goud en zilver wil
vaststellen, volgens welke waren en zaken zullen worden gewaardeerd. Ook bij de
beraadslagingen over het wetsontwerp tot herstel van het Nederlandsche muntwezen
(29 Maart 1847) blijkt zijne groote kennis onzer finantiën als hij den Minister
voorrekent, dat de Regeering geld genoeg in kas heeft om de kosten daarvan te
bestrijden, zonder genoodzaakt te zijn hare actiën in de Nederlandsche bank daar-
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voor te vervreemden. Diepen indruk maakte de redevoering van D.v. Twist over de
Staatsbegrooting van 1848-1849 (30 Juli 1847), die ik gaarne hier geheel of
gedeeltelijk zou hebben medegedeeld als model van beknopten en helderen
betoogtrant, ware het niet dat de mij toegestane ruimte dit verbood. Op 9 Augustus
daaraanvolgende sprak hij, bij de behandeling der wetsontwerpen op de uitoefening
van het stem- en kiesrecht, nogmaals zijne meening uit, dat de Kamer niet bevoegd
was, wetten af te stemmen om de Regeering tot eene grondwetsherziening te dwingen,
evenmin als de eene contractant den anderen dwingen mag tot herziening van hun
contract. Maar tevens, zoo waarschuwde hij, had hij dezer dagen als zijn gevoelen
doen kennen dat dan, wanneer de gang van het bestuur geacht werd ten verderve te
leiden, de Kamer het recht had, ja zelfs verplicht was om, des noods door afstemming
der begrootingswetten de Regeering te dwingen, van den verkeerden weg af te gaan;
hij zag in zoodanige afstemming voor de Kamer het eenige grondwettige middel om
te verkrijgen, wat zij grondwettig meende te kunnen vorderen.
Deze redevoering was een der laatsten, tegen het Ministerie v. Hall gericht;
onvoorziene omstandigheden veranderden plotseling den politieken toestand van
ons vaderland en leidden spoediger dan men het had kunnen vermoeden tot eene
grondwetsherziening, bij welke D.v. Twist eene groote rol zou spelen.

II.
Bekend is het dat de Koning zich in 1847, na de verwerping der ontwerpen op het
stem- en kiesrecht, met de meening van v. Hall vereenigde, dat de tijd voor
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herziening der grondwet was gekomen, en in de troonrede eene toezegging in dien
geest deed. Men weet echter ook dat over den omvang dier herziening in den
kabinetsraad verschil van gevoelen heerschte, dat tot aftreding van dien Minister
leidde. Het gereconstrueerde Ministerie diende den 9den Maart 1848 een 27 tal
ontwerpen in, die misschien vroeger als voldoende zouden zijn beschouwd, maar
toen, na de bewegingen dier dagen in Frankrijk en Duitschland, algemeen afkeuring
vonden. Onder den indruk dier gebeurtenissen ontbood de Koning den voorzitter der
Tweede Kamer bij zich, en deelde hem, zonder de Ministers gekend te hebben, mede,
dat hij tot eene ruime grondwetsherziening had besloten, en de Kamer uitnoodigde
om hare gevoelens en wenschen te dien opzichte uit te drukken, ten einde Hij zooveel
mogelijk daartoe zoude kunnen toetreden. Deze Koninklijke mededeeling, in de
centrale afdeeling door den Voorzitter overgebracht, verwekte daar natuurlijk groot
opzien; de Ministers dienden hun ontslag in en de Kamer, aan 's Konings verlangen
voldoende, bracht reeds twee dagen later, den 16den Maart, haar rapport uit, in 15
hoofdpunten vervat. Door eene mededeeling van D.v. Twist aan de B. Kemper heeft
deze (V: aant. 214) kunnen ophelderen, hoe het mogelijk was, dat dit zóó spoedig
kon geschieden. Ik laat die thans in haar geheel volgen, ook omdat zij hoogst
belangrijk is voor de kennis der denkbeelden van D.v. Twist.
‘De voorstanders eener ruime grondwetsherziening, maar die niet met het
voorstel der negenmannen mede hadden willen doen, hadden niet stil
gezeten, maar zich op de toekomst, waarop zij hoopten, voorbereid. Hun
wensch en hoop (althans van velen onder hen) was, dat wanneer eenmaal
bij den Koning de overtuiging der behoefte aan ruime grondwetsherziening
zou zijn gevestigd, de Heer Bruce door den Koning zou worden geroepen,
om aan die be-
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hoefte te voldoen, en een Ministerie samen te stellen. Men achtte het
wenschelijk, dat de Heer Bruce zich op die eventualiteit voorbereidde, ten
einde casu quo door Z.M. geroepen, niet alleen grondwetsherziening als
voorwaarde te kunnen stellen, maar ook bepaald te kunnen zeggen, wat
hij verlangde. De Heer Bruce had zich werkelijk gedurende zijn presidium
van de Tweede Kamer, dat hem daarvoor den tijd liet, met dien arbeid
bezig gehouden, en daarover met sommige zijner vrienden beraadslaagd.
Zoodanig ontwerp was gereed, toen hij in 1847 de Tweede Kamer verliet
en Gouverneur van Overijssel werd. Ik had er een afschrift van, en kon er
mij grootendeels mede vereenigen. Toen de bekende 27 ontwerpen bij de
Kamer inkwamen, die bijna algemeen afkeuring ondervonden, was het
natuurlijk, dat ik, en vele anderen met mij, het noodzakelijk keurde, om
bij de behandeling dier ontwerpen zich niet tot afkeuring te bepalen, maar
tevens op te geven, wat wij verlangden. Reeds vóór den 14den Maart had
daaromtrent overleg plaats gehad ten huize van den Heer v. Beeck
Vollenhove, waaraan, zoo ik mij wel herinner, 27 leden der Kamer
deelnamen. Ik had de eer dat overleg te leiden, en kon dus geene
aanteekening houden. .... Het ontwerp van den Heer Bruce had mij in de
gelegenheid gesteld, om achtereenvolgens onderscheidene vragen te stellen
omtrent punten, waaromtrent men wijziging der grondwet verlangde, en
in welken zin. Herinner ik mij wel dan waren de toen behandelde punten,
althans de belangrijkste, grootendeels dezelfde die later in het verslag van
16 Maart zijn behandeld, en heerschte daaromtrent een vrij groote
eenstemmigheid. Bij die vergadering heerschte in het algemeen de
stemming, dat wanneer ieder slechts datgene wilde goedkeuren en
voorstaan wat hij zou willen, indien de zaak alleen van hem afhing, de
grondwetsherziening nooit tot een goed einde zou zijn te brengen. Dat was
alleen door vereenigde kracht mogelijk. En daartoe moesten de
voorzichtigsten gaan tot de uiterste grens van hetgeen de voorzichtigheid
scheen toe te laten; en de meest radicalen zich tevreden stellen met hetgeen
naar hunne begrippen onvermijdelijk was, en niet opgegeven mocht
worden. Het was dezelfde geest, die het tot stand brengen der
grondwetsherziening heeft mogelijk gemaakt. Had ieder alleen zijne stem
willen geven aan zoodanige ontwerpen, die juist datgene inhielden, wet
hij zou verlangen, niets meer en niets
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minder, zou wel één der ontwerpen zijn aangenomen? Maar mij dunkt,
dat is ook de vraag niet, wanneer men zijne stem vóór of tegen eenig
wetsontwerp uitbrengt. De vraag is dan: zal het publiek belang het best
bevorderd worden door aanneming of afstemming van het ontwerp, zooals
het dáár ligt. Ik althans heb zeer dikwijls mijne stem gegeven aan
ontwerpen, waarin veel was, dat beter anders ware geweest.
Wij waren alzoo op den 14den Maart reeds gereed. En geen wonder, dat
de vrij groote eenstemmigheid tusschen niet minder dan 27 leden, waarvan
sommigen een niet onbeduidenden invloed in de Kamer uitoefenden, niet
zonder uitwerking bleef in de afdeelingen op 15 Maart gehouden, en
waarvan het verslag op den 16den werd uitgebracht. Maar de Commissie
van 17 Maart nam er weinig notitie van; iets, wat zeker niet geschikt was
om aan de Tweede Kamer eenen aangenamen indruk te geven. De
Commissie scheen toen evenwel nog van oordeel dat niets, wat de
grondwetsherziening betrof, van iemand anders dan van den Heer
Thorbecke mocht uitgaan.’
Het Ministerie Schimmelpenninck, dat na den val van het vorige kabinet was
opgetreden, werd door D.v. Twist met ingenomenheid begroet. De bekende
mededeeling, door het hoofd van dat kabinet in de Tweede Kamer uitgesproken, en
welke vóór alles handhaving van rust en orde toezegde, benevens herziening onzer
grondwet in den geest der Britsche constitutie, droeg zijne volle goedkeuring weg;
de beginselen, daarbij verkondigd, waren naar zijne overtuiging dezelfde als die,
welke onlangs door de groote meerderheid der Kamer waren beleden; drie dagen
later (28 Maart) constateerde hij, dat er nu een constitutioneel Ministerie was
opgetreden, dat zou moeten aftreden, zoodra het bleek dat het 't vertrouwen der
meerderheid niet bezat. Zij dus, die zich tegen dat Ministerie verklaarden, wilden
het doen vallen; hij voor zich verlangde echter dat het zou blijven bestaan, al wilde
hij zich niet verbinden het in alles te ondersteunen, daar
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dit eerst bij een definitief Ministerie te pas kon komen. Daarom stemde hij ook vóór
de verhooging van enkele hoofdstukken der begrooting, 't geen ook hem een scherpen
aanval der Arnhemsche Courant bezorgde, die een Ministerie zonder Thorbecke
onvoorwaardelijk afkeurde, vroeg ‘wat het baatte, den romp te hebben, als het hoofd
ontbrak,’ en D.v. Twist met enkele anderen, die zij tot nog toe alleen maar als
kortzichtig en bekrompen had gelieven te beschouwen, thans voor politieke
gelukzoekers uitmaakte.
De steun, door D.v. Twist aan het hoofd van het kabinet toegezegd, mocht weinig
baten; in den boezem van het Ministerie ontstond weldra verdeeldheid en graaf
Schimmelpenninck trad af als Voorzitter van den Ministerraad en als Minister van
finantiën. Onmiddelijk daarna werd aan D.v. Twist voor de opengevallen plaats
gedacht. Maar niettegenstaande den sterken aandrang van Donker Curtius en Luzac,
ja ook van den Koning zelven weigerde hij als Minister op te treden. Er waren toch
onder de voorgestelde grondwetswijzigingen enkelen, bij welke hij zich wellicht ten
slotte zou neerleggen, wanneer het bleek dat zonder dezen de herziening niet tot
stand zou komen, maar die hij in geen geval mede wilde voorstellen. Zoo was hij
geen voorstander van direkte verkiezingen, maar kon het niet anders dan achtte hij
de bezwaren, daaraan verbonden, minder groot dan mislukking der
grondwetsherziening. Maar ook oordeelde hij dat zijne intrede in het Ministerie dat
eer zou verzwakken, dan versterken. Hij wist dat hij en de meeste zijner vrienden
bij hen, die zich bij uitnemendheid de liberalen noemden, niet hoog stond
aangeschreven. Zij hadden wel ingezien, dat deze voor hen veel gevaarlijker waren,
dan de mannen van het behoud, en hadden dus

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

37
wel gezorgd dat D.v. Twist en zijne vrienden door hunne dagbladen steeds zooveel
mogelijk werden gedeclineerd en uitgescholden voor dompers, quasi-liberalen,
vleermuizen enz. De opname in het Ministerie van zulk een man zou, zoo meende
hij, dat Ministerie, dat toch reeds bij velen verdacht was, omdat het Thorbecke had
ter zijde gelaten, verzwakken en van reactie doen verdenken. Eindelijk: als het waar
was, dat hij eenigen invloed in de Kamer bezat, dan zou D.v. Twist met dien invloed
meer kunnen uitrichten als lid der Kamer, dan als lid van het Kabinet. Het gelukte
hem den Koning en de Ministers te overtuigen dat hij gelijk had; op zijne aanbeveling
werd v. Bosse als tijdelijk Minister aangesteld.
Niet lang duurde het, of opnieuw werd hij door hetzelfde Ministerie tot driemaal
toe aangezocht eene portefeuille te aanvaarden, zoowel na het aftreden van Donker
Curtius, als van Wichers en eindelijk bij eene conferentie ten huize van den Heer
Lightenvelt, kort vóór het openen der zitting 1849-1850. Terwijl hij in 1848 het niet
wenschelijk had geoordeeld, dat Thorbecke als Minister optrad, verklaarde hij bij de
laatste gelegenheid, dat hij van geen deelname aan eenig Ministerie wilde weten,
tenzij ook Thorbecke daarvan deel uitmaakte. De reden van deze verandering van
zienswijze was hierin gelegen, dat, om de grondwetsherziening tot stand te brengen,
gemeen overleg en geest van toenadering allereerst noodzakelijk was, die dan ook
van den kant der Tweede Kamer bestond, maar bij de bekende vasthoudendheid en
onbuigheid van Thorbecke niet van hem kon worden verwacht.
‘Wat zou,’ zoo vraagt D.v. Twist ‘er van geworden zijn, indien men
tegenover den geest van toenadering der Tweede Kamer niets dan
vasthoudendheid gevonden had? De Tweede Kamer zou dan ook wel eens
hebben kunnen beginnen met de verzenen tegen de prik-
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kels te slaan! En wat zou dan het einde geweest zijn? De voorstellen tot
grondwetsherziening verworpen en toch eene grondwetsherziening in de
bestaande omstandigheden onvermijdelijk noodzakelijk! De nood zou wel
eens kunnen gedwongen hebben om haar op minder regelmatigen en
wettigen weg tot stand te brengen. En dat is het juist wat ik steeds gemeend
heb, dat met alle kracht moest worden voorkomen. Maar geheel anders
was de toestand van zaken, nadat de grondwetsherziening was tot stand
gebracht en de nieuwe Kamers bijeen waren. Toen bleek het spoedig dat
Thorbecke in het Ministerie, of wil men liever een Ministerie-Thorbecke
onvermijdelijk was. De kracht der oppositie in de Tweede Kamer was
sterker dan die der Regeering. En het Ministerie van dien tijd had, mijns
inziens, het land beter gediend door spoediger in te zien en te erkennen
dat het de noodige kracht miste om te doen wat in 's lands belang noodig
was, en niet zoo lang te volharden in den nutteloozen strijd.’
Naar de overtuiging van D.v. Twist, waren de ‘woorden van den grooten man’ niet
maar groote woorden, zooals de Bosch Kemper meende, maar zijne redenen waren
krachtiger dan die van de Regeering. ‘Had het toenmalig Ministerie een steun in de
Kamer willen hebben, het had dien moeten zoeken. In stede daarvan meende het én
door het tot stand brengen der grondwetsherziening, én door het bezuinigings rapport
zóó vast en krachtig te staan, dat het zijnen wil aan de Kamer zou kunnen opdringen.
En dat was eene dwaling.’
Toen eindelijk een Ministerie optrad, waarin Thorbecke plaats nam, werd ook aan
D.v. Twist een zetel in het Kabinet aangeboden, maar ook ditmaal weigerde hij,
gedeeltelijk omdat hij er de man niet naar was zich door Thorbecke, hoe hoog hij
dezen ook schatte, te laten overheerschen, en dus niet zonder vrienden in het
Ministerie wilde optreden, gedeeltelijk ook omdat over de belangrijkste portefeuilles
reeds beschikt was, en hij er niet in wilde toestemmen dat v. Bosse kolo-
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niën zou krijgen en finantiën aan hem zou afstaan.
Niet als Minister dus, maar als lid der Tweede Kamer werkte hij krachtig tot de
grondwetsherziening mede. Al aanstonds werd hij benoemd tot lid der Commissie
van rapporteurs; aan het samenstellen van het voorloopig verslag had hij een groot
aandeel, terwijl hij de voldoening mocht smaken dat zijne denkbeelden over de
begrooting en de Rekenkamer, nedergelegd in zijne belangrijke nota gevoegd bij dat
verslag, groote instemming verwierven en voor een deel in de grondwet overgingen.
Bij de mondelinge behandeling der grondwet deed hij (18 Augustus) wel uitkomen,
dat het de vraag niet was om door het uitbrengen van zijne stem te beslissen, dat men
alles in de aangeboden ontwerpen goed vond; het gold hier alleen uit te maken, of
het belang van het land de aanneming of de verwerping vorderde. Het vorige
Ministerie had nagenoeg alleen eerst alle verbeteringen tegen gehouden; de 27
ontwerpen, op het laatst ingediend, waren eene ware bespotting. Hij voor zich zou
het beter hebben gevonden, als het programma der Kamer ware gevolgd; de
Commissie voor de herziening oordeelde anders en toen haar ontwerp openbaar was
gemaakt moest dat wel de grondslag worden. Dankbaar erkende hij, dat daarop door
de Regeering niet alleen was voortgebouwd, maar dat het ontwerp door haar zelfs
zeer aanzienlijk verbeterd was. Het is, zegt hij, wel niet het beste, wat had kunnen
worden voorgesteld, - waarschijnlijk denkt hij hierbij aan de rechtstreeksche
verkiezingen, die hij, zooals wij weten, afkeurde, - maar toch het beste wat men na
het gebeurde krijgen kon. Met ingenomenheid besprak hij de gemakkelijker wijze
van grondwetsherziening, die werd voorgesteld, en achtte het eene dwaze aanmatiging
eene grondwet als het ware

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

40
voor de eeuwigheid te willen vaststellen. Hij verklaarde eindelijk dat hij bij de
beraadslagingen slechts weinig zou zeggen, daar het zijne taak niet was om te
verdedigen en te prijzen, al bestond daarvoor ruimschoots stof, noch om te berispen,
daar hij ten slotte toch vóór zal stemmen. Getrouw aan die verklaring sprak en stemde
hij hoofdzakelijk slechts tegen de instelling van een Raad van State bij de grondwet
(19 Aug.); doch stemde in de dubbele Kamer vóór het hoofdstuk, dat over dien Raad
handelde (5 October), daar anders alles weder opnieuw zou moeten beginnen, en 's
lands belang dus eischte, dat het werd aangenomen. Ofschoon vroeger tegen de
opheffing van het recht van placet gestemd, verklaarde hij zich vóór de milde
bepalingen op het stuk van den godsdienst in de grondwet voorkomende, ook omdat
de gewone wetgever bevoegd bleef de verantwoordelijkheid der geestelijkheid voor
hare mandementen nader te regelen.
Reeds vóór dat de nieuwe grondwet was aangenomen, waarschuwde D.v. Twist
dat met hare vaststelling niet alles gered zou zijn (20 Juli); ‘al krijgen wij volmaakte
vrijheid’ zoo zeide hij ‘zonder bezuiniging gaat de Staat te grond.’ Vandaar dat hij
het voorstel tot het nietvervullen van vacatures in de gerechtshoven gaarne
ondersteunde, maar daarentegen (22 Aug. 1848) tegen verhooging van de begrooting
voor oorlog stemde, omdat de voorgestelde middelen tot behoud van onze
onafhankelijkheid hem dreigender toeschenen dan het gevaar, dat men wilde afweren.
Toen de Regeering echter een bewijs van toenadering gaf, verklaarde hij zich vóór
haar voorstel (26 Aug.).
De loopbaan der Tweede Kamer, door de Provinciale Staten gekozen, spoedde
ten einde; een nieuwe Kamer,
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bij rechtstreeksche verkiezingen samengesteld, moest haar vervangen. Ontbraken
vele leden der vorige Kamer in hare opvolgster, D.v. Twist nam ook daar een zetel
in, dewijl hij bij eerste stemming in het kiesdistrikt Kampen met volstrekte
meerderheid van stemmen verkozen werd. Van den aanvang af behoorde hij tot hare
meest geachte leden. Aanstonds (19 Febr. 1849) werd hij gekozen tot Voorzitter
zijner afdeeling en tot lid der Commissie voor een gewijzigd reglement van orde, en
weldra tot lid der Commissie voor het reglement van orde voor de vereenigde zitting
der Kamers. Als lid der eerste Commissie verdedigde hij opnieuw, doch weder te
vergeefs (24 April 1849) het stelsel van zelfstandige rapporteurs, en verklaarde zich
een voorstander van voorafgaande ‘prise en considération’ van wetsvoorstellen, door
leden ingediend (27 April); als lid der tweede Commissie omschreef hij het karakter
der Staten-Generaal in vereenigde zitting ten opzichte van het recht van amendement
en initiatief op eene zoo uitstekende wijze (22, 23 April 1850), dat Groen v. Prinsterer
verklaarde, dat elke bijvoeging overtollig was, daar ieder woord slechts strekken kon
om iets te ontnemen aan de kracht van hetgeen D.v. Twist had aangevoerd. Bij de
behandeling van het adres van antwoord op de troonrede gelukte het hem door een
amendement den vorm daarvan, die door velen en ook door de Regeering als weinig
gepast werd beschouwd, in zooverre te verzachten, dat het adres op de troonrede
terugsloeg. Die Regeering had met krachtig verzet te kampen, ook van den kant harer
vroegere vrienden; D.v. Twist bewaarde tegenover haar eene vriendschappelijke,
doch volkomen onafhankelijke houding, zooals o.a. bleek op 4 Mei, toen hij
verklaarde, dat, waar de Regeering medewerking voor bezuiningen vraagt, hij haar
gaarne zal
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steunen, zonder dat er van blind vertrouwen sprake kan zijn. Dit laatste toonde hij
dan ook bij de behandeling van het wetsontwerp tot regeling van het recht van
vereeniging en vergadering, dat hij afstemde wegens bezwaren, die zelfs niet bij
amendement waren weg te nemen, en hoofdzakelijk lagen in de onduidelijkheid van
het ontwerp, dat meer scheen te regelen en te beperken, dan het dit in werkelijkheid
deed, en in het op den achtergrond schuiven der Ministerieële verantwoordelijkheid
(16 Mei 1849). Over dat laatste onderwerp voerde hij iets later het woord, (24 Mei)
om aan te toonen, dat die verantwoordelijkheid altijd een staatkundig karakter draagt,
en om aan te dringen op eene regeling der finantieële verantwoordelijkheid der
Ministers. Herhaaldelijk betreurde hij het gemis eener zoodanige regeling; in verband
daarmede keurde hij ook (22 Dec. 1849) het bestaande toezicht der Rekenkamer af
dat, wilde het inderdaad werken, de geheele administratie aan dat lichaam zou moeten
overlaten, maar dan weder nieuwe contrôle vereischen zou. Op het lot der wet,
regelende de toelating en uitzetting van vreemdelingen, hadden de adviezen van D.v.
Twist geenen onbelangrijken invloed; het was de eenige wet van staatkundige
beteekenis, behalve de grondwet, die onder dat Ministerie tot stand kwam. Kort voor
deszelfs val besprak D.v. Twist (7 Sept. 1849) nog een zeer belangrijk onderwerp:
de verhouding van den Staat tot de handelmaatschappij. Reeds den 19den Mei van
dat jaar had hij op regeling daarvan bij de wet aangedrongen; de Regeering had aan
dien wensch voldaan, doch op eene wijze, die hij moest afkeuren, vooral wegens den
langen duur der overeenkomst, die op 25 jaren was gesteld, en die hij tot 5 jaren
wilde terugbrengen. In geen enkel opzicht, zóó zeide hij, was hij
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een vijand dier maatschappij, zooals men beweerd had, maar wel had hij groote
grieven tegen haar én wegens de sommen, die zij vroeger aan de Regeering had
geleend, waardoor zij deze op verkeerde wegen had gebracht, én ook omdat zij zich,
- van haar standpunt niet ten onrechte, - ten koste van den Staat had verrijkt, terwijl
zij eindelijk door bescherming een kunstmatigen toestand in het leven had geroepen.
Hij was een vijand van protectie, zelfs nu Overijssel haar deel daarvan had genoten;
daarvoor was hij der maatschappij geen dank schuldig, want de gewone gevolgen
waren niet uitgebleven; kunstmatige en schijnbare bloei in den aanvang; bij
vermindering of onttrekking der bescherming kunstmatige armoede, die men toen
wel verplicht was geweest door kunstmiddelen te bestrijden en te lenigen.
Kort na het uitspreken dezer redevoering trad het eerste Ministerie Thorbecke op
(1 Nov. 1849); zooals wij weten met algeheele instemming van D.v. Twist. Dit toonde
hij reeds bij de algemeene beraadslaging over de begrooting (12 Dec. 1849);
niettegenstaande hij van de plaats, van waar hij sprak, noch vriend, noch vijand van
het Ministerie was, beloofde hij het zijne volle ondersteuning als het even ver van
revolutie als van reactie verwijderd bleef. Scherp gispte hij het stelsel van ‘onbeperkt
wantrouwen’, dat nu van velen was te wachten, die het Ministerie liefst aan 68 banden
zouden willen leggen, van welken ieder lid der Kamer één in de hand zou houden.
De Regeering zou niet alleen, en te recht, met hare tegenstanders te kampen hebben,
maar het eigenaardige van den bestaanden toestand was dit, dat zij het meest met
hare eigen vrienden te stellen zou hebben, die haar zóó ondersteunen, dat hij voor
zich het liever met openbare vijanden zou opnemen. Hij stemde dan ook
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vóór de eerste groote politieke wet, door Thorbecke verdedigd; de Kieswet, in welke
hij de regeling van den census en de omschrijving der kiesdistricten bij de wet
goedkeurt. Hij stemde vóór de wet, ofschoon hij liever groote distrikten had gezien,
desnoods met 3 of 4 vertegenwoordigers, en het vooral in haar afkeurde dat zij,
waarschijnlijk met studie, de provinciale grenzen uit het oog verloren heeft, terwijl
toch naar zijn oordeel het provincialisme in goeden zin ten onzent een kracht is, die
men elders mist. En toen men hem verweet, dat hij steeds concessies deed, eerst van
de rechtstreeksche verkiezingen, daarna van de Eerste Kamer, antwoordde hij, (6
Juni 1850) dat hij de eenmaal genomen beslissing niet betreurde, daar verwerping
van de grondwet ons verder zou hebben gebracht, dan wij in 't belang van het
vaderland wilden wezen. En vraagt men hem, hoever hij met zijne concessies wil
gaan, dan luidt zijn antwoord, dat hij tot toegevendheid geneigd is, altijd en overal
waar het geene beginselen geldt, waaromtrent naar zijne overtuiging geene
toegevendheid mag gebruikt worden, zonder de groote belangen des vaderlands te
kwetsen.
‘Ik ben’, zóó zegt hij ‘geen voorstander om mij op een individueel
standpunt te plaatsen; ik zeg niet ligt: gebeure wat wil, ik houde mij aan
mijne individueele meening. Daarmede kan men den roem behalen van
zelfstandigheid, van een man van beginselen, van consequentie, maar ik
hoop dat de Hemel het vaderland voor 68 zulke individualiteiten, te samen
hier vergaderd, zal bewaren; ik geloof dat, hoe bekwaam zij ook mochten
wezen, het Vaderland er uitermate slecht mede zou gediend zijn.’
Bij dezelfde gelegenheid dringt hij er bij de Regeering op aan, dat zij de Kamer zal
ontbinden, wanneer de kieswet wordt aangenomen, daar dan geheel andere kiezers
zullen optreden en de helft der leden in September bij fictie gekozen zullen zijn. Zij
mag zich daarvan niet
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laten afschrikken door de vrees, dat er dan een andere Kamer zal optreden; dat moet
voor haar des temeer een spoorslag tot ontbinding zijn. Weigert de Regeering dien
stap te doen, dan zal hij althans zijne kiezers in de gelegenheid stellen, een ander af
te vaardigen. Aan dat plan bleef hij getrouw, toen de Regeering scheen te aarzelen
aan dien raad te voldoen; met enkele andere leden diende hij zijn ontslag in (10 Aug.
1850), en dit noopte haar waarschijnlijk aan het verlangen van D.v. Twist gevolg te
geven, en de Kamer te ontbinden. Ten gevolge zijner herkiezing te Steenwijk nam
hij in de nieuwe Kamer zijne oude plaats weder in, die hij terstond daarna voor eenen
anderen zetel zou verruilen.
In de afgeloopen zitting had hij nog medegewerkt tot het doen aannemen van de
provinciale wet (19-24 Juli 1850) en van de scheepsvaartwetten. Bij de behandeling
der laatste wet was hij een der voorstellers van het amendement, dat ten doel had het
reciprociteits-stelsel ook voor de koloniën aan te nemen en te bepalen dat de tarieven
van in-, door- en uitvoer in Ned. Indië niet dan bij de wet zouden worden gewijzigd.
Aan zijne uitstekende verdediging van dit amendement (6 Juli 1850) is het wel voor
een goed deel te danken, dat die beginselen in de wet werden opgenomen. Minder
gelukkig was hij in zijne bestrijding van het wetsontwerp op de posterijen (7 Maart
1850), waarbij hij de meening voorstond, dat het brievenporto geene retributie voor
verrichte diensten was, maar eene belasting, zoodat het ieder partikulier moest
vrijstaan, brieven te vervoeren, mits daarvoor belasting betalende. De laatste
belangrijke gelegenheid eindelijk, bij welke D.v. Twist in dit tijdperk van zijn leven
het woord voerde (10 Juli 1850), was de beraadslaging over het wetsontwerp tot
regeling van het Neder-
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landerschap. Toen mocht hij de voldoening smaken, dat de Minister Thorbecke hem
uitnoodigde een amendement in te dienen ter verduidelijking van hetgeen hij, Minister,
had willen zeggen, en dat deze het amendement terstond overnam.
Bij den aanvang der zitting 1850-1851 bleek het duidelijk, hoe hoog de Kamer
D.v. Twist stelde1. Bij de tweede stemming werd hij met volstrekte meerderheid tot
eersten kandidaat voor het voorzitterschap der Kamer gekozen, en bij Kon. besluit
van 12 October 1850 tot Voorzitter benoemd. Hij aanvaardde die waardigheid met
eene korte rede, in welke hij aandrong op bedaarde en standvastige ontwikkeling en
verbetering, naar den toestand en de behoefte van ons volk en onzen tijd. Bewezen
zijne medeleden hem aldus hunne achting en vriendschap, ook de Regeering stelde
zijne verdiensten op hoogen prijs. Daarvan getuigde zijne benoeming tot Ridder van
den Ned. Leeuw (6 Dec. 1846), en niet minder het hem opgedragen lidmaatschap in
de Staatscommissie van 15 Jan. 1849, ingesteld om te dienen van een verslag over
den toestand en de gebreken van het hooger onderwijs, en om een wetsontwerp op
dat onderwijs met memorie van toelichting op te stellen. In die Commissie bestond
groot verschil van gevoelen. Aan de welwillendheid van een harer leden, Prof. J. de
Wal, die ‘de schranderheid van D.v. Twist in elke bijeenkomst bewonderde’ dank
ik de mededeeling van de bizonderheid,

1

Van de invloedrijke stelling, die D.v. Twist daar innam, getuigt ook de volgende zinsnede,
voorkomende in een brief dien hij in Indië van v. Bosse ontving: (18 April 1851) ‘Er bestaat
volslagen gebrek aan overeenstemming bij de moderado's, die na uw vertrek geen middenpunt
en geen leader meer hebben en dus telkens geslagen worden.’
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dat het ontwerp der behoudende meerderheid, uit hoofde van bedenkingen tegen de
détails, werd verworpen, en dat toen het ontwerp der minderheid (Bake, D.v. Twist
en de Wal) werd aangenomen, naar den Haag gezonden en nog in 1849 gedrukt werd.
Het zou echter anders geluid hebben, waren der Commissie geene finantieële perken
gesteld.
Niet lang vervulde D.v. Twist de betrekking van Voorzitter der Tweede Kamer;
lang genoeg echter om hem ook als zoodanig te doen waardeeren, getuige de hartelijke
toespraak van den tijdelijken Voorzitter op 18 Februari 1851, ter beantwoording van
de mededeeling van D.v. Twist, dat hij zijn ontslag als Voorzitter en lid der Kamer
moest nemen. De Gouverneur-Generaal van Ned. Indië Rochussen had verzocht,
van zijne betrekking ontheven te worden; tot zijn opvolger was de boezemvriend
van D.v. Twist, de Gouverneur van Overijssel Mr. Bruce benoemd. Op de reede van
Texel overviel dezen eene hevige ziekte, die den 30sten Dec. 1850 met den dood
eindigde. Het lag voor de hand, dat de Regeering terstond aan D.v. Twist dacht om
de plaats te vervullen, open gelaten door den dood van een man, met wien hij zoovele
punten van overeenkomst had, vooral ook omdat juist toen in den landvoogd groote
prijs werd gesteld op finantieële kennis. Volgens Mr. P. Mijer1 heeft J.C. Baud
krachtig tot die benoeming medegewerkt en den Minister Pahud reeds in Juni 1851
op D.v. Twist gewezen. Onwaarschijnlijk is dit niet bij de groote hoogachting, die
beiden elkander toedroegen2, niettegenstaande het groote verschil van politieke
inzichten, dat

1
2

Mr. P. Mijer. Jean Chretien Baud. Utr. 1878, p. 625.
Zie o.a. den brief van Baud bij Mijer p. 627.
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beiden scheidde. Hoe dit zij, en of men misschien, zooals beweerd wordt, eerst nog
aan andere personen dacht, lang duurde de onzekerheid niet; immers reeds den 21sten
Januari 1851 werd D.v. Twist tot Gouverneur-Generaal benoemd, terwijl hij den
18den Februari daaraanvolgende de ridderorde met de ster der Luxemburgsche
Eikenkroon van den Koning-Groothertog mocht ontvangen.
Voordat D.v. Twist naar Indië vertrok, viel er eene gebeurtenis voor, die aan de
goede verstandhouding tusschen hem en Baud een gevoeligen knak gaf. Ik deel de
toedracht van zaken mede, geheel volgens de aanteekeningen van D.v. Twist zelven,
die in alle opzichten door de stukken worden bevestigd.
‘Toen mij in den aanvang van 1851 door den Minister van koloniën de
even onverwachte als gewichtige vraag gedaan werd of ik, door den Koning
benoemd tot Gouverneur-Generaal van Ned. Indië, die betrekking zou
aannemen, besloot ik den raad in te winnen van J.C. Baud. De Heer Baud
trachtte mijne vele en gewichtige bezwaren1 op te lossen of te verminderen,
en adviseerde met ernst en nadruk vóór de aanneming. Het laat zich
begrijpen, dat bij de vele en langdurige gesprekken, die ik toen met Baud
mocht hebben, de bestaande toestand in Indië één der hoofdonderwerpen
was. Baud was diep getroffen door de ongunstige tafereelen van den
toestand in Indië, die destijds aan de orde van den dag waren, en ook reeds
een en andermaal in de Tweede Kamer tot levendige discussiën hadden
aanleiding gegeven. Wel was hij overtuigd, dat die tafereelen met zeer
groote overdrijving waren geschetst, maar toch vreesde hij, dat daarin een
grond van waarheid was. Volgens hem droeg het kultuurstelsel, vooral in
verband met landrente en heerendiensten een kiem van misbruiken in zich,
die tot eene grootere mate van

1

Deze wogen inderdaad bij hem zeer zwaar. De Heer Star Numan deelde mij mede, dat
D.v. Twist o.a. een ernstig gesprek had met Mr. Veegens, den Griffier der Tweede
Kamer, en dezen zijne bezwaren mededeelde, daar hij, kinderloos zijnde, die zware
taak niet voor de geldelijke voordeelen behoefde op zich te nemen, en niet eerzuchtig
genoeg was, om alleen ter bevrediging zijner ambitie naar Indië te gaan.
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ontwikkeling schenen te zijn gekomen, dan men vroeger had vermoed.
‘Eenige jaren geleden, zoo meende hij, hadden die misbruiken, evenals
het stelsel zelf, dwergachtige afmetingen; thans zijn de dwergen in reuzen
veranderd.’ Baud beweerde, (en dit is mij ook later gebleken de waarheid
te zijn) herhaaldelijk tegen opdrijving en overdrijving gewaarschuwd te
hebben. Maar de vrees, dat hij gedurende zijn langdurig bestuur wellicht
in dit opzicht niet genoeg kon hebben gedaan, deed bij hem het denkbeeld
ontstaan om te herstellen, wat hem misschien als verzuim zou kunnen
worden aangerekend. Van daar, en ten einde zoo spoedig mogelijk
verbetering aan te brengen, waar verbetering noodig zou zijn, zijn geheel
belangeloos aanbod om met den G.G. naar Indië te vertrekken. Zijn
denkbeeld was dat hij, in Indië aangekomen, onverwijld een plaatselijk
onderzoek over geheel Java zou instellen; dat, bij overeenstemming
tusschen hem en den G.G., tot alle verbeteringen, waartoe het onderzoek
aanleiding gaf, in Indië onverwijld zou worden besloten, terwijl, in geval
van verschil van gevoelen, het Opperbestuur beslissen zou. Het plan lachte
mij toe, en ik was diep getroffen door het belangeloos offer dat Baud, in
zijne omstandigheden en op zijn leeftijd, zich bereid verklaarde te brengen.
Ik verklaarde mij bereid het te ondersteunen; zelfs kwam het denkbeeld
bij mij op, het te stellen als voorwaarde mijner aanvaarding van het
G.-Generaalschap. Maar Baud verklaarde zich ten stelligste tegen dat
denkbeeld, en ik liet het varen. Zoo deelde ik aan den Minister van koloniën
mijn besluit mede, om casu quo de bedoelde betrekking te aanvaarden, en
tevens het plan tusschen den Heer Baud en mij besproken. Ook de Minister
van koloniën beloofde zijne ondersteuning aan het plan, maar het vond
tegenstand in den Ministerraad1. En het einde was

1

In de zitting van 25 Nov. 1864 verhaalde Thorbecke de toedracht van zaken aldus:
‘De meest bekwame pleegt de meest bescheiden man te zijn, zóó ook de Heer D.v.
Twist. Hij vond groot bezwaar naar de Oost te gaan, maar verklaarde zich evenwel
daartoe genegen, indien hij den Heer J.C. Baud mocht medenemen. Toen de Heer v.
Twist mij dit zeide heb ik geantwoord: Ik heb u voorgedragen, maar gij gaat alleen of
gij gaat niet.’ In een schrijven aan den Heer Kiehl zegt D.v. Twist hierover: ‘Ofschoon
ik mij daarvan niets herinner, mag ik het niet bepaald tegenspreken. Maar ik mag niet
ontveinzen dat die woorden, zooals ze toen werden uitgesproken, op mij een
onaangenamen indruk maakten. Zij gaven den schijn alsof ik het Ministerie destijds
had nageloopen. Maar dat was in de verste verte het geval niet. Het Ministerie heeft
mij aangezocht; niet ik het Ministerie.’
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mijne benoeming tot G.G. zonder meer. De redenen van dien tegenstand
laten zich gissen; ik erken dat ze gewichtig waren, en ik eerbiedig ze.
Korten tijd na mijne benoeming deelde de Heer Baud mij zijn plan mede,
om zijn aanbod schriftelijk, met uiteenzetting van redenen, bij den Koning
persoonlijk te herhalen en zond mij afschrift van de stukken, tot dat einde
door hem opgesteld. Mijn antwoord was, dat de Heer Baud natuurlijk voor
zich geheel vrij was, maar dat ik dringend moest verzoeken, dat mijn
persoon daar geheel buiten bleef, en zelfs mijn naam niet werd genoemd.
De Heer Baud meende mij toen te mogen beschuldigen dat mijne
zienswijze in zóó korten tijd geheel veranderd was. Dat was evenwel het
geval niet, maar de omstandigheden waren veranderd. Zooals de zaken nu
stonden, was het plan niet meer voor verwezenlijking vatbaar zonder
botsing tusschen den Koning en Zijne Ministers. Tot het doen ontstaan
van zoodanige botsing meende ik geenszins, noch rechtstreeks, noch
zijdelings te mogen medewerken, vooral nu ik door de mij opgedragen en
aangenomen betrekking ambtenaar was geworden.’
Inderdaad, met allen eerbied voor de vaderlandsliefde en belangeloosheid van Baud
staat men verbaasd over het verzoek, ten slotte door hem tot D.v. Twist gericht,
vooral van den kant van een man, die als Minister het gezag terecht zoo hoog hield;
een verzoek, dat moeilijk anders verklaard kan worden dan uit eene groote minachting
voor hen, die dat gezag toen in handen hadden. D.v. Twist heeft het ook later betreurd,
dat aan het verzoek van Baud geen gevolg was gegeven; de meening van Thorbecke,
dat v. Twist hem later in stilte wel voor zijne weigering dank zou hebben gezegd, is
dus onjuist. Toch meen ik dat hier althans Thorbecke juister zag dan D.v. Twist, en
dat eene zending van Baud,
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zooals die door hem was voorgesteld, voor den Gouverneur- Generaal een ruime
bron van moeilijkheden zou zijn geweest.
De Heer en Mevrouw D.v. Twist vertrokken in Maart 1851 met den overlandmail;
na een voorspoedige reis kwamen zij te Batavia aan, waar de nieuwe landvoogd den
12den Mei het bestuur uit handen van zijnen voorganger, den heer Rochussen, overnam.

III.
Zeer gemengd zullen zeker wel de gevoelens zijn geweest met welke D.v. Twist het
bestuur over Ned. Indië aanvaardde1. Zeker stond aan den eenen kant wel het
verheffende bewustzijn op den voorgrond dat hij, op betrekkelijk jeugdigen leeftijd,
waardig gerekend was de hoogste betrekking aldaar te vervullen en de macht bezat
om veel goeds te stichten; maar aan den anderen kant heeft hij het zich nimmer
ontveinsd, dat juist die macht gewichtige bezwaren opleverde, en dat aan hare
uitoefening groote gevaren verbonden waren. Gezwegen van de noodlottige
omstandigheid, dat het de dood van zijn boezemvriend moest zijn die hem dezen
werkkring verschaft had, zoo kon het ook wel niet anders of het bewustzijn moest
hem zwaar drukken dat hij, die nimmer gezag had uitgeoefend, in den aanvang van
zijn bestuur althans, geenszins de kennis van Indië bezat, noodig om terstond met
klem optetreden en geheel uit eigen oogen te zien, en welke toen ter tijde veel
moeilijker dan thans verkrijgbaar was voor hen, die Indië nooit hadden

1

Bij de bewerking van dit hoofdstuk ben ik grooten dank schuldig aan de HH. E. de Waal en
Jhr. Mr. H.v.d. Wijck voor de inlichtingen, mij welwillend verstrekt.
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betreden. Hij wist reeds uit de debatten in de Staten-Generaal en uit de gesprekken
met Baud, dat er vele misbruiken in Indië bestonden, wier omvang hij niet kende en
waartegen de geneesmiddelen eerst langzamerhand door hem konden worden
uitgedacht. Gelukkig dat hij niet kon vooruitzien, hoe veel moeilijker die taak voor
hem zou zijn dan hij bij zijne benoeming kon vermoeden. Hij kon toen toch niet
weten, dat het kabinet, 't geen hem had voorgedragen, weldra voor een ander van
geheel tegenover gestelde richting zou moeten plaats maken, en dat de Minister van
koloniën, die zijne aanstelling had mede onderteekend, in dat nieuwe kabinet zitting
nemende, daarna meer en meer van hem zou vervreemden, hem op allerlei wijze zou
tegenwerken, zoodanig dat D. van Twist zich ten slotte genoodzaakt zag hem te
schrijven, dat hij alle vertrouwelijke briefwisseling zou staken en zich tot de officieele
en semi-officieele correspondentie bepalen. Evenmin kon hij bevroeden dat het
nieuwe regeerings reglement, dat door de grondwet was toegezegd, zóó lang op zich
zou laten wachten1 en dat daarin het gereede middel zou worden gevonden om
hervormingen, door hem gewenscht, tegen te houden en hem op allerlei wijze de
handen te binden. Wanneer het bestuur van D.v. Twist niet in alle opzichten heeft
voldaan aan dat, wat men zich daarvan mocht hebben voorgesteld, dan behoort men
bij de beoordeeling van dat feit

1

Dat R.R. trad eerst op 1 Mei 1855 in werking; op dien datum werden de G.G. en de Raden
v. Indië op nieuw in hunne betrekkingen bevestigd. Ook de oude instructie voor den G.G.,
waarbij het batig slot op den voorgrond stond en niet de belangen der bevolking, heeft
gegolden tot de laatste maanden van 1855, ofschoon, zooals D.v.T. erkentelijk getuigde (1e
Kamer 18 Jan. 1870) het batigslotsysteem na 1848 van lieverlede met meer menschelijkheid
werd in toepassing gebracht.
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deze beide factoren wel in acht te nemen. Maar waar hij vrij was om te handelen
aarzelde D.v. Twist niet om het goede tot stand te brengen, zoodat het tijdperk van
zijn bestuur zonder twijfel tot de meest weldadige voor Indië heeft behoord.
Van het eerste oogenblik, dat hij als Gouverneur-Generaal optrad, tot het tijdstip,
waarop hij die betrekking nederlegde verloor D.v. Twist nimmer de hooge eischen
uit het oog, die het ambt van landvoogd met zich medebrengt. Ofschoon zijn optreden
een scherp contrast vormde met dat van zijn voorganger mag ik, op grond van
vertrouwbare getuigenissen verzekeren, dat de eenvoud van D.v. Twist, gepaard aan
groote waardigheid, zeker geen minderen indruk maakte dan de beminnelijkheid,
die Rochussen ten toon spreidde. Men mag hem misschien terecht eenige stroefheid
en weinige toegankelijkheid te laste hebben gelegd, zeker is het dat deze
eigenschappen, mogen zij al als gebreken kunnen worden beschouwd, toch in den
hoogsten bestuurder in Indië beter pasten, dan de tegenovergestelde uitersten. Voor
hen, die zijn vertrouwen hadden verworven, werden die hoedanigheden in groote
mate verzacht en leerden zij zijn edel en zachtzinnig gemoed beter kennen dan
anderen; toch bleef hij ook tegenover hen altijd de Gouverneur-Generaal; - nog na
zijn aftreden bleef het ontzag bestaan, dat hij zelfs aan zijne onmiddellijke omgeving
had weten in te boezemen1. Geen oogenblik heeft dan ook het feit, dat een

1

Een indertijd druk besproken zaak, de zoogen. Bangka-rijst leverantie bewijst dat D.v.T.
zijne ambtenaren, die zijn vertrouwen genoten, krachtig tegen onwaardige aantijgingen, ook
van hooggeplaatste personen, wist te handhaven. Op voorstel van den waarnemenden
algemeenen secretaris E. de Waal werd door den heer Ruloffs, tijdens de afwezigheid van
D.v.T. in Sumatra met het dagelijksch beleid der zaken belast, de levering van rijst enz. voor
de mijnwerkers op Bangka aan een commissiehuis opgedragen, in stede van die uit te besteden,
zooals vroeger geschiedde. Een aanverwant van den heer de Waal werd met die commissie
belast. Ofschoon D.v.T. de zaak, in zijne afwezigheid beslist, niet voor zijne
verantwoordelijkheid behoefde te nemen, heeft hij dit echter, na nauwgezet onderzoek der
stukken, uit eigen beweging gedaan, en deze handelwijze eerst in een schrijven aan den
Minister en later in de Tweede Kamer (25 Febr. 1859) ampel verdedigd, en de groote
voordeelen, die zij aan het Gouvernement heeft bezorgd, helder in het daglicht gesteld (Zie
ook E. de Waal. Eene oude zaak 1862).
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legerkommandant van vorstelijken bloede, de hertog van Saksen-Weimar, onder de
bevelen van D.v. Twist gesteld was, eenige moeielijkheid opgeleverd; dank zij de
wijsheid en de welwillendheid van den hertog en den takt van den landvoogd werd
de goede verstandhouding tusschen beiden ongestoord bewaard. Doch niet alleen
zijn persoonlijk optreden dwong eerbied af; ook de wijze waarop hij, daarin trouw
door Mevr. D. van Twist bijgestaan, zóó noodig, glans aan dit optreden wist bij te
zetten was alleszins geschikt om een diepen indruk te maken. Waar hij zich als
vertegenwoordiger des Konings vertoonde, daar werden door hem geene kosten
ontzien; terecht oordeelde hij, dat de landvoogdij geene geldwinning moest wezen,
maar de uitoefening eener bijna vorstelijke waardigheid die, in een land als Indië,
waar dit pas geeft, een schitterenden luister vordert1. Ook in een ander opzicht toonde
hij zich zijner hooge stelling volkomen waardig; zijne mildadigheid kende geene
grenzen en strekte tevens om een der scherpe kanten van zijne persoonlijkheid te
verzachten. Als bestuurder toch kende hij geene persoonlijke belangen; de bestaande
bepalingen werden zonder aanzien des persoons toegepast, onverschillig

1

Waar dit echter, zooals bij reizen van den G.G., tot bezwaar voor de bevolking aanleiding
gaf, zorgde hij zooveel mogelijk door wettelijke voorschriften (Ind. Stsbl. 1852, 44) dat dit
tot een minimum werd teruggebracht.
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of daaronder ook de individuën moesten lijden. Maar had dit plaats gehad, dan was
D.v. Twist wederom de eerste, die het toegebrachte leed trachtte te verzachten; meer
dan één heeft er openlijk van getuigd, hoe hij aan den Gouverneur-Generaal zijne
redding dankte; de herhaaldelijk ondervonden teleurstelling schrikte den landvoogd
nimmer af, op dat pad verder voort te gaan. Zij, die onder D.v. Twist dienden, hadden
slechts woorden van lof voor de nauwgezetheid, waarmede hij zijne werkzaamheden
vervulde. Geen grooter plaag voor de ambtenaren, geen grooter struikelblok voor
den behoorlijken gang van zaken dan een landvoogd, die met horten en stooten werkt;
de stukken geruimen tijd laat ophoopen en dan plotseling met inspanning van alle
krachten, - vooral van anderen, den achterstand afdoet, om dan weder in den ouden
sleur te vervallen. Bij D.v. Twist was daarvan nooit sprake; evenals vroeger en later
was ook gedurende de periode van zijn bestuur zijn tijd geregeld verdeeld, en spaarde
hij dien nimmer, wanneer 's lands dienst dit vorderde, zelfs waar dit met opoffering
van zijne gezondheid gepaard ging. Toch zorgde hij er voor, dat zijn tijd niet te veel
door min belangrijke zaken, b.v. door benoemingen tot lagere bedieningen, in beslag
werd genomen, en droeg hij de beslissing daarover, die vroeger aan den
Gouverneur-Generaal was voorbehouden, aan mindere autoriteiten op (S. 1851, 48,
56, 77. 1852, 4a, 25, 62, 77. 1853, 10, 13. 1854, 15, 34, 99) ook om hen door deze
decentralisatie aan meerdere zelfstandigheid te gewennen. Bij recepties op het paleis
nam hij geregeld deel aan de min of meer verplichte whistpartij, - waarbij echter
door zijn invloed hoog spel werd vermeden, - maar geregeld werden de kaarten na
korten tijd aan een ander overgegeven, en dan trok D.v. Twist zich in zijne
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vertrekken terug om, na aan de eischen der representatie te hebben voldaan, den
verderen avond aan de bestuursaangelegenheden te wijden. Van zijne ambtenaren
vergde hij dan ook groote inspanning; een grievend leed is het voor hem geweest dat
hij bij den Raad van Indië, - vooral door toedoen van één lid, - in dat opzicht zoo
weinig medewerking vond. Onbegrijpelijk is het, dat het opperbestuur dien
hoofdambtenaar jaren lang in zijne betrekking heeft gehandhaafd, niettegenstaande
het van algemeene bekendheid was, dat er maanden voorbij gingen voor dat de
stukken uit zijne handen kwamen, en dat hij zoo doende, - dikwijls wel opzettelijk,
- menigen maatregel, dien de Gouverneur-Generaal gaarne spoedig zou genomen
hebben tegenhield of althans aanmerkelijk vertraagde. D.v. Twist moest nu daarin
wel berusten; zijne afscheidsrede als landvoogd bewees echter, dat hij tot het einde
toe te vergeefsch tegen dat plichtverzuim heeft gestreden. Voor het overige was zijne
verhouding tegenover den Raad van Indië eene zeer vriendschappelijke, zooals ook
het warme adres van gelukwensching getuigt, dat dit hooge college hem bij zijne
bevordering tot kommandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw deed
toekomen. Met één der leden van dien Raad, Mr. A. Prins, vroeger zijnen algemeenen
Secretaris, heeft hij zeer vertrouwelijke betrekkingen aangeknoopt, die ook na zijne
aftreding ongestoord zijn blijven bestaan.
Gedurende den ganschen tijd van zijn bestuur werd de rust op Java niet verstoord;
ook in de Buitenbezittingen, die zijne bizondere belangstelling ook na zijne aftreding
genoten, was dit het geval, met uitzondering echter van Palembang, de Lampongs
en Borneo. In de beide eerstgenoemde gewesten gold het plaatselijke onlusten, die
bij het vertrek van D.v. Twist zoo goed als
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beëindigd waren. Op Borneo was het een vreemd element, dat tegen het Nederlandsche
gezag in verzet kwam. De Chinesche Kongsi's, in de Westerafdeeling van dat eiland
gevestigd, hadden reeds onder Rochussen het hoofd opgestoken; bij het optreden
van D.v. Twist scheen het, dat zij den strijd voor goed hadden opgegeven. Dit bleek
echter een dwaling te zijn; in 1853 brak de opstand opnieuw uit, die eerst na
hardnekkigen kamp in 1856 werd onderdrukt. De bekwame beschrijver van dezen
opstand, Majoor E.B. Kielstra1 keurt in verschillende opzichten het beleid af, door
de Indische Regeering daarbij gevolgd. Misschien zou deze geachte schrijver tot
andere resultaten gekomen zijn, indien het hem mogelijk geweest ware, de zaak van
alle kanten te beschouwen; in geen geval echter mag het, dunkt mij, den landvoogd
verweten worden dat hij besliste zonder zich voldoende te laten voorlichten. Zeker
is het ook zeer begrijpelijk, dat D.v. Twist in militaire aangelegenheden bizondere
waarde hechtte aan adviezen van den kommandeerenden officier en dezen in het
algemeen, en vooral in dit bizondere geval, boven de meening van den resident stelde.
Want dat adviezen van de hoofden van gewestelijk bestuur, die hij ontving, niet altijd
geheel betrouwbaar zijn geweest, bewijst wel een maatregel, door D.v. Twist op
onjuist advies met de beste bedoelingen doch tot schade van 's lands belangen
genomen, toen hij, op voorstel van den resident te Banjermasin den pangeran Tamdjid
Illah tot troonopvolger van den Sulthan van dat Rijk benoemde, 't geen de Regeering
te Batavia slechts eenige maanden later moest erkennen te zijn geweest, ‘eene
ondoelmatige en onstaatkundige regeling van be-

1

Indische Gids 1889.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

58
stuur en troonsopvolging’; doch zonder dat zij er later toe kon besluiten, die
benoeming in te trekken. Gewis kon zij niet voorzien dat daardoor een der vreeselijkste
opstanden zou worden uitgelokt, die in de laatste vijftig jaren Indië teisterden1.
Ofschoon de zorgen van D.v. Twist zich over het geheele gebied der administratie
uitstrekten, kan hier slechts de aandacht worden gevestigd op enkele hoofdpunten,
die den geest van zijn bestuur kenmerkten; eene grondige geschiedenis van dat bestuur
zou veel meer ruimte vorderen, dan die, waarover ik mag beschikken, en kan
bovendien alleen geleverd worden door hem, aan wien de officieele en semi-officieele
correspondentie met het opperbestuur ten dienste staat. Allereerst komt in aanmerking
een maatregel, die groot opzien baarde, en scherpe afkeuring ondervond, maar van
welke thans algemeen getuigd wordt, dat zij in zeer hooge mate tot het welzijn van
den Javaan heeft gestrekt: de afschaffing der passerrechten. Deze belasting werd
geheven van alles, wat te koop werd geboden op de door het bestuur aangewezen
markten en in evenzoo aangewezen kramen. Op zich zelf was de belasting reeds een
groot bezwaar; de kleinhandel in de binnenlanden werd daardoor zeer gedrukt, en
de arme en geringe klasse moest hoofdzakelijk die belasting opbrengen. Maar de
druk werd nog oneindig zwaarder, doordat de heffing der belasting verpacht werd,
de agenten der Chinesche pachters overal, tot in het kleinste dorpje doordrongen en
bij geheel gemis aan toezicht ongestraft allerlei knevelarijen pleegden.

1

Over zijne handelingen in de Banjermasinsche aangelegenheden heeft D.v. Twist zich, tegen
de bedekte beschuldigingen van Rochussen volkomen gerechtvaardigd in een tweetal
redevoeringen, in de Tweede Kamer op 13 Juli en 29 Sept. 1859 uitgesproken.
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‘De handlangers der pachters hieven, wat zij goedvonden: voor de politie, al had zij
den wil, was het ondoenlijk hen in het gedrang op elk vergrijp tegen de vastgestelde
tarieven te betrappen, en hare wilskracht, van nature matig, zwichtte veelal voor
omkooperij; de belastingschuldige liet gedwee zich omkoopen, ja naakt zich nog
belasten’1. Reeds in 1845 werd de wenschelijkheid van de afschaffing dier rechten
door Baud beaamd; de afschaffing had toen slechts daarom geen plaats gehad, omdat
er hier te lande groote behoefte bestond aan de onverminderde oplevering van het
geraamd batig slot en omdat men op dat oogenblik geen voldoend equivalent kon
vinden. Meermalen was, o.a. in het Tijdschrift van Ned. Indië, de aandacht op de
vele misbruiken gevestigd, waartoe die pacht aanleiding moest geven; D.v. Twist
overtuigde zich van de waarheid dier beweringen, ook door antwoorden op eene
reeks vragen in Maart 1851 aan de gewestelijke besturen gericht, en bij besluit van
den Gouverneur-Generaal, genomen zonder 's Konings machtiging2 (S. 1851, 73,
1853, 44, 1855, 72) werd de passerpacht over geheel Java en Madoera afgeschaft,
overal waar zij van gouvernementswege werd geheven. Een equivalent werd gezocht
in de verhooging van sommige andere belastingen, die echter niet aan de verwachting
voldeed. Dit krachtig optreden van den land-

1
2

E. de Waal. Aanteekeningen over koloniale onderwerpen I. 309.
Eene voorafgaande koninklijke machtiging om tot de afschaffing over te gaan, bezat de G.G.
niet. In de niet gepubliceerde praemissen van het Indisch besluit d.d. 16 Dec. 1851 no. 4
waarbij sub Eerstelijk werd vastgesteld de ordonn. in Ind. S. 1851. no. 73 opgenomen, wordt
dan ook, - ten blijke dat bij het Opperbestuur de overtuiging bestond van de wenschelijkheid
der afschaffing van de passerpacht, - gelet op eene semi-officieele missive van den Min. v.
kol., zoomede op het door dien Minister in de zitting der Eerste Kamer van 2 Mei 1851
gegeven antwoord op eene interpellatie betreffende de passerpacht.
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voogd, waardoor een belasting, die meer dan twee miljoen opbracht, eigenmachtig
werd afgeschaft, werd door niet weinigen als een gevaarlijk antecedent afgekeurd;
de Kon. goedkeuring werd eerst in 1853 verleend, daar de Raad van State de urgentie
niet genoeg vond aangetoond en nadere opheldering van den landvoogd noodig
oordeelde. De Gouverneur-Generaal wees er in zijn nader schrijven op, dat op het
punt der urgentie bij alle gehoorde autoriteiten in Indië eenstemmigheid had bestaan
en beriep zich ook op inmiddels ingekomen berichten van verschillende residenten,
die ten bewijze strekten hoe de afschaffing der belasting de bevolking van een
knellenden druk had verlost. Mocht er al geen ‘periculum in mora’ voor die
afschaffing geweest zijn, bizondere omstandigheden (ziekte en slechte oogsten)
konden nogthans de gepastheid en de dringende noodzakelijkheid van een
onvertraagde en afdoende voorziening kwalijk doen ontkennen. De Minister
verklaarde dan ook de beschouwingen van den Raad van State omtrent het door den
Gouverneur-Generaal genomen initiatief en den geschikten tijd van invoering van
den maatregel niet te kunnen deelen. De latere Kon. goedkeuring werd door hem
verdedigd met een beroep op art. 60 tweede lid van het toenmaals geldende
Regeeringsreglement, bepalende dat belastingen, welker werking schadelijk of
nadeelig wordt bevonden, door den Gouverneur-Generaal onder nadere goedkeuring
des Konings kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, wanneer een voorziening
dringend wordt gevorderd.
Terwijl onder zijn bestuur het algemeen reglement op de verpachtingen werd
herzien (S. 1853, 86, 1854, 75) bracht D.v. Twist voorts in een der gewichtigste
verpachte middelen, den verkoop van opium in het klein, een hoogst belangrijke
wijziging aan (S. 1854, 76). Sedert
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jaren trachtte men daarbij water en vuur te verzoenen en het gebruik van opium te
beperken, zonder de inkomsten der schatkist prijs te geven. Een van de grootste
bezwaren, waarmede men daarbij te kampen had, was de goed georganiseerde
smokkelhandel, die reeds meer dan een eeuw bestond, en waaraan zelfs, - men had
dat leeren inzien, - de gouvernements pachters zich in hooge mate schuldig maakten.
Alvorens tegen dit kwaad afdoende maatregelen te kunnen nemen moest men deszelfs
omvang kennen. D.v. Twist besloot den pachter de vrijheid te geven, om, - boven
de hoeveelheid, die hij nemen moest, - nog zooveel opium tegen lagen prijs van het
gouvernement te koopen, als hij verkoos, mits hij ten genoege van het hoofd van
gewestelijk bestuur kon aantoonen, die meerdere hoeveelheid werkelijk noodig te
hebben. De bedoeling van deze regeling, die slechts een tijdelijk karakter had, was
den pachter buiten de verzoeking te stellen om elders dan bij het gouvernement,
opium te koopen; daar hij zonder gevaar voor weinig geld zooveel opium van de
Regeering kon krijgen, als hij noodig had, zou hij natuurlijk den gevaarlijken weg
van den smokkelhandel niet meer inslaan. Zoodoende zou men achter de werkelijke
behoefte aan opium komen, en bij latere regelingen met meer kennis van zaken
kunnen oordeelen. Jammer maar, dat daardoor den pachter een groote prikkel werd
gegeven, om het opium debiet in en buiten zijn pachtgebied te vergrooten1. Toch
mag de groote vermeerdering, die de aanvragen voor opium in de volgende jaren
ondergingen, slechts in geringe mate aan grooter debiet worden geweten; voor een
goed

1

Dit werd door D.v.T. erkend in de zitting der Tweede Kamer van 25 Febr. 1859 waarin hij
overigens den maatregel op afdoende wijze verdedigde. Zie ook 27 Mei 1862.
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deel was zij daaraan toeteschrijven, dat de pachters thans op wettige wijze het opium
verkregen, dat zij te voren door den smokkelhandel hadden verworven.
Ook in andere opzichten had D.v. Twist op het gebied der finantiën met groote
bezwaren te kampen. Vooral op dat terrein waren zijne handen gebonden; de
verwachting, die men van hem niet het minst op het gebied der comptabiliteit kon
koesteren werd niet vervuld; het indienen eener comptabiliteits-wet voor Indië moest
wachten tot er eene voor Nederland zou vastgesteld zijn, zoodat hij zich tevreden
moest stellen om, in afwachting dier regelen, bij St. 1853, 40 enkele tijdelijke
maatregelen te nemen. Vooral in de eerste tijden van zijn bestuur baarde het
muntwezen hem zeer groote zorgen; werd de toestand van 's lands kassen wel eens
het hartzeer van al de laatste Gouverneurs-generaal genoemd, D.v. Twist getuigde,
dat dit van niemand in zoodanige mate gezegd kon worden als van hem. Toen hij in
Indië kwam vond hij alle beschikbare middelen uitgeput en moest met eene leening
beginnen. Zeer tegen zijn zin zag hij zich eindelijk genoodzaakt tot een kras middel
zijn toevlucht te nemen, en voor een bedrag van hoogstens 3 miljoen promessen
uittegeven, rentende 6% 's jaars. (S. 1852, 52). Die maatregel werd in Nederland
zeer afgekeurd, ook door zijn vriend van Bosse; niet het minst door den Minister van
koloniën, die echter vergeten had hem het middel aan de hand te doen hoe zonder
geld te betalen en ook daarna geene bevelen gaf omtrent de kassen en de wijze van
voorziening van dezen. Geen wonder dat hij daarover in zijne briefwisseling met
den Minister een bitteren toon aanslaat, en dat zijn vriend Prins zich schamper uitlaat
over den man, die als Minister de handelwijze van D.v. Twist afkeurde, maar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

63
later als Gouverneur-Generaal wissels uitgaf tegen den koers van 106% op zes
maanden! De wet tot regeling van het muntwezen in Indië trad eerst met 1 Sept. 1854
in werking; vóór dien tijd heeft D.v. Twist op het punt gestaan zijne betrekking neder
te leggen, daar hij in Nederland ook in dit opzicht zoo weinig medewerking
ondervond, terwijl hij het beheer der finantiën in Indië een warboel noemde, waaruit
het moeilijk was wijs te worden, daar het er op gericht scheen, niet om de waarheid
aan het licht te brengen, maar om haar te verbloemen!
Ook op het gebied der gouvernements-kultures was hij niet vrij om te handelen
zooals hij wilde.
‘Bij mij’, zoo drukte hij zich uit ‘stond het vast, en die overtuiging kwam
ook later in Indië meer en meer tot ontwikkeling, dat hoezeer voor
fundamenteele veranderingen van de beginselen toen het oogenblik nog
niet gekomen was, toen een nieuw, door de wet vast te stellen
regeerings-reglement moest worden tegemoet gezien, (eene moeielijkheid
die ook in andere opzichten op mijn geheel bestuur in Indië gedrukt heeft)
evenwel - het kultuurstelsel niet moest worden uitgebreid, maar veeleer
ingekrompen, waar dit noodig en mogelijk was; - vooral voor de belangen
der inlandsche bevolking moest worden gewaakt, niet alleen ten einde
hare lasten niet meer verhoogd, maar veeleer verlicht werden, bij
belastingen zoowel als bij kultuur- en heerendiensten; en daarenboven
zooveel doenlijk moest worden gezorgd, dat de voordeelen die het
kultuurstelsel haar toekende, ook in hare handen kwamen; - daarenboven
de kultuur contractanten er van lieverlede aan moesten gewend worden,
om op eigen krachten te steunen en tot bloei te geraken door eigen kracht;
- en eindelijk, behalve bij de kultuur-contracten ook daarbuiten voor de
ontwikkeling van de vrije industrie een weg moest worden geopend, voor
zoover dit met eene vrijzinnige uitlegging van de bestaande bepalingen
maar eenigszins was over een te brengen’.
Dat laatste heeft hij dan ook trouw gedaan. Daarvan getuigt het herstel der bepalingen
van de publicatie van
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de Eerens (S. 1838, 50) die partikulieren toestond contracten met hoofden en oudsten
der dessahs aantegaan, maar in 1840 uit vrees voor benadeeling der
gouvernements-kultures door geheime aanschrijvingen en besluiten krachteloos was
gemaakt. D.v. Twist was van oordeel, dat die besluiten in strijd waren met het
bestaande regeerings-reglement en paste dus de publicatie toe, al kon hij zich niet in
alle opzichten met haar vereenigen, zonder op de latere voorschriften te letten. Minder
vrij was hij aanvankelijk ten opzichte van een ander besluit van de Eerens, dat regels
gaf voor de uitgifte van gronden aan partikulieren. Ook die maatregel was door latere
voorschriften verlamd geworden, doch D.v. Twist rekende zich hier niet bevoegd,
zonder toestemming van het opperbestuur dat besluit weder toetepassen. Hij vroeg
dus deszelfs machtiging om weder gronden in huur uittegeven; zij werd hem verleend
en op vrijgevigen voet maakte hij van deze vergunning in het belang der partikuliere
industrie gebruik. Gaarne had D.v. Twist medegewerkt om aan de
Gouvernements-suikerkultuur eene nieuwe richting te geven, doch de gelegenheid
daartoe werd hem, waarschijnlijk opzettelijk, onthouden. Als lid der Tweede Kamer
heeft hij op 10 Mei 1860 daaromtrent medegedeeld, dat die regeling aanvankelijk
zóó dringend noodig geacht werd, dat hij als Gouverneur-Generaal meer gedreven
en gedrongen werd om zijn advies daarover te geven, dan hem aangenaam was toen
hij nog niet lang in Indië was geweest. Hij voldeed echter aan dat verlangen; daarna
scheen de haast niet zóó groot meer te zijn, althans men liet hem anderhalf jaar op
antwoord wachten, en toen dit kwam hield het bevelen in tot het instellen van een
onderzoek, dat, zooals hij in een schrijven aan den Minister van 16 Oct. 1853
voorspelde, zeker in
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geen drie jaar eenig resultaat kon opleveren. Bitter is de toon, dien hij in dat schrijven
aanslaat.
‘Ik begrijp’, schrijft hij ‘de taktiek volkomen. De verbeteringen, die voor
de hand liggen, en geen verder onderzoek noodig hebben, worden
uitgesteld, omdat men nog grootere hervormingen verlangt; hervormingen,
die de grondbeginselen aantasten, waarop het bestaande kultuurstelsel
berust! Ik ben geenszins van gevoelen, dat dat bestaande geene wijziging
zou behoeven, evenmin ben ik tegen een grondig onderzoek. Maar het
produceeren van het riet, en het produceeren van suiker uit dat riet zijn in
mijn oog twee afgescheiden zaken. Geen verbeteringen te willen in het
laatste, dan na een onderzoek omtrent het eerste, dat in eenige jaren niet
tot een resultaat kan leiden, daaraan ligt, naar mijn gevoelen, een
aartsbehoudend beginsel ten grondslag!’
Door dit besluit van het opperbestuur werden hem zelfs de handen gebonden bij
verlenging der contracten, daar deze, in afwachting der regeling, tot hoogstens drie
jaar beperkt werd. Nieuwe suikercontracten, die vroeger zulk een ruime bron van
willekeur en gunstbetoon waren geweest, werden onder D.v. Twist niet meer
uitgegeven, met uitzondering van een enkel contract, dat reeds onder zijn voorganger
aan den belanghebbende was toegezegd; de gewoonte van sommige
suikercontractanten om langen tijd buiten Java te vertoeven, werd ten krachtigste
door hem tegengegaan. Op het gebied der koffiekultuur werden evenmin ingrijpende
veranderingen gemaakt; het is bekend dat de Gouverneur-Generaal zich in eene
missive van 31 Juli 1855 uitliet tegen verhooging van het loon voor de koffieplantende
inlanders, omdat deze de minst belasten van alle bij de kultures ingedeelde arbeiders
waren, en men bij vermeerdering van dat loon toch op de een of andere wijze de
daardoor veroorzaakte schadepost zou moeten inhalen, natuurlijk door belasting in
geld, en het de vraag bleef of de bevolking deze niet veel druk-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

66
kender zou achten. Waar hij kon trachtte D.v. Twist echter de bezwaren der
gouvernements-kultures te verminderen; zoo werd onder zijn bestuur de
gouvernements- indigo-kultuur in de Preanger regentschappen als te drukkend
ingetrokken. Nadat reeds in de eerste jaren van zijn bestuur verscheidene maatregelen
waren genomen, om de persoonlijke diensten, door de bevolking aan den Staat
verschuldigd, te verminderen nam hij, even vóór het nederleggen van het bewind in
1856 een besluit, waarbij de hoofden van gewestelijk bestuur werden aangeschreven,
volgens daarbij aangegeven regels die diensten te herzien; dat besluit had reeds
aanstonds in onderscheidene gewesten eene zeer belangrijke beperking van het getal
dienstplichtigen ten gevolge. Een voor Indië hoogst belangrijke maatregel, onder
zijn bestuur genomen, was de instelling van een direktie voor 's lands openbare
burgerlijke werken (1854), die wel is waar bij Kon. besluit bevolen werd, maar
waarvan het initiatief van Indië was uitgegaan. Ook daardoor betoonde hij zich de
onderscheiding waardig, die het Kon. Instituut voor Ingenieurs hem in 1852 schonk
door hem tot honorair lid te benoemen1. Bekend is het dat gedurende zijn bewind de
Billiton-concessie is tot stand gekomen; ijverig heeft hij medegewerkt om den
concessionarissen hunne taak te vergemakkelijken, en zoodoende een der weinige
partikuliere ondernemingen, die toen in Indië bestonden, ook ten voordeele van den
Staat tot bloei te brengen.

1

Dat hij met die benoeming zeer was ingenomen bewijst het geschenk aan dat Instituut van
een model op grooten schaal van een zeer belangrijk werk, onder zijn bestuur uitgevoerd,
de groote stuw met irrigatie-sluizen in de Porrong-rivier; - met eene nota, die in de werken
van het Instituut is opgenomen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

67
Herhaalde malen heeft D.v. Twist zich door reizen op Java en de Buitenbezittingen
persoonlijk van den toestand aldaar overtuigd. Onder dezen is vooral zijn tocht in
de Molukken bekend door de beschrijving van Dr. Bleeker, die de hooge bezoekers
vergezelde. Reeds voor dat hij zich derwaarts op weg begaf, was een belangrijke
maatregel in het belang dier veel beproefde eilanden genomen door de openstelling
van vrijhavens, die een eind maakte aan het stelsel van afsluiting, waaronder de
Molukken sedert de tijden der Compagnie voortdurend hadden geleden. De opheffing
van het monopolie-stelsel in die streken mocht hij niet bewerken; zij geschiedde eerst
in later tijd.
D.v. Twist was een godsdienstig man, die zijne gevoelens nimmer, ook niet als
Gouverneur-Generaal, verloochende, zelfs waar dit hier en daar spot opwekte. Hij
werkte dan ook gaarne mede tot vermeerdering van het getal predikanten in Indië;
waar hij soms in het zendingswerk belemmerend ingreep dan geschiedde dit, althans
wanneer geene zeer dringende redenen van staatsbelang hem daartoe noopten, ten
gevolge van bevelen uit het moederland, waartegen hij in een brief aan den Minister
scherp opkomt, ‘al zal hij,’ zooals hij schrijft ‘de gegeven bevelen zonder genade
uitvoeren’1. Tegenover andersdenkenden was hij verdraagzaam en waardeerde hij
hunne overtuiging; van daar de afschaffing in 1852 van de belasting op de passen
der inlanders, die de bedevaart naar Mekka wilden doen. Het getal dergenen, die
daarop

1

Zijne houding tegenover de zending werd ook van orthodoxe zijde gewaardeerd, o.a. door
den bekenden Wassenaarschen predikant L.J.v. Rhijn. Zie ook de rede van D.v. Twist over
de zending bij de Ind. begr. van 1873 en H. VII B. der Staatsbegrooting van dat jaar, en
zijnen brief in Meded. v.w.h. Ned. Zendelinggenootschap XVII. p. 99.
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zulke passen aanvroegen, steeg aanzienlijk; maar toen de resident der
Preanger-regentschappen er op aandrong, om althans voor zijn gewest op dien
maatregel terug te komen werd hem geantwoord, dat de Regeering dit niet raadzaam
oordeelde o.a. ook, omdat dit de strekking zou hebben om de Mohammedanen te
belemmeren in een hunner heiligste godsdienstplichten, eene strekking onbestaanbaar
met het beginsel, de inlanders zooveel mogelijk te besturen overeenkomstig hunne
eigen instellingen1.
Voor zooveel de heillooze finantieële politiek, door het moederland tegenover
Indië gevolgd, dit toeliet bevorderde D.v. Twist het onderwijs ook voor inlanders,
dat sedert 1849 een onderwerp van staatszorg geworden was, doch met karige hand
werd bedeeld; o.a. ook door de oprichting der kweekschool voor inlandsche
onderwijzers te Soerakarta. Vooral ondersteunde hij de studie der Javaansche taal,
wier overgroot nut, ook voor de bestuurs- ambtenaren, hij ten volle besefte. De
beoefening der wetenschappen, die onder zijn bestuur in Indië een nieuwe vlucht
begon te nemen, vond in hem een welwillend beschermer. Dat de wetenschappelijke
genootschappen, in Indië gevestigd, hem veelal tot beschermheer verkozen, sprak
wel van zelf2; kenschetsend voor de achting, hem toegedragen, was het feit dat de
‘Natuurkundige vereeniging’ hem ook na zijn vertrek als zoodanig handhaafde, zelfs
toen het bleek dat dit zijn opvolger niet zeer aangenaam was. Meerdere openbaarbeid
in algemeene zaken werd onder zijn bewind vergund; de Javabode, geruimen tijd
het eenig blad voor

1
2

Zie ook de rede van D.v. Twist. Tweede Kamer 13 Juli en 24 Nov. 1859.
Onze Maatschappij van letterkunde had hem reeds in 1852 haar lidmaatschap aangeboden.
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Batavia, verscheen voor het eerst onder zijn bestuur, dat ook getuige was van de
oprichting van de eerste courant en tijdschrift in het Javaansch, uitgegeven door de
gebroeders Hartevelt. Waarschijnlijk zal het Kon. besluit van 13 Jan. 1854 S. 18,
gericht tegen het openbaar maken van bescheiden uit de gouvernements-archieven
zijne goedkeuring niet hebben weggedragen; het Indische bestuur toch schijnt veel
zachtere maatregelen als voldoende te hebben beschouwd. Op het gebied van het
rechtswezen kwam onder D.v. Twist weinig verandering, 't geen zeer natuurlijk was,
daar eerst kort geleden, in 1848 een geheel nieuwe wetgeving was ingevoerd, die
eerst op de proef moest worden gesteld. Een zeer belangrijke maatregel moet hier
echter worden vermeld; de koloniale ordonnantie van 8 Nov. 1855, S. 79, die de
burgerlijke en handelswetgeving voor Europeanen grootendeels op de oostersche
vreemdelingen op Java en Madoera toepasselijk verklaarde. Voorts zij nog gewezen
op enkele gewichtige maatregelen, tijdens het bestuur van D.v. Twist in Indië
genomen, zooals de invoering der nieuwe muntwet (1853): de vaststelling van het
reglement op het weduwen- en weezenfonds (1854); de werken voor het droogdok
te Onrust; de opname van Tjeribon als voorbereiding eener betere regeling der
landrente; de invoering der kina-plant enz. Bij een zaak, die thans nog soms de
hartstochten in beweging brengt, moet echter iets langer worden stil gestaan; het
ontslag aan Douwes Dekker (Multatuli) als adsistent-resident van Lebak verleend;
eene handeling, welke menigeen D.v. Twist heeft doen beschouwen als een landvoogd
die, ongevoelig voor het lijden der inlanders, niet schroomde een bekwaam ambtenaar
op te offeren aan de eischen van het bestaande systeem, dat volslagen
onverschilligheid vor-
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derde voor knevelarijen en uitspattingen, ja zelfs voor misdaden van inlandsche
hoofden, zoolang zij maar het Gouvernement getrouw dienden, en produkten voor
de moederlandsche markt, en geld voor de Nederlandsche schatkist bezorgden.
Al aanstonds worde herinnerd aan de boven besproken maatregelen, door D.v.
Twist op eigen verantwoordelijkheid in het belang der inlandsche bevolking genomen,
op het gevaar af, daarover in botsing te komen met het opperbestuur en medegedeeld,
dat hij met kracht optrad tegen dezelfde misbruiken, als waarvan Multatuli de hoofden
in Lebak beschuldigde, zooals blijkt uit de straffen, door den landvoogd bij besluit
van 11 Aug. 1851 op den regent van Kendal en eenigen zijner wedono's toegepast
ter zake van geldafpersing, knevelarij en willekeurige beschikking over de goederen
en den arbeid der hun ondergeschikte bevolking. Het is voorts bekend, dat er in de
Lebaksche zaak een onderzoek is ingesteld, dat leidde tot het ontslag aan eenigen
dier hoofden, terwijl aan den regent van Lebak, voor wiens daden verschoonende
motieven waren aangevoerd, op ernstige wijze het ongeoorloofde zijner handelingen
werd voorgehouden, met aanmaning om zich in het vervolg daarvan te onthouden.
Het ontslag, aan den adsistent-resident verleend, was dan ook volstrekt geen poging
om het inlandsche bestuur te redden en het de vrije hand tegenover de bevolking te
laten, maar eenvoudig het gevolg van de wijze waarop Douwes Dekker, voorzeker
met de beste bedoelingen, optrad, en die in den ambtenaar niet kon worden geduld.
Uit het besluit van den Gouverneur-Generaal van 23 Maart 1856 toch blijkt dat de
adsistent-resident E. Douwes Dekker, na slechts gedurende een maand Lebak te
hebben bestuurd, en alvorens zich dus behoorlijk te hebben kunnen
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bekend maken met de personen en zaken aldaar, zonder voorafgaande opening aan
zijn chef, den resident van Bantam te hebben gedaan en geheel zonder diens
voorkennis, een onderzoek naar de handelingen van den regent van Lebak en diens
schoonzoon, den demang van Paring Koedjang had ingesteld. Dit onderzoek leidde
hem tot het schrijven van een brief aan den resident van 24 Febr. 1856, waarin hij
beide hoofden beschuldigde van misbruik van gezag en bovendien de verdenking
uitsprak, dat zij zich aan knevelarij zouden hebben schuldig gemaakt, en voorstelde
onmiddelijk een onderzoek in te stellen en daartoe den regent met den meesten spoed
naar de hoofdplaats te verwijderen, den demang voorloopig in arrest te nemen;
eveneens in verzekerde bewaring te nemen de aanverwanten van den regent van
minderen rang, die op het in te stellen onderzoek invloed zouden kunnen uitoefenen,
en eindelijk de komst van den regent van Tjandjoer in Lebak, werwaarts hij op reis
was, te verhinderen. De resident begaf zich onmiddelijk naar Lebak, en eischte daar
van den adsistent-resident, dat deze hem stellige feiten of bewijzen zou aanvoeren
tot staving zijner aanklacht, 't geen D. Dekker weigerde, zoo niet vooraf door den
resident werd overgegaan tot den voorgestelden maatregel van verwijdering. Daarop
deelde de resident aan den onder hem geplaatsten ambtenaar mede dat hij, als
aansprakelijk voor den gang van het bestuur in de residentie niet in zulke, op bloote
beschuldigingen gegronde voorstellen kon treden en dat het zijn stellig verlangen
was, dat D. Dekker zich stipt zoude onthouden van verder iets ter zake te doen en
alles vermijden, wat het misschien reeds opgewekt vermoeden, als zoude er tegen
den regent van Lebak een onderzoek aanhangig zijn, kon aanwakkeren. In een
schrijven van
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29 Febr. 1856 gaf de resident kennis van het gebeurde aan den Gouverneur-Generaal
en verzocht dezen, de boven omschreven voorstellen van den adsistent-resident van
Lebak voorloopig buiten eenig gevolg te laten en van hem te vorderen dat hij alsnog
aan den resident volle opening zou geven van al het geen hem ter zake van de
handelingen van het inlandsch bestuur der afdeeling mocht zijn ter oore gekomen,
ten einde door den resident nader ter kennis der regeering te worden gebracht, om
te kunnen beoordeelen, wat ter zake verder zou behooren te worden verricht.
Het sprak wel van zelf dat de Gouverneur-Generaal, waar het gold te beslissen
tusschen den pas kort geleden opgetreden adsistent-resident, die in allen gevalle
getoond had, weinig takt en bezadigdheid te bezitten en verlangde dat men enkel op
grond van zijne, door geene bewijzen gestaafde verzekeringen inlandsche hoofden
op de meest krenkende wijze zou behandelen, en tusschen den hoofdambtenaar, die
het volle vertrouwen der Regeering genoot, den eerste niet kon handhaven. De Raad
van Indië stelde voor D. Dekker uit 's lands dienst te ontslaan. D.v. Twist, erkennende
dat de ads. resident gehandeld had met goede bedoelingen en op grond van de
overweging, dat deze bekend stond als een bekwaam en ijverig ambtenaar, die gunstig
stood aangeschreven, weigerde echter in dat voorstel te treden, en bepaalde zich tot
eene overplaatsing van dien ambtenaar naar Ngawi. Voor hen, die D.v. Twist hebben
gekend, is het wel zeker, dat daarbij niet de beweegredenen ten grondslag lagen, die
Multatuli gelieft op te geven, maar de wensch om een man te redden die in geen
geval, ook in het belang van een intestellen onderzoek, gelaten kon worden op de
plaats waar hij, van ambtelijk standpunt
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beschouwd, zijne ongeschiktheid voor den dienst had bewezen. Die handeling werd
door D. Dekker beantwoord met een ongemotiveerd verzoek om ontslag uit 's lands
dienst; den Gouverneur-Generaal, die dit toestond, kan het verwijt niet treffen,
onrechtvaardig te hebben gehandeld. Het is zeer zeker te betreuren, dat D. Dekker
niet in de gelegenheid werd gesteld, zich mondeling bij den landvoogd te
verantwoorden; D.v. Twist was echter in de laatste dagen van zijn verblijf in Indië
zóó ziek en uitgeput, dat het hem onmogelijk was, D. Dekker te ontvangen. aant.
In het openbaar heeft D.v. Twist zich, voor zoover ik weet, nimmer over deze zaak
verantwoord1; slechts zelden schijnt hij zich daarover in bizondere gesprekken te
hebben uitgelaten. Een zijner familieleden gaf mij daarvan de volgende, niet
onwaarschijnlijke verklaring. Naar diens inzien had D.v. Twist geen begrip van den
ontzaglijken invloed van Multatuli. Dit was deels een gevolg zijner vaste overtuiging,
dat hij niet anders had kunnen en mogen handelen, en dat ieder bevoegd beoordeelaar
het met hem hierin eens was. Maar hij bedacht niet dat een later geslacht de toedracht
der zaak alleen uit de werken van Multatuli kende; hij zelf was te hooghartig of
oordeelde het niet politiek te antwoorden; deels begreep hij niet, welk een kracht er
uitging van een

1

Slechts eens (25 Sept. 1860) heeft hij in de Tweede Kamer deze zaak aangeroerd, toen in
zijne tegenwoordigheid over den Max Havelaar werd gesproken. ‘Ik meen’ zeide hij toen,
‘dat uit hetgeen de schrijver van dat boek gelieft te zeggen, voor mij geen verplichting tot
verantwoording kan ontstaan. En ik meen verder dat 't geen ik over dat boek of over den
schrijver van dat boek zou kunnen zeggen, den schijn van partijdigheid niet zou kunnen
ontgaan.’ De heer Mijer, overigens geen vriend van D.v. Twist, legde toen openlijk getuigenis
af ten voordeele van den afgetreden landvoogd.
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stijl en een wijze van zeggen, zooals Douwes Dekker bezat. Hij zag slechts het onware
in de wijze van voorstellen, terwijl een ander, door den eigenaardigen vorm
medegesleept, en met de feiten onbekend, blindelings geloof sloeg aan den inhoud,
in zulk een vorm gekleed.
Het laatste jaar van zijn bestuur was voor D. van Twist een zeer moeielijk tijdperk.
Gedrukt door de omstandigheid, dat in Nederland een richting aan het bestuur was,
en waarschijnlijk nog lang blijven zou, die geheel met de zijne verschilde en hem in
belangrijke zaken verlamde, ging hij bovendien gebukt onder een steeds slechter
wordenden gezondheidstoestand, die zeker voor een goed deel het gevolg was van
de geweldige inspanning die de, van nature toch niet sterke man, zonder ophouden
van zich zelven vorderde. Ofschoon het niet ontbrak aan aandrang om het ambt te
blijven bekleeden, - Thorbecke schreef hem ‘nog vijf zulke jaren’, - meende hij dat
na een vijfjarigen arbeid de tijd van rusten voor hem gekomen was. Bij Kon. besluit
van 21 Nov. 1855 werd hem het gevraagd ontslag op de meest eervolle wijze verleend;
de gelijktijdige benoeming tot Kommandeur in de orde van den Nederlandschen
Leeuw getuigde van 's Konings tevredenheid over zijn bestuur, die ook later bij
herhaling bleek, eerst door zijne bevordering tot ridder grootkruis van de orde van
den Eikenkroon (2 Oct. 1856) en een jaar daarna (1 Aug-1857) tot Minister van staat.
Den 22sten Mei 1856 legde hij het bewind neder, en gaf dit met een zeer korte en
eenvoudige toespraak over in handen van zijnen opvolger, den heer Pahud. In het
belang zijner gezondheid verkoos hij ditmaal de reis over zee langs de Kaap de Goede
Hoop; den 24sten Mei scheepten de heer en mevr. D.v. Twist zich in aan boord van
de ‘Rotterdam’; na
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een langdurige en stormachtige reis kwamen zij in Oct. 1856 in het vaderland aan,
waar hem weldra ruimschoots de gelegenheid werd gegeven het algemeen belang
met zijne talenten en werkkrachten nuttig te zijn.

IV.
Toen D.v. Twist in het moederland terugkwam had hij geen ander voornemen dan
om in het belang zijner geschokte gezondheid van de gelegenheid tot rust te genieten
die de plaats, welke hij als woonstede had uitgekozen, in zoo ruime mate aanbood.
Reeds geruimen tijd voor zijne terugkomst was hij eigenaar geworden van het
landgoed Nieuw-Rande te Diepenveen, in de nabijheid van Deventer gelegen, dat
hij tot zijne woonplaats bestemde en dat dit ook bleef tot hij werd weggenomen.
Toen hij het kocht, was het in vervallen toestand; het daarbij behoorende huis was
voor bewoning op den duur ongeschikt. Met groote voorliefde wijdde hij zich,
gesteund door den bekenden Zocher, aan de taak om zijne bezitting te verbeteren;
zij, die het landgoed bezocht hebben, zullen zeker hunne bewondering niet hebben
onthouden aan den praktischen blik en den schoonheidszin van den schepper van het
tegenwoordige Nieuw-Rande, die voor de huizinge een der schoonste plekjes van
het buitengoed, met verrukkelijke vergezichten alom in het ronde, wist uittekiezen,
en als het ware tooverde met de schakeeringen, die het vaderlandsche geboomte ten
toon kan spreiden. Het leven dat hij daar leidde was, ofschoon zijn hoogen rang
waardig, toch eenvoudig en zeer geregeld, ook toen hij later in de politieke wereld
was teruggekeerd. Hem waren trouwens regelmaat, nauwkeurigheid en zin voor orde
in de hoogste mate eigen; niet alleen verstond hij de kunst, om deze eigenschappen
zelf
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te beoefenen, maar ook die, om ze aan zijne omgeving medetedeelen. Wanneer D.v.
Twist niet langer de zittingen der Kamer moest bijwonen, haastte hij zich naar het
geliefde Rande terugtekeeren; slechts zeer enkele malen deed hij een buitenlandsche
reis, zooals in 1862 door België, in 1868 in Zwitserland, en in 1867 bij gelegenheid
der tentoonstelling naar Parijs. Eene lieve huisgenoote, freule v. Heerdt, door haren
vader aan de zorgen van den heer en mevr. D.v. Twist toevertrouwd, veraangenaamde
in hooge mate den huiselijken kring en nam bij het kinderloos gebleven gezin de
plaats eener geliefde dochter in1. Ten hare genoegen werd soms te Deventer een feest
gegeven, en dan gezorgd, dat alles was ingericht overeenkomstig de hooge stelling,
door den oud-Gouverneur-Generaal ingenomen. In den regel echter verkeerde D.v.
Twist het liefst in eigen kring en met enkele vrienden en verwanten, voor wier
toegenegenheid en vriendschap hij hoogst gevoelig was; het grootste gedeelte van
zijnen tijd werd ingenomen door studiën van staatkundigen en oeconomischen aard,
vooral nadat hij weder in de Tweede Kamer was opgetreden2. Hij was een groot
liefhebber en grondig kenner der muziek, een eigenschap, welke hij wel van zijnen
vader zal hebben overgeerfd, die het als beoefenaar der toonkunst tot een hoogte
bracht, maar zelden door dilettanten bereikt3.

1
2

3

Zij huwde in 1872 den heer W.F. Leemans, ingenieur van 's Rijks waterstaat.
Als vruchten dier studie verschenen, behalve het later te noemen opstel over art. 56 Reg.
regl. de volgende artikels, geplaatst in de Bijdr. t.d. kennis v.h. staats, prov. en
gemeentebestuur: Aanteekening op de artt. 53, 73 en 89 der grondwet (Ministerieele
verantwoordelijkheid). XV. p. 266 en Beteekenis en doel der wet op de middelen. XVIII. p.
298.
Zie de levensberichten der Groninger hoogleeraren achter Jonckbloet's Gedenkboek der
Hoogeschool te Groningen. p. 110.
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Groot genot verschafte aan D.v. Twist het bijwonen van het Beethoven-feest, in 1871
te Bonn gevierd. Behalve aan de politiek wijdde hij zijne krachten ook met
ingenomenheid aan een tweetal aangelegenheden van armverzorging: de Maatschappij
van weldadigheid en Ned. Mettray. In 1857 was hij tot lid gekozen van de commissie
uit de leden dier maatschappij belast ‘met het voorstaan van hare belangen’ in de
tijden van crisis, die zij had te doorworstelen. Haar bestuur had zich genoodzaakt
gezien, zijne functie nederteleggen, die overgenomen was door den gecommitteerde
der Regeering bij de maatschappij, Mr. AE. Baron Mackay1. In overleg met de daartoe
benoemde Staatscommissie gelukte het de maatschappij op vasteren grondslag te
vestigen door de afscheiding der bedelaarsgestichten, die door het Rijk werden
overgenomen, terwijl de maatschappij voortaan alleen de overige koloniën zou
beheeren. In eene vergadering te Amsterdam in Maart 1859 gehouden, mocht de
commissie hare voorstellen door de afgevaardigden uit de leden der maatschappij
zien bekrachtigen; de bijeenkomst werd door D.v. Twist op een voortreffelijke wijze
geleid, zoodat het algemeen zeer werd betreurd, dat hij moest weigeren, als
commissaris der maatschappij na hare reorganisatie optetreden. Dit besluit was geen
bewijs van mindere belangstelling in haar lot; in de eerste jaren na 1859 woonde hij
telkens de algemeene vergaderingen bij, en liet zich de benoeming tot lid der finanti-

1

Ik dank de bizonderheden omtrent de verhouding van D.v.T. tegenover de maatschappij aan
de welwillendheid van haren voorzitter- commissaris Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford.
Zie verder diens opstel in de Economist 1859, 1860: De hervorming der maatschappij van
weldadigheid. Het contract tusschen de Reg. en de Maatsch. gesloten verdedigde D.v.T. in
de zitting der Tweede Kamer 16 Mei 1859.
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eele commissie welgevallen. Hij bezocht dan jaarlijks Frederiksoord, ging het
finantieel beheer uitvoerig na, bracht daarover belangrijke verslagen uit en nam,
blijkens de gedrukte jaarverslagen1, een levendig aandeel aan de debatten daarover,
en gaf zoodoende den stoot tot het verkrijgen eener betere, duidelijkere, op hechtere
grondslagen gevestige finantieele administratie der maatschappij en betere controle
op het geldelijk beheer. Voor Mettray was hij sedert 1858 als lid der hoofdcommissie,
en na 1865 als commissaris werkzaam. Uit die benoeming tot commissaris bleek wel
zijn belangstelling in die nuttige instelling; terwijl toch de hoofdcommissie slechts
finantieele controle heeft en eens in het jaar bij elkander komt, zijn de commissarissen
de eigenlijke direkteuren. Ook in deze betrekking stond D.v. Twist bij zijne medeleden
in hooge achting wegens ‘zijne eenvoudige vormen, zijn hoogen ernst, zijne klare
adviezen, zijn onpartijdig oordeel en zijnen weldadigen zin; volkomen tegenbeeld
van die lieden, die breedvoerig hunne wijsheid uitkramen, maar overigens weinig
doen, was hij sober in 't woord, maar als er daad werd vereischt stond hij klaar, en
kon men op hem rekenen. Kortom D.v. Twist behoort tot die personen, aan wie ik
niet terug kan denken, dan met dankbaarheid dat ik ze ontmoeten mocht op mijn
weg, en een eind met hen samengaan’2.
Het zou zeker geene bevreemding hebben gewekt, indien D.v. Twist, na de
afmattende landvoogdij in het vaderland teruggekeerd, de voorkeur had gegeven aan
het rustige landleven, ver van de beslommeringen der politiek. Aan-

1
2

Zie ook A.F. Eilerts de Haan. De Noord-Ned. landbouw-koloniën. Amst. 1872 p. 172, 193,
195, 196, 208 en 228.
Woorden van den pres. commissaris van Mettray Dr. E. Laurillard, aan wien ik de
medegedeelde bizonderheden dank.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

79
vankelijk bleef hij inderdaad doof voor de stemmen, die hem opriepen om deel te
nemen aan het staatkundige leven. Zijn geschokte gezondheid noopte hem reeds
aanstonds om te bedanken voor het lidmaatschap der Tweede Kamer, waarvoor hij,
nog vóór zijne terugkomst in Nederland, te Steenwijk was gekozen. Een andere
betrekking, hem in 1857 aangeboden, moest hij ook van de hand wijzen; ditmaal
echter hoofdzakelijk om geheel andere redenen. In Januari toch van dat jaar werd
hij bij den Koning ontboden, en trof ten paleize den Minister van Justitie aan, het
hoofd van het toenmalige kabinet, dat zich ten doel had gesteld om ‘aan Nederland
schoolinrichtingen te verzekeren, in welke het godsdienstig karakter der natie sints
eeuwen door het Christendom gevormd en ontwikkeld, wordt geëerbiedigd en tevens
de eisch der wetenschap en het beginsel der volkseenheid wordt gehuldigd’. De
begrooting van Binnenlandsche Zaken, door den Minister Simons verdedigd, was
even te voren bij tweede staking van stemmen verworpen; tot zijne verbazing vernam
D.v. Twist nu, dat hij aan den Koning voor den opengevallen zetel was aanbevolen,
en dat Hoogstdezelve dringend op de aanneming aanhield. Zelden werd grootere
hulde aan de onpartijdigheid van een staatsman bewezen, als bij deze gelegenheid,
toen de vertegenwoordiger der christelijk historische richting bij den liberalen D.v.
Twist zich vervoegde ‘al ware het ook maar alleen, om de wet op het lager onderwijs
te helpen tot stand brengen’. D.v. Twist zag echter in, dat hij in dat kabinet niet op
zijne plaats zou zijn; uit het gesprek, dat hij met v.d. Brugghen had, bleek het hem
duidelijk, dat beiden het omtrent enkele hoofdpunten niet eens zouden kunnen worden,
en zoo bedankte hij dus voor de aangeboden betrekking. Hij bleef derhalve
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bewaard voor de weinig dankbare taak, aan v. Rappard daarna te beurt gevallen, om
een schoolwet tot stand te brengen ‘waarin juist datgeen ontbrak, wat het optreden
van v.d. Brugghen had moeten wettigen’1, en keerde als ambteloos burger naar
Nieuw-Rande terug.
Doch niet voor langen tijd. Bij het toenemen zijner krachten werd ook het
bewustzijn bij D.v. Twist levendig, dat het hem niet vrij stond, zich te onttrekken
aan de deelneming in de algemeene zaak, en toen de hoofdstad hem, bij volstrekte
meerderheid van stemmen bij eerste verkiezing het mandaat van
volksvertegenwoordiger aanbood, begreep hij dien roep niet te mogen afslaan. Wel
kostte het hem veel, het rustige leven op het land te moeten vaarwel zeggen, en
herhaalde malen in het jaar de toen nog zóó bezwarende en onaangename reis naar
's Hage te maken, maar zijn plichtsgevoel was sterker dan gemakzucht, en in
September 1858 nam hij op nieuw zitting in 's lands vergaderzaal, waar hij te midden
der ‘majestueuze figuren, waarvan de Kamer in die dagen overvloeide’, terstond een
der eerste plaatsen innam.
Het behoudende Ministerie, dat na den val van v.d. Brugghen de teugels van het
bewind met zwakke handen voerde, kon slechts in zeer geringe mate op de sympathie
van D.v. Twist rekenen; vooral was dit met den Minister van koloniën, Rochussen,
het geval, van wiens beleid als Gouverneur-Generaal zijn opvolger een weinig
gunstigen indruk had gekregen. Toch bleef hij den eenmaal aangenomen stelregel
getrouw om het goede aan te nemen, onverschillig van waar het kwam, zoodat hij
dan ook bij de behandeling der wetsontwerpen tot den aanleg van spoorwegen,
waarbij het bestaan van het kabinet op het spel stond, zich schaarde aan de zijde van
hen,

1

Rengers. Schets eener parlementaire geschiedenis van Ned. p. 170.
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die hunne stem gaven aan het stelsel van concessie met rentegarantie, door den
Minister Tets v. Goudriaan voorgestaan, en dat hij in zijne belangrijke rede van 11
Nov. 1859 uit finantieel oogpunt met kracht verdedigde tegenover het beginsel van
aanleg en exploitatie van staatswege. Bij die gelegenheid besprak hij een thema,
waarop hij telkens terugkwam, en waarbij hij eerst als waarschuwer optrad, om later
met smart te moeten constateeren, dat hij terecht had vermaand: den algemeenen
toestand onzer finantiën. Reeds bij de eerste behandeling der staatsbegrooting, aan
welke hij deelnam, zette hij zijn gevoelen uiteen dat die toestand, door velen als bij
uitstek bloeiend geroemd, wel gunstig was bij vroeger vergeleken, maar toch groote
schaduwzijden had, waarop het plicht was de algemeene aandacht te vestigen (25
Nov. 1858). In die redevoering, welke toen zulk een grooten indruk maakte dat zij
ook nu nog bij velen in gedachtenis gebleven is, toonde hij aan, dat de begrooting,
ofschoon schijnbaar goed sluitend, geheel afhankelijk was van de Indische baten, en
dat dit ook in het vervolg het geval zou moeten zijn. En nu rekent hij eene
voortdurende en belangrijke toeneming der uitgaven in Indië eene onafwijsbare
noodzakelijkheid; er is, wil Nederland zijn plicht niet geheel miskennen daar, én op
Java én in de Buitenbezittingen nog zooveel te verbeteren, dat Regeering en
vertegenwoordiging bij de beoordeeling van den finantieelen toestand wel doen
zullen, daarmede rekening te houden. Zonder amortisatie af te keuren, wil hij slechts
de keerzijde toonen van het gunstig tafereel, door de Regeering opgehangen; ernstig
waarschuwt hij reeds tegen vermeerdering van uitgaven en afschaffing van belasting,
zonder equivalent, maar dringt aan op verplaatsing van den druk, terwijl hij eindigt
met de verklaring, dat het
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eene natie grooter voordeel aanbrengt een paar miljoen meer op te brengen, dan
nuttige uitgaven na te laten, en tevens besluit met de waarschuwing, dat men zorgen
moet, den werkelijken toestand wel onder de oogen te zien, opdat men niet terugkeere
tot den treurigen staat van zaken van vóór 1844. Het verwonderde hem dan ook niet
dat spoedig daarna eene begrooting (die voor 1862) moest worden ingediend, welke
met een tekort sloot; hij oordeelde dit zelfs gelukkig, daar dat tekort nog gedekt kon
worden door overschotten van vorige jaren, en er een einde werd gemaakt aan het
geroep over den bloeienden toestand onzer geldmiddelen, dat steeds tot uitzetting
van uitgaven leidde bij klimmende afhankelijkheid van de Indische baten (26 Nov.
1861).
Het was dan ook hoofdzakelijk wegens finantieele overwegingen dat D.v. Twist
in de spoorweg politiek, die gedurende de jaren 1858 en 1859 zulk een hoofdrol in
ons parlement speelde, al aanstonds een vaste stelling innam. Hij was en bleef een
voorstander van concessie tot aanleg van spoorwegen met rentegarantie, daar hij
oordeelde dat zelfs bij eene zóó hooge rente, als de Regeering wilde waarborgen, de
finantieele druk minder groot zou zijn dan bij aanleg door den Staat. Men weet dat
de wetsvoorstellen tot het verleenen van concessie voor de Noorder- en
Zuiderspoorwegen door de Tweede Kamer aangenomen, doch door de Eerste Kamer
verworpen werden; de Ministers Tets v. Goudriaan en v. Bosse traden dientengevolge
af (21 Febr. 1860); hunne plaatsen werden door v. Hall en v. Heemstra ingenomen,
die een ontwerp tot aanleg van staatspoorwegen indienden, dat na heftigen strijd tot
wet werd verheven. D.v. Twist was zeer tegen dat wetsontwerp gestemd; de
aanneming daarvan ontstemde hem zeer, en hij schreef haar toe
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aan de slimme politiek van v. Hall, die de vorige plannen met nadruk bestreden had
als verderfelijk voor onze finantiën, maar zelf aan het bewind gekomen ‘niets anders
gedaan had, dan ze over te nemen en hier en daar wat uit te breiden in groote trekken,
en zeer globale ramingen, en die de stemmen te winnen wist, door ieder zijn lijntje
te geven en op den koop toe te bepalen, dat op 8 verschillende plaatsen tegelijk moest
begonnen worden, in plaats van successivelijk op elke groote lijn alle krachten te
concentreeren, zooals het publiek belang en dat der schatkist gebood’. Op 17 en 27
Juli 1860 sprak hij dan ook onomwonden zijne meening uit en verklaarde dat hij, de
behoefte aan spoorwegen erkennende, toch alleen voor een wetsontwerp kon stemmen,
dat de minst mogelijke opofferingen eischte en de meest mogelijke zekerheid gaf,
wat met staatsspoorwegen naar zijne overtuiging niet het geval zou zijn. In
bizonderheden toonde hij de bezwaren van het ontwerp aan in vergelijking met de
vroegere plannen, terwijl hij het niet bewezen achtte dat geene spoorwegen volgens
het stelsel van concessiën te verkrijgen zouden zijn. Toen echter tot den aanleg van
staatspoorwegen besloten was, vond de Regeering hem ten volle bereid, de daarvoor
noodige gelden toe te staan, doch kwam hij er tegen op, dat deze bij wijze van
kredieten van verscheidene miljoenen zouden gegeven worden. En toen dan vooral
op zijn aandringen (4 Dec. 1860) tot het indienen eener afzonderlijke begrooting
voor de spoorwegen was besloten, waakte hij er wel voor, dat niet incidenteel tot
exploitatie van staatswege werd besloten (7 Nov. 1861) door de Kamer te
waarschuwen, geene gelden voor de aanschaffing van materieel voor exploitatie toe
te staan, daar zij zoodoende ‘aan de lijn zou vastzitten’.
De weinige ingenomenheid van D.v. Twist met v. Hall
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werd zeker niet vergroot door het feit, dat ook na diens optreden Rochussen den zetel
van den Minister van koloniën bleef innemen. Zooals van zelf sprak trokken de
koloniale aangelegenheden in hooge mate de aandacht van D.v. Twist; hij was over
een der voornaamsten dezer, - de verhouding der gouvernements-kultures tot de vrije
teelt, - tot eene vaste overtuiging gekomen, die hij bij tal van gelegenheden1 in de
Tweede Kamer uitsprak, en die hij meer uitvoerig in een uitnemend opstel uiteenzette2.
Volgens zijne opvatting sprak het Regeerings-reglement van 1854 niet meer van het
behoud van het kultuurstelsel, maar alleen van het behoud der op hoog gezag
ingevoerde kultures, onder bepalingen die de grondslagen van het kultuurstelsel
moesten wijzigen en ten slotte leiden tot een einddoel, waarbij ook voor die kultures
de tusschenkomst van het gouvernement zou kunnen worden ontbeerd. Als lid der
Tweede Kamer heeft hij voor de loyale uitvoering dier bepalingen en van meer andere
beginselen van het regeeringsreglement naar vermogen gestreden. Vooral drong hij
aan op regeling der grenzen, binnen welken de vrije industrie zich zou kunnen
ontwikkelen en waarvoor naar het oordeel van D.v. Twist de tijd gekomen was toen,
na de vaststelling van het regeeringsreglement, die partikuliere nijverheid zich meer
en meer begon te ontwikkelen. Had de Minister Rochussen dien weg met ernst willen
betreden, zooals zijne eerste woorden en daden lieten vermoeden, hij zou in D.v.
Twist, zooals deze zelf heeft verzekerd, geenen tegen-

1
2

Zittingen der Tweede Kamer 15, 16 Dec. 1858. 24 Feb. 24 Nov. 1859. 10 Mei 1860. 24 Sept.
26 Nov. 20 Dec. 1861. Eerste Kamer o.a. 29 April 1867.
‘Art. 56 van het Reglement op het beleid der Reg. in N.I.’ in Bijdragen tot de kennis v.h. St.
prov. en gem. best. in Ned. IX (1864) p. 1. vlg.
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stander hebben gevonden. Maar het tegendeel was het geval: meer en meer werd aan
het oude systeem vastgehouden en tegen de vrije industrie te velde getrokken, en
toen ontmoette de Minister een krachtigen bestrijder in D.v. Twist; zijn woorden
vonden grooten ingang bij de Tweede Kamer, die zich voortdurend minder ingenomen
toonde met het beleid van een staatsman, wiens welwillendheid niet zelden in
zwakheid overging. Sterk sprak die stemming zich uit bij de behandeling van het
zoogenaamde Pangka-kontrakt; - de commissie, benoemd tot onderzoek van de
stukken, daarop betrekking hebbende, stelde eene conclusie voor o.a. inhoudende
de verklaring, dat door dat kontrakt de belangen van den Staat uit het oog waren
verloren. D.v. Twist, die lid dier commissie was, verdedigde hare conclusie op 15
Oct. 1860; zijn gevoelen werd door de Tweede Kamer gedeeld, welke die conclusie
tot de hare maakte en toen de Minister, niettegenstaande dit votum aanbleef, in
December daaraanvolgende de begrooting voor koloniën verwierp. Den 14den dier
maand had D.v. Twist op nieuw eenige zijner grieven tegen den Minister uitgesproken,
en zich verdedigd tegen de bewering, dat hij het kultuurstelsel hoe eer hoe liever zou
willen sloopen. Wel zou dat laatste het einde zijn, maar langzamerhand zou dit moeten
geschieden, zoodat, naar zijne meening, wel niemand van het toen levende geslacht
van dat einde getuige zou kunnen wezen.
De val van Rochussen sleepte dien van het geheele kabinet mede; na eene korte
tusschenpoos van de meest vreemdsoortige reconstructies trad een nieuw Ministerie
op, dat door Baron v. Zuylen v. Nyevelt gevormd was en den heer Loudon als Minister
van koloniën in zijn midden telde (14 Maart 1861). Het trad op met het eigenaardig
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programma, dat de regeering in Nederland liberaal, en in Indië behoudend zou zijn.
Bij de eerste gelegenheid, die zich aanbood, kwam D.v. Twist daartegen op. (11 Mei
1861). Gaarne had hij den nieuwen Minister van koloniën, dien hij in Indië als
ambtenaar had leeren hoogachten, met warmte ondersteund, doch het programma
maakte dit onmogelijk. Hoe, vraagt hij, is het toch mogelijk, liberaal te zijn, zonder
dat ook in de koloniale politiek te wezen? Krachtig verdedigde hij op nieuw zijn
koloniale politiek tegen het verwijt, dat zij een geheelen omkeer van stelsel zou
bedoelen, en eindigde met de verklaring, dat hij het ongelukkige programma maar
vergeten zal en den Minister ondersteunen, zoolang deze bleef bij de beginselen,
door hem in de memorie van beantwoording der begrooting voor koloniën ontwikkeld,
en die hem als liberaal deden kennen. Die belofte van ondersteuning herhaalde hij
twee dagen later nogmaals; spoedig bleek het, dat de Minister die ondersteuning
inderdaad noodig had, vooral ook tegenover hen, die het optreden van het Ministerie
in den aanvang hadden toegejuicht.
‘Want het programma,’ zoo schrijft D.v. Twist aan de B. Kemper ‘was
een phrase, die zich zelve weersprak maar die de aandacht in den
Ministerraad niet genoeg schijnt te hebben getrokken. Eerst toen de
aandacht daarop in de Tweede Kamer was gevestigd en gebleken dat het
eigenlijk te doen was om de oude en afgekeurde politiek van den heer
Rochussen voort te zetten; eerst toen schijnt de heer Loudon te hebben
ingezien, in welken strik men hem had trachten te vangen. Hij sprak en
handelde in een anderen geest dan den geest van behouders in Indië. En
al zijne collega's volgden hem, zoodat de heer v. Zuylen alleen bleef staan
en zijn ontslag moest aanbieden. Het viel in de tweede plaats door de
onhandigheid van den heer v. Heemstra1,

1

Niettegenstaande zijne weinige ingenomenheid met dezen Minister is er in die dagen
van fellen en hatelijken strijd nooit eenige grofheid of hatelijkheid uit den mond van
D.v.T. gekomen; slechts zakelijke adviezen vernam men van hem.
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van wien men het daarenboven nog niet had vergeten dat hij, de liberale
man van 1845 en 1848, zich had laten gebruiken in een ministerie v. Hall
om diens slimme spoorweg ontwerpen te helpen doordrijven. Maar waar
is het dat eenige zeer behoudende leden der Kamer geho!pen hebben om
de begrooting van Heemstra aftestemmen omdat Loudon de stoutheid had
gehad rond voor zijn gevoelen uittekomen en te strijden tegen den man,
die het behoudend in Indië in zijn programma had weten binnen te
smokkelen.’
Den 29sten Nov. 1861 verdedigde D.v. Twist Loudon tegen de aanvallen van den heer
de Brauw, en toonde aan, dat zij, die eenstemmig met hem dachten, den natuurlijken
weg wilden volgen en geene belangrijke inkomsten voor de schatkist te loor wilden
doen gaan, daar er geen sprake was van opheffing der koffiekultuur en ook de vrije
kultuur aan belastingen zou kunnen worden onderworpen. Met genoegen constateerde
hij, dat na het aftreden van v.Z.v. Nyevelt (10 Nov. 1861) de heer Loudon aan zijne
beginselen getrouw bleek te zijn gebleven, en eindigde met als zijn ‘C a r t h a g o
d e l e n d a ’ den eisch uittespreken van een wet regelende de grondslagen, waarop
de vrije kultuur zal steunen.
Ook over andere koloniale onderwerpen sprak D.v. Twist zijn advies uit, dat steeds
helder en wel overwogen en in keurigen vorm gekleed was. Behalve bij de reeds
vroeger aangehaalde redevoeringen ter verdediging van sommige zijner
bestuurshandelingen sprak hij over de wenschelijkheid eener wetenschappelijke
opleiding van O.I. ambtenaren (6 Dec. 1858; 2 Mei 1862); over de aanmunting der
duiten voor Indië en de afschaffing van den Kambang-handel in Japan (14 Dec.
1858); over het wetsontwerp op de afschaffing der slavernij in Oost-Indië, waartegen
hij stemde, omdat de behoefte eener w e t t e l i j k e regeling hem niet was aangetoond,
en de afschaffing sneller bij Kon. besluit had kunnen geschieden
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(22 en 23 Febr. 1859); over de openstelling van sommige havens in Ned. Indië (4
April 1859); over de zending in Indië (25 Sept. 1860); en over de vaststelling van
de Indische begrooting bij de wet, van welk beginsel hij een overtuigd voorstander
was geworden (27 Nov. 1860. 24 Mei 1862); terwijl hij op 23 Nov. 1859 krachtig
opkwam tegen de reactie, die zich tegen de inmenging der volksvertegenwoordiging
in koloniale aangelegenheden openbaarde. Herhaaldelijk besprak hij de verhouding
van het opperbestuur tot het centraal bestuur in Ned. Indië en de verantwoordelijkheid
van den Minister van koloniën voor de daden van den Gouverneur-Generaal (23
Nov. 1859. 25 Nov. 1860), vooral ook den 20 Dec. 1861 toen hij tegen de meening
van een hooggeacht staatsman opkwam, dat de Gouverneur-Generaal onafhankelijk
van het opperbestuur zou zijn in den hem opgedragen werkkring en dat dit dus
onbevoegd was om hem te controleeren en zijne handelingen te desavoueeren, te
veranderen of te vernietigen. Ook later in de Eerste Kamer kwam hij meermalen op
dit onderwerp terug (31 Oct. 1871; 1 Juni 1875).
Ofschoon D.v. Twist geenszins tot de veelsprekende leden der Kamer behoorde,
voerde hij toch nog bij menige andere gelegenheid het woord. Hier zij slechts gewezen
op zijne adviezen over de opdracht van appel aan het hof van cassatie (27 Mei 1859);
over de noodzakelijkheid om het defensiewezen bij de wet te regelen en een eind te
maken aan den onhoudbaren toestand, waarbij miljoenen, soms met één stem
meerderheid, werden toegestaan en toch telkens verklaard moest worden, dat die
toestand niet deugt (9 Dec. 1859). Bij de behandeling van het wetsontwerp op de
nationale militie, dat hij in strijd achtte met de grondwet, sprak hij over
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de vraag, welk gedeelte van ons leger naar Indië kan worden gezonden (5, 17, 18
Juli 1861). Ofschoon hij in 1848 met de meerderheid der toenmalige Kamer tegen
het behoud van den Raad van State gestemd was geweest, werkte hij toch ijverig
mede om dat college zóó goed mogelijk in te richten, zelfs al vergde dit meerdere
uitgaven, en verklaarde hij zich met Thorbecke voor de opneming in die wet van
eene definitie van ‘maatregel van inwendig bestuur’, al meende hij, dat de
omschrijving, door dezen voorgeslagen, alleszins verduidelijking behoefde (25, 27
Okt. 1861).
De verdediging der wet op den Raad van State was een der laatste werkzaamheden
van het kabinet van 1861. Nadat het reeds door het aftreden van v.Z.v. Nijevelt
verzwakt was, werd het de laatste slag toegebracht door het verwerpen der begrooting
voor binnenlandsche zaken (18 Dec. 1861). Wat velen ten zeerste vreesden, anderen,
- onder welken ook D.v. Twist, - vurig hoopten geschiedde: Thorbecke werd door
den Koning belast met de vorming van een nieuw Ministerie. Een zijner eerste daden
was de poging, D.v. Twist te bewegen zich met de portefeuille van koloniën te
belasten. Hetgeen toen geschiedde worde medegedeeld met de eigen woorden van
D.v. Twist.
‘Het gebeurde tijdens de Ministerieele crisis in den aanvang van 1862
heeft bewezen, hoe ongegrond ook toen de beschuldiging was, dat
Thorbecke streefde om zich alleen van mannen te omringen, over wien
hij heerschen kon. Ik kan getuigen hoe veel moeite hij toen heeft
aangewend, om mij deel te doen nemen aan het Ministerie. Aanvankelijk
stelde hij mijn optreden als voorwaarde voor zijne eigene benoeming en
het heeft moeite gekost hem daarvan terug te brengen. Hij stemde er in
toe, indien ik de portefeuille van koloniën wilde aanvaarden, om aan Boreel
die van buitenlandsche zaken en aan van Bosse die van finantiën aan te
bieden. Maar ik meende aan dien
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aandrang niet te mogen toegeven. Volgens mij bewijst men aan Vaderland
en Koning geen slechter dienst dan door de aanvaarding eener portefeuille
wanneer men niet in staat is in die hooge betrekking te praesteeren, wat
met recht mag worden verwacht. En ik achtte mij zelven daartoe niet in
staat, zoowel om physieke als om politieke redenen. De ondervinding had
mij geleerd, dat mijne krachten niet meer toereikend waren voor den
onafgebroken, moeielijken arbeid, toen vooral aan het Ministerie van
koloniën verbonden, en vooral niet voor de inspanning gevorderd voor de
soms dagen achtereen durende debatten in de Staten-Generaal, die toen
den Minister van koloniën te wachten stonden. En dit was mijn
hoofdbezwaar. De politieke redenen. Men beweerde toen, dat ik de
aangewezen persoon was. Ik ontkende het feit. Noch in Indië, noch in
Nederland, noch in de Kamers, noch daarbuiten was ik de aangewezen
persoon. De aangewezen persoon was de Heer v. Hoëvell. Hij was steeds
en overal, door vriend en vijand aangewezen als het hoofd der koloniale
oppositie. En ik, voor mijn persoon, was daarmede uitstekend gediend.
Wat zou mijne positie geweest zijn? Gewantrouwd aan de eene zijde door
hen, die zich bij uitnemendheid de liberalen noemden, omdat zij wisten,
dat ik niet zoo hard zou loopen en niet zoo ver zou gaan als zij wenschten;
en gewantrouwd nog veel meer aan de andere zijde door hen, die zich met
mijne liberale beginselen niet konden vereenigen. Zou ik steun gevonden
hebben, zooals men beweerde, bij een groot aantal mannen zoo in als
buiten de Kamer? Misschien; maar de stem van zwijgers is niet voldoende
voor een Minister, die voorzien kan op die wijze van beide zijden te zullen
worden aangevallen’.
D.v. Twist bleef bij dit besluit, en is er in blijven volharden, ook toen nog later in
1868 eene poging in dezelfde richting werd aangewend. In plaats van Loudon trad
de Heer Uhlenbeck op; naar men gemeend heeft op aanbeveling van D.v. Twist,
doch ten onrechte, daar deze reeds in 1862 den staatsman heeft aanbevolen, die in
1870 zooveel heeft bijgebracht tot de oplossing van eenige der meest belangrijke
koloniale vraagstukken, en wiens buitengewone talenten hij reeds in Indië had leeren
waardeeren.
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Toch was hij zeer met de politieke richting van den nieuwen Minister ingenomen,
en gaf dat ook in de Tweede Kamer op 2 en 24 Mei 1862 te kennen. Zijn krachtigen
steun, aan welke de in de parlementaire taktiek hoogst onervaren Minister groote
behoefte had, mocht deze echter niet lang genieten; met het einde van het zittingjaar
1861-1862 was de tijd van het mandaat van D.v. Twist verstreken, en hij wenschte
niet meer voor eene herkiezing in aanmerking te komen. Na in Juli 1862 nog over
de afschaffing der slavernij in W. Indië te hebben gesproken, en daarbij als
voorwaarde voor zijnen steun de handhaving van het staatstoezicht te hebben gesteld,
verliet hij de Tweede Kamer, vermoedelijk in de overtuiging, dat daarmede zijne
politieke rol was uitgespeeld, en dat hij de zoozeer verdiende rust op het geliefde
Nieuw-Rande zou kunnen genieten. Dit mocht echter niet zóó zijn. Noode had men
hem de Tweede Kamer zien verlaten, en spoedig na zijne aftreding werd hem een
werkkring aangeboden, zoo eervol en nuttig, dat hij dien niet mocht weigeren.
Nadat reeds elders voor die betrekking aan hem was gedacht, werd D.v. Twist op
den 12 Juli 1865 door de Staten van Zuid-Holland tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal gekozen1, en hem dus de welkome

1

Dat de Staten eener provincie iemand afvaardigden, die tot hun gewest in geene betrekking
stond was, toen vooral, iets zeer buitengewoons. In Groningen had men reeds vroeger over
D.v.T. gedacht; met name had de hoogleeraar Tellegen, lid der provinciale Staten, de aandacht
op hem gevestigd. In Overijssel verkreeg hij denzelfden dag waarop hij in Zuid-Holland
gekozen werd, 18 stemmen tegen 24 op het aftredend lid Mr. J.A.G. baron de Vos v.
Steenwijk. Bij de eerste stemming te 's Gravenhage werden 25 stemmen op D.v.T. uitgebracht;
daarna 31 en bij de 3de stemming 37 stemmen van de 74. De Heer M.A.P.H. Hoffman,
Zuid-Hollander in merg en been, had 31 stemmen verkregen. Bij de herkiezing (14 Juli 1874)
werd D.v.T. bij de eerste stemming gekozen met 59 stemmen van de 74.
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gelegenheid geboden om zijne talenten op nieuw aan het algemeen belang te wijden
op een wijze, die minder van zijne krachten en gezondheid vorderde, dan met de
waarneming van het lidmaatschap der Tweede Kamer het geval was geweest.

V.
Het hooge college, in welks midden D.v. Twist sedert Sept. 1865 zitting nam, was
zeker wel de bij uitnemendheid geschikte omgeving om zijne persoonlijkheid in al
hare groote en eigenaardige gaven te doen uitkomen1. Zijne akademische
welsprekendheid2, objectiviteit waar deze trouw aan beginselen niet uitsloot, en
groote bezadigdheid, reeds in de Tweede Kamer tijdens den felsten partijstrijd naar
waarde geschat, maakten een diepen indruk in de kalme atmosfeer van ons hoogerhuis;
niet lang duurde het of ieder, die daar een zetel innam, had den hoogsten eerbied
voor den man, die zijne grondige en wel doordachte adviezen uitsprak op eene wijze,
geheel in overeenstemming met de waardigheid dier hooge politieke vergadering.
Die adviezen werden hoogst zelden voor de vuist uitgesproken; meestal werden zij
lang en rijpelijk te N.-Rande voorbereid en de schets er van op papier gesteld; slechts
noode liet hij zich met repliek in, daar het hem er hoofdzakelijk slechts om te doen
was,

1

2

Voor dit gedeelte van mijn opstel heb ik groote verplichting aan de welwillendheid der
H.H.I.D. Fransen v.d. Putte, lid der Eerste Kamer en Mr. O.W. Star Numan, griffier dier
Kamer.
Zijne medeleden zeide wel eens, na v. Twist te hebben gehoord: ‘hij heeft weer mooi college
gegeven’; ook lieten zij zich soms in dezen trant uit ‘men hoort in hem altijd den voormaligen
prokureur’. In die uitingen lag een onwillekeurig compliment; v. Twist's adviezen zijn een
model van praktische logica. Wie hem de praemisse toegeeft kan niet meer terug, maar moet
hem de conclusie toestemmen.
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rekenschap te geven van het oordeel, dat hij na ernstige studie had gevormd, zonder
in verdere woordenwisseling te treden. Bij elk belangrijk wetsontwerp, waarvan het
lot onzeker was, vroeg men elkander: ‘Hoe denkt v. Twist er over?’ Na afloop van
het onderzoek in de afdeelingen hoorde men van de zijde van hen, die met hem in
dezelfde afdeeling hadden gezeten, hoe v. Twist had geadviseerd, en niet zelden
werd aan de mededeeling toegevoegd: ‘en hij heeft gelijk ook’. Nauwelijks is het
noodig te vermelden dat hij bijna altijd was óf voorzitter zijner afdeeling óf rapporteur
over de belangrijkste wetsontwerpen. Dat die positie hem aangenaam was, spreekt
wel van zelf, en evenzeer dat hij er eenigszins toe kwam, de deferentie zijner
medeleden te beschouwen als hem rechtens toekomende. Sterk sprekend was de
hulde, aan zijn stelling in de Kamer gebracht in 1874, toen de Minister van Goltstein,
zijn vroeger medelid in die Kamer, hem namens het Ministerie verzocht, zich eene
benoeming tot voorzitter der Eerste Kamer te laten welgevallen. In een schrijven
door dien Minister tot D.v. Twist gericht, en dat evenzeer getuigt voor den geest van
onpartijdigheid en bezadigdheid, die dat Ministerie bezielde, als het vereerend was
voor D.v. Twist, betreurde de Heer v. Goltstein ten hoogste het feit, dat
laatstgenoemde gemeend had, voor die eervolle betrekking te moeten bedanken. De
hoofdreden daarvoor was de omstandigheid dat 's Konings ingenomenheid met D.v.
Twist, in 1857 en 1858 zóó openlijk aan den dag gelegd, niet bestand was gebleken
tegen de pogingen, door sommigen aangewend, om enkele handelingen van den
Gouverneur-Generaal in een ongunstig daglicht te stellen, zoodat hij 's Konings
vertrouwen niet meer in dezelfde mate als te voren bezat. En dit toch was, naar zijn
oordeel, een
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noodzakelijk vereischte in een voorzitter der Eerste Kamer, die in tijden van spanning
de bij uitnemendheid vertrouwde raadsman van den Vorst moest kunnen zijn, en
dan, maar ook alleen in dat geval, het Vaderland voor menig onheil behoeden kon.
Op grond van deze overweging, en ook omdat hij niet gaarne het deelnemen aan de
openbare beraadslagingen en de discussiën in de afdeelingen voor de zwijgende rol
van voorzitter prijs gaf, wees hij de hem aangeboden eer van de hand, en bleef liever
een gewoon lid, buitengewoon rijk echter aan invloed in en buiten de Kamer. Want
ook dat laatste was in ruime mate het geval; zijne correspondentie zou kunnen
getuigen, hoe vaak hij over politieke aangelegenheden én door leden der Kamers én
door de Ministers werd geraadpleegd.
Evenmin als dit voor de voorgaande perioden mogelijk is geweest, is het doenlijk
hier een uitvoerig verslag zijner werkzaamheid als lid der Kamer te geven1; om de
persoonlijkheid van D.v. Twist te kenmerken, wat van een levensbericht in de eerste
plaats wordt verlangd, is dit ook niet noodig; de hoofdlijnen der door hem gevolgde
politiek staan onveranderlijk vast; in de Eerste Kamer is zijne gedragslijn slechts
eene voortzetting van die, in de Tweede Kamer door hem aangenomen, gewijzigd
naar de omstandigheden en naar de eischen, die de aard van

1

Evenzoo is het onmogelijk, hier alle ondernemingen op te noemen, die in D.v. Twist een
krachtigen steun vonden. Ik stip hier alleen aan, dat hij veel belang stelde in het tot stand
komen van lokaalspoorwegen en vooral van den spoorweg Willem III (Amersfoort en Almelo),
waarin hij voor de toekomst als groote handelsweg op Noord-Duitschland ook voor Deventer
veel belang zag; dat hij betrokken was in het plan tot aanhechting van Ameland aan den
vasten wal; en dat hij bij de jongste crisis in de suikerindustrie op Java krachtig medewerkte
om de moeielijkheden, waarin de ondernemers verkeerden, naar vermogen uit den weg te
ruimen.
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dat staatkundig hof van revisie aan zijne leden stelt. Op enkele hoofdmomenten
slechts zij dus de aandacht gevestigd.
Onverschillig wien het gold sprak hij openhartig zijn meening uit, wanneer hij het
noodig oordeelde om rekenschap te geven van den indruk, dien het optreden van een
nieuw Ministerie op hem maakte. Maar al te spoedig vond hij daartoe de gelegenheid,
toen in het begin van 1866 de verdeeldheid in het Ministerie Thorbecke zich naar
buiten openbaarde door het ontslag aan het hoofd van het kabinet verleend. Den 9den
April van dat jaar gaf hij den indruk weder, dien dat feit op hem had gemaakt. De
tegenstanders van het Ministerie, zóó zeide hij, verheugen zich, dat de grootste kracht
van dat Ministerie verloren is gegaan, en ook daarover, dat zij de handelingen der
gebleven Ministers konden afkeuren. De voorstanders van het kabinet spreken er
met leedwezen over en betreuren het, dat zij sommige handelingen dier Ministers
moeten afkeuren. Het was volgens hem een feit, dat er een verschil tusschen de
Ministers bestond, en wel over de vraag of het strafwetboek voor Europeanen in
Indië bij wet of bij Kon. Besluit moest worden vast gesteld. Dit behoorde in den
Raad der Ministers te zijn bebeslist; de Minister van koloniën vond echter goed, dit
alleen af te doen1. Thorbecke oordeelde toen, dat de eenheid en het onderling
vertrouwen verbroken waren en zag zich dus genoodzaakt, zijn ontslag in te dienen.
Toch was deze bereid tot eene groote concessie; hij wilde nog aanblijven ter wille
van de groote belangen,

1

D.v. Twist gaf deze voorstelling op grond van ontvangen inlichtingen, die echter niet
volkomen juist schijnen geweest te zijn, zooals zou blijken, indien de gebeurtenissen van
1865 en 1866 in haar geheel werden medegedeeld.
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die afdoening eischten, mits de zaak in kwestie bleef rusten. Dit werd afgewezen en
tot groote smart van D.v. Twist, die ook wat de invoering van het wetboek betrof
aan de zijde van Thorbecke stond, was de breuk onheelbaar geworden. Toch gaf D.v.
Twist aan het nieuwe Ministerie de belofte, het niet te zullen bemoeielijken; lang
was hij echter niet door die verklaring gebonden, daar het kabinet korten tijd daarna
aftrad, tengevolge van het aannemen van een amendement, door den Heer Poortman
op de zoogen. kultuurwet van F.v.d. Putte voorgesteld, en waarbij den inlander in
stede van eigendom van zijn grond, slechts een individueel bezitsrecht daarop werd
gewaarborgd. Had D.v. Twist in deze kwestie te beslissen gehad, stellig zou hij zich
aan de zijde van Poortman hebben geschaard. De Heer F.v.d. Putte had hem het
ontwerp der kultuurwet vóór de indiening medegedeeld, en zou een paar dagen te
N. Rande komen om dat ontwerp te bespreken. D.v. Twist had reeds een Nota gereed,
doch de Minister werd door ongesteldheid verhinderd te komen. In die Nota werden
de bezwaren medegedeeld welke D.v. Twist toen en later tegen het toekennen van
eigendom op den grond aan den inlander koesterde, en die in eene latere Nota,
gevoegd bij het verslag van de Eerste Kamer op de zoogen. agrarische wet door hem
aldus werden geresumeerd: ‘Erfelijk individueel bezit, of wil men liever inlandsch
eigendom is een recht, dat beheerscht en bepaald wordt door het inlandsche recht,
beschreven of onbeschreven. Eigendom daarentegen, zonder meer, genoemd in eene
wet voor Ned. Indië is een recht, dat beheerscht en bepaald wordt door het Burgelijk
Wetboek van Ned. Indië’. Dat laatste recht nu wilde D.v. Twist niet aan den inlander
opdringen; zijn bezwaar werd door Thorbecke gedeeld, en
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het amendement Poortman was de zuiverste uitdrukking van hetgeen beiden wilden:
‘den inlander waarborgen hetgeen hij, volgens zijn recht, bezat’. Toch zou D.v. Twist
zich bij het ontwerp, ware het in de Eerste Kamer gekomen, hebben nedergelegd;
volgens zijne meening zou ook Thorbecke hetzelfde hebben gedaan, als het
amendement Poortman verworpen was geworden; ten minste toen D.v. Twist hem
de wenschelijkheid had betoogd, dat in de kultuurwet het beginsel van afkoopbaarheid
der heerendiensten zou worden uitgedrukt, antwoordde Thorbecke hem, dat hij zich
voor 's hands gaarne met een amendement in dien geest zou belasten.
Naar het schijnt hoopte D.v. Twist dat op nieuw een liberaal Ministerie zou
optreden; de benoeming van het Ministerie Mijer - v. Zuylen was hem een groote
teleurstelling, te meer omdat hij oordeelde dat de aanneming van het amendement
Poortman geen zege was, door de behoudende partij behaald en dat dus die partij het
recht miste, de regeering in handen te nemen. D.v. Twist, die een hoog denkbeeld
had van de waardigheid der Eerste Kamer, rekende het een plicht dat zij zou spreken,
waar het de groote belangen des lands en gewichtige beginselen van regeering gold,
en oordeelde het zwijgen bij gelegenheid dat ‘deze tak der vertegenwoordiging de
eer had van de eerste kennismaking met dat Ministerie’ een onvergeeflijke fout.
Scherp geeselde hij in de redevoering, waarin hij zijn oordeel over het kabinet uitsprak
en het de verklaring ontlokte, dat Graaf van Zuylen niet als anti-revolutionair, maar
als diplomaat zitting had genomen (7 Juni 1866), de proclamatie der Regeering, die
met grooten ophef aan den inlander eerbiediging van zijne rechten op den grond
toezegde, en noemde haar ‘v e r b a e t v o c e s ’; terwijl hij, na het antwoord van
den Minister
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dezen met fijne ironie toevoegde, dat het nu bleek, dat men de beteekenis der
proclamatie niet meer in haren inhoud moest nasporen, maar alleen in het ‘toegezegd
onderzoek naar die rechten’, iets wat noch hij, noch vele anderen ooit uit die
proclamatie hadden kunnen opmaken. Den 25 April 1867 voerde hij weder het woord
tegen hetzelfde Ministerie, - doch ditmaal zonder den heer Mijer, die als
Gouverneur-Generaal naar Indië was vertrokken, - naar aanleiding van de bekende
proclamatie door den Koning tot de natie gericht na de ontbinding der Tweede Kamer.
De raad of medewerking der Ministers in deze had, volgens hem, de s t r e k k i n g
om de werking der Ministerieele verantwoordelijkheid te verlammen, daardoor de
onschendbaarheid des Konings aanteranden en alzoo de vastheid van den troon te
ondermijnen. Niet de proclamatie zelve keurde D.v. Twist af, daar de Koning de
volle bevoegdheid bezat, de meening der natie te vragen; maar zij was geëxploiteerd
geworden doordat men het hoofd van den Staat in den strijd had gesleept en zelfs bij
de verkiezingen de leus: vóór of tegen den Koning! had aangeheven. Ofschoon dit,
naar hij vertrouwde, niet in de bedoeling der Ministers lag, had hunne handelwijze
toch dat gevolg gehad. En toen het Ministerie nogmaals door de ontbinding der
Tweede Kamer een beroep op de kiezers uitlokte en op het initiatief van een vijftal
leden, de Eerste Kamer was bijeen geroepen, om het voorstel te overwegen, een
eerbiedig adres aan den Koning te richten ten einde 's Vorstens aandacht te vestigen
op de groote bezwaren, aan die ontbindingen eigen, was D.v. Twist een dergenen,
die, onder uitdrukkelijke verklaring, dat men er niet aan dacht, 's Konings recht van
ontbinden in de verste verte aanteranden, het krachtigst optraden om dit voorstel te
ondersteunen (7. 15
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Mei 1868). Ofschoon het voorstel tot het indienen van het adres door de Eerste Kamer
werd verworpen, voorkwam het toch eene nieuwe ontbinding; op denzelfden dag
immers, waarop dat votum werd uitgebracht, was reeds het gerucht verspreid dat het
Ministerie zijn ontslag had ingediend en een geacht staatsman met de opdracht tot
vorming van een kabinet was belast. Het nieuwe Ministerie werd met ingenomenheid
door D.v. Twist begroet, ook omdat daardoor nieuwe ontbindingen werden voorkomen
(26 Juni 1868), maar zeker ook in hooge mate wegens het feit, dat de heer de Waal
in dat kabinet als Minister van koloniën optrad, en deze de achting en sympathie van
D.v. Twist ten zeerste genoot.
Had men in 1867 en 1868 een ‘Ministerie van ontbindingen’ beleefd, het
kabinet-Heemskerk, dat in 1874 optrad, werd weldra naar de uitdrukking van D.v.
Twist, een ‘Ministerie van crisissen’. Hij stond tegenover dat Ministerie als een
vriend, die het zijn feilen toonde, zooals op 23 Sept. 1875, toen hij een besluit1
voorstelde om te verklaren, dat bij de overeenkomst, tusschen den Staat en de Ned.
Rhijnspoorwegmaatschappij over de aansluiting te Rotterdam gesloten, het algemeen
belang niet behoorlijk behartigd was. Voor het overige rekende hij het den plicht der
liberale partij, dat bewind te ondersteunen, zoo lang zij zelve niet in staat was de
teugels te voeren, maar dan ook tevens te waken, dat het geene concessies deed, die
zij in strijd achtte met de wet of het algemeen belang (19 Jan. 1876). Daarom sprak
hij den 21sten September daaraanvolgende zijn tevredenheid uit over de omstandigheid,
dat een crisis door dat Ministerie weder

1

Met opzet noemde hij het woord motie niet, doch sprak steeds van een besluit der Kamer,
even als vroeger bij het bespreken der bekende motie-Keuchenius (25 April 1867).
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gelukkig was overwonnen, en verklaarde tevens, dat hij er groot belang in stelde om
te zien, hoe het Ministerie de groote vraagstukken, bij de wetgeving op het lager
onderwijs betrokken, zou trachten op te lossen. Het is bekend dat juist op dat punt
het Ministerie schipbreuk leed (1877); een ander kabinet nam deze aangelegenheid
ter hand, doch maakte na het afwerken der taak weder voor een ander bewind plaats
(1879). De bijna gelukte pogingen, toen aangewend, om een liberaal Ministerie aan
het roer te brengen, vonden in D.v. Twist een warm voorstander, die de wijze, waarop
het afgetreden Ministerie een grondwetsherziening aan den Koning had willen
opdringen, ten strengste afkeurde. Het Ministerie van Lynden van Sandenburg, dat
na het mislukken dier pogingen optrad, werd door D.v. Twist op 18 Sept. 1879 als
woordvoerder der liberale partij in de Eerste Kamer begroet; het zou de laatste maal
zijn, dat hij in het openbaar rekenschap mocht geven van den indruk, dien het optreden
van een nieuw kabinet op hem maakte. Met leedwezen moest hij vaststellen dat de
liberale partij, na de mislukte pogingen om een Ministerie van hare richting samen
te stellen, geabdiceerd had en er geen ander dan een Ministerie van fusie mogelijk
was. Wat de Regeering in de troonrede omtrent hare plannen had medegedeeld was
geruststellend; hij kon haar dan ook de verzekering van de welwillendheid der Eerste
Kamer geven, doch onder voorbehoud, dat deze nooit zoo ver zou gaan, dat daardoor
schade zou worden toegebracht aan de vrije en onbeschroomde uiting van ieders
eigen en zelfstandig oordeel over de voorstellen en handelingen der Ministers; naar
zijn overtuiging een der eerste plichten van ieder lid der Staten-Generaal.
De finantieele beschouwingen, die D.v. Twist ook in
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de Eerste Kamer telkens bij de behandeling der staatsbegrooting en der Indische
begrooting ten beste gaf, ademden denzelfden geest van behoedzaamheid en zorg
voor de toekomst, als de redevoeringen, vroeger door hem bij zulke gelegenheid
uitgesproken. Voortdurend waarschuwde hij tegen optimisme en tegen het leunen
op de Indische baten, zoolang die er nog waren (22 Dec. 1865). Reeds den 25sten
April 1866 constateerde hij, dat de voorteekenen zich begonnen te openbaren, die
zouden bewijzen, dat hij juist gezien had; de begrooting voor dat jaar deed reeds
voorzien, dat onze eigen behoeften zouden stijgen, en dat de Indische baten bij beter
beheer onzer koloniën zouden afnemen. Toen de toestand gunstiger werd, erkende
hij dat gaarne (31 Dec. 1868); met ingenomenheid maakte hij later (27 Dec. 1871)
gewag van de aanmerkelijke verbetering onzer finantiën, het gevolg van den geest
van beperking, die bij de vaststelling der begrootingen over 1869-1871 had
voorgezeten, en van de zeer belangrijke stijging der middelen, doch waarschuwde
tevens, dat men niet denken mocht te zijn, waar men wezen moest, dewijl wij eerst
dan in een gezonden finantieelen toestand zouden verkeeren als wij met onze eigen
inkomsten onze gewone uitgaven konden dekken, zonder op de baten uit Indië te
rekenen. En terwijl hij op 13 Jan. 1874, hulde brengende aan den Minister v. Delden,
verklaarde, dat wij het finantieel evenwicht nooit zoo nabij waren, als op dat
oogenblik, voorzag hij toen reeds de dreigende vermeerdering van uitgaven, waardoor
gevaar voor dat evenwicht zou ontstaan, vooral ook omdat de belastingen moesten
worden herzien, en wel in die richting, dat zij minder drukten op de lagere klassen.
De laatste redevoering, door D.v. Twist bij gelegenheid van de behandeling der
staatsbegrooting gehou-
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den (20 Jan. 1880) bevat nog deze dringende waarschuwing: ‘Hetzij ik het oog vestig
op de diensten van 1876 tot 1879, hetzij op den dienst van 1880 of op dien van
1881.… altijd kom ik tot de slotsom, dat versterking van de inkomsten der schatkist,
niet op den duur maar onmiddelijk noodzakelijk is, en dat ik mij alzoo vereenig met
de straks aangehaalde woorden van den Minister: wij moeten nieuwe belastingen
heffen, en zelfs zeer spoedig’.
In de eerste jaren van het thans besproken tijdperk waren hoogst belangrijke
koloniale vraagstukken aan de orde; D.v. Twist nam een groot aandeel aan de
bespreking daarvan en kon daarbij steeds op de gespannen aandacht van zijne
medeleden rekenen. De nieuwere richting, die zich in de koloniale politiek baan brak,
en die hij in eene uitvoerige rede (18 Jan. 1870, 18 Jan. 1872) met de oudere
vergeleek, had zijn volle sympathie. Met ingenomenheid begroette hij (14 Sept. 1866)
het feit, dat in dat jaar de begrooting voor Indië voor het eerst bij de wet zou worden
vastgesteld; reeds te voren had hij gewezen op het onhoudbare van den vroeger
bestaanden toestand, toen men hier te lande over eenige duizenden streed, en
miljoenen, die toch ook Rijksgelden waren, aan de beschikking van enkelen overliet.
Ook later liet hij zich steeds in dien geest uit (o.a. 3 Dec. 1870), en tot in de laatste
tijden van zijn politieken loopbaan (12 Nov. 1879) bleef hij vaststelling der begrooting
bij de wet verlangen, vooral ook in het belang der inlandsche bevolking. En wat de
beide wetten betreft, die de Minister de Waal in de vertegenwoordiging verdedigde,
zoo vond deze in D.v. Twist een krachtigen medestrijder. Het was voor hem een
groote voldoening, dat eindelijk datgeen tot stand kwam, waarop hij in beide kamers
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voortdurend had aangedrongen (o.a. 7 Juni 1866, 19 Sept. 1867): regeling der
kultuuraangelegenheden bij de wet; en niet minder streelde het hem, dat de oplossing
voor een goed deel gezocht werd in de richting, door hem steeds voorgestaan. Reeds
in zijne nota over de agrarische wet had hij zich geheel met de voordracht van de
Waal vereenigd; slechts op een paar punten van theoretischen aard week hij van
diens gevoelen af, doch deed wel uitkomen, dat dit verschil geen invloed behoefde
uit te oefenen op zijn oordeel over de wet zelve (6 April 1870). De uitvoering, door
v. Bosse aan die wet gegeven, kon niet in alle opzichten zijne goedkeuring wegdragen;
den 18 Jan. 1873 kwam hij op tegen het wegvallen van de bevoegdheid, om
schriftelijke titels aan den inlander te geven, die erfelijk individueel gebruiksrecht
van zijn grond bezat, terwijl hij eenige jaren later in een nota, gevoegd bij het
voorloopig verslag over de Indische begrooting voor 1876 het denkbeeld afkeurde,
om de elf eerste titels van het tweede boek van het Indische burgerlijk wetboek op
den inlander op Java en Madoera toepasselijk te verklaren. De zoogen. suikerwet,
door de Waal voorgedragen, was wat de hoofdzaak betrof geheel in zijn geest, daar
zij, zooals hij op 19 Juli 1870 aantoonde, den overgang tot de vrije industrie in een
niet te lang tijdsverloop tot stand zou brengen. Was met deze wetten eene regeling
tot stand gekomen van de toen het meest op den voorgrond staande aangelegenheden,
ook voor de koffiekultuur drong hij aan op wettelijke vaststelling der hoofdbeginselen,
gepaard met regelingen, gegrond op plaatselijke behoeften, (2 Dec. 1875), en gaf
daarbij een overzicht van de hoofdtrekken, welke zulk een wet naar zijne meening
zou moeten bevatten. Terwijl hij zich met het hoofdbeginsel der zoogenaamde
Preanger-
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regeling, - streven naar overgang der gouvernements- kultuur in vrije volkskultuur,
- ingenomen verklaarde, althans zoo dat denkbeeld uitvoerlijk was, verzette hij zich
ernstig tegen het denkbeeld eener vrijwillige aanplant met gedwongen levering, daar
dit, naar zijne meening, tegen art. 56 van het reg. reglt. streed (25 Nov. 1873).
Een ander punt van koloniaal staatsbeleid, dat in hooge mate zijn aandacht trok
was de eenheid der finantiën van Nederland en Indië, en de bijdrage van Indië aan
de middelen van het moederland. Herhaalde malen (o.a. 2 Dec. 1868; 13 Nov. 1872;
16 Jan. 1874; 14 Nov. 1876; 11 Dec. 1877; 14 Dec. 1878; 12 Nov. 1879; 6 Dec.
1880) sprak hij zijn gevoelen over dat vraagstuk uit. Nederlandsch-Indië was, naar
zijne meening, volgens de grondwet als bezitting een deel van het Rijk, waaruit de
verplichting der wetgevende macht volgde, om te verhoeden dat het eene gedeelte
van dat Rijk ten behoeve van het andere werd geëxploiteerd. Maar tevens leidde hij
uit dat beginsel de gevolgtrekking af, dat uit een finantieel oogpunt de inkomsten en
uitgaven van het eene, zoowel als van het andere deel van het Rijk, Rijksinkomsten
en uitgaven zijn, en dat diensvolgens alleen de wetgevende macht en niemand anders
te beslissen heeft. Doch daarom mag men niet zeggen, dat beide deelen finantieel
één zijn, behalve op dat ééne genoemde punt; in werkelijkheid zijn zij finantieel
tweeledig, en schier in elk opzicht verschillend. Zoolang nu die uitgaven en inkomsten
niet op één begrooting voorkwamen, zooals in 1851 door den heer Fievez was
voorgesteld, had de bijdrage volle recht van bestaan, daar er op de Nederlandsche
begrooting vele uitgaven werden gebracht ten nutte van het Rijk en andere ten nutte
van Indië. De regeling der bijdrage, die hem het meest
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toelachte, was het uittrekken eener vaste som jaarlijks (4 Dec. 1869), doch zonder
dat deze beschouwd zou worden als eene afkoopsom, om Indië daarna finantieel
geheel vrij van Nederland te maken. Toen de pogingen, in die richting aangewend,
mislukten, juichte hij het uittrekken eener memoriepost toe, om een eind te maken
aan het spelen met den sluitpost van de Indische begrooting, die men zonder geldige
reden telkens op tien miljoen wist te stellen, tot bederf van de juistheid der ramingen
op die begrooting. Maar met dit beginsel stond dan ook zijne meening in verband,
dat de wetgevende macht, wanneer het niet anders kan, even goed door leening
behoorde te voorzien in erkende Indische behoeften, als in erkende behoeften van
het moederland. En die verplichting klemde te meer, omdat ook naar zijn oordeel
zoo lang en zoo veel uit Indische inkomsten ten behoeve van Nederland was geput.
Van hoeveel invloed zijne denkbeelden omtrent de verhouding tusschen de Indische
en Nederlandsche finantiën waren kan ook blijken uit het feit dat, na zijn vertrek,
herhaaldelijk die denkbeelden in de verslagen der Kamer over de Indische begrooting
teruggevonden worden, meermalen met een beroep op zijnen naam en zijn gezag1.
Behalve deze punten besprak D.v. Twist in de Eerste Kamer nog een aantal andere
koloniale onderwerpen, hetzij afzonderlijk, hetzij bij de behandeling der Indische
begrooting. Zoo sprak hij herhaalde malen over de inlandsche hoofden, van wier
tusschenkomst in het bestuur hij een groot voorstander was ‘niet’, zooals hij zeide
‘als

1

Het verslag der Tweede Kamer over de eerste rekening betreffende Suriname, bij de wet
goedgekeurd (Stukken 2e K. 1871/72. 94 en 1872/73. 76) is geheel gebaseerd op de beginselen
van comptabiliteit door D.v.T. voorgestaan.
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een kwaad, dat men dulden moet, maar als een positief goed’ (29 Dec. 1865; 14 Sept.
1866; 10 Nov. 1870; 3 April 1871). Ofschoon tegenstander der heerendiensten, wier
afschaffing hij vurig wenschte, meende hij toch dat de druk dier diensten, juist bij
die hoofden, zeer overdreven werd voorgesteld (24 Nov. 1873), daar zij naar zijne
meening, in een historisch betoog uiteengezet (4 Juli 1867), diep in de Javaansche
toestanden wortelden en geene knevelarijen waren. Het verbod tot het vorderen dier
diensten zou, dacht hij, toch geen einde maken aan de misbruiken; dit kon alleen
verwacht worden van hoogere ontwikkeling dier hoofden, zoodat hij zich niet alleen
een warm voorstander betoonde van het plan der Regeering, om een school voor
inlandsche fiskaals (djeksa's) opterichten, maar dien maatregel tot de inlandsche
hoofden in het algemeen wilde uitbreiden (2 Dec. 1868). Voorts zij vermeld zijn
advies over 's Konings macht in belastingaangelegenheden in Indië (3 Dec. 1869);
over de wenschelijkheid van meerdere decentralisatie in Indië, ten einde den
Gouverneur-Generaal van noodeloozen arbeid te bevrijden (14 Sept. 1866; 31 Oct.
1871); over den aanleg van spoorwegen op Java, waarvoor hij gaarne als lid der
Tweede Kamer gestemd zou hebben, en aan welke hij dan ook zijne stem gaf,
niettegenstaande zij van staatswege werden aangelegd, omdat hij vreesde, dat zij er
anders niet zouden komen (9 April 1869; 3 Juni 1878); en over in- en uitvoerrechten
in Indië, waarin hij zich een tegenstander der differentieele rechten en van vrijhavens
betoont (15 Nov. 1872). Toen hij geroepen werd om zijn stem uittebrengen over het
voorstel tot afstand van de Kust van Guinea werkte hij daartoe mede, in de volle
overtuiging dat zelfbeperking plicht was, omdat het een beginsel was van zijne
koloniale staat-
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kunde, dat het bezit van koloniën plichten oplegde, die zeer belangrijke offers eischen;
offers niet alleen van finantieelen aard, maar van allerlei soort, vooral ook van
menschen van beschaving en ontwikkeling op elk gebied; plichten, waarbij de
bevordering van den stoffelijken en zedelijken welvaart der inlandsche bevolking
op den voorgrond moest staan (15 Jan. 1872). Die afstand liet ons de vrije hand op
Sumatra; D.v. Twist was volkomen overtuigd van de rechtvaardigheid van den oorlog
met Atjeh, die daaruit voortvloeide, en verdedigde dit standpunt in eene zeer
belangrijke rede, op 16 Juni 1873 uitgesproken.
De sociale vraagstukken, thans zoozeer aan de orde, trokken 20 jaren geleden in
veel mindere mate de algemeene aandacht. Naar de zienswijze van D.v. Twist
verwachtte men grootendeels ten onrechte de oplossing dier kwesties van den Staat
of zijne wetgeving. ‘In het algemeen’ zóó sprak hij bij de behandeling der wet op
het lager onderwijs op 7 Aug. 1878, ‘verklaar ik voor mij nog te behooren tot de
liberalen die, ik erken het, tegenwoordig wel wat ouderwetsch worden, die de vrijheid
liefhebben, en een afkeer hebben van dwang op elk gebied, ook van staatsdwang,
wanneer de onvermijdelijkheid daarvan niet duidelijk is aangetoond.’ Daarentegen
erkende hij gaarne, dat de Staat indirect tot die oplossing kan medewerken en juichte
hij de bepalingen, in 1872 tot afschaffing van de straffen op werkstakingen gesteld
voorgedragen, warm toe (10 April 1872).
In denzelfden geest voerde hij het woord bij de behandeling van het wetsontwerp
van Houten betreffende overmatigen arbeid van kinderen (30 Juni 1874), waaraan
hij zijne stem gaf, niet ‘als een eerste stap tot eene organisatie van den arbeid, noch
om te komen tot afschaf-
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fing van allen kinderarbeid, maar omdat het gold het tegengaan van het misbruik,
dat sommige ouders van hunne kinderen maken, die van hen eenen arbeid vorderen
boven hunne krachten, waardoor hunne physieke en moreele ontwikkeling onmogelijk
wordt gemaakt. In die richting is het een eerste stap; niets meer.’ Dezelfde geest
bezielt zijne adviezen over armenzorg; de Staat oefene derhalve volgens hem geen
liefdadigheid uit, maar waar hij genoodzaakt is, tusschenbeiden te treden, daar zij
dit politiezorg, niets meer, uit te oefenen door of ten koste der gemeente, waar de
hulpbehoevende zich bevindt (27 Mei 1870). De bedelaars gestichten keurt hij om
die reden in beginsel af; hij betreurde dan ook later de verwerping van een
wetsvoorstel, dat hervorming dier gestichten mogelijk zou hebben gemaakt (6 Mei
1870). In 1870 was D.v. Twist geen voorstander van verlaging van den census (17
Jan. 1870); hij vreesde, dat de zelfstandigheid der kiezers door dien maatregel niet
bevorderd zou worden, maar wilde door verandering der bepalingen op het personeel
ook de zoogen. capaciteiten onder de kiezers opnemen. Aan den anderen kant
verheugde hij zich zeer over de afschaffing van de zegelbelasting op dagbladen enz.
(7 April 1869), omdat goede en goedkoope dagbladen een krachtig middel zijn tot
bevordering van volksbeschaving en ontwikkeling op elk gebied, en omdat zij
onmisbaar zijn in een land als het onze, waar het volk geroepen wordt om invloed
uit te oefenen op het bestuur der publieke zaak.
Ten slotte zij de aandacht gevestigd op de redevoeringen, door D.v. Twist op
verschillende tijden uitgesproken over de belangen van het lager onderwijs, vooral
omdat men daarin 's mans innige overtuiging op godsdienstig gebied zich hoort
uitspreken, zonder die valsche
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schaamte, die zoo menigeen, op politiek terrein geplaatst, belet om te openbaren,
wat in het binnenste van het hart verscholen ligt, maar tegelijk zonder het voortdurend
vertoon van vroomheid, dat soms zóó stuitend optreedt en onwillekeurig argwaan
verwekt. Toen D.v. Twist bij de behandeling der wet op het hooger onderwijs het
behoud der faculteit van godgeleerdheid in een uitnemende rede verdedigde (26 April
1876), zeide hij het volgende: ‘Ik dweep niet met den naam … van godsdienst. Ook
die naam leidt tot menigerlei en grove misvatting, als of wij menschen God kunnen
dienen, ongeveer gelijk onze dienstboden ons dienen, en dan ook tegen bepaald loon.
Zij geeft aanleiding tot de misvatting, alsof wij God zouden kunnen dienen door
zekere uitwendige verrichtingen op zekere bepaalde dagen, maar dan ook onze
godsdienstplichten hadden vervuld, zoodat wij nu verder ons eigen werk naar eigen
lust kunnen doen. Alsof de Godsdienst niet den geheelen mensch en het geheele
leven van den mensch, eerst het inwendige en daarna, als gevolg daarvan, ook het
uitwendige leven moest beheerschen en heiligen!’ De zorg voor de
kerkgenootschappen rekende hij zeer zeker te behooren tot den kring der staatszorg.
‘Beteekent,’ zoo zegt hij (3 April 1871) ‘scheiding van kerk en Staat
zelfstandigheid van beiden, elk op zijn gebied (met eerbiediging altijd van
de wetten des lands), onthouding van staatswege van elken inbreuk op de
godsdienstvrijheid, maar ook aan den anderen kant, wering van alle gezag
der kerken (dat is van alle kerkgenootschappen, zonder eenig onderscheid)
op dat gebied van den Staat, - evenmin commissarissen-politiek bij de
kerkvergaderingen als kerkelijke commissarissen bij de overheid?
Beteekent scheiding van kerk en Staat dit alles! dan rangschik ik mij gaarne
onder de onbepaalde voorstanders van scheiding van kerk en Staat. Maar
moet de scheiding van kerk en Staat beteekenen, dat de Staat aan
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de kerk of kerkgenootschappen zou moeten toevoegen: ik heb niets met
u te maken; wat uwe taak is gaat mij niet aan, en ik heb daarbij geen belang
en heb er dus ook geen geld voor over? Dan aarzel ik geen oogenblik mij
te verklaren onder de tegenstanders van het beginsel van scheiding van
Staat en kerk. Neen, de Staat heeft er groot belang bij, grooter misschien
dan eenig ander, dat godsdienst, godsdienstkennis, godsdienstzin en
godsdienstig leven onder zijne burgers worden verspreid, ontwikkeld en
aangekweekt. En dat immers is, dat behoort althans te zijn, de taak van de
kerkgenootschappen.’
Van niet minder gewicht, en geheel in denzelfden geest was de redevoering door
hem op 17 Jan. 1873 uitgesproken, welk advies door de synodale commissie der
Nederl. hervormde kerk van zooveel belang werd geacht dat zij het in extenso voegde
bij een adres aan de Tweede Kamer betreffende de grondwetsherziening (Handelingen
der Synode v. 1886). ‘Waar’ zoo zeide hij ‘de kerkgenootschappen zich beijveren
… om onder de menschen op te wekken en aan te kweeken dien heiligen geest, die
geest die streeft naar het hoogere, naar het ware, naar het reine, naar het volmaakte,
in één woord naar Hem van wiens geslacht wij zijn, dien heiligen geest, dien het
woord en den dood en het leven bezielde van dien eenigen man uit Nazaret; - dáár,
beweer ik, zullen geen subsidies van den Staat in het belang der maatschappij, noch
voor materieele zaken, noch voor kunsten en wetenschappen, noch zelfs voor
onderwijs beter worden besteed dan de subsidiën aan de kerkgenootschappen, wanneer
hunne materieele behoeften door hunne materieele middelen niet kunnen gedekt
worden.’
Dezelfde overtuiging spreekt uit een tweetal groote redevoeringen, door D.v. Twist
over de aangelegenheden van het lager onderwijs gehouden. (12 Jan. 1869; 7 Aug.
1878). In 1869 had hij nog gehoopt, dat de strijd, toen
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voornamelijk door de kerkelijke partijen tegen de wet van 1857 gevoerd, op een
bevredigende wijze zou kunnen worden opgelost, en had hij daartoe eenige wenken
gegeven; tien jaar later bleek die hoop ijdel; de strijd werd van weerszijde heftiger
en breidde zich voortdurend uit. De regeling, door den Minister Kappeijne v.d.
Coppello voorgedragen, en later tot wet verheven kon hij derhalve niet meer
beschouwen als geschikt om een einde aan dien strijd te maken; bij de zóó hoog
geklommen eischen der verschillende richtingen scheen hem dit trouwens onmogelijk
toe. In dien stand van zaken oordeelde hij die voordracht toch aannemelijk, wegens
het standpunt, waarop de regeering zich ten aanzien van het openbaar en bizonder
onderwijs plaatste, en dat geheel in overeenstemming was met de grondwet die
volgens D.v. Twist het subsidieeren van bizondere scholen uitsloot; wegens het niet
opnemen van den leerplicht en van het beginsel van algemeen kosteloos openbaar
onderwijs; en eindelijk wegens het behoud van het artikel der wet van 1857, dat
opleiding tot christelijke deugden ook in de openbare scholen voorschrijft. Reeds in
1869 had hij dit beginsel voorgestaan op eene zoodanige wijze, dat zij den geloovigen
en toch vrijzinnigen man kenschetst; het volgende uittreksel uit zijne rede moge thans
volgen als laatste mededeeling uit zijn parlementaire adviezen:
‘Maar, zoo vraagt men, kan dit samengaan: opleiding der jeugd tot
christelijke deugden, en onthouding van al wat strijdig is met den eerbied
voor anders denkenden? Mij dunkt ja, want wat toch is noodig voor die
opleiding tot christelijke deugden? Waar de jeugd zal worden opgeleid tot
christelijke deugden, daar moet gesproken worden van God in Zijne
oneindige liefde, waardoor de jeugdige harten worden getroffen en
getrokken tot God. Daar moet worden gesproken van onzen plicht om God
lief te hebben boven alles en
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den naaste als ons zelven. Nu vraag ik: is dat niet de eenige bron, de eenige
toetssteen van christelijke deugd voor allen, hoezeer zij ook anders in
kerkelijke zaken en kerkelijke meening van elkander mogen verschillen?
Is er een ander beginsel van christelijke deugd dan het door mij genoemde?
Het is inderdaad bedroevend, dat men somtijds door Christenen laag hoort
nederzien op de christelijke deugden, die zelfs den eerbied en de
bewondering van niet-christenen opwekken. Ik vraag ook dit nog: zal niet
de alzoo tot christelijke deugden opgewekte jeugd ontvankelijker en
vatbaarder worden voor het verder godsdienstig onderwijs van de leeraren
der verschillende godsdienstige gezindheden? Neen zegt men, die opleiding
tot christelijke deugden leidt tot hoogmoed en zelfbehagen. Indien
christelijke deugd alleen dat is, wat voortvloeit uit het zuívere beginsel
van de liefde tot God en den naaste, hoe kan dan de opleiding tot
christelijke deugden tot hoogmoed en zelfbehagen leiden? Ik geloof
integendeel dat zij, die het verst in die deugden gevorderd zijn, het meest
gestemd zouden zijn tot nederigheid, tot diepen ootmoed, tot de stemming
van dien tollenaar in het Evangelie, die daar stond tegenover den
hoogmoedigen farizeër. Maar zegt men, de opleiding tot christelijke
deugden is niet genoeg. Mag ik vragen, of er eenig christen is, die beweert
dat de opleidiug tot christelijke deugden genoeg is? Niet alleen de
Roomsch-katholieke en de orthodoxe Protestanten, maar ook de liberalen
op kerkelijk gebied, ook zelfs die afschuwelijke modernen, die eigenlijk
niets anders zijn dan consequente liberalen, ook die modernen zeggen, dat
de opleiding op de school tot christelijke deugden niet genoeg is. Ook zij
zoeken naar waarheid, en zeker met niet minder ernst, met niet minder
ijver en volharding, en wat het voornaamste is, met niet minder
godsdienstzin dan eenige andere richting. Ook zij zoeken naar waarheid
omtrent den persoon van Jezus, omtrent Zijn leven, Zijn werken, Zijn leer,
Zijn lijden en Zijn sterven. Ook hen is het Evangelie dierbaar. Ook zij
hebben eerbied en bewondering en liefde voor den stichter van het
Evangelie. Ook zij willen dat van dat alles voor hunne kinderen worde
gesproken, en dat deze bekend worden gemaakt met datgene, wat zij te
dien aanzien naar hun beste weten voor waarheid houden. Maar dat
onderwijs, dat de aanvulling moet zijn van de opleiding tot christelijke
deugden kan op de openbare school, die bruikbaar moet zijn voor het
grootst mogelijke getal, niet gegeven worden.
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Ieder begrijpt, waarom niet. Die aanvulling kan alleen gegeven worden
door de leeraars van de verschillende godsdienstige gezindheden’.
Aldus Duymaer van Twist in de volksvertegenwoordiging.
Wil men in één trek samenvatten hetgeen zijne adviezen in de beide takken der
Staten Generaal gedurende de reeks van jaren, waarin hij vóór en na 1848 hun lid
en hun sieraad was, heeft gekenmerkt, men kan het doen met de woorden van het
Engelsche adagium eenmaal in de Eerste Kamer in Juni 1866 door hem zelven
aangehaald: ‘measures, not men’.
Dat karakter was door de politiek niet bedorven.
De man, wiens woorden in het parlement steeds met zooveel eerbied waren
aangehoord, en die door zijn opvolger in de Eerste Kamer onder aller instemming
een harer Coryphaëen werd genoemd, (26 Jan. 1882), ontviel haar op 12 Oct. 1881.
Meer en meer toch gevoelde D.v. Twist bij het klimmen der jaren de bezwaren, aan
het lidmaatschap der vertegenwoordiging verbonden; de vermoeienissen der reis, de
inspanning die het bijwonen der vergaderingen in afdeelingen en openbare zittingen
en de voorbereiding zijner redevoeringen van hem vorderde; - dit alles deed hem
inzien, dat de tijd van gaan voor hem gekomen was, en dat het beter was, de
betrekking neder te leggen, terwijl dit nog algemeen zou worden betreurd, en niet te
wachten, totdat heengaan gewenscht werd. Waarschijnlijk werd dit besluit gerijpt
tijdens de beraadslagingen over het wetsontwerp tot den aanleg van het
Merwede-kanaal (Juli 1881); D.v. Twist had zich toen
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eenigzins tegenover enkele zijner medeleden verbonden, dat wetsontwerp in het
openbaar te verdedigen, maar moest daarvan tot zijn leedwezen afzien, omdat zijne
physieke krachten ontoereikend bleken. In een hartelijk schrijven deelde hij aan de
Eerste Kamer zijn besluit tot aftreden mede; op niet minder hartelijke wijze werd dit
besluit op 28 Nov. 1881 door den voorzitter Jhr. v. Eysinga ter kennis der leden
gebracht, en hem toegewenscht, dat een kalme, welverdiende en eervolle rust nog
geruimen tijd zijn deel mocht zijn1. Die wensch werd vervuld. Ofschoon zijn
gezondheid zwak bleef, bracht D.v. Twist zijne laatste levensjaren door in het volle
genot zijner geestvermogens, en lieten zijne krachten hem toe, nog veel van het
schoone Nieuw Rande te genieten, en daarbij zijne politieke en oeconomische studiën
voort te zetten. In de debatten in de Staten-Generaal bleef hij levendig belang stellen;
het Bijblad liet hij zich geregeld toezenden; dit, de Revue des deux mondes, de
Economist en dergelijke tijdschriften maakten bij voorkeur zijne lectuur uit. De zorg
voor zijn landgoed verschafte hem eene aangename bezigheid; dagelijks bezocht hij
zijne lievelingsplekjes en genoot van het heerlijke uitzicht, dat Nieuw Rande in zoo
ruime mate te bewonderen geeft. Des zomers werd dit rustige en kalme leven
afgewisseld door het bezoek zijner familieleden, die dikwerf met hun gezin geruimen
tijd op Nieuw-Rande doorbrachten. Zóó gingen verscheidene jaren voorbij, totdat
het einde hem plotseling overviel. Den 1en Dec. 1887 zat hij met zijne vrouw

1

Bij zijn uittreden uit de Kamer werd hem verder op waardige wijze hulde gebracht door den
Heer F.v.d. Putte en den Minister van koloniën v. Goltstein op 7 Dec. 1881, en later door
den Heer Muller, zijnen opvolger (zie hierboven), en den Minister van Lynden van
Sandenburg.
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als naar gewoonte 's avonds bij den haard, toen hem plotseling een zenuwberoerte
overviel, die aanstonds een zoo ernstig karakter aannam, dat het weldra duidelijk
was, dat de zwaarste slag, die Mevr. v. Twist kon treffen, niet zou worden afgewend.
Niettegenstaande de uitmuntende zorgen van Dr. van Delden, die aanstonds uit
Deventer werd geroepen, gelukte het niet meer, de levensgeesten weder op te wekken;
voor zooverre men kan nagaan keerde het bewustzijn niet meer terug, en den
volgenden nacht te twaalf ure werd de edele man, wiens godsdienstig gemoed den
dood niet vreesde, van de aarde weggenomen.
Drie maanden te voren mochten D.v. Twist en zijne echtgenoote nog het voorrecht
genieten, hun gouden huwelijksfeest te vieren, dat zeker voor allen, die het
bijwoonden, onvergetelijke herinneringen heeft achtergelaten.
P.A. VAN DER LITH.
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Levensbericht1 van Mr. S. Vissering.
De man wiens leven en werken ik U in korte trekken zou willen teekenen, is mij
sedert mijne jongelingsjaren een hartelijke vriend en raadsman geweest. Reden
genoeg om mij niet te onttrekken aan de taak, welke het bestuur van deze afdeeling
mij wel heeft willen toevertrouwen, maar zeker geen reden om den schroom te
overwinnen met welken ik die taak aanvaard.
Intusschen is er ééne gedachte die mij moed geeft: Vissering is in den vollen zin
van het woord een publiek man geweest; niet de geleerde die bij het ontvouwen van
zijne wetenschap eigen gemoedsleven zorgvuldig afgesloten hield, maar veeleer de
man die zich in zijne verspreide geschriften gegeven heeft, zooals hij zich gaf aan
zijn gezin en aan zijne vrienden, met al zijn eigenaardigheden: zijn optimisme en
godsdienstigen zin, zijne hoogheid van karakter en zijne voorzichtigheid, - altijd aan
het ne praeter modum gedachtig - de fijnheid van zijnen scherpzinnigen geest, zijne
oorspronkelijkheid en frischheid van opvatting, zijn humor en schalkschen zin.
Gelukkig zijn de geschriften, die van dit alles getuigen, voor de meesten mijner
toehoorders een open boek, zoo-

1

Door gunstige beschikking van den schrijver overgenomen uit het Jaarboek der Koninklijke
Academie van Wetenschappen 1890.
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dat deze allen zonder moeite uit eigen herinnering aanvullen wat aan mijne schets
ontbreken zal.
Vissering is op 23 Juni 1818 te Amsterdam geboren en Amsterdammer bleef hij
zijn leven lang, al werd ook het grootste deel van dat leven buiten de grenzen der
stad doorgebracht. Niet alleen door wetduiding is Amsterdam voor hem hoofdstad:
haar bedrijf is en blijft het hoofdonderwerp van zijne belangstelling en studiën; in
haar spiegelt zich voor hem het grootsch verleden van zijn vaderland af, en als hij
van de toekomst van dat vaderland droomt, moet Amsterdam voor dien droom de
omtrekken leveren.
De ouderlijke woning stond in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar ik
spreek, te weten in dat gedeelte van de stad, 't welk, ook in de jaren van verval, met
zijne kinderjaren samenvallende, zijn bedrijvig karakter, beter dan eenig ander deel,
bewaard had. Bij het lezen van zoo menig opstel waarin later zijne fijne en keurige
pen de woelingen van eene groote stad kwam afteekenen: het aan- en afvaren van
schepen, het reppen van de nijvere handen met lossen en laden bezig, het gejoel van
den luidruchtigen kleinhandel, heb ik dikwijls gedacht, dat wat hij ons daar zoo
natuurgetrouw schetste het beeld moest zijn dat hij als kind opving, wanneer hij in
de ouderwetsche zijkamer, het voorhoofd tegen het vensterglas gedrukt, naar de
buitenwereld uitkeek, zooals alleen een kind dat doen kan: met inspanning van al
zijne vermogens.
Met de indrukken van de buitenwereld zijn die van de ouderlijke woning in
overeenstemming, want ook daar maken de groote belangen van handel en nijverheid
schering en inslag uit van de dagelijksche gesprekken. Hem zelven voor den handel
te winnen vermochten al
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deze uitwendige invloeden niet; maar zij hebben toch ongetwijfeld sterk teruggewerkt
op de verbeelding van het kind, hem de stof geleverd voor zijne eerste overdenkingen,
en van den aanvang af aan die overdenkingen de praktische richting gegeven, welke
hij sedert bij zijne studiën nimmer uit het oog verloor.
Al de neigingen van het kind wezen intusschen naar eene wetenschappelijke
loopbaan heen, en gelukkig heeft de gelegenheid niet ontbroken die neigingen te
bevredigen. Vissering studeerde van 1835 tot 1842 te Amsterdam en later te Leiden,
tegelijk in de letteren en in de rechten; in de letteren omdat zijn hart daarheen trok;
in de rechten vermoedelijk om dezelfde praktische reden waarom duizenden aan die
studie de voorkeur geven: minder hare aantrekkelijkheid dan wel het besef dat, is de
doctorstitel verworven, men een sleutel in handen heeft die in onze nederlandsche
maatschappij op vrij wat meer sloten past dan welke andere ook, dien men aan het
einde van eene akademische loopbaan kan machtig worden.
Te Amsterdam mocht hij nog D.J. van Lennep hooren en te Leiden trokken hem
vóór alles Bake en Peerlkamp, maar naast dezen, op rechtsgeleerd terrein, Van Assen
en Thorbecke: Van Assen omdat deze, evenals hij zelf, in de eerste plaats litterator
en eerst daarna rechtsgeleerde was; Thorbecke om de persoonlijkheid zelve, om de
kracht die van hem uitging, om het licht dat hij ontstak.
Vissering is intusschen geen uitzondering geweest op den regel, dat wat wij aan
de hoogeschool worden, veel meer van onze naaste omgeving afhangt dan van onze
leeraren. Zijn boezemvriend was Jean Gérard Frédéric Estré, de schrijver van de
Horatiana Prosapographeia, een reine figuur bij uitnemendheid, in zeldzame mate
beminnelijk en eerbiedwaardig tevens; een kweekeling
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op de school van het Waalsche weeshuis te Amsterdam, die door de weldadigheid
van eenige stadgenooten tot de eerste voorbereidende studiën werd in staat gesteld,
maar later, aan zich zelven overgelaten, met taaie volharding en onuitputtelijk geduld
door eigen inspanning de middelen wist bijeen te brengen om verder te komen, en
die, als eindelijk de laatste belemmering overwonnen, het doel bereikt en de naam
gevestigd is, op het eigen oogenblik waarop een jarenlang vurig begeerd huwelijk
zijn geluk bekroonen zal, door typhus werd weggerukt. In allerlei opzichten is
Vissering een zondagskind van de fortuin geweest, maar wanneer op mij de taak
rustte om de betrekkelijke waarde te bepalen van de vele ongewone zegeningen die
hem ten deel vielen, zou ik aan de vriendschap van Estré eene van de eerste plaatsen
willen toekennen. Of was het geen uitnemend voorrecht in de jongelingsjaren zijne
hartsgeheimen aan zulk een hart te kunnen toevertrouwen - met zulk een geest te
mogen samenwerken aan éénzelfde taak, en, te midden van de verstrooiingen der
studentenwereld, door zulk een vriend in den ernst van het leven te worden ingewijd?
Vissering heeft in de Gids aan de nagedachtenis van Estré een beknopt opstel gewijd,
dat onder zijne verspreide geschriften de allereerste plaats inneemt, een opstel waaruit
ingehouden droefheid spreekt en dat als met zijn hartebloed geschreven is, eene
machtelooze poging om een tol van dankbaarheid te betalen die niet te betalen was.
Hoe innig en nauw de litterarische en juridische stu diën van Vissering verbonden
waren, heeft hij zelf bij zijne promotie op 20 Juni 1842 eigenaardig uitgedrukt.
Immers zijne dissertatie, Quaestiones Plautinae, moest hem zoowel het doctoraat in
de letteren als dat in de
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rechten verzekeren; want terwijl het eerste deel van dit proefschrift den blijspeldichter
zelven gold, was het tweede bestemd om aan diens hand den rechtstoestand van het
toenmalig Rome breedvoerig en nauwkeurig te schetsen. Ik ben in geen enkel opzicht
bevoegd over deze eerste vrucht van zijne studiën een oordeel uit te spreken, maar
geef eenvoudig het oordeel van zeer bevoegden terug, wanneer ik zeg, dat zij zich
door groote en ongewone verdiensten onderscheidde en dat de Quaestiones Plautinae,
niet enkel hier maar eveneens in Duitschland, veel meer aandacht wekten dan
gewoonlijk aan akademische proefschriften ten deel valt.
Na eenigen tijd in den vreemde te hebben doorgebracht, staat Vissering in 1843
gereed het praktische leven in te gaan. Amsterdam is voor hem de aangewezen plaats
om dat leven te beginnen: het is zijne vaderstad en de gemeenschap waar hij meer
dan elders uitzicht heeft gelijkgezinden te zullen aantreffen bij wie hij zich zal kunnen
aansluiten, meer dan elders ook vraag naar de diensten welke hij bij machte is der
maatschappij te bewijzen. Toch gevoelt hij zich aanvankelijk eenzaam en verlaten
genoeg in de groote stad. Ofschoon als lid van de balie ingeschreven, blijkt hem
reeds spoedig dat daar zijne toekomst niet liggen kan, want - hoe voortreffelijk jurist
ook - de natuur had hem vele van de neigingen en eigenschappen onthouden zonder
welke ook de beste jurist geen advocaat wordt. Aan de hoogeschool had vooral het
leven van Staat en Maatschappij zijne aandacht geboeid, misschien wel omdat bij
de studie van de wetten, welke dat leven beheerschen, weder die groote belangen
van handel en nijverheid op den voorgrond traden, welke reeds aan het kind zooveel
ontzag hadden ingeboezemd. Deze belangen, toen in zoo vele opzichten miskend,
met
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zijne pen te dienen, was van den aanvang af zijn liefste wensch.
Maar hoe dien wensch te bevredigen? Lang wachten paste hem niet, ook niet om
het beperkte van de middelen waarover hij in die dagen beschikken kon, en hij mocht
niet rekenen op den steun van anderen, want in de kringen, welke toen te Amsterdam
over ambten en voorrechten beschikten, was hij een vreemdeling. Met eenige
inspanning zou het zeker wel gelukt zijn tot die kringen door te dringen, maar hier
stonden hem zijne natuurlijke schuwheid en ook zijne van vragen afkeerige fierheid
in den weg ‘Ik bedel liever om brood dan om posten’ schreef hij in het dagboek,
waaraan hij tusschen '45 en '48 zijne geheime gedachten, zijn zoeken en aarzelen,
zijne verwachtingen en teleurstellingen heeft toevertrouwd.
Hij moest dus zich zelven eene baan breken, en op het voetspoor van Estré, die
vrij wat grooter moeielijkheden zegevierend was te boven gekomen, wenschte hij
niet anders. Trouwens hij mocht zoo wenschen, want wie hem kenden wisten dat hij
alles in zich vereenigde wat noodig was om juist in die dagen te slagen. Vissering
kwam de wereld in met een wetenschappelijke bagaadje van meer degelijken en
deugdelijken inhoud dan aan verreweg de meesten van zijne tijdgenooten toebehoorde,
en hij beschikte daarenboven over bijzondere gaven, welke allen hem mochten
benijden; - hij kwam met een zeer zelfstandig karakter, niet gewoon voor vreemden
invloed te bukken; - hij kwam met strenge beginselen van godsvrucht, deugd en
zedelijkheid, welke hij te midden van het studenten-leven onbesmet had weten te
handhaven; - hij kwam met eene brandende begeerte om zich tot een man van
beteekenis op te werken, en hij kwam in
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een tijd toen de maatschappij aan mannen van zijn stempel dringende behoefte had.
Bedrieg ik mij niet dan heeft de jongelingschap van heden aan Vissering en zijne
tijdgenooten niets zoozeer te benijden als het oogenblik waarop het hun gegeven
werd hunne praktische werkzaamheid te beginnen; want kwalijk zou men in deze
negentiende eeuw een ander kunnen noemen, zoo opwekkend, zoo aangrijpend, zoo
prikkelend voor jonge mannen, die, bewust van hunne kracht, naar een tooneel zoeken
waarop zij die kracht kunnen ontwikkelen, als dezelfde jaren '44 en '45 geweest zijn.
De oude orde staat nog overeind, maar de zichtbare teekenen van haren naderenden
val zijn overal voorhanden en vermenigvuldigen zich met den dag.
In Engeland is de staathuishoudkunde uit de leerboeken in de praktijk overgegaan
en het stelsel van Adam Smith het programma geworden van de Regeeringspartij.
Reeds zijn de meeste slagboomen, welke aan de handelsvrijheid in den weg stonden,
opgeruimd; nog slechts eene laatste inspanning, en die vrijheid, door Engeland
aanvaard, zal - dus acht men zeker - zich met onweerstaanbare kracht over de wereld
uitbreiden.
Tenzelfden tijde wordt op het vasteland van Europa gestreden, nu niet voor
handelsvrijheid, maar voor hetgeen Engeland zoo lang reeds bezat: eene ernstige en
zuivere parlementaire regeering. Frankrijk is het middenpunt van den strijd en zijne
beste krachten, de schoonste namen, welke zijne parlementaire geschiedenis sieren,
zijn in dien strijd betrokken. De uitslag kon voor niemand een geheim zijn; ieder
gevoelt dat de Regeering op den duur niet opgewassen zijn kan tegen den sterk
aangroeienden drom van machtige en welsprekende tegenstanders; gevoelt ook dat,
nu als eene halve eeuw vroeger, Frank-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

123
rijk niet voor zich zelf alleen maar voor een goed deel van Europa's vasteland het
pleit van de politieke vrijheid beslissen zal.
En Nederland? Slechts enkele jaren waren verloopen sedert men in de grondwet
eenige van de meest noodzakelijk gebleken wijzigingen had gebracht, en toch was
grondwetsherziening reeds nu weder aan de orde van den dag. Waarom? Omdat men,
naar het woord van Thorbecke, in 1840 de grondwet had herzien, ‘niet gelijk men
met liefde voor de zaak des Lands en samenspanning aller vermogens wetten opstelt,
maar gelijk men tusschen twee dingende en strijdende partijen eene capitulatie schrijft’
- herzien dus op eene wijze, welke niet de grondwet had versterkt, maar omgekeerd
het geloof aan hare onbestaanbaarheid. Zoodra dan ook de financiëele
beslommeringen, aanvankelijk een beletsel om verder te gaan, door de reddende
daad van van Hall verdwenen zijn, staan negen leden van de Tweede Kamer met hun
voorstel van algemeene grondwetsherziening gereed.
Het kost moeite ons nu nog met juistheid rekenschap te geven van den sterken
indruk, welken zulk een voorstel bij oud en jong moest achterlaten. Ons politiek
leven verkeerde in zijne eerste kindschheid; slechts nu en dan, meer bijzonder in den
laatsten tijd, had de Tweede Kamer van zelfstandige kracht blijk gegeven; het
zwaartepunt van de regeering berustte nog geheel bij de Kroon; en daar komen negen
leden van de Kamer, met een beroep op haar recht van initiatief, - een recht sedert
1814 schier ongebruikt - niet dit of dat eenvoudig wetsontwerp aanbieden, maar eene
volledige staatsregeling, geheel ingericht naar de behoeften van den tijd, zooals de
voorstellers die opvatten: Thorbecke's ‘Aanteekening
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op de grondwet’ in den vorm van een wetsontwerp omgezet.
Aan de verwerping van het voorstel had niemand getwijfeld, maar ook daar niet
aan, dat zulk eene verwerping allerminst het lot van dat voorstel beslissen zou. Immers
kwam in 1840 de onbestaanbaarheid van wat men aannam duidelijk aan het licht, nu
zeker niet minder duidelijk de volstrekte onmisbaarheid van wat verworpen werd.
De voorstellen bleven bij de natie aanhangig; iedereen gevoelde dat de grondwet
waaronder het Nederlandsche volk in de toekomst leven zou, nu, in hare hoofdtrekken
geteekend, gereed lag en nog slechts wachtte op den invloedrijken man of de
onvoorziene gebeurtenis, die het fiat executio zou komen uitspreken.
Zoowel in het eigen vaderland als daar buiten was alzoo de schemering
doorgebroken van een nieuwen dag op het oogenblik dat Vissering in het publieke
leven van zijn volk eene plaats kwam zoeken. Zeker zulke tijden, van groote
gebeurtenissen zwanger, hebben wij ook sedert beleefd, beleven wij ook thans, en
niet onwaarschijnlijk dat, vergeleken bij de gebeurtenissen welke velen nu meenen
te zien opdoemen, die van 1845 louter kinderspel zullen zijn geweest. Maar men
lette op het verschil: de voorteekenen, te midden van welke wij leven, zijn die van
een opkomenden storm; optimisten en pessimisten twisten over den tijd waarop hij
zal losbarsten en zijn vermoedelijk verloop, maar dat slecht weer ophanden is
gelooven de meesten, terwijl allen erkennen niet te weten wat uit den storm zal
voortkomen: òf eene verjongde òf eene vernielde maatschappij. Wantrouwen en
onzekerheid omtrent de richting die men volgen moet zijn daarom hoofdkenmerken
van den tijd, terwijl jongen van jaren vruchteloos hun weg zoeken in den doolhof
van strijdige meeningen. Aan ontevredenheid met het
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bestaande onbreekt het zeker niet; wel echter aan kennis van het betere en nog veel
meer aan kennis van de wijze waarop dat betere zou moeten worden ingevoerd.
Hoe geheel anders was niet de toestand van 1845: wat de jongeren toen zagen
aankomen werd door hen met geestdrift begroet, want het was juist dat, wat zij in
hunne studiejaren als voortreffelijk en goed leerden liefhebben en waardeeren. Zij
geloofden aan de handelsvrijheid, en Peel en Cobden stonden gereed der wereld die
vrijheid te brengen; zij geloofden aan de voortreffelijkheid van het parlementaire
stelsel, en de veste waarbinnen dat kostbaar stelsel lag wegeborgen, werd nu door
de fransche oppositie van alle kanten nauw ingesloten; zij geloofden dat Nederland
aan eene nieuwe staatsinrichting dringende behoefte had, en zie, de grootste en meest
gezaghebbende onder hunne leermeesters had zelf met vaste hand de lijnen getrokken
van het nieuwe gebouw. Was het dan wonder dat men, volkomen bewust van het
doel dat moest worden nagestreefd en ook volkomen overtuigd van zijne
deugdelijkheid, met ongeduld voorwaarts drong en dat ieder gereed stond de hand
uit te steken om tot de overwinning bij te dragen. Zeker er heerschte in die dagen
vrij wat eenzijdigheid, maar wanneer bleef die ooit vreemd aan eene groote beweging?
Men leefde in een jongen tijd en in zulk een tijd zelf jong te zijn, behoort het niet tot
de begeerlijkste voorrechten voor menschenkinderen weggelegd?
Ik ben slechts schijnbaar afgeweken van het onderwerp waarmede ik u heb bezig
te houden, want òf ik bedrieg mij zeer, òf tot recht verstand van Vissering, zijn
persoon en zijn werk, is juiste waardeering van den tijd waarin hij optrad een volstrekt
vereischte. Vond men sedert zijne meeningen te absoluut, men denke er aan
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dat deze zich vormden in een tijd, toen alom absolute meeningen op den voorgrond
stonden; verweet men hem soms zeker halsstarrig vasthouden aan eenmaal
aangenomen begrippen, het feit dat die begrippen zich vestigden in dagen van strijd
en dat de zoodanige veelal sterk beklijven, zal van die vasthoudendheid allicht eene
voldoende verklaring geven. Zeker bij hem als bij ons allen hebben voortgezette
studie en rijpere ervaring vrij wat verandering gebracht in de aanvankelijk opgevatte
meeningen, maar de eerste indrukken waren te sterk, vooral op een gemoed zoo
ontvankelijk als het zijne, om ooit geheel te kunnen worden uitgewischt. Sommige
plooien, bij de eerste kennismaking met de praktijk in het karakter gelegd, mochten
sedert zorgvuldig worden gladgestreken, de sporen van haar bestaan bleven achter.
Om zich in die groote wereld, waarin hij bijna als vreemdeling leefde, eene plaats
te bereiden, koos Vissering den koninklijken weg. Liever dan den steun van
invloedrijken en gezaghebbenden, zocht hij dien van het publiek, overtuigd als hij
was, en zijn kon, dat, ware deze eenmaal verkregen, al het andere wel volgen zoude.
Trouwens hij wist dat hij iets te zeggen had, en niet alleen dit, maar ook dat hij het
zeggen kon als weinig anderen. Dit laatste vergete men vooral niet, want het is
ongetwijfeld het veelvermogend hulpmiddel geweest waarmede Vissering zijn naam
heeft opgebouwd. Het huwelijk tusschen letteren en rechten, reeds in de eerste
studenten-jaren gesloten, is hem zijn leven lang heilig geweest, en geen wonder,
want dat huwelijk heeft rijke vruchten gedragen. De litterator is bij hem altijd de
baanbreker van den economist. Van den aanvang af heeft Vissering zich aan den
vorm van zijne geschriften althans niet minder laten gelegen liggen dan aan hunnen
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inhoud en juist zoodoende voor dien inhoud in het hoofd en het hart van zijn volk
zoo licht plaats gevonden. Zijn doel is te breken met den drogen, dorren en saaien
schrijftrant van zoo velen onder de oudere tijdgenooten, met hunne ouderwetsche
deftigheid. Zijn stijl, die hij van de beste fransche publicisten heeft afgezien, is
glashelder, zoetvloeiend, levendig, welluidend en zuiver. Met zijne rijke kennis van
oude en nieuwe letterkunde weet hij overal te woekeren en niet minder met zijne
gaaf om personen en tooneelen in enkele trekken plastisch voor te stellen. Deze gaaf
is hem aangeboren: zij spreekt reeds uit zijne eerste geschriften en leeft ook in die,
uit den allerlaatsten tijd afkomstig, onverflauwd voort.
Het behoeft dus niemand te verwonderen dat Vissering voor de verspreiding van
zijne denkbeelden in de eerste plaats bij de dagbladpers hulp zocht en vond. Voor
hem was zij een zeer begeerlijk werktuig om aan zijn naam ingang te verschaffen
bij het publiek en voor haar moest de medewerking van den kundigen rechtsgeleerde
en uitnemenden stilist eene te gelukkige vondst zijn om daarvan niet dadelijk partij
te trekken. Het Handelsblad, de eenige courant welke in die dagen te Amsterdam
over eene betrekkelijk groote publiciteit te beschikken had, haastte zich zijne
kolommen voor den jongen schrijver open te stellen en deze was dadelijk bereid van
die gastvrijheid gebruik te maken. Het onderwerp dat hem in die dagen het meest
boeide was de opheffing van de korenwetten in Engeland, en van daar in Maart en
April 1845 eene reeks van uitmuntende artikelen, bestemd om met verwijzing naar
het engelsche voorbeeld ook Nederland aan te sporen het vernuftig maar verderfelijk
stelsel van schaalrechten, zooals dit in 1835 werd ingevoerd, prijs te geven.
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Aan levendige tegenspraak was geen gebrek, vooral niet van de zijde der
landbouwende klassen, vooralsnog weinig genegen van de haar toekomende
bescherming af te zien. Maar ook de bondgenooten lieten zich niet wachten, en onder
deze was er eene, die zeker zijn kon dat naar hare stem zoude worden geluisterd, ik
bedoel de ziekte onder de aardappelen, die een paar maanden later aan een goed deel
van Europa plotseling het voornaamste van zijne voedingsmiddelen kwam ontrooven.
Vissering heeft natuurlijk niet verzuimd van de hulp, door die onverwachte
bondgenoot geboden, partij te trekken en in een klemmend vlugschrift te wijzen op
de rampen, welke handhaving van de schaalrechten onder de moeielijke
omstandigheden van het oogenblik over Nederland brengen moest. Gelukkig dat de
Regeering tot dezelfde overtuiging kwam: eene wet van December 1845 schorst
tijdelijk de heffing van de graanrechten, terwijl anderhalf jaar later eene andere die
rechten, en nu voor goed, op zijde stelt.
De samenwerking met het Handelsblad, onder zoo gunstige omstandigheden
begonnen, was intusschen van korten duur. Om redenen mij niet nauwkeurig bekend,
maar die vermoedelijk in verband stonden met de aftreding en den kort daarop
gevolgden dood van den Heer van der Biesen, werd de harmonie van de eerste
maanden verbroken en voor Vissering de gelegenheid tot verdere medewerking
afgesneden. Intusschen, hoe kort ook van duur, toch had deze medewerking reeds
goede vruchten gedragen. Mannen van gezag en invloed: Ackersdyck, den Tex, Mr.
W.I.C. van Hasselt en anderen kwamen Vissering met ingenomenheid te gemoet; zij
gevoelden dat in dezen jongen publicist eene groote kracht sluimerde en dat in het
welbegrepen belang van Nederland van
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die kracht moest worden partij getrokken. Maar meer onmiddellijk voordeel leverde
hem eene andere betrekking op, in die dagen vrij toevallig aangeknoopt met een van
de beminnelijkste en nobelste mannen van het toenmalig Amsterdam: Mr. David
Portielje. Ik meen uit Vissering's dagboek te mogen opmaken, al wordt het daarin
ook niet met even zoo vele woorden gezegd, dat Portielje en hij ongeveer gelijktijdig
hetzelfde, of althans een soortgelijk, plan hadden opgevat, het plan namelijk om eene
geschiedenis te schrijven van de engelsche handelswetgeving. Eenmaal op de hoogte
gebracht van elkanders voornemen, kwamen zij tot het besluit hunne krachten samen
te voegen en de vrucht van dit besluit is geweest de ‘Geschiedenis der
tariefshervorming in Engeland’, in 1847 als hun gemeenschappelijke arbeid
uitgegeven; een voortreffelijk boek, dat de groote belangstelling waarmede het
ontvangen werd, in elk opzicht verdiende en dat ook nu nog al zijne waarde behoudt.
Natuurlijk dat ook in dit historisch werk de verwijzing naar nederlandsche toestanden
niet achterwege blijft; immers de erkende bedoeling was uit de vruchten van de
tariefsherziening in Engeland argumenten te smeden ter aanprijzing van eene
soortgelijke hervorming in het eigen vaderland.
Ofschoon vóór alles economist kon Vissering aan de staatkundige beweging van
die dagen niet vreemd blijven. Hij zag zeer wel in dat er zonder groote politieke
hervorming aan geen geheelen ommekeer van handelsstelsel te denken viel, en reeds
deze overtuiging bracht hem in de eerste reien dergenen die met hart en ziel deze
hervorming waren toegedaan. Met een aantal gelijkgezinden vestigde hij de Amstel
societeit, eene vereeniging, welke, feitelijk even onschuldig als haar naam, een
tijdlang vermaard is geweest om de soort van schrik wel-
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ken zij het vreedzame Amsterdam inboezemde, als gold het hier een genootschap
dat met allerlei booze, misschien wel revolutionaire, plannen omging. Dat zij, aanvankelijk slechts bestemd om voor gelijkgezinden op staatkundig gebied een
vereenigingspunt te scheppen, - zelve eene zeer nevelachtige voorstelling had van
hetgeen zij als zoodanig zou kunnen uitrichten, blijkt uit Vissering's dagboek duidelijk
genoeg, en geen wonder dus, dat, toen de faam haar reeds dadelijk eene beteekenis
kwam opdringen, zoo weinig met de werkelijkheid in overeenstemming, deze
omstandigheid hare krachten verlamde en van ernstig optreden voor een goed
omschreven doel terughield. Vissering schijnt dit al spoedig te hebben ingezien en
van daar dat hij zich reeds in '48 aan de Vereeniging onttrok. Trouwens de zuivere
politiek heeft hem nooit groote belangstelling ingeboezemd; wel bleef hij vroeger
en later in dagen van crisis nimmer achter en stond hij dan altijd aan dezelfde zijde
waar hij reeds in '46 had gestaan, maar, was eenmaal de crisis voorbij, dan liet hij
de politieke beslommeringen gaarne over, aan wie zich daartoe meer voelden
aangetrokken dan hij. Wat hem van den aanvang tot verzet prikkelde en wat hij
voortdurend naar zijn beste vermogen bestreed, was het onverstoorbaar flegma van
den Nederlander, overtuigd als hij was dat sedert '15 dat flegma voor zijn vaderland
een bron van rampen was geweest.
Vruchtbaarder dan de kring van de Amstel-Societeit is voor Vissering een andere,
waarin hij ongeveer op hetzelfde oogenblik werd opgenomen; ik bedoel de redactie
van De Gids. In 1846 levert hij aan dit tijdschrift zijne eerste bijdragen, en, hetzij
dan in of buiten de redactie, blijft hij een van zijne getrouwste medewerkers gedu-
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rende een tijdvak van 42 jaren; want het laatste opstel verschijnt eerst in 1888, weinige
dagen na zijn dood. Wie Vissering wil waardeeren in de rijke verscheidenheid van
gaven hem toebedeeld, vindt daartoe onbetwistbaar in de lange reeks van zijne Gids
artikelen de ruimste en beste stof. Er zijn onder deze opstellen niet weinige - ik noem
slechts zijne schetsen uit Engeland, zijn uitstapje naar IJmuiden, zijne vertoogen
over het Hooger Onderwijs en niet het minst zijne zuiver belletristische bijdragen, die eene welverdiende en blijvende vermaardheid hebben verkregen. Uit tal van deze
stukken waait u een frische jonge geest tegemoet, terwijl niet weinig andere, ook die
- vóóral die misschien - welke niet anders bedoelen dan een vluchtigen indruk of
stemming van het oogenblik in sobere trekken af te teekenen, het artistiek talent des
schrijvers helder afspiegelen. ‘Schoon economist poëet’ zou Potgieter den
vriendelijken dichter van IJmuiden later toeroepen, en in die drie woorden tegelijk
aan zijne hooge waardeering van Vissering en aan zijne weinige ingenomenheid met
de staathuishoudkunde uitdrukking geven.
Intusschen werd in het begin van '46 nog altijd gezocht naar een vasten werkkring,
en al de lof welken hij voor zijne eerste geschriften inoogstte, kon den jongen publicist
het nadeel niet vergoeden, dat uit het gemis van zulk een werkkring voortvloeide.
Allerlei plannen werden gesmeed, maar, even spoedig als zij ontstonden, ook weer
prijsgegeven. Eindelijk kwam men met een voorstel dat hem van het eerste oogenblik
in hooge mate aantrok en dat hij dan ook na langdurig aarzelen aanvaardde. De stad
Amsterdam, eigenaresse van de oude Amsterdamsche Courant, wenschte dit dag
blad op te heffen uit den staat van verval waarin het-
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allengs geraakt was, en daarom zijne leiding op te dragen aan een hoofdredacteur,
die, vrijer in zijne bewegingen dan de ambtenaren tot nog toe met de redactie belast
en over ruimer geldmiddelen beschikkende dan aan dezen te dienst stonden, het blad
naar zijne eigen inzichten zoude kunne vervormen en inrichten. Vissering werd
uitgenoodigd die taak te aanvaarden en hij had den moed niet neen te zeggen, al
aarzelde hij lang en veel en al ontbrak het hem niet aan ernstige waarschuwingen,
die op het hachelijke van de onderneming zijne aandacht vestigden. En inderdaad,
alles scheen voor afwijzing van het aanbod te pleiten. Immers nog daargelaten, dat
om de oude courant te doen beantwoorden aan de eischen van den nieuwen tijd, de
redactie over veel meer middelen zou moeten beschikken dan de stadskas haar
voegzaam konde afstaan, zoo lag het voor de hand dat Vissering, met hoeveel talent
hij zich ook van zijne taak mocht kwijten, in elk geval niet te gelijk èn den ouden
stedelijken raad èn zich zelven zoude kunnen bevredigen. Om het oude en jonge
Nederland onder één hoed te vangen, zooals hij zich in zijn dagboek uitdrukt, was
in elk geval een hoed noodig van zeer bijzonder model, en nu zou toch de meest
alledaagsche voorzichtigheid gevorderd hebben, dat hij zich vooraf ernstig de vraag
stelde, of zulk een model wel ergens op de wereld te vinden was? Waarom Vissering
dit alles niet inzag? Omdat, hoe gewoon hij ook zijn mocht om alles te wikken en te
wegen, koele rede bij hem niet bestand was tegen een krachtigen aandrang van het
hart, allerminst in de jeugd, en het hart trok hem nu onweerstaanbaar naar den
aangeboden werkkring. ‘Welk eene betrekking!’ - schrijft hij in zijn dagboek - ‘Juist
mijn wensch. Ik kan mij niet voorstellen op andere wijze nuttig werk-
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zaam te zijn. Voor advocaat deug ik niet. Docent? Het is nooit mijne liefhebberij
geweest, en ik vrees dat ik er evenmin, schoon uit andere oorzaken, voor zou deugen.
Ambtenaar dan bij een of ander ministerie? Eene groote afhankelijkheid.… of
ellendige onderdompeling van den geest in taai bureauwerk. Wellicht stel ik thans
exultans en pour l'amour des contrastes onwillekeurig die dingen wat heel zwart
voor.… maar 't zij hoe het zij, ik voel dat deze de kring is waarin ik met lust werkzaam
zijn kan, waarvoor mijne specialiteit is gevormd.’
En in dit laatste opzicht althans had hij volkomen gelijk. Vissering was veel meer
een man van de pen dan van het woord. De praktijk trok hem met onweerstaanbare
kracht, en toch miste hij vele eigenschappen, noodig om als practicus te slagen.
Niemand die aan de woelingen van de nijvere maatschappij grooter belangstelling
wijdde dan hij, mits het hem gegund werd buiten die woelingen te staan en op eenigen
afstand hare bewegingen rustig en kalm waar te nemen. Voeg hierbij dat Vissering
diep doordrongen was van den ernst der tijden; dat de weg, dien Staat en Maatschappij
hadden te volgen, om de lang verloren welvaart te herwinnen, hem scherp geteekend
voor oogen stond; dat hij aan de voortreffelijkheid van zijne richting met
onwankelbaar vertrouwen geloofde, en het staat d.m. vast, dat hij én om al die redenen
én om zijne wetenschap en benijdenswaardige talenten, én om zijn eerlijk en zeer
standvastig karakter, in zeldzame mate de eischen bevredigde waaraan de journalist
voldoen moet. Men had slechts zijne vrijheid te eerbiedigen en hem ruimschoots de
middelen toe te kennen, voor de inrichting van een invloedrijk blad noodig, en aan
eene schitterende uitkomst viel nauwelijks te twijfelen.
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Nu echter liet hij, medegesleept door zijne liefde voor den aangeboden werkkring,
zich overhalen het bevel te aanvaarden over een onzeewaardig schip, natuurlijk
bestemd om bij den eersten storm onder te gaan. Hij meende de eischen van de
voorzichtigheid genoegzaam te betrachten door in een zorgvuldig opgemaakt contract
zijne vrijheid van handelen te waarborgen; maar vergat dat ook het beste contract
niets veranderen kon aan het feit, dat hij, secretaris van de Amstelsocieteit en lid van
de Gidsredactie, hoofdredacteur zijn zoude van een blad dat eigendom bleef van
Amsterdam en waarover de stedelijke Raad souverein gezag uitoefende. Tusschen
dien Raad en hem bestond eene incompatibité d'humeur waartegen geen
huwelijksvoorwaarden waren opgewassen. De oude Raad wist zeer wel dat de dagen
van zijn geheimzinnig bestaan geteld waren, maar hij had toch te veel, levenskracht
overgehouden om te gedogen, dat uit stadskas de arbeiders bezoldigd werden, bestemd
om den bodem, waarop zijne instelling sedert 1814 rustte, geleidelijk te ondermijnen.
Niet dit is hem zeker te misduiden maar wel dat hij niet van den aanvang af voorzag
hoe het met de nieuwe redactie van zijne courant daartoe noodzakelijk komen moest.
De betrekking welke Vissering zich als eene blijvende had voorgesteld, als eene
waarin zijne eigenlijke levenstaak zich oploste, heeft nog geen twee jaren
standgehouden; zij is voor hem eene rijke bron geweest van telkens terugkeerende
zorg en verdriet, en zeker eene van de grootste teleurstellingen die hem in zijn publiek
leven getroffen hebben. Was de verhouding reeds vrij spoedig in meerdere of mindere
mate gespannen, zij werd onhoudbaar na de Februari-omwenteling en de daaruit
voortgevloeide groote veranderingen ook in ons staat-
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kundig leven. In ander tijden en onder andere omstandigheden zoude het hem
misschien gelukt zijn voor zijne, trouwens zeer gematigde, politieke denkbeelden
allengs genade te vinden bij het gemeentebestuur, maar nu de elkander snel
opvolgende gebeurtenissen hem dwongen dadelijk partij te kiezen en zijn oordeel te
zeggen ook over vraagstukken, welke hij anders, voorzichtig, nog jarenlang zou
hebben gemeden, nu was het niet langer mogelijk de kloof te bedekken, welke den
Raad van Amsterdam en den hoofdredacteur van de courant gescheiden hield.
Vissering mocht er zich met nog zooveel zorg op toeleggen om alle vertoogen en
uitdrukkingen te mijden, die aanstoot konden geven, - met meer zorg zelfs dan aan
velen onder zijne vrienden aangenaam was - dit alles kon niet beletten dat het nu
telkens klachten regende, hetzij over bepaalde opstellen, hetzij over enkele
uitdrukkingen aan het waakzaam oog van den hoofdredacteur ontsnapt. Vissering's
geduld was eindelijk uitgeput: bij een aan Burg. en Weth. gerichten brief van 3
October 1848 - een brief waarin hij uitvoerig antwoordde op tal van grieven tegen
de Amsterdamsche Courant aangevoerd - legt hij zijne betrekking neder. ‘Ik heb’ dus schreef hij aan het slot van dien brief - ‘mij niet opgedrongen toen Uw vertrouwen
mij met de betrekking van Hoofdredacteur der Amst. Courant vereerde: ik wil mij
niet opdringen om haar te behouden nu dat vertrouwen blijkt te weifelen. Ik doe dan
afstand van deze betrekking, wel is waar met droefheid, met opoffering van gewichtige
belangen, met vernietiging mijner vooruitzichten, met afstand van een werkkring
waarin ik met lust arbeidde, met vernieling der vruchten van tweejarige inspanning,
maar ik doe het met handhaving van mijn karakter en van mijne
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zelfstandigheid en met behoud der achting van allen die mij kennen, ook - zoo ik
vertrouwen durf - van Uwe achting.’
't Was waarlijk niet te veel gezegd, dat het besluit om afscheid te nemen van de
Amsterd. Courant voor Vissering met opoffering van groote persoonlijke belangen
gepaard ging, want dit besluit ontnam hem zijn middel van bestaan in een tijd toen
hij daaraan meer dan vroeger behoefte had. Immers in 1847 had hij, vol vertrouwen
op de duurzaamheid van het pas aanvaarde ambt, een huwelijk aangegaan en op hem
drukte nu de zorg voor het onderhoud van een gezin. Onder de bestaande
omstandigheden bleef intusschen aanvankelijk niet anders over dan op nieuw de
praktijk van advocaat te beproeven, al wist hij ook vooraf dat die proef hem niet licht
de nu dringend noodige schadeloosstelling zou verschaffen.
Aan vrijen tijd had hij in elk geval tegen het einde van 1849 geen gebrek, maar
natuurlijk dat Vissering de man niet zijn kon om dien tijd ongebruikt te laten. De
beschikbare krachten moesten dadelijk worden dienstbaar gemaakt aan dezen of
genen grooten arbeid, en nu liefst op een gebied dat verband hield met den werkkring
tot welken hij zijns ondanks was teruggekeerd. Het nieuwe duitsche wisselrecht, kort
te voren ingevoerd, bood de stoffe die hij zocht en leidde hem tot het samenstellen
van een uitvoerig werk, waarin hij de beginselen van dat nieuwe recht ontwikkelde
en met het hier geldende vergeleek. Vissering heeft van dezen arbeid groote
voldoening gesmaakt, want zijn boek werd in onze juridische tijdschriften door
uitnemend deskundigen ten zeerste geprezen én om de degelijke uiteenzetting van
de nieuwe duitsche regeling, én om zijn grondige kritiek van ons wisselrecht, én niet
het minst om den helderen betoog-
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trant en den schoonen vorm waarin hij ook deze dorre materie wist te kleeden. In de
bibliotheek van het Nederlandsch handelsrecht heeft zijn werk eene blijvende plaats
ingenomen.
Nauwelijks was deze groote arbeid voltooid of er kwam plotseling eene geheele
omkeering in het gansch niet onbezorgd bestaan van den auteur. De vaste en eervolle
levenstaak waarnaar hij zoolang had gezocht, die hij langs allerlei wegen had trachten
te bereiken, maar wegen die telkens weder op teleurstelling uitliepen, was eindelijk
gevonden, of liever zij kwam zich geheel ongezocht aanbieden, en wel op eene wijze
zoo streelend voor zijne eigenliefde als hij zich in zijne stoutste droomen niet had
durven voorstellen. ‘Het heeft den Koning behaagd U op mijne voordracht tot mijnen
opvolger te benoemen’ - dus luidde, als ik mij wel herinner, het sober maar veel
zeggend bericht, dat Thorbecke, pas minister van Binnenl. Zaken geworden, hem in
het begin van 1850 deed toekomen. De verrassing welke dit bericht uitwerkte was
volkomen, want Curatoren van de Leidsche Hoogeschool hadden den leerstoel, door
Thorbecke bij de juridische faculteit ingenomen, aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper
toegedacht en Vissering slechts in de tweede plaats genoemd. Of deze de voordracht
kende weet ik niet, maar, zoo ja, dan vermoedde zeker niemand minder dan hij zelf,
dat de Regeering hem aan den zoo algemeen gewaardeerden eersten candidaat zoude
kunnen voortrekken.
Ik herinner mij nog Vissering's van vreugde stralend voorkomen, toen ik hem met
zijne benoeming kwam geluk wenschen. Het tijdvak van zorgvol zoeken lag nu achter
hem en vóór hem eene taak bij uitnemendheid aantrekkelijk en begeerlijk, de taak
om al zijne krachten
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en geheel zijn leven te gaan wijden aan wetenschappen die hem van jongs af hadden
geboeid.
En inderdaad met zijne verplaatsing naar Leiden begint voor Vissering het beste
en gelukkigste tijdvak van zijn leven. De vrees die hem aanvankelijk beklemde en
die hij ook reeds in zijn dagboek had uitgesproken, dat hij evenmin voor het geven
van onderricht als voor de rechtsgeleerde praktijk aanleg had, bleek al spoedig ijdel,
toen hij tot zijne vreugde mocht ontwaren hoe hij er in slaagde iets van zijne eigen
warmte in zijn akademisch auditorium over te planten en velen uit de besten van de
studeerende jongelingschap te winnen voor de wetenschap, welke hem zoo nauw
aan het hart lag. En hoe kon het anders daar hij, meester van den vorm, tevens in
hooge mate de gaaf bezat om zijne denkbeelden glashelder te ontwikkelen.
Van zijn optreden dagteekent in Nederland eene in het oog vallende grootere
belangstelling voor de economische wetenschappen, allereerst aan de hoogeschool
maar ook in ruimeren kring daarbuiten. Allerlei omstandigheden hebben tot die
verhoogde belangstelling bijgedragen, niet het minst het feit, dat in de eerste jaren
na 1850 zoovele onderwerpen, met die wetenschappen verband houdende, de openbare
meening in beslag namen; maar onbetwistbaar heeft Vissering's opwekkend onderwijs
die belangstelling in hooge mate gevoed. Misschien zijn enkele oudere en jongere
tijdgenooten dieper dan hij doorgedrongen in sommige geheimen van de
staathuishoudkundige wetenschap, maar niemand heeft er in gelijke mate als hij toe
bijgedragen om de gezonde beginselen van die wetenschap in het hoofd van het
Nederlandsche volk over te panten. Indien in onze dagen blijkt, dat dit volk, beter
dan de meeste andere, tegen protectionis-
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tische aanvechtingen gevrijwaard is, dan worde nooit vergeten dat wij die gezegende
vrucht vóór alles aan den arbeid en het gezag van Vissering verschuldigd zijn.
Tot bevestiging van dat gezag heeft zeker niet weinig bijgedragen het ‘Handboek
van praktische staathuishoudkunde’ waarin Vissering de vruchten van zijne
economische studiën voor een ruimeren kring dan dien van de Hoogeschool
beschikbaar heeft gesteld. Wij staan hier voor het hoofdproduct van zijnen
wetenschappelijken arbeid, en juist daarom betaamt het, vooral op eene plaats als
deze, bij dat product eenige oogenblikken stil te staan.
Dat het Nederlandsche publiek het Handboek met groote belangstelling heeft
ontvangen en vlijtig gelezen, blijkt niet enkel daaruit, dat het in betrekkelijk weinig
jaren vier drukken beleefde, maar nog veel meer uit het feit, dat sedert zijne
verschijning hier te lande in den regel geen debat over eenig vraagstuk van praktisch
economisch belang kon worden opgeworpen zonder dat men zich van de eene of de
andere zijde op het gezag van Vissering kwam beroepen. Trouwens de omstandigheid
dat de schrijver zijn gevoelen over de door hem behandelde vraagstukken altijd
samentrekt in korte stellingen, - stellingen veelal zoo scherp uitgedrukt en zoo
nauwkeurig bepaald als vooral hij dit doen kon - maakte in voorkomende gevallen
de raadpleging van het Handboek en de vermelding van zijn oordeel bij uitstek
gemakkelijk. En blijkbaar had Vissering met de eigenaardige inrichting van zijn werk
ook een paedagogisch doel. Het zoo bevattelijk en zoo beknopt mogelijk voorstellen
van zijne meening gold als hoofdzaak, want ware het anders geweest dan zou hij,
meester in de moeilijke kunst om een boek te schrijven, waar hij geroepen werd eene
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stoffe te bearbeiden zoo boeiend en zoo aantrekkelijk als ter nauwernood één andere
op het ruime veld van de staatkundige wetenschappen, zeker een anderen vorm
hebben gekozen, een vorm waarmede hij âls schijver vrij wat meer eer had kunnen
inleggen dan nu mogelijk was.
Maar de vorm is bijzaak. Wat den inhoud betreft, deze is - en dat waarlijk niet ten
onrechte - telkens luid geprezen om zijn rijkdom en degelijkheid, de heldere en
grondige uiteenzetting van beginselen, de scherpzinnigheid van de daar geleverde
betoogen. Alles wat tot nog toe hier te lande op dit gebied oorspronkelijks was
verschenen liet het Handboek van praktische staathuishoudkunde zeker verre achter
zich. Toch ontbrak het ook niet aan kritiek, en nu meen ik de nagedachtenis van
Vissering het best te eeren door hier over deze kritiek openhartig mijn gevoelen te
zeggen.
Vissering scheef een handboek van praktische staathuishoudkunde, en deze titel,
schijnbaar vreemd gekozen, drukte volkomen nauwkeurig de bedoeling van den
schrijver uit. Nu als altijd trok hem de praktijk; deze had hem van zijne jeugd af
geboeid, en boeide hem nog, en die praktijk te dienen moest daarom zijn doel zijn.
Niet om de abstracte wetten zelven, welke op stoffelijk gebied het maatschappelijk
verkeer beheerschen, was het hem te doen, maar om, bij het licht door de kennis van
die wetten ontstoken, de handelingen van Staat en volk te beoordeelen en wenken
te geven voor eene toekomsige gedragslijn. Voortreffelijke toeleg zeker, maar toch
één waaraan een zeer ernstig gevaar verbonden was. Immers wie de handelingeu van
den Staat beoordeelt - en met dezen krijgt men in de zoogenaamde praktische
staathuishoudkunde vóór alles te doen, - wie beslissen wil over zijn doen en laten,
moet zich noodzakelijk stellen
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op het standpunt van den Staat zelven en rekening houden met alle plichten aan dien
Staat opgelegd, met alle eischen die hij te bevredigen heeft. De economische gevolgen
van zijne handelingen moeten bij den staatsman natuurlijk zwaar wegen, maar toch
niet die gevolgen alleen; bij dien enkelen factor komen er nu en dan nog geheel
andere en daaronder sommige, die op een gegeven oogenblik vrij wat meer gewicht
in de schaal leggen dan de economische factor ooit doen kan. Elke Regeering behoort
ook minister van finantiën, maar een minister van finantiën nooit de geheele Regeering
te zijn. Zal men nu, telkens bij het uitspreken van een oordeel, op al die factoren
letten waarop de Staat letten moet? Onmogelijk want dan zoude voor het handboek
van praktische staathuishoudkunde een van praktische staatkunde in de plaats komen.
Kan men ze dan verwaarloozen? Natuurlijk ook dat niet, want door zoo te doen loopt
men gevaar eenzijdig, zoo al niet geheel onjuist, te oordeelen. Wij naderen het
vraagstuk dat oplossing wacht door eene zijdeur en missen zoodoende de gelegenheid
het in zijn geheel goed te overzien.
Vissering heeft dit bezwaar duidelijk gevoeld en er telkens aan herinnerd, dat hij
de besproken handelingen enkel uit een economisch oogpunt beoordeelen wil. Heeft
de schrijver door die herhaalde verzekeringen zich zelven voldoende gedekt, daarom
verliest de bedoelde methode toch haar bedenkelijk karakter niet. Immers wanneer
men de economische gevolgen van eene regeeringsdaad haarfijn ontwikkelt, maar
alle andere gevolgen eenvoudig voor memorie uittrekt dan bestaat er alle reden om
te vreezen dat menigeen tot eene voorbarige conclusie komen zal.
Nog meer dan met de beoefenaren van het staatsrecht is Vissering door zijne
praktische staathuishoudkunde in
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botsing gekomen met de voorstanders van de Historische School. In de narede, aan
zijn boek toegevoegd, acht hij het noodig openlijk tegen haar in het krijt te treden
en hare eischen met klem af te wijzen. Hoofdzakelijk opgevoed bij de lessen van de
fransche economisten, zijn de indrukken, welke die lessen achterlieten, sedert vrij
wat gewijzigd door zijne grondige studie van de producten der engelsche school;
maar aan beiden te zamen had hij dan ook genoeg voor het economisch stelsel, dat
hij sedert met onverdroten ijver als het zijne verdedigde. Toen later eene nieuwe
duitsche school zich kwam aanmelden en allerlei afwijkende meeningen op den
voorgrond stelde, vond deze bij Vissering allerminst een gunstig onthaal. Hij mocht
met hare geschriften kennis maken, die in zich opgenomen en aan zijn eigen stelsel
aangepast heeft hij nooit. Zij bleef voor hem de ongezonde uitwas van eene
wetenschap, die in de engelsche school wel niet haar laatste maar toch haar beste
woord gesproken had.
Had Vissering ongelijk met dus te oordeelen? Ik geloof het niet, want de meeste
leerlingen van de historische school zijn er toe gekomen aan de staathuishoudkunde
haar recht van bestaan te betwisten. Immers wanneer men weigert te erkennen, dat
de mensch in zijn streven naar welvaart aan zekere natuurlijke wetten gehoorzaamt,
wetten die zich onder geheel gelijke omstandigheden altijd openbaren moeten en
dan ook altijd dezelfde gevolgen met zich voeren, ontvalt aan de wetenschap haar
grondslag, omdat deze wetten op te sporen en hare uitwerking bloot te leggen juist
haar doel is.
Bedrieg ik mij niet dan zijn in den laatsten tijd de duitsche economisten zelven
vrij algemeen van die onhoudbare conclusie teruggekomen; maar hieruit volgt zeker
niet dat het uitgangspunt van de historische school
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onjuist zou zijn. Op de woorden van J.B. Say, welke Vissering op de eerste bladzijde
van zijn handboek afdrukt: ‘Ces principes ne sont point l'ouvrage des hommes: ils
dérivent de la nature des choses: on ne les établit pas, on les trouve’ - valt op zich
zelf niets af te dingen, zoolang het slechts om het opsporen en blootleggen van die
beginselen te doen is. Maar Say kon zich met zulk eene taak niet tevreden stellen en
Vissering zeker nog veel minder. Immers wat zij bedoelden was om, met een beroep
op de gevonden wetten, aan staten en volken te leeren hoe zij handelen moeten om
tot hoogere welvaart op te klimmen. Zij verlaten dus het terrein van de eenvoudige
waarneming om zich te bewegen op dat van de menschelijke praktijk, en nu kan het
zeker niet geloochend worden, dat om goed en juist te weten hoe die praktijk zijn
moet, grondige kennis noodig is niet alleen van de onveranderlijke wetten, maar ook
van de veranderlijke toestanden te midden van welke zij zich openbaren, omdat die
toestanden de werking van de wet allicht wijzigen zullen. Deze eenvoudige stelling
was, meen ik, het uitgangspunt van de historische school, en dat uitgangspunt zal
wel onaantastbaar zijn.
Wordt dit alles nu door Vissering betwist? Waarlijk niet, al zou men uit zijn
algemeen ongunstig oordeel licht eene andere gevolgtrekking kunnen opmaken.
Schrijvende voor de praktijk moest hij, niet minder maar nog veel meer dan anderen,
aan het door de historische school vooropgezette beginsel recht laten wedervaren.
Dat het in de praktische staathuishoudkunde aankomt op nauwkeurige kennis van
bestaande toestanden en dat deze de invoering van allerlei maatregelen, in het
afgetrokkene voortreffelijk, tijdelijk onmogelijk kunnen maken, heeft hij dan ook
volmondig erkend; maar wat hij niet heeft
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gewild is dit, dat men, met een beroep op die toestanden, aan zulke maatregelen
duurzaam den toegang tot het praktische leven weigeren zou.
En vermoedelijk terecht, maar waarom? Niet omdat men onbevoegd zou zijn
duurzame uitsluiting met een beroep op eigenaardige plaatselijke toestanden te
verdedigen, maar omdat zulk eene verdediging wel nooit deugen zal. Mocht zij
toevallig wel opgaan dan zou duurzame uitsluiting even goed gemotiveerd zijn als
tijdelijke. Wanneer reeds List in zijne National-Economie, met eene verwijzing naar
de eigenaardigheden van het duitsche land en duitsche leven, tal van conclusiën, aan
fransche en engelsche economisten ontleend, verwerpt als voor Duitschland niet
passende, dan heeft hij ook naar mijne overtuiging in den regel ongelijk; niet echter
omdat hij in zijn vaderland op het terrein van de praktische staathuishoudkunde met
duitsche toestanden wil hebben rekening gehouden, maar omdat hij aan die toestanden
onjuiste gevolgtrekkingen ontleent. De schuld ligt dan niet aan het beginsel dat hij
volgde, maar aan de wijze waarop hij het toepaste.
Het was de deugd van de historische school, dat zij, tegenover de neiging van zoo
vele economisten om zich met algemeene recepten voor de praktijk tevreden te
stellen, veel meer dan vroeger nadruk heeft gelegd op de eigenaardigheden van de
hier en daar bestaande toestanden en op het gewicht dat daaraan bij elke praktische
beslissing behoort te worden toegekend, maar tegenover deze deugd stond de fout,
dat zij, verblind door de groote beteekenis, vaak aan die eigenaardigheden
toekomende, zich telkens heeft laten verleiden het bestaan van algemeene
economische wetten geheel te loochenen. Om die fout heeft Vissering haar
veroordeeld, en mij
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dunkt volkomen terecht, al zou men ook hebben mogen wenschen, dat hij, door
scherper te onderscheiden tusschen het beginsel der school en zijne toepassing, het
goed recht van dat beginsel helderder had doen uitkomen.
De ingenomenheid tegen de duitsch economisten steunde bij Vissering intusschen
ook nog op een anderen grond, en deze opmerking geeft mij aanleiding ten slotte
nog even uwe aandacht te vestigen op den meest sprekenden karaktertrek, welke
Vissering als staathuishoudkundige onderscheidde. De overwegingen en bemoeiingen
van de historische school moesten er blijkbaar toe leiden, en hebben er feitelijk toe
geleid, om naar een allengs krachtiger ingrijpen van den Staat in de natuurlijke
ordening van de maatschappij te streven, en juist door dit streven werd Vissering in
zijne diepste wetenschappelijke overtuiging gekrenkt. Immers die overtuiging steunde
op een onverstoorbaar geloof aan de macht van de vrijheid en dus op
onoverwinnelijken afkeer van elke staatsbemoeiing, die niet gebiedend gevorderd
wordt door de plichten, den Staat als rechtsmaatschappij opgelegd. Aan dat geloof,
reeds op de hoogeschool gevestigd, is Vissering zijn leven lang getrouw gebleven.
Het doet den jongen publicist met zooveel warmte partij kiezen in de groote
strijdvragen, die hij, tot het praktische leven ingegaan, in de maatschappij aanhangig
vindt, en zij bezielt den hoogleeraar, die in 1850 zijn ambt aanvaardt met eene
redevoering over ‘De vrijheid, grondbeginsel van de staathuishoudkunde.’ Dit
grondbeginsel is de roode draad, dien gij niet alleen in zijn onderwijs maar in verreweg
de meesten van zijne werken terugvindt, niet enkel in de zuiver economische maar
ook in andere, - getuige zijne studiën over het hooger onderwijs - niet enkel in de
wetenschappelijke maar ook in de populaire. Met
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hoeveel voorliefde heeft hij ons niet in deze laatste den ouden verstandigen boer
geteekend, die aan allerlei bespiegelingen over hervormingen ten slotte den bodem
komt inslaan door zijne nuchtere raadgeving: ‘Laat toch begaan’; de Schepper heeft
het beter gemaakt dan gij het vérmaken zoudt.
Tot bevestiging en versterking van deze wetenschappelijke overtuiging heeft
niemand zooveel bijgedragen als de beroemde schrijver van de Sophismes
économiques. Al heeft Vissering meer dan één van de fundamenteele stellingen,
waarop de leer van de Harmonies economiques berust, sedert zegevierend bestreden,
toch zal men niet licht den invloed overschatten, dien Frédéric Bastiat op zijn denken
en werken heeft uitgeoefend. En hoe kon het anders bij eene zoo zeldzame
overéénstemming van levensomstandigheden, van gaven, van neigingen en van
geloof als tusschen deze twee mannen werd aangetroffen.
Bastiat en Vissering zijn jong op denzelfden tijd; juist op het oogenblik waarop
de laatste het praktische leven ingaat, zoekande naar werkzaamheid voor zijnen
werkzamen geest, verrijst plotseling in Frankrijk Bastiat als een zeldzame meteoor
aan den wetenschappelijken hemel en verbaast de economisten, aan den saaien
betoogtrant van J. B- Say gewend, door eene taal zoo jong en zoo warm, zoo
wegslepend schoon als voor en na hem in hunne wereld nooit gesproken is. Beiden
strijden voor éénzelfde zaak en met éénzelfde doel, en evenals Vissering begint
Bastiat den strijd met eene reeks pamfletten, waarin men niet weet wat meer te
bewonderen òf den geestigen inhoud, òf hunne overredende kracht òf den zeldzaam
artistieken vorm waarin zij gegoten zijn. Beiden hebben denzelfden hartstocht voor
de vrijheid en bij beiden vloeit die hartstocht voort uit éénzelfde bron,
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namelijk het diep gevestigd geloof aan de leiding van eene wijze en liefderijke
Voorzienigheid. Immers wat Vissering aan het jonge Nederland in woord en schrift
heeft geleeraard, wat is het anders dan de ontwikkeling van de geloofsbelijdenis, die
Bastiat in de opdracht van zijne Harmonies aan de fransche jongelingschap in zoo
welsprekende woorden heeft afgelegd.
Trouwens niet enkel in den vreemde vond Vissering steun voor zijne denkbeelden
over de grenzen van de staatsbemoeiingen. Wat hij daaromtrent in zijn Handboek
leerde en in de Narede, aan dat boek toegevoegd, nader bepleitte, stemt op
merkwaardige wijze overeen met hetgeen in eene andere, terecht beroemde, Narede
geschreven werd, ik bedoel die, waarmede Thorbecke in 1868 de uitgave zijner
‘Parlementaire redevoeringen’ besloot. De staatsman en de staathuishoudkundige
naderen langs verschillende wegen dezelfde vraagstukken en verklaren zich daarover
in volmaakt denzelfden zin. ‘Eene eerste wet (van den Staat)’ - dus schrijft Thorbecke
- ‘is onthouding; onthouding van hetgeen zijne roeping als rechtsvereeniging te buiten
gaat. Het zijn in wezen, bestemming en middelen andere levensmachten dan de
staatsmacht, welke de kerk, het onderwijs, wetenschap, kunst maatschappelijk te
vormen en te besturen hebben; machten in wier sfeer burgerlijk overheidsgebod of
dwang niet te pas komt. Met deze en zoovele andere sociale belangen - regeling van
stoffelijken arbeid en goederenverkeer - in aanraking; van alle kanten gedrongen
door vragers - niet zoozeer om vrijheid, die den wil om zichzelven te helpen onderstelt
- als om bijstand van het gezag, ondervindt de Staat, dat onthouding soms grooter
kunst dan handelen is.’ Niemand in Nederland die deze staatkundige belijdenis zoo
volkomen en zoo
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volledig heeft beaamd als Vissering, en niemand die haar zoo stelselmatig als hij tot
richtsnoer van zijne handelingen heeft gekozen.
Slechts twintig jaren scheiden ons van het oogenblik waarop deze denkbeelden
werden neergeschreven, en wat zijn zij ons reeds vreemd geworden! Wil dit zeggen
dat het standpunt, door Thorbecke en Vissering ingenomen, als een overwonnen en
eenzijdig standpunt moet worden prijsgegeven? Verlaten is het zeker, maar om het
overwonnen te kunnen noemen zouden de staatsbemoeiingen, die in het vrije leven
van de maatschappij ingrijpen, hier en elders veel rijper en overvloediger vruchten
hebben moeten opleveren dan nu nog het geval is. En wat de eenzijdigheid betreft,
het vraagstuk wordt verkeerd gesteld, wanneer men onthouding of inmenging als
twee absolute stelsels tegenover elkander plaatst. Om het stelsel van onthouding in
zoo strengen zin te aanvaarden als bijv. Herbert Spencer dit deed, zou Thorbecke
geen staatsman en Vissering geen warme menschenvriend hebben moeten zijn. Niet
op eene radicale scheiding komt het aan, maar op de stemming waarin men de hier
bedoelde staatsbemoeiingen steunt. Geschiedt dit met geestdrift, in de blijde hoop
dat zij ons eene grootsche en schoone hervorming van de maatschappij brengen
zullen, of geschiedt het enkel als de nood tot helpen dwingt, altijd met blijkbaren
tegenzin en met een diep besef van de gevaren, verbonden aan de richting die men
gedwongen opgaat? Thorbecke en Vissering oordeelden in laatstgenoemden zin, en
al is ook mijn gevoelen van het hunne vrij wat onderscheiden, toch dunkt mij dat
ons aan het behoud ook van hunne stemming alles gelegen is. Immers het groote
gevaar aan de tegenovergestelde richting verbonden, zal wel zijn dat zij ons
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voert op een weg waar mijlpalen en herkenningsteekenen ontbreken en stilstaan
onmogelijk is; een langen en breeden weg zeker, maar toch een aan welks uiteinde
een stelsel ligt, dat de dood is voor de individueele vrijheid en een graf voor het beste
wat onze moderne beschaving heeft gewrocht. Boeken als die van Vissering zijn
bakens, die de ligging van het strand aanwijzen; naarmate wij ons verder van dat
strand verwijderen, klimt de behoefte aan zulke bakens, al ware het slechts om ons
telkens rekenschap te geven van den afstand die reeds werd afgelegd.
Nog maar zeer weinig blijft mij U van Vissering's leven te zeggen over. De invloed,
dien hij als hoogleeraar te Leiden uitoefent, is lange jaren klimmende, klimmende
bij zijne leerlingen, bij zijne omgeving, in zijn vaderland. Naar zijn woord wordt
ijverig geluisterd, zijn raad bij vraagstukken, Staat of Maatschappij rakende, door
Regeering en bijzondere personen telkens belangstellend ingeroepen. Toch kon ook
voor hem het tijdvak van verval niet uitblijven, en in de laatste jaren van zijn verblijf
te Leiden was dat verval reeds duidelijk genoeg zichtbaar. Zijn ijver wordt langzaam
gebroken, zijne geestdrift verstompt, de opgewektheid, die hem overblijft, meer
gekunsteld. Is het physieke zwakheid of de doodende invloed van de ook in zijn ambt
onvermijdelijke sleur die hem dus ter nederdrukt? Beide oorzaken doen haren invloed
gelden, maar niet deze oorzaken alleen. Vissering heeft bij het vervullen van zijn
maatschappelijken werkkring in ruime mate gedeeld in de teleurstelling voor zoo
velen onder zijne vrienden en ambtgenooten weggelegd. Hij heeft als jong man
gejuicht over den triumf van de handelsvrijheid en - onverbeterlijke optimist als hij
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was - gedroomd dat die vrijheid als eene kostelijke en kostbare gave de wereld zou
worden rondgedragen, en bij het aanbreken van zijne winterdagen vindt hij het terrein,
dat der handelsvrijheid overblijft, nauwer begrensd dan het was in de dagen toen hij
zich het eerst voor den strijd aangordde. Hij heeft aan de richting van de duitsche
economische school het terrein voet voor voet betwist, en zie, de triomf van die
richting, ook bij zijne landgenooten, ook onder zijne vroegere leerlingen, wordt met
elken dag grooter. Hij heeft gedweept met de hervorming van onze constitutioneele
regeering en tot hare invoering naar zijne beste krachten medegewerkt, en de vruchten
welke het parlementaire stelsel nu afwerpt, dunken hem in toenemende mate bitter
en wrang. Had hij dan dertig jaren lang een Sisyphus-arbeid verricht, en rustte nu op
hem de taak om den arbeid van zijne jonge jaren nog eens van meet af aan te
beginnen? Al mocht het zoo wezen, de moed en de krachten, daartoe noodig, zouden
hem in elk geval ontbreken.
Wanneer hij om al deze redenen rust mocht hebben willen zoeken lang vóór de
grens bereikt was, door de wet aan zijne ambtelijke werkzaamheid gesteld, zou dit
voor wie hem het best kenden geen verrassing zijn geweest; maar wel moest het hen
verrassen - en hen nog meer dan anderen - toen zij in Augustus 1879 vernamen, dat
Vissering zijn werkkring te Leiden verwisseld had niet tegen rust, maar tegen eene
ministerieele portefeuille, en nog wel de zwaarste, welke op dat oogenblik te torschen
viel. De drang op hem uitgeoefend was te sterk geweest en deze omstandigheid,
gevoegd bij het besef dat hij als lid van de Regeering zijn vaderland nog nuttig zou
kunnen dienen, deed hem den stouten stap wagen. Zonderlinge beslissing; hij, de
altijd angstvallig
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wikkende, de voorzichtige en verstandige raadsman van zoo velen, kon hier zich zelf
niet tot raadsman zijn. Wat schier iedereen, die hem kende, zag, zag hij niet, dat
namelijk de mate van physieke kracht, welke hem overbleef, allerminst voldoende
was voor de taak die hij ging aanvaarden, en daarenboven, dat wie zestig jaren lang
volstrekt vreemd is gebleven aan de woelige wateren van het parlementaire leven,
zich niet straffeloos op die wateren kan wagen, allerminst dan wanneer hij geroepen
wordt daar dadelijk als leider op te treden. De treurige ervaring werd spoedig genoeg
opgedaan; de illusie van zijn naam te verbinden aan eene wet, die het hatelijk
privilegie vernietigde, dat ons belastingstelsel zoolang reeds aan het roerend vermogen
heeft toegekend, liep op bittere teleurstelling uit en reeds in Juni 1881 legde hij ziek
en afgetobt, naar geest en lichaam beiden, den al te zwaren last weder af.
Men had reden om te vreezen dat dit kortstondig ministerieel leven voor goed
zijne krachten zoude hebben gesloopt, maar het tegendeel bleek waarheid. Het besef
dat de drukkende verantwoordelijkheid was weggenomen en de verplichte arbeid
van elken dag afgedaan, en nu afgedaan voor goed, schonk hem een gevoel van zalige
rust, en dat gevoel scheen de oude geestkracht weer op te wekken, al bleef ook het
uiterlijk voorkomen de duidelijkste sporen dragen van doorgestane vermoeienis.
Oude betrekkingen, te kwader uur afgebroken, werden weder aangeknoopt; het ambt
van curator der Leidsche Hoogeschool, hem door de Regeering opgedragen, vlocht
op nieuw een band met de instelling, in welker dienst hij de gelukkigste jaren van
zijn gelukkig leven had doorgebracht, en ook spoedig genoeg was de pen weder
vaardig om in allerlei bijdragen, aan verschillende tijdschriften
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toevertrouwd, het bewijs te komen leveren dat de oude geest, en met dien geest ook
de oude meesterschap over den vorm, nog altijd onverzwakt voortleefden.
Bijna al deze latere bijdragen zijn met vele andere van oudere dagteekening door
Vissering's oudsten zoon bijeengezameld en nu onlangs in het licht gegeven. Deze
twee deelen vormen met drie andere, waarin Vissering zelf reeds ettelijke jaren
vroeger allerlei geschriften samenvoegde, naar mijn inzien het meest blijvende
gedeelte van zijne intellectueele nalatenschap. Zijn Handboek van praktische
staathuishoudkunde kan en zal niet ontsnappen aan het lot voor soortgelijke werken
weggelegd, het lot van spoedig te verouderen; niet zoozeer omdat de geslachten die
komen aan de daarin uitgedrukte meeningen hun zegel weigeren, maar omdat zij in
elk geval voor de gemeenschappelijke overtuiging eene andere uitdrukking verlangen
dan in onzen tijd gevonden werd. Geheel anders is het daarentegen gesteld met de
verspreide geschriften; want de waarde van deze - eene artistieke waarde vóór alles
- staat uitgedrukt in een munt, bij volgende geslachten even gangbaar als bij zijne
tijdgenooten. Wat dezen verpoosde en streelde, zal ook voor genen streeling en
verpoozing blijven.
Vissering is een gelukkig man geweest en dit te meer omdat het een verdiend geluk
was. Wat wilskracht vermag heeft hij bewezen, maar dan ook ondervonden hoe
vruchtbaar die wilskracht soms zijn kan. Hij heeft veel en aanhoudend gearbeid,
maar dan ook voor dien arbeid volop loon genoten. Hij heeft, toen hij vreemd en
onbekend het praktische leven binnenkwam, met al de geestdrift van de jonge jaren
naar onderscheiding gestreefd, en de naam dien hij achterlaat behoort tot de meest
gevierde onder zijne landgenooten en tot de meest
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geëerbiedigde tevens; hij heeft waardeering, vriendschap, liefde gezocht, en zijn
vaderland, zijne vrienden, zijn gezin hebben hem overvloedig gegeven van al die
begeerlijke goederen.
Men weet dat Vissering op 22 Augustus 1888 zacht en kalm te Ellecom overleed,
enkele dagen nadat hij de pen had neêrgelegd waarmede hij zijn laatsten arbeid
voltooide. Hij had aan dezen arbeid groote zorg besteed, dien angstvallig gewikt en
gewogen, wel vermoedende dat na dezen geen andere van soortgelijken aard meer
met zijn naam zou worden geteekend. Deze bijdrage, naar aanleiding van Quack's
Socialisten opgesteld, is in zekeren zin de resumtie van een jarenlang gevoerden
strijd en bestemd om nog eens de groote punten van verschil tusschen zijne
wereldbeschouwing en die van de socialistische scholen in het licht te stellen.
Maar de laatste wetenschappelijke bijdrage mocht niet louter polemiek zijn, hoe
uitnemend hoffelijk, nu als altijd, die polemiek ook werd gevoerd. Daarom wordt
aan het opstel nog eene bladzijde toegevoegd, eene bladzijde die niet anders had
kunnen luiden, ware zij voor afscheidsgroet bestemd geweest. Was het in de jonge
jaren noodig eigen wetenschappelijke overtuiging streng te concentreeren in goed
gesloten formules, opdat van haar een wezenlijke kracht zoude kunnen uitgaan, elke
behoefte aan inspanning hield nu op te bestaan. Zijne gedachten kunnen daarom
thans eene breedere vlucht nemen dan vroeger mogelijk was; elke eenzijdigheid
wordt nu afgelegd, elke voorliefde voor eigen stelsels gebannen. Alleen het geloof
van zijne jeugd is hem bijgebleven en met dat geloof zijn eerbied voor de vrijheid.
Dat ‘laat toch begaan’, die uitdrukking in zijn mond bestorven, speelt hem blijkbaar
nogmaals voor den geest,
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maar nu om dat gebod niet op anderen, maar op zich zelven toe te passen. Laat toch
begaan ook die scholen, welke het geluk van de menschheid op andere paden hebben
gezocht, op paden die in zijn oog dwaalwegen waren. Is het ideaal dat zij najoegen
niet ook zijn ideaal geweest? En dan wie weet: het onschatbaar kapitaal, dat straks
als intellectueele erfenis van de negentiende eeuw hare opvolgster in den schoot valt,
is vooral daarom zoo rijk omdat het uit eene weergalooze verscheidenheid van gaven
is samengesteld. De taak om in dien rijken boedel kaf en koorn te scheiden, mocht
aan het nageslacht verblijven; om vredig te sterven was hem de wetenschap genoeg,
dat hij naar de mate zijner krachten iets tot verrijking van dezen boedel had trachten
bij te dragen.
J.T. BUYS.
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Levensbericht van C. Th. van Assendelft de Coningh.
In Hooimaand 1860 verleende onze maatschappij onder het presidium van L.I.F.
Janssen en het secretariaat van I.T. Bodel Nijenhuis een open brief aan C.T. van
Assendelft de Coningh behelzende zijne verkiezing tot lid op den 21sten van
Zomermaand des zelfden jaars. Ik kan niet nagaan of het toenmaals gekozen lid vele
jaarlijksche vergaderingen met zijne tegenwoordigheid vereerde. Ik zelf zag er hem
slechts een enkel maal, doch het staat bij mij vast, dat hij door zijne geschriften ‘het
belang onzer maatschappije’ en ‘derzelver oogmerk’ met eene bekwame genegenheid
heeft bevorderd, die op zijne nagedachtenis een vriendelijk licht werpt. Dit te bewijzen
beoogt mijn opstel, dat ik met te meer weemoed neerschrijf daar het mij tijdens mijn
verblijf te Haarlem in de jaren 1880-1886 gegund was meermalen van Assendelft
de Coningh te ontmoeten, en hem ontmoeten stond gelijk met eenige oogenblikken
een zeer beschaafd, een zeer energiek en een hoogst innemend man het woord te
hooren voeren.
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Beschaving, energie en bevalligheid zijn dan ook de hoofdtrekken zijner reisverhalen
en van zijne schetsen uit het zeemansleven.
Jacob van Lennep schreef hem in 1863 over zijne bijdragen voor het Jaarboekje
Holland: ‘Na de ontfangst, die aan uwe bevallige schetsen bij vroegere gelegenheden
is te beurt gevallen’. En dat epitheton was geen litteraire plichtpleging van een om
bijdragen verlegen Redacteur, het was de kenschetsing van de Coningh's schrijftrant
in het algemeen; van die hoofdeigenschap rechtstreeks met alle kunst in verband
staande en die, naar het mij voorkomt, in onze nieuwere letterkundige schrifturen
meer en meer te loor raakt.
Den 5en Maart 1821 werd den eigenaar en bewoner van het buitenverblijf Lage
Erve (thans Warnsborn) bij Arnhem, Arie Dirk van Assendelft de Coningh een derde
zoon, Cornelis Theodoor, geboren, over wiens lot veerden jaar later eene onverwachte
beslissing zou genomen worden. Bestemd om examen te doen voor de marine aan
het Instituut te Medemblik ontried de toenmalige President van de Nederlandsche
Handelmaatschappij van der Houven den ouden heer van Assendelft de Coningh die
loopbaan voor zijn zoon. ‘Doe hem ter koopvaardij!’ was het advies van den President,
‘daar ligt een toekomst in voor een jongen, die varen wil’. Heden klinkt zoo iets dof,
maar in den jare 1835 had onze koopvaardij eene wijd en zijd verspreide faam. Met
de bloeiende scheepvaart ontstond bij vele jongelieden de zucht om te gaan varen tegenwoordig ‘scharrelen’ de meesten op het land in koloniale waren of politiek weldra overtrof het aanbod zooverre de vraag, dat zoons van fatsoenlijken huize, die
de zeevaart kozen om vooruit te komen, nog heel wat protectie noodig hadden, om
als eerstbe-
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ginnenden eene nederige plaats aan boord te mogen innemen’.
De oude heer van Assendelft de Coningh aarzelde geen oogenblik het advies te
volgen toen president van der Houven hem mededeelde een beschaafden en kundigen
kapitein te kennen - Landberg genaamd - die spoedig naar Batavia onder zeil zou
gaan.
‘Mijn vader’ - schrijft de zoon veertig jaar later - ‘die in het laatst der vorige eeuw
als landjonker een soort van Spartaansche opvoeding had genoten en als jongeling
zijne studiën aan de Leidsche Akademie tijdelijk had moeten afbreken om onder
Napoleon I als garde d'honneur in 't jaar 1813 den Duitschen veldtocht meê te maken
en bij Leipzig te vechten, was de man niet om zijn jongens te sparen ter wille van
eene, misschien wat ruwe behandeling’.
‘Cees’ werd ook door den reeder Cornelis Smit te Alblasserdam, den grondlegger
van de befaamde scheepswerven, aan Kapitein Landberg aanbevolen en zeilde een
paar maanden later uit naar Oost-Inje. ‘Op de heenreis ging het gewoonlijk nog al,
maar op de terugreis was vaak de ellende niet te overzien, als men soms zes maanden
achtereen op de tot zinkens toe geladen houten klomp, langzaam onder allerlei
tegenspoeden op de golven werd voortgedreven. Het verduurzamen van
levensmiddelen was toen nog minder bekend, van de scheepskost was alles oud en
dikwijls bedorven, de schrale voorraad drinkwater was maar zoo uit de modderige
rivieren van Java in de vaten geschept, en na er een paar weken hermetisch gesloten
te hebben stilgestaan, zoo onfrisch geworden dat een pestgeur uit het spongat opsteeg
als een vat geopend werd. Bij de minste kans op een lange reis door tegenwind of
stilte, werd onmiddellijk scherp rantsoen van
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water bevolen waarvan niemand werd uitgezonderd en in de snikhette, bij niets dan
gezouten voedsel, was soms weken lang voor ieder man één flesch stinkend water
per dag, dat hem als nectar werd toegemeten, de eenige lafenis om niet van dorst te
bezwijken. Elk sloot dan ook zijn flesch zorgvuldig weg, want zijn rantsoen was
voor niemand veilig, en menigmaal zag ik een oprecht vriendenhart zich verraden
door 't meêdeelen van een dronk water aan een versmachtenden makker.
‘Destijds waren de schepen minstens eens zoo zwaar bemand als thans, al was
ook het verblijf der bemanning niets ruimer, zoodat meestal dertig of veertig man in
een hok waren bijeen gepakt, dat door iedere gezondheidscommissie, zelfs voor tien,
zou afgekeurd worden. Zieken en gezonden, soms stervenden verbleven daar allen
door elkander, want de zware arbeid in het tropisch klimaat, de oude proviand en
vooral het karige en slechte drinkwater werkten moorddadig zelfs op die ijzeren
gestellen, zoodat er doorgaans eenigen, in scheepstaal gesproken ‘over de fokkeschoot
gewipt werden’. Meer dan zeventien jaren - waarvan ongeveer een tiental als kapitein - heeft de
Coningh in den zeedienst doorgebracht. In 1852 vestigde hij zich als cargadoor te
Amsterdam. Zeven jaren later toen Japan zijne havens voor de andere Europeesche
natiën openstelde - onze natie had er sinds 2 1/2 eeuw den alleenhandel op - ging
onze wakkere de Coningh naar Yokohama om er eene handelszaak te vestigen. Reeds
als stuurman en later als kapitein had hij het eiland Decima en de stad Nagasacki
bezocht. In 1867 onttrok hij zich aan de scheepszaken, vestigde zich te Cleve, waar
hij tot 1871 bleef an koos toen de Spaarnestad tot woonoord. In hare ombloemde
veste is hij den 28sten Februari 1890 overleden.
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II.
Het bezoek aan Japan in 1845, 1851 en 1859 deed drie schrifturen ontstaan. Vooreerst
een verslag over den toestand der Europeanen in de geopende Japansche havens en
een overzicht van den toestand van den handel der vreemdelingen met Japan en ten
andere twee boekdeelen getiteld: ‘Mijn verblijf in Japan’ en ‘De Pionier van
Yokohama’. Zooveel verschillende reizigers, zooveel onderscheiden
reisbeschrijvingen. Boven allen staat de goedgehumeurde; geen sentimenteele à la
Sterne, geen kunstkeurige à la Busken Huet, geen comische à la Pieter Spa, geen
Arcadia noch Reisjournaal weegt op tegen het verhaal dat met liefde begonnen, met
leedwezen geëindigd wordt. Uit al zijne reisverhalen spreekt de Coningh's
onverstoorbaar goed humeur en reeds alleen daarom zou ik wenschen dat die hoogst
belangrijke episoden uit een belangwekkend menschenleven hoe eer hoe beter aan
onzen meest in zwartgalligheid plassenden lezerskring opnieuw werden aangeboden.
Er is hier naast een vriendelijken geest, een kloek onverdorven mannengemoed te
aanschouwen; hartig proza te genieten, dat als een zeegolf het hypernerveuse gestamel
onzer jongeren kon doorzilten. Een herdruk van de Coningh's pittige reisschetsen
zou ik een weldaad aan ooze letterkunde beschouwen.
Tot de Coningh's letterkundige verdiensten behoort allereerst dat hij iets belangrijks
meê te deelen had. Het meerendeel der onwetenschappelijke schrijvers ten onzent
deelt ons niets anders meê dan de hysterische trillingen van H.D. allerdierbaarste
ikheden. Het kan zijn, dat zij niets anders ondervonden hebben dat de moeite van
het meêdeelen waard is; dat zij aan den scherp begrensden hemel hunner
waarnemingen geen ander lichaam
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hebben zien staan dan de zon hunner eigen persoonlijkheid, waarvoor alle starren
zich in deemoed moeten buigen. Indien de litteratuur de afspiegeling is van het
tijdperk waarin zij geboren werd, dan leven wij thans in een ridicule periode van
zenuwverslapping, welke voor de 20ste eeuw het beste doet hopen. Als de nood - en
dit geldt ook in letterkunde - op het hoogst is gestegen, is de redding nabij. Na de
periode van verslapping er eene van kracht, die allereerst daaraan kenbaar zal zijn,
dat zij schrijvers van karakter en geen kruid-je-roer-me-niet's te voorschijn brengt.
Aan het historisch feit dat vóór 1859 de Japansche havens slechts voor Hollandsche
schepen openstonden knoopt van Assendelft de Coningh eene beschouwing over de
toenmalige godsdienstige verdraagzaamheid in Japan vast, die ik wensch aan te halen.
Wij lezen in zijne oudste reisbeschrijving van dat land als volgt: ‘Als een bewijs hoe
verdraagzaam de Japanners zijn, dient o.a. dat de tolken, kort vóór het vertrek van
het Hollandsche schip (dat jaarlijks zes à zeven maanden voor Decima verblijf hield)
naar de tempels gaan om voor onze behouden reize te gaan bidden. Zoo vernam ik
ook, dat toen eens een der onzen op Decima was overleden, en zijn lijk naar het
kerkhof der Nederlanders te Inassa vervoerd zijnde, aldaar te laat aankwam, om nog
dien eigen dag begraven te worden, de priesters uit den naburigen tempel er des
nachts eene plechtige lijkdienst bij verrigtten, evenals zij voor hunne eigen dooden
doen. Deze priesters onderhouden ook de graven op ons kerkhof, dat in een heerlijk
oord aan de helling eens bergs gelegen en door een wit steenen muur omgeven is’.
- ‘Hoe gaarne’, zegt de scheepskapitein verder, ‘had ik hier zoo menigen braven
kerel eene kleine plek gegund, wiens eerlijk hart eene grafzerk verdiend had, doch
aan wien
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ik als laatste eer geen ander graf had kunnen verschaffen dan de golven, geen ander
lijkkleed dan zijne hangmat!’ ‘Geen ander lijkkleed dan zijne hangmat!’ Over dit alledaagsche feit in het
zeemansleven schreef kapitein de Coningh een onalledaagsche novellistische schets.
Doch als ik spreek van novelle doet dit eerder aan verdichting dan werkelijkheid
denken, zoo niet aan eene kunstig met realiteit vermengde fantazy. Bij den auteur
van ‘Ontmoetingen ter zee en te land’ is eigenlijk niet éénmaal de verdichting aan
het woord. Hij is dus naar de schoolsche indeeling een realist, maar zooals wij hoorden
dat Jacob van Lennep zijne schetsen uit het marineleven kenmerkte een bevallig
realist. Het ligt voor de hand, dat wie niet keurig is in het zeemansrealisme
onverdragelijk door platheid en ruwheid wordt.
Die klippen heeft de Coningh weten te ontzeilen en dit is voor een maritiem
schrijver een zeer groote verdienste, want de Loreley zingt in dat vaarwater een
verleidelijken zang. ‘Stormweêr’ heet de schets en waarschijnlijk werd zij door de
heugnis aan de thuisreis van Decima naar Batavia in 1851 ingegeven, want
meergenoemd reisverhaal over Japan meldt: ‘Stormachtiger zeereis dan van de
Japansche kust tot in het zuidelijk gedeelte der Chineesche zee heb ik nimmer gehad’.
Wat mij het voortreffelijkst in de hier volgende episode dunkt, is naast de
onopgesmukte afbeelding van een feit uit het gevaarlijke zeemansleven, de vastheid
van toets die het beheerscht.
‘Vreeselijk loeide de wind, terwijl het schip met de lijzijde geheel onder water
lag, en zoodanig overhelde, dat men elk oogenblik moest vreezen met man en muis
in de diepte weg te zinken. Geheel onder stormzeilen bijgedraaid, en bij pikdonkere
lucht, zoodat men geen
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hand voor oogen kon zien, bleef er niets anders over dan geduldig het schip te laten
drijven en als 't ware geheel aan het spel der golven prijs te geven. Slechts enkele
malen, wanneer een heldere bliksemstraal uit de zwarte wolken schoot, overzag ik
het geheele tooneel in al zijne akeligheid, altijd voor zoover het boven water lag,
want de halve romp was over zijne geheele lengte onder de zee bedolven.
Bergenhooge golven, die op het schip kwamen aanrollen, en die men in den duistersten
nacht altijd zien kan door het phosphorieke licht, dat de schuimende kruinen van
zich afwerpen, rigtten het hoog op in de lucht, om het met vliegende vaart in de diepte
neêr te slingeren onder een geweld, waarbij alles buigt en kraakt en men elk oogenblik
den dood voor oogen heeft bij het dubbele gevaar van, òf onder de masten die dreigen
neêr te storten, verpletterd te worden, òf om door de overspoelende golven te worden
medegesleept. En bij zulke gelegenheden is geen redding mogelijk......
‘Berg je daar! hou je vast! pas op het roer!’ riep ik uit al mijne magt, een
hemelhooge golf boven het hoofd ziende, die ons dreigde te verpletteren, terwijl ik
het touw, waaraan ik mij vasthield, om het lijf slingerde, ‘die breekt er over heen’.
‘Met een slag, feller dan de donder, stortte de ontzettende watermassa over ons
heen, en wierp het schip plat op zijde. Voor een oogenblik hadden wij allen de
oppervlakte der aarde verlaten, en lagen wij onder de zee bedolven, gesmoord onder
de watervracht, die op ons zwaar beproefd vaartuig drukte. Ik was eenige sekonden
geheel besefloos, en het spraakvermogen ontbrak mij, toen de zee over mij was
heengespoeld. Als uit instinct voelde ik het allereerst, of ik het touw nog wel goed
om het lijf had, daar ik naauwelijks wist, of ik
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binnen dan wel buiten boord was. Zoodra ik mij echter den wind weêr in het aangezigt
voelde waaijen, herstelde ik mij onmiddellijk; maar alles bleef doodstil om mij heen,
en ik kon enkel een suisend geluid in mijne ooren waarnemen.
‘Zijn wij er nog allemaal?’ schreeuwde ik, zoo hard ik kon, tegen degenen die
rondom mij waren en nog in het water spartelden, terwijl zij zich trachtten, zoo goed
zij konden, op de been te helpen.
‘Ik ben er ten minste nog kapitein’ antwoordde er één, die het eerst op de been
was en zich schudde als een krulhond, die te water is geweest.
‘Wij zijn er allemaal nog! riepen de overigen.’ Een timmermansmaat had er echter even te voren het leven bij ingeschoten. Een
viertal matrozen is bezig het lijk in zijne hangmat te naaien.
‘Wij zijn gereed met den doode, kapitein!’ zei de stuurman somber, de hand aan
zijn zuidwester slaande.
‘Dank u, stuurman!’ antwoordde ik, ‘in Godsnaam dan!’ ‘Op eene breede plank,
door vier man gedragen, gevolgd door de geheele bemanning, werd het stoffelijk
overblijfsel van den armen timmermansmaat bij den grooten mast aan de valreep
gebragt. Ik stond met al het scheepsvolk met ontbloot hoofd rondom de baar
geschaard, en het was een indrukwekkend schouwspel dertig ruwe, bruin verbrande
kerels daarbij te zien staan, met bedrukte aangezigten, terwijl de wind akelig door
het want gierde en de golven ons over de beenen spoelden. De plotselinge dood van
den armen scheepsmaat deed mij bij het over boord zetten een hartig zeemanswoord
spreken, om bij de overigen eenig nadenken op te wekken, en toen de plank op de
verschansing was gelegd, gereed om het lijk daar af te doen glijden, sprak ik het
scheepsvolk aldus aan:
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‘Mannen! daar gaat er weêr een den weg op, dien wij eenmaal allen zullen opgaan.
Zoo ziet gij, hoe gaauw het gedaan kan zijn; gij vloekt en raast maar weg en niemand
van u denkt, dat daar eens een eind aan zal komen. Ik verlang niet van u, dat gij
Psalmen tegen den fokkemast zult staan zingen, maar ik wil u alleen herinneren hier
met den dood voor u, den storm boven u en de zee onder u, dat het ook eenmaal uwe
beurt zal worden. Daar mogen wij allemaal wel eens over nadenken. De arme kerel,
die daar voor ons op de plank ligt, had gisteren ook weinig gedacht, dat hij vandaag
zou over boord gaan; het spijt mij, hij heeft trouw zijn plicht gedaan en was nooit de
laatste; ik had respect voor hem. Wij willen hopen, dat God zijne ziel genadig zij.
Zet hem over boord, in Godsnaam!
Het lijk verdween in de diepte en ieder verwijderde zich bedrukt van de plaats.’
‘En toen de zeilen weer waren bijgezet en al wat de zee niet had over boord geslagen,
was opgeredderd en vastgemaakt en de armoedige nalatenschap van den doode voor
den mast verkocht was, hadden allen de storm vergeten en dacht niemand meer om
den ongelukkigen timmermansmaat.’ Zulke episoden, van dezelfde kracht, van dezelfde eenvoud, van dezelfde waarheid
doortinteld zijn voor het grijpen in de Coningh's schetsen en ons medelid Jan ten
Brink kon voor een tiental jaren (Zondagsblad van het Nieuws van den Dag 5 Sept.
1880) zonder tegenspraak van bevoegden - onbevoegden spreken altoos tegen èn uit
onredzaamheid èn uit eigenwaan - terecht schrijven: ‘Voor mij staat het werk van
dezen auteur - (P. van Oort.) - zijn stijl, zijne opvatting het naast aan de
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uitmuntende reisschetsen van den heer van Assendelft de Coningh. En dat is waarlijk
geen kleine lof’.
Een paar jaar gelden over Schimmel's historischen roman ‘De Kapitein van de
Lijfgarde’ sprekend en over den vaderlandsche geest waardoor hij werd ingegeven,
herinnerde ik dat nog twee Nederlanders van naam en beteekenis Generaal Knoop
en Prof. Fruin de heugnis aan het jaar 1688 hadden verlevendigd. Die mannen hadden
allen één doel; het prikkelen van den vaderlandschen geest; het verhoogen van de
vaderlandsche gevoelens. ‘Vóór het aanlichten der Waarachtige Beschaving, die
buiten kanonnen en bajonnetten zal staan, is het gewenschter dat bij een volk de
petroleum dan de vaderlandsche gevoelens gedémoraliseerd zijn,’ schreef ik en
onwillekeurig komen die woorden mij te binnen bij het herdenken van van Assendelft
de Coningh's journalistischen arbeid. Hoe gering van aantal zijne dagbladartikelen
ook mogen zijn, tegen de vervloekte démoralisatie der vaderlandsche gevoelens heeft
hij ridderlijk en met vuur gestreden. En een vurige kampstrijd wordt maar al te zelden
op het onmetelijk veld der dagbladpers aangetroffen. Door de alledaagschheid van
den strijd - en welke strijd waarin een politiek persoon, een politieke daad, en politiek
oogmerk, een politieke begeerte de rozen van de schijf zijn?! - en de alledaagsche
trucs kan er hoogstens van opwinding, zelden van vuur bij den journalist sprake zijn.
Het gaat nog aan zich eens per week als hoofdredacteur, zich eens per dag als
redacteur warm te maken, het ware te veel geëischt van de menschelijke natuur. Juist
daarom worden de waarlijk treffende artikelen door journalistische bijloopers geleverd,
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wier arbeid dan ook gewoonlijk zoo vreemd van toon en inhoud den vakmannen
voorkomt, dat zij om de eer hunner vlag te redden er den wimpel ‘Ingezonden’ aan
vast binden. Het zijn alle ‘ingezonden stukken’ de Coningh's artikelen over
maatschappelijke vraagstukken, die aan de orde van den dag waren, nu eens over
onze vaderlandsche marine of onze koopvaardijvaart, dan weer over onze Indische
wingewesten, hun regeerstelsel en de bewindvoerders en in allen is het hoofdthema
vaderlandsliefde. Door vermijding van alle spitsvondigheid - dien brandnetel in den
tuin van het debat - klinken daarenboven luid en weldadig de accoorden van het
driewerf heilig Gezond Verstand, tot het schragen van welks Troon, van Assendelft
de Coningh in onzen jammerlijk spitsvondigen tijd als een ridderlijk paladijn
meêwerkte.
Ons afgestorven medelid was sinds 1860 opgenomen in het Koninklijk Genootschap
voor Land, Taal- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. Hij had als
scheepsgezagvoerder eene schoone zeemansdaad bedreven door de redding van de
bemanning eener in nood verkeerende Deensche brik. De Deensche Regeering heeft
die edelmoedigheid erkend door aan kapitein van Assendelft de Coningh de groote
gouden medaille van verdiensten te verleenen, die aan het lint van de Danneborgorde
wordt gedragen en met het officierskruis dier orde in rang gelijk staat.
M a a r s s e n , 1 Juni 1891.
F. SMIT KLEINE.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

167

Bibliographie van Van Assendelft de Coningh.
Mijn verblijf in Japan. Amsterdam Gebr. Kraaij 1856.
Byzonderheden omtrent den toestand der Europeanen in de geopende Japansche
havens en overzigt van den tegenwoordigen toestand van den handel der
vreemdelingen met Japan.
(Overdruk uit de Verslagen van het Kon. Indisch Genootschap voor Land- Taalen Volkenkunde 1860).
Ontmoetingen ter zee en te land. 2 deelen Haarlem W.C. de Graaff. Zonder jaartal,
denkelijk 1879.
Stormweêr. Een tafereel uit het zeemansleven. (Jaarboekje Holland onder redactie
van Mr. J. van Lennep 1858).
Behouden Thuis. Idem 1859.
Per Landmail. Idem 1860.
Een koude reis. Idem. 1862.
Kapitein Favard. Eigen Haard 1883 No 39.
Een transport kolonialen. Eigen Haard 1883 No 1-9.
Mijn reis naar Padang vóór veertig jaar. Eigen Haard 1886. No 40.

DAGBLADARTIKELEN.
Onze Mannen van de Wacht. N. Rott. Courant 13 Maart 1880.
Komt op naar de Vlag! Alg. Handelsblad. 7 Oct. 1882.
Waakt, terwijl het nog dag is. Nieuws van den Dag 22 Nov. 1883.
‘Blokt niet te veel!’ Groot Ambtenaars examen voor Indië. Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag 8 Juni 1884.
Zou de spaarpot leeg zijn? Nieuws van den Dag 3 Nov. 1884.
Terwijl de Senaat beraadslaagde, ging Saguntum verloren. Nieuws van den Dag
18 Maart 1887.
Tweeërlei Eergevoel. Nieuws van den Dag 11 Mei 1885.
Een Keurlegioen voor Indie. Alg. Handelsblad 25 Aug. 1886.
Een rust in eere. Alg. Handelsblad 24 Januari 1889.
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Levensbericht van Dr. C. Ekama.
Cornelius Ekama werd den 5den April 1824 te Leiden geboren. Nog geen twee jaren
oud, verloor hij zijn vader, Cornelius Ekama, hoogleeraar in de natuurwetenschappen
te Leiden en rustte zijne verdere opvoeding op zijne moeder, Susanna Cornelia le
Poole.
Als kind was hij een groot liefhebber van knutselen, en reeds toen gaf hij bewijzen
van de groote zucht tot orde en nauwkeurigheid, die al hetgeen hij op lateren leeftijd
leverde, kenmerkt. Na de kostschool te Noordwijk gevolgd te hebben, werd Ekama
op zeventienjarigen leeftijd tot de academie bevorderd. Het propaedeutischen het
candidaatsexamen legde hij cum laude af; doch dit laatste examen mocht zijn moeder
niet beleven, daar deze in den aanvang van het jaar 1845 overleden was.
In den zomer van dit jaar maakte Ekama met twee zijner vrienden een voetreis in
den Harz. Van deze reis behield hij de aangenaamste herinneringen, zoodat hij na
een kleine twintig jaar nogmaals den Harz bezocht. Deze reis leverde hem slechts
teleurstellingen op, daar veel van het natuurschoon toen reeds aan het gemak der
reizigers was opgeofferd. Ekama bewonderde het oorspronkelijk schoon der natuur
en opgewekt door de beschrij-
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vingen van Walter Scott, maakte hij telkenmale nieuwe plannen voor een reis naar
Schotland; evenwel beletten zijne drukke bezigheden hem ze te verwezenlijken. Hij
trachtte zich dan schadeloos te stellen, door zich gezichten uit Schotland te
verschaffen, waarvan hij een uitgebreide verzameling bezat.
Den 10den Januari 1848 werd Ekama tot doctor in de medicijnen bevorderd op een
proefschrift getiteld: ‘Quaedam de differentia anaemiam inter et chlorosin’, en op
den 4den October van hetzelfde jaar tot doctor in de obstretie na verdediging van
stellingen.
Waar zich nu te vestigen? Tusschen Haarlem en den Haag stond de keus. Toevallig
vernomen hebbende, dat te Haarlem grootere kans bestond om binnen korten tijd
een vaste praktijk te krijgen dan in den Haag, vestigde Ekama zich den 4den Juli 1848
metterwoon te Haarlem, alwaar hij den 28sten September de praktijk feitelijk
aanvaardde. Zijne verwachtingen werden niet teleurgesteld; den 25sten October werd
hij reeds aangesteld tot geneesheer aan het St. Elizabeth's-gasthuis en den 1sten Januari
van het volgende jaar bij de Doopsgezinde gemeente, nadat hij er de praktijk twee
maanden voor zijn voorganger had waargenomen.
Reeds eenigen tijd was Ekama verloofd met Susanna Hooglandt en den 31sten Mei
1849 huwde hij met haar. Dit huwelijk was helaas van korten duur, daar zij den 5den
April van het volgende jaar overleed, hem nalatende een dochtertje van nog geen
drie weken.
Den vrijen tijd, dien de praktijk hem toen nog ruimschoots overliet, besteedde
Ekama aan de zorg voor zijn kind en aan studie. Hij werd lid van het gezelschap
‘Oefening in Wetenschappen’ en van de rederijkerskamer ‘Laurens Jansz. Coster’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

170
De laatstgenoemde vereeniging zal zeker veel hebben bijgedragen om bij Ekama
belangstelling voor de geschiedenis van Haarlem an vooral voor het vraagstuk omtrent
de uitvinding der boekdrukkunst op te wekken, die nog aangewakkerd werd door de
Costerfeesten in 1856, aan welke hij een zeer werkzaam deel aan.
In 1855 werd Ekama lid van de rederijkerskamer ‘de Wijngaertrancken’ onder de
zinspreuk ‘Liefd' boven al.’ Tal van redevoeringen van zeer verschillenden aard heeft
hij in dezen vriendenkring gehouden, van welke enkele, o.a. ‘Het klokhuis en zijne
klokken te Haarlem’ en ‘Romeyn de Hooghe en de Hortus medicus’ in druk
verschenen zijn. Vele jaren was hij keizer van deze kamer, en even voor de opheffing
in October 1874 werd door hem de laatste rede uitgesproken over de ‘Bouwvallen
van het kasteel Duurstede bij Wijk’.
In 1872 had hij deze plaats bezocht en het hinderde hem, dat er niets gedaan werd,
om het overblijfsel van hat gebouw, hetwelk zoo groot een rol in de geschiedenis
van het Bisdom Utrecht gespeeld heeft, voor verder verval te bewaren. In woord en
schrift heeft hij getracht hier verandering in te brengen, doch tot 1882 schijnt hij
weinig resultaat op zijn pogingen te hebben gehad, daar de in ‘de Wijngaertrancken’
gehouden voordracht, toen in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ met hetzelfde doel het
licht heeft gezien.
In 1857, op den 10den December, was Ekama voor de tweede maal in het huwelijk
getreden, thans met Marretje Johanna Knoops, uit welk huwelijk hem een zoon
geboren werd.
Zijn praktijk had zich voortdurend uitgebreid; tal van gestichten en instellingen
hadden hem achtereenvolgens tot geneesheer gekozen en in 1863 was hij tot Stadsge-
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neesheer benoemd. In deze betrekking heeft hij zich tweemalen bijzonder
onderscheiden. Ten eerste bij de choleraepidemie in 1866, toen hij met de lijkschouw
was belast en driemaal daags naar de begraafplaats ging om te beslissen, of de
afgestorvenen ter aarde mochten worden besteld; zoodat de betrekkingen der
overledenen de zekerheid hadden, dat het begraven niet geschiedde, dan na voldoende
bewijzen van plaats hebbende ontbinding geconstateerd waren. Te meer is deze
toewijding van hem te waardeeren, omdat tijdens de epidemie zijn echtgenoote
overleed. Ten tweeden male onderscheidde hij zich bij de pokken-epidemie in 1872,
toen hij met de behandeling der lijders in het gasthuis voor besmettelijke ziekten op
de Kraaienhorstergracht was belast.
Ekama had zich al spoedig een naam verworven door zijn kennis van Haarlem's
geschiedenis en zijn liefde voor de schilderkunst en voor oudheden, zoodat hij in
1869 tot lid der Commissie van Toezicht op het Stedelijk Museum te Haarlem werd
benoemd. Aan zijn bibliographische kennis, die zich o.a. in zijn toen reeds vrij
omvangrijke bibliotheek openbaarde, had hij het te danken, dat na het vertrek van
Dr. D. Lubach naar Kampen, de keus van bibliothecaris van Teylers Stichting op
hem viel. Aan deze bibliotheek wijdde hij zich nu met alle kracht en na volbracht
ziekenbezoek bracht hij op Teyler de aangenaamste uren zijns levens door. Ieder,
die gebruik van deze rijke bibliotheek gemaakt heeft, weet hoeveel moeite Ekama
zich gaf, om hem het verlangde te verschaffen en hem bij het zoeken naar literatuur
behulpzaam te zijn.
In 1881, na het in gebruik nemen der nieuwe bibliotheek, aanvaardde Ekama het
groote werk, het maken van een nieuwen catalogus. Na eerst bij verschillende
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bibliotheeken een onderzoek naar de beste inrichting van den catalogus ingesteld te
hebben, begon hij het werk met een moed, die menig jongere van dagen beschaamd
zou maken. Na negen jaren arbeid was het werk gereed. Hij was niet tevreden geweest
een opsomming te leveren van de boekwerken, die Teylers kasten vullen; neen, elk
boek moest nauwkeurig beschreven worden, zoodat hij, die den catalogus raadpleegde,
dadelijk zien kon, of het boek aan zijne wenschen zou voldoen. Voor verzamelwerken
en encyclopediën werd menigmaal de volledige inhoud opgegeven, met mededeeling
van de verschillende schrijvers; ook bij vele tijdschriften was dit het geval, terwijl
belangrijke plaatwerken uitvoerig werden gecollationneerd.
Lang zou Ekama de voldoening van zijn werk niet genieten. De influenza van
1889-90 gaf een grooten knak aan zijn gezondheid; want hoewel zelf niet door de
ziekte aangetast, was de door haar in de praktijk veroorzaakte drukte te groot voor
den bejaarden man. Den 9den Augustus op Teyler werkzaam zijnde, werd hij getroffen
door een apoplexie, die hem te midden zijner boeken neerwierp. Gelukkig waren
zijne geestvermogens gespaard, doch zijn linkerzijde was verlamd. Na weken herstelde
zich dit grootendeels. De praktijk moest hij in September neerleggen, maar daardoor
smaakte hij de voldoening te ondervinden, dat tal zijner patienten hem hoogst
ongaarne misten. Aan bewijzen van belangstelling ontbrak het in die dagen niet en
hij kon geen woorden vinden om uit te drukken, hoe dankbaar hij hiervoor was.
Nog enkele malen kon hij zijn geliefde tuin doorwandelen, doch op een morgen
was de macht tot loopen weer plotseling verdwenen en nu voor goed. Van dat
oogenblik was zijn energie gebroken. Een gevatte koude
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maakte na een kortstondig lijden nog onverwacht op den 8sten Januari 1891 een einde
aan zijn welbesteed leven.
Mede door wetenschappelijke genootschappen werden zijn verdiensten
gewaardeerd; in 1870 zag Ekama zich benoemd tot lid van het ‘Historisch
Genootschap’ te Utrecht en in 1874 tot lid der ‘Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde’ te Leiden. In het bestuur van menige vereeniging heeft hij een eervolle
plaats ingenomen. Meer dan 30 jaren is hij penningmeester van het Departement
Haarlem der ‘Maatschappij ter bevordering van Nijverheid’ geweest en hij was
penningmeester der ‘Nederlandsche vereeniging van spoorwegartsen’. Toen hij voor
die betrekking wegens zijn ziekte bedanken moest, werd hij tot eerelid van het bestuur
benoemd.
Voor de zieken, die zijn hulp inriepen, was Ekama niet alleen een geneesheer,
maar dikwijls ook een vriend met raad en daad.
Een verzamelaar in den waren zin des woords was Ekama. Dit blijkt niet alleen
uit de verzamelingen van onderscheiden aard, welke hij heeft nagelaten, bijvoorbeeld
de verzameling van boeken en platen den patriottentijd betreffende en van die, welke
op Haarlems geschiedenis betrekking hebben, maar ook uit vele zijner geschriften,
vooral die van eenigzins grooteren omvang. Hij bezat een ontzaglijk geduld om
gegevens te verzamelen; die te rangschikken was zijn lust. Men denke slechts aan
zijn ‘Geschiedenis van Haarlem, in tabellarische volgorde’, aan zijn ‘Catalogus van
boeken, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Haarlem’ enz. Zijne verhandeling
over ‘Het Haarlemmermeerboek’ kon hij schrijven, omdat hij alle verschillende
uitgaven van dit werk verzameld had. De schijnbaar onbeduidendste voorwerpen
bewaarde hij en wanneer hij ze geordend had, stond
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men verbaasd over de belangrijkheid der verzameling. Op deze wijze is het hem
moge gelukken veel te vereenigen wat verspreid was en veel te bewaren wat anders
verloren zou zijn gegaan.
Wat Ekama op zich nam, volvoerde hij, en hij zou niet gerust hebben, voordat hij
zijn taak naar zijn beste krachten ten einde had gebracht.
Dr. H. EKAMA.
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Lijst der geschriften van Dr. C. Ekama.
1848

Dissertatio medica inauguralis continens
quaedam de differentia
anaemiam inter et chlorosin.

1849

De chloroform en hare werking op
menschen en dieren, grootendeels volgens eigene proeven, naar het
Hoogduitsch van Martin en Binswanger.

1853

Kliniek der buikziekten. Uit het
Hoogduitsch van E.H. Henoch.

1853

De aard, verschijnselen en behandeling
der tering. Uit het Engelsch van Richard Payne Cotton.

1861

Chronologisch overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen der
stad Haarlem, uit de voornaamste bronnen
bijeengebracht.
In 1865 verscheen een tweede druk onder
den titel: Geschiedenis der stad Haarlem in tabellarische
volgorde.

1864

Het bestaan der ziel, beschouwd van het
standpunt der natuurwetenschap, naar het Hoogduitsch van
Dr. C.G. Th. Reute.

1866

De zeebaden en hun gebruik, voor
badenden geschetst.

1866

Het beleg van Haarlem door Vrouwe
Jacoba, in 1426.

1867

Het klokhuis en zijne klokken te Haarlem.

1868

Een eerste schrede (Gedrukt in ‘de
Nederlandsche Spectator’).
Een recensie van het boek van Dr. A. van
der Linde: ‘Bibliographie van Haarlem’.
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Romeyn de Hooghe en de Hortus medicus
met het standbeeld
van L. Jz. Coster.

1870

Het Haarlemmermeer-boek. (Gedrukt in
‘de Navorscher’).

1872

Beleg en verdediging van Haarlem, in
1572 en 1573.

1874

Catalogus van boeken, pamfletten, enz.,
over de geschiedenis van
Haarlem, van de omstreken, van eenige
voorname inwoners en
van het huis van Brederode.

1882

Het kasteel te Wijk bij Duurstede
(Gedrukt in ‘Eigen Haard’).

1883

Wetenschappelijk en alphabetisch zaaken naamregister op het
Album der Natuur. 1864-1882.

1885-89

Fondation Teyler. Catalogue de la
Bibliothèque.
In verschillende tijdschriften vindt men
nog enkele kleinere
mededeelingen van onderscheiden aard.
Ook heeft Ekama medegewerkt aan ‘Een schat van kennis’ en
aan de ‘Geschiedenis en
Beschrijving van Haarlem door F. Allan’.
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Levensbericht van Mr. H.C. Verniers van der Loeff.
In piam memoriam.
Door het Bestuur van de Maatschappij den Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
uitgenoodigd een levensbericht samen te stellen van nu wijlen Mr. H.C. Verniers
van der Loeff1, sinds 15 Juni 1876 lid dier Maatschappij, heb ik die opdracht met
erkentelijkheid, doch tevens met weemoed aanvaard.
Met velen toch betreur ik in den afgestorvene niet alleen een man van ongemeene
gaven en werkkracht, maar vooral - en dit zegt meer - een trouw en beproefd vriend.
Persoonlijk mocht ik eerst in 1874 met hem in aanraking komen, en van daar, dat
met betrekking tot vroegere tijdperken zijns levens, de voorlichting van anderen mij
onmisbaar was.
Hun, die mij daartoe bereidwillig ter zijde stonden, wordt daarvoor door mij
hartelijk dank gezegd.
Mr. Herman Cornelis Verniers van der Loeff, Lid van

1

Zie mede de levensschets van de hand van Dr. R.P. Mees R. Azn., in ‘Eigen Haard’, No 8
van 1891; alsmede W.v.h. Recht, No 5971; 5972.
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de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen
Leeuw, in de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon, en Officier van het Legioen
van Eer, werd geboren te Rotterdam, op 7 Maart 1831, en overleed, in zijn zestigste
levensjaar, te 's Gravenhage op 22 Januari 1891.
Hij behoorde tot een deftig Zeeuwsch Geslacht, waarvan verschillende Leden den
Staat hebben gediend in burgerlijke of militaire betrekkingen. Zoo was b.v. zijn
overgrootvader Mr. Manta Stephanus van der Loeff, Burgemeester van Veere,
Bewindvoerder der Oost-Indische Compagnie te Middelburg, en Gecommitteerde
Raad van Zeeland; zijn grootvader, Cornelis Verniers van der Loeff, Ontvanger van
het Zegel en der Directe en Indirecte Belastingen te Goes, Burgemeester van
Campens-Nieuwland en Officier van de Jacht; zijn oud-oom Meindert Laurens van
der Loeff, Kapitein ter Zee, en Commandant van het Eskader in de Middellandsche
zee; zijn oom, Rudolph Muntz Verniers van der Loeff, Kolonel der Infanterie.
Zijn vader, Hermannus Adrianus Verniers van der Loeff, was achtereenvolgens
Controleur der Directe Belastingen, in- en uitgaande Rechten en Accijnzen te
Delfshaven; Entreposeur en Directeur dier Middelen in Zuid-Holland, te Rotterdam;
laatstelijk Hoofd-Administrateur daarvan bij het Departement van Finantiën te 's
Gravenhage; en werd beschouwd als een der bekwaamste Hoofdambtenaren der
Belastingen van zijn tijd, bijzonder bedreven in de practische toepassing daarvan.
Deze was eerst gehuwd met Vrouwe E.C. Webbers, uit welk huwelijk drie kinderen
werden geboren, allen in zeer jeugdigen leeftijd overleden, en hertrouwde, na het
overlijden zijner echtgenoote, met Jeannette Mathicia
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Gerardina Hillegonda van den Bosch, dochter van Hubert van den Bosch, Med. Dr.
te Rotterdam en van Henriette Digna Meijners.
Uit dit tweede huwelijk was Herman Cornelis het eenig kind.
Hij huwde op 25 Mei 1859, te Rotterdam, met Mejufvrouw Nicola Henriette
Grobbee, dochter van Hendrik Grobbee, Oud-Hoofdinspecteur van den Algemeenen
Dienst der Belastingen bij het Departement van Finantiën, laatstelijk Ontvanger der
in- en uitgaande Rechten te Rotterdam, en van Eva Gesina Kantelaar.
Zijn huwelijk schonk hem drie kinderen:
Jeannette Mathiesia Gerardina Hillegonda, gehuwd met Guillaume Balthasar
Crommelin; Evelina Gesina Henriette, gehuwd met Marcellus Emants; en Nico
Henriette, gehuwd met Alexandre Eugène Jules Guillaume d'Hamecourt.
Van der Loeff genoot van zijne jeugd of aan eene zeer zorgvuldige opvoeding; kwam
nog geen twaalf jaren oud, op het Erasmiaansch Gymnasium te Rotterdam, alwaar
de grond werd gelegd van de vriendschapsbetrekkingen, die hem steeds zijn blijven
verbinden aan de Heeren Mr. M. Mees, en den (Utrechtschen) Hoogleeraar Mr. J.A.
Fruin; en werd in September 1848 bij de Leidsche Hoogeschool als student in de
Rechten ingeschreven.
De kring zijner academievrienden was beperkt; tot zijn meest vertrouwden
behoorden, nevens Fruin, o.a. de Heeren Fangman, thans Kantonrechter te Dordrecht,
en van Nispen van Pannerden, later Advocaat-Generaal in Zuid-Holland; maar over
het algemeen bewoog hij zich - evenals trouwens ook op het Gymnasium het geval
was geweest - weinig met en onder zijn studiegenooten.
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Toch was hij bij dezen om zijn bekwaamheid en karakter zeer gezien; getuige de
omstandigheid, dat hij Praeses werd van de Juridische Faculteit, en daarna Praeses
is geweest van het Studenten-Corps - beide keeren als opvolger van Fruin -, in welke
qualiteiten zijn uitnemend talent van spreken reeds aan het licht kwam. Hij volgde
de Colleges van de Hoogleeraren van Assen, Cock, de Wal en Vissering; maar genoot
bovenal van het privaatonderricht van den (lateren) Hoogleeraar Mr. Goudsmit, dien
hij in hooge mate waardeerde.
Hoe hij en zijn vriend Fruin over de privaatlessen van Goudsmit oordeelden, blijkt
voldoende uit een opstel van Fruin in de Themis van 1883, Vierde Verzameling,
Deel XIV, bl. 202, (waarmede ook is te vergelijken het levensbericht van
laatstgemelden door Mr. de Pinto, voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen
1885, bl. 9 en vlgg.); alsmede uit de ‘Praefatio’ - hieronder nader vermeld - voor de
Theses van van der Loeff.
Blijkbaar had hij reeds aan de Hoogeschool het ernstige voornemen om zich tot
eene eervolle loopbaan in de Maatschappij te bekwamen, en begreep hij, dat alleen
volhardende studie hem daartoe leiden konde. Op 20 Februari 1854 - een uur na zijn
vriend Fruin - werd hij, evenals deze, met den hoogsten lof tot Doctor in de beide
Rechten bevorderd, na de verdediging van Stellingen. Aan beider Stellingen ging
eene - bij Theses weinig gebruikelijke - ‘Praefatio’ vooraf, waarin zij mededeelden
te zijn begonnen en reeds te zijn gevorderd met het samenstellen - patrio sermone van een Academisch Proefschrift; en dat wel Fruin: de Capite Codicis Civilis
Neerlandici de Donationibus1; en van der Loeff,

1

Later gedeeltelijk in de Themis van 1857, bl. 71, uitgekomen.
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‘de legibus rem nauticam et mercatoriam moderantibus’. Voor beiden hadden echter
‘Causae repentinae’ bestaan om spoediger te promoveeren; maar welke die redenen
zijn geweest zoude ik niet durven, althans met eenige zekerheid, bevestigen.
Hingen zij wellicht zamen met loopende geruchten, dat het Latijn bij Proefschriften
verplichtend zoude worden gesteld; of - hetgeen ik meer waarschijnlijk acht - met
die betrekkelijk de instelling van een Staats-Examen ter toelating tot Magistratuur
en Balie?1
Reeds zeven dagen na zijne promotie, op 27 Februari 1854, werd hij beëedigd als
Advocaat bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, en daarmede nam de
glansperiode van zijn leven een aanvang. Welken naam hij reeds spoedig als
Rechtsgeleerde en Pleitbezorger verwierf, blijkt niet alleen uit zijne zich buitengewone
snel uitbreidende practijk, maar ook uit het feit, dat hij reeds in Maart 1857 werd
benoemd tot Adjunct-Rijksadvocaat te Rotterdam, en in September 1865 werd belast
met de waarneming van het Rijks-Advocaatschap voor de Arrondissementen
Rotterdam, Brielle, Dordrecht en Gorinchem. In het bijzonder waren de laatste tien
jaren van zijn practijk - die hij in Augustus 1873 nederlegde - buitengewoon
inspannend; gewoon de hem toevertrouwde zaken met de grootste nauwgezetheid
te onderzoeken en te behandelen, was het slechts door onafgebroken werkzaamheid,
gepaard aan groote orde en regelmaat in zijn arbeid, voor hem mogelijk de
omvangrijkste civiele- en handelspractijk te Rotterdam, tegelijk met het
Rijks-Advocaatschap waar te nemen.

1

Zie: Mr. de Pinto; Themis 1874, bl. 346 en vlgg.
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In latere tijden herdacht hij dit tijdperk zijns levens dan ook steeds wel is waar met
de grootste voldoening, maar tevens eenigermate met zekere huivering over de
inspanning, die toen van hem was gevorderd; en levendig herinner ik mij hoe ik,
eens eene verzuchting slakend omtrent arbeid die zich voor ons beiden ophoopte,
hem, die niet gewoon was zich zelven te prijzen, de opmerking ontlokte: ‘Wat werken!
Dat was te Rotterdam anders; daar heb ik geleerd wat werken is!’
Als pleiter had hij zeldzame begaafdheden. Terwijl zijne voordracht, ook bij de meest
ingewikkelde zaken, glashelder bleef, stonden hem al de middelen van den volleerden
redenaar ten dienste.
Hij kon met speelsch vernuft persifleeren; met meedoogenlooze scherpte de
zwakheden zijner tegenpartij blootleggen en ontrafelen; om daarna met ernst en
meesleepende overredingskracht zijn eigen stelsel te ontwikkelen.
Men beweerde wel eens van hem - evenals trouwens van andere groote advocaten
- dat hij het schitterendst pleitte als zijne zaak juridisch zwak was; althans zeide eens
een voornaam Rotterdamsch Magistraat tot mij: ‘als van der Loeff kalm en rustig,
met gekruiste armen, demonstreerde, dacht ik in den regel: de zaak is gezond; maar
als hij aan zijne welsprekendheid den lossen teugel vierde en het gehoor aan zijne
lippen ketende, was dit juist voor mij een prikkel om met dubbele nauwgezetheid
het eigenlijke rechtspunt na te gaan’.
Gedurende de eerste jaren pleitte hij ook veel in strafzaken; juist het onvoorziene,
de incidenten op de zitting, de andere loop, dien een zaak dáár dikwijls nam, dan op
grond der instructie scheen te worden verwacht, dat alles trok hem aan; in Frankrijk
zoude hij een ongeëvenaard
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pleiter voor de jury in ‘causes célèbres’ zijn geweest.
Van hoeveel belang voor partijen de procedures in civiele- of handelszaken ook
mogen zijn, zoo hebben zij toch in den regel voor het publiek weinig belangwekkends;
en zijn zij evenmin geschikt om te dezer plaatse in het bijzonder vermeld te worden.
Toch wensch ik er ééne in herinnering te brengen, waarin van der Loeff de zege
behaalde, omdat zij zelfs aanleiding heeft gegeven tot een voorstel tot wijziging van
ons Wetboek van Koophandel. Zij betrof het indertijd veel besproken proces tegen
de Maatschappij Nederland, ter zake van den brand van de ‘Willem III’, het eerste
stoomschip, waarmede de Nederlandsche Maildienst op Indië werd geopend, en dat
24 uren na zijn vertrek uit het Nieuwe-Diep in het Engelsch Kanaal verbrandde.
Deswege door inladers geraadpleegd - hij was toen juist met eenige vrienden naar
Parijs op reis - gaf hij als zijne stellige overtuiging, te kennen, dat de Maatschappij
Nederland voor de ingeladen goederen aansprakelijk was, daar brand niet per se
‘overmacht’ oplevert; en in dit geval allerminst was gebleken, dat de brand aan
‘overmacht’ was toe te schrijven.
Bij de Rechtbank in het ongelijk gesteld (vonnis van 18 Februari 1874, W.v.h.R.
o
N 3694), zag hij zijn systeem volkomen gedeeld door het Hof van Zuid-Holland
(W.v.h.R. No 3824, Arrest 1 Maart 1875), alsmede door den Hoogen Raad der
Nederlanden, (W.v.h.R. No 3925, Arrest 3 Dec. 1875).
Deze beslissing bracht onder scheepsreeders eene geweldige commotie, ja zelfs
eene soort van paniek te weeg; en naar aanleiding daarvan vereenigden zich de
Kamers van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht,
Schiedam, Middelburg, in een gemeen-
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schappelijk adres aan de Regeering, waarin werd aangedrongen, dat aan art. 345
Koophandel een nieuw, derde lid, zoude worden toegevoegd, luidende: ‘als gevolg
van overmacht wordt beschouwd alle schade, ontstaan door eene ramp, welker oorzaak
niet te bewijzen is’.
Onder dagteekening van 26 September 18751 werd inderdaad door den toenmaligen
Minister van Justitie van Lijnden van Sandenburg een wetsontwerp ingediend,
krachtens hetwelk aan gemeld art. 345 een nieuw lid zou worden toegevoegd luidende:
‘de schipper staat mede niet in voor schade ontstaan door eene ramp, waarvan de
oorzaak na een van Staatswege ingesteld onderzoek niet is ontdekt; onverminderd
ieders bevoegdheid om die alsnog te bewijzen’. Voormeld ontwerp kwam echter niet
in behandeling, daar het door den opvolgenden Minister van Justitie, Mr. Smidt,
werd ingetrokken; hetgeen intusschen nog tot een belangrijk debat - pro et contra in de zitting der Tweede Kamer van 1 December 18772 aanleiding gaf.
Het was de laatste groote zaak die van der Loeff bepleitte; hij woonde toen reeds
te 's Gravenhage.
Zijne gave om personen en zaken daarheen te leiden waar hij dit hebben wilde,
was zeldzaam. Gold het een getuigenverhoor, ook al had de getuige nog zoo weinig
lust om te zeggen wat hij wist, zoo verstond van der Loeff toch de kunst hem dermate
in de engte te drijven, dat hij daartoe genoodzaakt werd. Achtte hij eene schikking
meer in het belang der partijen dan een proces - en zeer dikwijls oordeelde hij zulks
- dan miste eene gezamelijke conferentie van clienten en raadslieden, door

1
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Zie: Bijlagen 1876-1877, No 75.
Handelingen 1877-78, bl. 167, vlg.
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hem op het juiste oogenblik voorgeslagen, slechts zelden haar doel. Zelfs de
weêrbarstigste partij bezweek gewoonlijk voor zijne overredingskracht.
Naast de drukte en zorgen aan zijne omvangrijke praktijk verbonden, wist hij ook
nog andere werkzaamheden of opdrachten naar eisch te vervullen. Zoo werd hij in
Maart 1860 door den Gemeenteraad van Rotterdam benoemd tot Leeraar in de
Staathuishoudkunde aan de kweekof vormschool tot opleiding van jeugdige
onderwijzers aldaar, welke betrekking hij vervulde tot Juni 1864; zoo bekleedde hij
van Augustus 1861 tot October 1868 het Auditeurschap bij de dienstdoende schutterij
te Rotterdam; zoo werd hij in December 1867 benoemd tot lid en secretaris der
commissie bestaande uit de heeren Jhr. C. Hartsen, lid der Eerste Kamer, voorzitter;
Mr. E.H. 's Jacob; Mr. de Pinto, Lands-advocaat, Mr. Donker Curtius, voormalig
opperhoofd der Nederlandsche nederzetting op Decima, ten einde de vorderingen te
onderzoeken door sommige op Japan handelende kooplieden gedaan, wegens de
door hen in 1863, ten gevolge van den oorlogstoestand aldaar geleden verliezen.
Bij de ontbinding dier commissie werd hij bij besluit van 23 Mei 1868 benoemd
tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon, als blijk van erkenning en waardeering
van de moeite door hem in het bijzonder aan die zaak besteed.
Hij was ook jaren lang, en tot aan zijn vertrek uit Rotterdam, lid van het Bestuur
der Rotterdamsche Afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaie Kunsten
en Wetenschappen; werd op 30 Juni 1868 benoemd tot lid van het Provinciaal
Utrechsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; en ook de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden nam hem op 15 Juni 1876 onder hare leden
op.
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Na eene ongeveer twintigjarige praktijk te Rotterdam besloot hij aan de inspanning,
die zij in steeds toenemende mate van hem eischte, en die allengs dreigde geheel zijn
maatschappelijk en huiselijk leven in beslag te nemen, zich te onttrekken, door zich
in 's Gravenhage te gaan vestigen, waartoe hij in Augustus 1873 overging, na van af
April zijn opvolger Mr. Knottenbelt in zijne praktijk te hebben ingeleid.
Daarmede nam - ofschoon hij van uit 's Gravenhage nog in eenige hangende zaken
pleitte, en ook later nog herhaaldelijk tot arbiter in gewichtige zaken werd gekozen
- zijne loopbaan als Advocaat een einde; bij zijne tegenpartijen de herinnering
achterlatende aan een zwaar geharnast, maar loijaal strijder; bij zijne clienten, welke
met hem dweepten, die van zeldzame toewijding aan hunne belangen. Onder de
velen, die op 26 Januari 1891 zijn stoffelijk overschot naar zijne laatste rustplaats
vergezelden, waren er dan ook verscheidenen, die daardoor het bewijs wilde leveren,
dat zij nog niet waren vergeten, wat van der Loeff als Advocaat voor hen was geweest.
De verandering van woonplaats mocht tot verandering van werkkring leiden, tot
werkeloosheid zeker niet; want reeds bij de periodieke verkiezingen van Mei 1874
werd van der Loeff gekozen tot lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, voor
het Hoofd-Kiesdistrict Rotterdam; en binnen een half jaar daarna - 't was op 13
October 1874 - werd hij met groote meerderheid benoemd tot lid van Gedeputeerde
Staten van dat Gewest, ter vervulling der vacature, ontstaan door de optreding van
Jhr. Mr. van der Heim als Minister van Finantiën. Hij nam zitting in de Afdeeling
van gemeld Collegie, tot welker voornaamste taak behoorde de behandeling der
zaken betreffende de uitvoering der onderwijswetten; de
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Provinciale en plaatselijke finantiën, de reclames in zake de Rijks- en plaatselijke
belastingen; armwezen; kerkelijke zaken; jacht en visscherij.
Was, zoowel in de Statenvergadering, als in het Collegie van Gedeputeerde Staten
zijn invloed, op kennis en werkzaamheid gegrond, reeds spoedig beduidend;
omgekeerd - hij verklaarde zulks herhaaldelijk met erkentelijkheid - zijn beide
Regeerings-lichamen voor hem eene uitnemende leerschool geweest voor zijne
verdere loopbaan.
Deels omdat zij de eerste vergaderingen waren, uit politieke keuze geboren, waarin
hij zitting nam; maar vooral ook, omdat de warme belangstelling voor ons
administratief recht, die hem - en velen zijner tijdgenooten - kenmerkte, daarin
bevrediging en ontwikkeling vond.
Ongetwijfeld dankte hij daaraan dien practischen blik in deze materie, die hem
later zoo goed te stade kwam, waar hij werd geroepen tot een levendig aandeel in de
voorbereiding, bespreking of toepassing van administratieve wetten. Daarnevens
zocht en vond hij ook de gelegenheid om zich op ander gebied nuttig te maken.
Zoo werd hij op 2 Juli 1875 door het Bestuur van het Departement 's Gravenhage
der Maatschappij tot Nut van het Algemeen tot voorzitter van dat Departement
gekozen; en was hij van 1878 tot 1884 eerst lid, daarna voorzitter van het Bestuur
der Industrieschool voor meisjes te 't Gravenhage, in beide welke Commissien hij
met een ijver werkzaam was, die ook nu nog bij zijne medeleden in herinnering is
gebleven.
Het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten, met hoe-
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veel toewijding ook door hem vervuld, was evenwel niet de werkkring, die het best
met de wenschen en eigenaardige gaven van v.d. Loeff overeenkwam.
Een meer uitgebreid arbeidsveld, waarin hij een meer onmiddelijken, practischen
invloed konden uitoefenen op den gang - ik zeg niet van de eigenlijke Staatkunde maar wel der wetgeving in haren geheelen omvang trok hem aan en opende zich
weldra voor hem.
Nadat hij bij de verkiezing van 7-21 Januari 1874 tegenover Dr. Kuijper in het
hoofd-kiesdistrict Gouda het onderspit had gedolven, zond op 13 Maart 1876
Rotterdam hem, bij eerste stemming, als opvolger van den heer Blom naar de Tweede
Kamer der Staten Generaal. Zijne werkzaamheden als zoodanig verdeelden zich in
twee tijdvakken; het eerste loopende van af 15 Maart 1876- dag waarop hij voor het
eerst zitting nam - tot op 10 September 1878, toen hij zijn ontslag inzond wegens
zijne benoeming, bij K.B. van 1 September 1878, No 21, tot lid van den Raad van
State; het twééde van af 19 Februari 1884, toen Rotterdam hem, als opvolger van
den heer van Rees op nieuw naar de Tweede Kamer afvaardigde, tot op 23 December
1889, toen de presentielijst voor de laatste maal door hem werd geteekend.
Ik zal niet trachten eene, ware het dan ook min volledige, opsomming te geven
van het aandeel, dat van der Loeff als voorzitter van eene Afdeeling, als Rapporteur
omtrent wetsontwerpen, als deelnemer aan het openbaar debat; of wel - en dit vooral
niet te vergeten - als, schijnbaar, sleeping partner, aan den gang onzer parlementaire
werkzaamheden in die beide tijdvakken heeft genomen.
Uitlokkend ware zulks anders zeker; want ook in dezen geldt het: ‘Wo ihr's packt,
da ist's interessant’;
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maar éénerzijds zoude zulks den omvang eener levensschets als deze, verre te buiten
gaan; en anderzijds zijn aan de samenvatting van een zoodanig stuk der ‘histoire
contemporaine’ wezenlijke bezwaren verbonden.
Ik bepaal er mij dan ook toe om enkele grepen te doen op het zoo ruime veld zijner
werkzaamheden als Kamerlid en eenige bijzonderheden - overigens van publiek
domein - in de herinnering van zijne medeleden in het bijzonder terug te roepen;
bijzonderheden, die er tevens toe kunnen strekken om het karakter en de algemeene
richting van zijn optreden als lid der vertegenwoordiging te doen uitkomen.
De eerste rede in het Parlement uitgesproken - op 30 Mei 1876 - deed hem terstond
kennen als een spreker van den eersten rang, zoowel wat den vorm, als wat den
inhoud van het betoog betrof. Zij gold de bestrijding van het wetsontwerp tot
intrekking van het Keizerlijk Decreet van 30 December 1809, concernant les
Fabriques, en van eenige andere verordeningen van Franschen oorsprong omtrent
den Eeredienst, mede op grond dat, waar gedurende een zeker tijdvak de bestaande
uitkeeringen door de Gemeenten werden gehandhaafd, en daarna, mede gedurende
zeker tijdvak, eene afloopende vergoeding uit de Staatskas daarvoor in de plaats
zoude treden, er naar zijn oordeel geen genoegzame zekerheid werd gegeven, dat
niet ‘ex mera liberalitate’ toch door de Gemeentebesturen zoude worden verstrekt,
wat vroeger als verplichting werd aangenomen, doch, als zoodanig, was vervallen.
Dat die rede indruk maakte blijkt uit het - zeker niet alledaagsche - feit, dat van wege
de Regeeringstafel, bij monde van Minister Heemskerk, onverwijld daaraan hulde
werd gebracht, toen deze bewindsman zeide: ‘ik geloof, dat ieder van de aanwezige
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leden het met mij eens zal zijn, dat de eerste speech van den geachten spreker uit
Rotterdam - men moge nu met hem in gevoelen verschillen of niet - was wat men
noemt netjes’1.
En art. 3, derde lid der Wet van 8 December 1889 (Stbl. No. 175) betreffende het
lager onderwijs, in geen geringe mate ook op zijn initiatief als lid der Commissie
van voorbereiding in de Wet opgenomen, toont aan hoe zeer hij tot het laatste toe,
ook waar hij in eene goed geregelde, binnen nauw omschreven grenzen beperkte
uitkeering uit 's Rijks kas ten behoeve van het bijzonder, ook kerkelijk, lager
onderwijs, kon bewilligen, niettemin een putten uit de gemeentekas voor kerkelijke
doeleinden, waarvoor behoorlijke controle ontbrak, volstrekt verwerpelijk oordeelde.
Met welke gewaarwordingen hij de steeds toegenomen defensie-budgetten
beschouwde, bleef ook niet lang geheim.
Nadat hij reeds op 19 Juni 1876 gevraagd had: ‘hoe een oorlogsbudget van 24
millioen toch wel was te rijmen met de klacht, dat de vertegenwoordiging niets voor
de defensie overheeft?’ volgde op 30 November d.a.v.2 eene formeele aanklacht tegen
den toenmaligen titularis, ‘omdat hij als Minister van Finantiën - in den Minister van
Oorlog was zulks volkomen begrijpelijk - had getoond de kracht, de energie, het
weerstandsvermogen te missen, noodig om de voordracht te beletten van eene
begrooting van oorlog, opgevoerd tot het buitensporig cijfer van 26 millioen’. Legt
men nu hiernaast de interruptie op 6 December 1888, bij de ver-
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Handelingen 1875-1876, bl. 1644.
Handelingen 1876-1877, bl. 389.
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klaring van den toenmaligen Minister van Finantiën: ‘dat hij zich nooit verantwoord
zoude achten om aan zijn Ambtgenoot van Oorlog of Marine één cent te weigeren,
die zij op hunne verantwoordelijkheid voor de verdediging onzer onafhankelijkheid,
voor de handhaving van de eer des lands noodig achten’, door hem in het midden
gebracht: ‘Dan kunt Gij hooge budgetten krijgen’,1 dan blijkt ook in deze
overeenstemming te bestaan tusschen het begin en het einde van zijne politieke
loopbaan. Gingen van der Loeff onze onafhankelijkheid en de eer van ons land dan
niet ter harte? Zij die hem gekend hebben weten zulks wel beter; de voorrechten aan
het Burgerschap van den Ned. Staat verbonden, stonden hem daartoe te helder voor
den geest, en een ‘wereldburgerschap’, dat de grenzen der Staten uitwischt, was hem
ten éénenmale vreemd. Veeleer ware de verklaring m.i. niet uitsluitend in het hooge
eindcijfer op zich zelf - hoe zéér zulks ook zijn finantieel gemoed bezwaarde - te
zoeken, maar vooral in zijn gemis aan vertrouwen, door de uitéénloopende inzichten
van elkander opvolgende Bewindslieden opgewekt, dat de gelden der
belastingschuldigen - als Rijks-Advocaat wist hij bij ervaring met hoeveel moeite
deze vaak worden opgebracht - in dezen naar een vast stelsel, en op de meest
doeltreffende wijze zouden worden besteed.
Gevoelde van der Loeff in den regel zich niet bij voorkeur tot het voeren van
oppositie aangetrokken, er was ééne materie, waarin hij voor iedere Regeering, van
welke richting ook, een gevaarlijk tegenstander was, n.l. daar, waar het betrof
overeenkomsten door den Staat met particuliere of Rechtspersonen te sluiten.

1

Handelingen 1888-1889, bl. 471.
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Niet, dat hij in de allergeringste mate twijfelde aan de goede trouw der Bewindslieden
daarbij betrokken - daartoe stonden hij en de Regeeringen, met wie hij in aanraking
kwam, inderdaad te hoog - maar omdat hij, waar ‘het een strijd geldt tusschen het
geldelijk belang van de aandeelhouders en dat van de groote gemeenschap, den
Staat’1, het zich tot plicht rekende, met het uitnemend onderscheidingsvermogen, dat
hem eigen was, iedere zoodanige overeenkomst tot in de geringste onderdeelen te
ontleden.
Van daar eenerzijds zijn onverbiddelijk vasthouden aan hetgeen hij noemde ‘den
eisch van het constitutioneele recht, dat bij geene overeenkomst lasten zouden worden
gelegd op den Staat, die zonder medewerking van de Staten-Generaal niet op den
Staat mogen worden gelegd’2; anderzijds de nauwgezetheid en het vuur, waarmede
hij werkte en sprak, in de gevallen dat zoodanige overeenkomst inderdaad aan zijn
oordeel werd onderworpen.
Van het eerste strekt ten bewijze de beraadslaging op 15 tot 17 December 18773
omtrent de door hem ingediende motie van orde, betreffende de overeenkomst op 3
October 1876 met de Maatschappij Zeeland aangegaan; alsmede zijne adhaesie aan
de motie op 6 Mei 18784 door zijn ambtgenoot van Kerkwijk ingediend, betreffende
de overeenkomst door den Minister van Waterstaat met de Gemeente Rotterdam op
18 Maart 1878 aangegaan.
Van het tweede getuigt zoo menig belangrijk rapport
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Handelingen. 25 Juli 1888, bl. 192.
Handelingen. 6 Mei 1878, bl. 679.
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of opgewekt debat; van welke alleen herinnerd worde aan het door hem geleid
onderzoek eener (buiten behandeling gebleven) overeenkomst met de
Ned.-Rhijn-Spoor-Maatschappij1; alsmede aan zijn aandeel in het langdurig debat
omtrent het wets-ontwerp tot verlenging en wijziging van het aan de Nederlandsche
Bank verleend octrooi, bij welke gelegenheid hij - het was op 20 Juli 1888 - indien
ik mij niet bedrieg de langste redevoering heeft gehouden, die van hem in de
parlementaire annalen staat opgeteekend.
En zijne nagenoeg laatste rede - gehouden op 18 December 18892 - was al wederom
gewijd aan de uitvoering van een met particulieren gesloten contract, waarbij hij er
op aandrong, dat toch vooral de belangen van den Staat in de eerste plaats zouden
worden in het oog gehouden.
Tijdens zijn lidmaatschap der Tweede Kamer kwam ook de regeling van het (lager)
volks-onderwijs herhaaldelijk in behandeling; en zoowel aan de Wet van 1878 (Stblad
No 127), als aan de Wetten van 11 Juli 1884 (Stblad No 123), en 8 December 1889
(Stblad No 175), - bij de twee laatste ontwerpen was hij als Rapporteur of lid der
Commissie van voorbereiding werkzaam - had hij een belangrijk aandeel.
Tweeërlei valt daarbij, in algemeenen zin, op te merken. Vooreerst het feit, dat,
bij geene dier drie gelegenheden, door hem aan de algemeene beraadslagingen werd
deelgenomen.
Wie zulks aan gebrek van belangstelling in de regeling
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van het volks-onderwijs zoude toeschrijven, zoude zich aan groote miskenning
schuldig maken, en daarenboven al aanstonds wederlegd worden door zoo menige
voortreffelijke rede bij onderdeelen dier wetten gehouden.
Maar daarenboven: voormeld feit stond bij die wetten niet op zich zelf, maar vormt
een opmerkelijken trek in zijne geheele parlementaire loopbaan; uiterst zelden vindt
men van der Loeff vermeld onder de sprekers, hetzij bij de algemeene staatkundige
beraadslagingen, hetzij bij die over belangrijke wets-ontwerpen, bij welker artikelen
hij zich waarlijk niet onbetuigd liet.
Vraagt men mij, waaraan zulks is toe te schrijven, dan zoude ik geneigd zijn de
oorzaak daarvan te zoeken in zijne vroegere loopbaan als Advocaat, waardoor hij
zich méér tot de practische behandeling en afdoening van concrete punten, dan wel
juist tot theoretische beschouwingen omtrent vraagstukken van meer algemeenen
aard - ‘de tijd van nota's; van protesten; van phrases’, zooals hij de algemeene
beschouwingen eens noemde1, - aangetrokken gevoelde.
Ten andere.
De Wet van 8 Dec. 1889 (Staatsblad No 175), aan welke hij als lid der Commissie
van voorbereiding een zoo groot aandeel had genomen, bevatte ongetwijfeld
bepalingen, waarvan hij, - en hetzelfde geldt verscheidenen zijner politieke vrienden
- in vroeger jaren niet zoude hebben vermoed, dat zij met zijne medewerking daarin
zouden zijn opgenomen.
Voor mij, die juist met dat gedeelte van zijne politieke werkzaamheid zoo van
nabij bekend ben geweest, en wien de bijzonderheden, in en buiten geschrifte,
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daarvan nog zoo levendig voor den geest staan, is de verklaring daarvan niet moeielijk.
Eensdeels werd hij daartoe geleid door de vaststaande overtuiging, dat eene
verstandige Staatkunde gebood die Wet, afkomstig van een Bewind, welks
individueele leden, en van eene Kamermeerderheid, die in vroegere omstandigheden,
wel eens geheel andere denkbeelden over ons openbaar lager onderwijs hadden
ontwikkeld, zooals zij uit den smeltkroes der schriftelijke en mondelinge behandeling
te voorschijn trad, tot stand te doen komen, juist in het belang van het openbaar lager
onderwijs zelf, omdat dit, - in enkele opzichten zelfs verbeterd - voortaan buiten den
eigenlijken strijd der staatkundige partijen werd geplaatst.
Maar voor een goed deel was zijne houding ongetwijfeld ook een weêrslag op
hetgeen door hem in de zitting van 26 September 1888 bij eene andere materie zoo
kernachtig werd uitgedrukt: ‘Men behartigt het best 's lands zaken, niet door altijd
scherp tegenover elkander te staan, maar door ook te waardeeren wat er goed is, ook
in onze tegenstanders; en, Goddank! er is aan beide zijden der Kamer nog wèl wat
goeds’1.
De overtuiging, dat de door hem in dezen gevolgde gedragslijn de juiste was
geweest, heeft hem dan ook, ik zeg zulks uit persoonlijke ervaring, geen oogenblik
verlaten; en bleef, ook toen hij reeds niet meer bij machte was zijn mandaat als
volksvertegenwoordiger in het openbaar te vervullen, maar in alles wat daartoe
betrekking had een levendig aandeel bleef nemen, volkomen ongeschokt.
Ook gedurende het eerste gedeelte zijner parlementaire
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loopbaan, was van der Loeff overigens als Rapporteur met de voorbereiding van nog
andere zeer belangrijke Wetsontwerpen belast. Ik bepaal mij tot de vermelding van
het Wetsontwerp, houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering1, aan de samenstelling van welks voorloopig verslag hij een zeer
werkdadig aandeel heeft genomen.
Het Kon. Besluit van 1 Sept. 1878, No 21, houdende de benoeming van Mr. van der
Loeff tot lid van den Raad van State was even onverwacht als verrassend. Welke de
juiste oorzaak is geweest van zijn daaruit voortgevloeid terugtreden - zij het dan ook
tijdelijk - uit het parlementaire leven, is mij nooit volkomen duidelijk geworden;
trouwens ik heb die reden ook niet getracht uit te vorschen.
Wanneer ik mij echter herinner hoe, betrekkelijk niet lang te voren - het was op
6 Mei 18782, - door hem werd verklaard: ‘ik had mij liever niet geplaatst gezien in
de zeer onaangename noodzakelijkheid om òf eene stem uit te brengen, die
ongewenscht kan zijn voor eene bevriende Regeering, òf wel mij door partijbelang
te laten beheerschen tot het uitbrengen van eene andere stem dan die mijne overtuiging
mij veroorlooft; dit laatste echter doe ik onder geene omstandigheid en voor niemand’,
dàn acht ik de gissing niet te gewaagd, dat althans een der motieven ook hierin was
gelegen, dat hij voorzag in de naaste toekomst bij vernieuwing voor die ‘zeer
onaangename noodzakelijkheid’ te zullen
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geplaatst worden. Wat hiervan echter ook zijn moge, 's Lands Vergaderzaal zoude
zijn tegenwoordigheid niet bij voortduring ontberen; want toen de Afgevaardigde
voor Rotterdam, de heer O. van Rees, bij Kon. Besluit van 20 Januari 1884 No 2,
was benoemd tot Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië, werd hij bij de verkiezing
van 13 Febr. 1884 al wederom bij eerste stemming opnieuw tot
volksvertegenwoordiger gekozen en nam hij op 19 Febr. d.a.v. als zoodanig zitting.
Hoe zeer zijne terugkomst in hun midden door zijne Medeleden werd gewaardeerd,
blijkt uit het feit, dat hij reeds over het tijdvak Mei - Juni d.a.v. tot Voorzitter zijner
Afdeeling werd benoemd, een feit dat zich sinds dien zeer dikwijls herhaalde.
De Staatkundige gegevens, waaronder deze tweede periode van zijne parlementaire
loopbaan begon, waren geheel andere dan die, welke den aanvang zijner eerste
kenmerkten.
In 1876 waren alle kenteekenen aanwezig, dat de richting, waartoe hij behoorde,
welhaast geroepen zou worden en bij machte zoude zijn de teugels van het bewind
over te nemen; in 1884 daarentegen was het voor die richting blijkbaar een eisch van
verstandig beleid ‘de se recueillir’, en te trachten met een Bewind, dat in hoofdzaak
hare staatkunde volgde, wetgevenden arbeid, in het bijzonder de herziening der
Grondwet, tot stand te brengen.
Van der Loeff aan wiens scherpen blik die gegevens niet konden ontgaan, hield
blijkbaar daarmede rekening; en zoo mogelijk in mindere mate nog dan in zijne eerste
periode zich met algemeene staatkunde bezig houdende, legde hij zich met de volle
werkkracht, die hem eigen was, er op toe om door het oefenen van opbouwende
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kritiek de voorgestelde ontwerpen van wetgeving, in zijn geest gewijzigd, tot stand
te doen komen; of wel, onder zijne leiding, nieuwe banen voor verdere wetgeving
te onderzoeken.
Zijne bemoeijingen èn als Rapporteur, èn als spreker, raakten de meest
uiteenloopende onderwerpen; onverschillig of het gold Fiscale Wetgeving; Staatsrecht
in engeren zin; Indische aangelegenheden; onderwerpen van justitieelen aard; door
den Staat te sluiten contracten; wáár en hoe dikwijls hij ook in de Sectien, in de
Rapporteurs-Vergaderingen, in het publiek debat optrad, verzekerden zijne uitgebreide
en tot in alle bijzonderheden doordringende kennis, en zijn meesterschap over taal
en vorm hem bij vernieuwing een aandachtig gehoor en overwegenden invloed.
Ik zal, te meer waar ik reeds hierboven aanleiding vond om meer dan één onderdeel
zijner werkzaamheid uit dit tweede tijdperk, met gelijksoortig uit het eerste te
verbinden, ook ten dezen niet in eene breede uiteenzetting treden; maar wensch mij
in hoofdzaak te bepalen tot twee hoofdmomenten daarvan; nl. zijne medewerking
tot de herziening der Grondwet, èn zijn optreden als Voorzitter der parlementaire
Commissie tot het houden eener enquête omtrent overmatigen arbeid en den toestand
van fabrieken en werkplaatsen hier te lande.
Vooreerst dan de herziening der Grondwet.
Het Ministerie Heemskerk, in 1883 opgetreden, had de banier der
Grondwets-herziening ontplooid, en daarmede het zegel gedrukt op de zienswijze
van den Minister Kappeyne van de Coppello, die reeds eenige jaren vroe-
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ger - tijd wanneer, en omstandigheden waaronder mogen hier onbesproken blijven
- van oordeel was, dat onze hoogste Staatswet met de eischen en gegevens van het
oogenblik in overeenstemming moest worden gebracht.
Toen van der Loeff in de Kamer terugkeerde, was het Rapport der betrokken
Staats-Commissie reeds uitgebracht; en werden de Regeerings-voorstellen allengs
ingewacht.
Was hij met de voorgenomen herziening op zich zelve ingenomen?
Daarover openlijk uitgesproken heeft hij zich, voor zooveel mij bekend is, niet;
en evenmin komt mij eene bepaalde aanleiding voor den geest, waarom ik die vraag
in bevestigenden zin zou durven beantwoorden.
In elk geval - dit is zeker - niet omdat eene zeer sterke uitbreiding van het kiesrecht
die daarvan - zij het dan ook wat vroeger of later - het gevolg zoude zijn, hem zoo
bijzonder aantrok; integendeel, en dat heeft hij nooit verborgen gehouden, hij duchtte,
ook al sloot hij zijne oogen niet voor de politieke en sociale eischen van het oogenblik,
bij voortduring, dat in deze ondoordachte stappen zouden worden gedaan; en dat het
kiesrecht zoude worden toegekend ook aan hen, die vanwege hunne geringe
ontwikkeling of sociale afhankelijkheid niet in staat of bij machte waren daarvan
met oordeel des onderscheids gebruik te maken.
Van de vragen, die Thorbecke stelde in zijne aanteekeningen op de Grondwet,
deel I, bl. 212, 2de uitgave: ‘Wáárom is het bovenal te doen?
‘Om het middel, de oefening van het Kiesrecht als zoodanig; òf om de uitkomst?
om de kiezers of om de keuze? Moet men velen laten kiezen, al wordt de waarborg
voor de beste keuze er door verzwakt’? zoude

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

199
van der Loeff, naar het mij voorkomt, het meest geneigd zijn geweest de laatstgemelde
vraag ontkennend te beantwoorden.
Niet, ik zeg dit uit volle overtuiging, dat hij onder de ‘beste keuze’ die verstond,
welke hem politieke geestverwanten aanbracht, - hem, wien Regeerings-adspiratiën
vreemd zijn gebleven, leidden inderdaad dergelijke nevenbedoelingen niet - maar
wel omdat hij, die uit eigen ervaring wist hoe zwaar eene taak voor den
Volksvertegenwoordiger is weggelegd, zich niet konde losmaken van de vrees, dat
eene ongebreidelde uitbreiding van het kiesrecht de politieke macht in handen zoude
brengen van hen, die het best met blinkende en klinkende leuzen de scharen zouden
weten te bewerken.
En van de proefnemingen, die daarvan allicht het gevolg zouden kunnen zijn, was
hij, die eerder geneigd was de zaken van hare donkere, dan van de lichtzijde te bezien,
en die in zijne veeljarige praktijk had geleerd hoe zeer in de Maatschappij het een
met het ander onafscheidelijk samenhangt, van nature afkeerig.
Wat hiervan echter ook zijn moge, dit staat vast, dat, toen de Grondwets-herziening
eenmaal aan de orde was gekomen, hij loyaal en met volle kracht aan een goeden
afloop daarvan is bevorderlijk geweest.
Ten bewijze daarvan strekke het feit, dat hij twéémaal opstond om, namens zijne
politieke vrienden, de verklaring afteleggen, dat zekere gedragslijn door hem werd
aangenomen ten einde te voorkomen ‘dat de goede eindafloop van het geheele werk
in gevaar zou worden gebracht’.
Het geschiedde in de zitting van 11 Mei 18871 met
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betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in het VIde Hoofdstuk der Grondwet; en
in die van 17 Juni 18871 met betrekking tot de ingediende amendementen op de door
de Regeering voorgedragen kiestabel.
Welk krachtig aandeel van der Loeff overigens aan de behandeling der
Grondwets-herziening heeft genomen, blijkt uit tal van redevoeringen, door hem bij
die gelegenheid gehouden; en uit zoo menig voorstel door hem ingediend, waarvan
niet weinige ook inderdaad werden aangenomen.
Zoo kwam de Redactie van art. 19 2de lid; art. 70; art. 76; art. 126; art. 140; art.
145; art. 154; art. 166, 5de 6de lid; geheel of goeddeels volgens zijne voorstellen of
aanwijzingen tot stand.
Van waarde zullen daarbij in het bijzonder blijven de redevoeringen door hem
gehouden met betrekking tot de wijze van verantwoording der Rijksuitgaven en
inkomsten; en die betreffende de zg. administratieve rechtspraak. Zij munten uit
zoowel door volkomen meesterschap over de materie, die het gold, als door den
uitnemenden betoogtrant.
Ten andere: de enquête. Onder dagteekening van 12 Aug. 18862, werd door de heeren
Goeman Borgesius en tien anderen, (waaronder Mr. van der Loeff niet voorkwam),
bij de Tweede Kamer ingezonden een voorstel tot het houden van een onderzoek
(enquête), a. omtrent het tegengaan van overmatigen arbeid; b. omtrent den toestand
van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het
welzijn der werklieden.
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Voor hen, die weten hoe groot een aandeel van der Loeff later heeft gehad aan de
practische uitvoering van dat voorstel, zal het eenige verwondering opwekken, dat
hij zich aanvankelijk daarbij zoo zeer op den achtergrond hield.
Noch onder de Commissie van Rapporteurs, noch onder de Sprekers over dat
voorstel viudt men hem vermeld, maar zulks was ook volkomen in harmonie met
den stelregel, door hem onveranderlijk gevolgd, om zich niet op den voorgrond te
stellen, wanneer hij het onderwerp niet volkomen meester was; en op het terrein der
zg. sociale Wetgeving had hij zich nog niet opzettelijk bewogen.
‘Er is een tijd van zwijgen en ik hoop, zoolang ik de eer zal hebben lid dezer Kamer
te zijn, daaraan nimmer ongedachtig te blijven’, zoo sprak hij in de zitting van 31
Mei 18761.
Maar nadat hij in de vergadering van 13 October 1886, bij directe Kamerkeuze,
onder de 9 leden waaruit de Enquête-Commissie zoude bestaan werd benoemd, en
welhaast tot voorzitter daarvan werd aangewezen, bleek spoedig op welke
voortreffelijke wijze hij zich van zijne uiterst moeijelijke taak kweet.
Vooreerst wat de voorbereiding daarvan betrof.
Wat hij in de maanden, die de getuigenverhooren voorafgingen, gedaan heeft om
niet alleen geschikte getuigen te vinden, maar ook om op de hoogte te komen van
den aard der verschillende industrieën, van de plaatselijke toestanden, van de kapitaalen arbeidsverhoudingen, grenst schier aan het ongeloofelijke. In het begin stond men
voor eene terra incognita.
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Het was zelfs niet bekend welke fabrieken er bestonden, en hoeveel werklieden er
werkzaam waren; alleen de statistiek der stoomwerktuigen was in orde. Al het andere
moest worden opgespoord en bijgewerkt; zonder volledige voorbereiding - dàt zag
hij dadelijk in - zoude men telkens gevaar loopen een verkeerden greep te doen;
zoude juist datgene, waarop het het meest aankwam, niet aan het licht komen; zoude,
met een woord, het groote werk onvermijdelijk mislukken.
En toch was er weinig tijd beschikbaar; want binnen enkele maanden moesten de
verhooren een aanvang nemen.
Soms werd hij zelf moedeloos, vooral als hij stuitte op onwil en tegenwerking;
maar toen Januari aanbrak - toen was hij gereed!
Al zijne medeleden stonden verbaasd over de werkkracht, welke hij ontwikkeld
had. Van hetgeen hij door correspondentie niet te weten had kunnen komen, had hij
zich door eigen aanschouwing op de hoogte gesteld; en toen het verhoor begon, bleek
aanstonds zijn veelomvattende kennis van instellingen, toestanden en verhoudingen,
waarvan men niet vermoedde dat hij, of iemand, iets afwist. Daardoor alleen was het
hem mogelijk zijne vragen zoo te stellen, dat ontwijken niet mogelijk was, en dat
een volledig beeld der toestanden in de verschillende instellingen zich allengs
ontwikkelde.
Wat de verhooren zelve betreft, de bijzondere gave om die te leiden, welke hem
reeds als Advocaat had gekenmerkt, kwam ook hier aan het licht. Hij wist als
Voorzitter terstond het vertrouwen der getuigen te winnen.
Waar het soms den schijn had, alsof hij tegenover enkelen minder humaan te werk
ging, daar oordeelde men alleen zoo, omdat men niet wist, dat hij òf bij
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zijn voorbereidend onderzoek met onverschilligheid of tegenwerking had te kampen
gehad; of wel gegrond vermoeden had, dat men er op uit was om te trachten de
waarheid te verzwijgen. Een opmerkelijk bewijs van zijn tact leverde het verhoor
van sociaaldemocratische werklieden uit Amsterdam op.
Het mistrouwen, dat deze aanvankelijk koesterden wist hij spoedig te doen
vervallen; en toen hij ten slotte vroeg: ‘Hebt Gij nu nog uit U zelven iets mede te
deelen’, luidde het antwoord: ‘Wij zijn hier gekomen in de overtuiging dat de enquête
tegen de werklieden was gericht; maar het is ons gebleken, dat er een ernstig
onderzoek wordt ingesteld, en dat de heeren het goed bedoelen. Als wij Zondag
vergadering hebben, zullen wij dan ook niet in gebreke blijven, aan onze vrienden
onzen indruk mede te deelen’1.
Aan de wijze, waarop de enquête had plaats gehad, bracht ook de Regeering hulde
toen zij, bij monde van den Minister Heemskerk in de zitting van 26 September
18872, verklaarde: ‘De Regeering heeft bij gelegenheid van de sluiting der vorige
zitting, met de ontbinding samenvallende, reeds groote ingenomenheid en
belangstelling betuigd met het onderwerp der enquête; èn - wat meer zegt - met de
wijze, waarop die is gehouden’.
Eenmaal gewapend met de ervaring bij de enquête door hem opgedaan, was hij
dan ook bereid en gereed om zijne kennis te doen strekken tot het in het leven roepen
of voorbereiden van maatregelen in het belang van de arbeidende klassen.
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‘Er moet van dit onderwerp iets groeijen; wij moeten er mede in eene veilige haven
komen; en dáárom moeten wij, ieder op onze beurt, bereid zijn eene concessie te
doen’, zoo sprak hij op 22 Maart 18891, bij de behandeling van het Wetsontwerp tot
het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van
vrouwen; en ook de door hem medeonderteekende Verslagen omtrent het voorstel
van den heer Domela Nieuwenhuis tot het nemen van maatregelen tegen de
gedwongen winkelnering; omtrent het voorstel der Regeering tot waarborging van
de vrije beschikking der werklieden over hun verdiend loon; alsmede omtrent het
Regeeringsontwerp betreffende een voortgezet onderzoek door eene Staatscommissie
aangaande den arbeid in fabrieken, enz. - aan de samenstelling van welke Rapporten,
hij, als Voorzitter, ongetwijfeld een ruim aandeel heeft gehad - strekken ten bewijze,
van de zorg en de toewijding, waarmede hij zich ook aan onderwerpen van sociale
wetgeving wijdde, en daarin belang stelde.
Maar ook op dat terrein en vooral dáár ‘omdat niets gemakkelijker is dan in zake
van sociale hervorming te schetteren met groote woorden’1, bleef hij een verklaard
tegenstander van algemeenheden; van het stellen van desiderata, zonder dat de wijze
en de vorm van verwezenlijking daarvan ook nog slechts éénigermate waren omlijnd.
‘Voor mij, zoo sprak hij op 19 Maart 1889, ‘is de zaak van hetgeen men noemt
Kamers van arbeid, nog eenigzins schemerachtig’, en de Minister van Justitie kwam,
door zich met die opvatting homogeen te ver-
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klaren, hem weldra geruststellen, dat zulks niet aan gebrek van doorzicht zijnerzijds
was te wijten1.
Aan de herziening van het Wetboek van Strafvordering (Staatsblad 1886, No 5) nam
van der Loeff, ook in het openbaar debat, een zeer levendig aandeel, en hoezeer het
belang der persoonlijke vrijheid en van de rechten der verdediging daarbij voor hem
op den voorgrond stonden, bleek uit zoo menige rede destijds door hem uitgesproken.
Dat hij, in dit opzicht, niet lichtelijk te bevredigen was, getuigt ook de scherpe
woordenwisseling daarover in de zitting van 23 October 18852.
Tusschen het eerste en het tweede tijdperk van zijne parlementaire loopbaan ligt zooals reeds hierboven werd herinnerd - het door hem vervuld lidmaatschap van den
Raad van State, waaraan ten slotte enkele regelen mogen worden gewijd.
Bij Kon. Besluit van 1 September 1878, No 21, als zoodanig benoemd, nam hij op
10 Sept. d.o.v. zitting.
Destijds gold nog de bepaling van art. 13 der Wet op den Raad van State van 21
Dec. 1861 (Stblad No 129), die eene periodieke afwisseling der leden in de
verschillende Afdeelingen gebiedend voorschreef; en in verband waarmede art. 38
van het Kon. Besluit van 4 Sept. 1862 (Stblad No 174), bepaalde, dat een nieuw
benoemd lid van den Raad lid wordt van de Afdeeling waarin de vervangene zitting
had.
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In welke mate bedoelde bepaling er toe konde leiden om te verhinderen, dat van de
meer speciale bekwaamheden der individueele leden ten opzichte der verschillende
takken van Staatsdienst ten meesten nutte werd gebruik gemaakt, kwam juist in dit
geval treffend aan het licht. Benoemd in de plaats van den heer Jhr. Cornets de Groot
van Kraaijenburg, werd van der Loeff ingedeeld bij de Afd. voor Oorlog en Marine;
en het was slechts aan toevallige omstandigheden, nl. de opvolgende ongesteldheden
van de Staatsraden van Mulken, van Vladeracken en Bachiene toeteschrijven, dat
hij mede werkzaam konde zijn successievelijk in de Afdeeling Finantiën,
Buitenlandsche Zaken en Binnenlandsche Zaken; geheel accidenteel evenwel, zoodat
hij b.v. na het overlijden van Generaal van Mulken weder uit de Afdeeling Finantiën
en Buitenlandsche Zaken trad, en de Generaal Beijen juist daarin zitting nam.
Werd aan van der Loeff dus eene plaats onthouden in de Afdeeling voor Finantiën,
zoo hadden daarentegen in de Afdeeling Oorlog en Marine geen der beide militaire
specialiteiten, de Staatsraden Jansen en Beijen zitting!
Geen wonder dan ook, dat de Raad van State, gebruik makende van de bevoegdheid
hem toegekend bij art. 25 der Wet, aan den Koning in overweging gaf een wetsvoorstel
in te dienen tot afschaffing der periodieke afwisseling der Afdeelingen van den Raad;
welk voorstel heeft geleid tot de Wet van 28 Juni 1881 (Stblad No 123), en dat tot
het nemen van dit initiatief door den Raad in de voornaamste plaats door v.d. Loeff
is medegewerkt, kan op goede gronden worden aangenomen.
Toen, in verband met die Wet, ook het Kon. Resluit van 1862 moest worden
veranderd, oefende hij ook op
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die wijziging, tot stand gekomen bij het K.B. van 16 Nov. 1881 (Stblad No 177),
belangrijken invloed uit; waarna hij definitief werd aangewezen om zitting te nemen
in de nieuwe Afdeeling Finantiën, tot welker Voorzitter hij onmiddellijk werd
benoemd, en sinds dien is gebleven.
Gedurende de jaren, dat hij deelnam aan de beraadslagingen van den Raad, in
pleno, werden aldaar hoogst belangrijke Wetsvoorstellen en andere voordrachten
behandeld; en het ligt voor de hand, dat bij het ontwerpen en vaststellen der
betrekkelijke adviezen, - voornamelijk die, welke meer in het bijzonder de Afdeeling
Finantiën aangingen - zijne veelzijdige kennis en ervaring grootelijks van dienst
zullen zijn geweest.
Onder die wetsontwerpen kunnen in het bijzonder worden gemeld, die;
tot bekrachtiging van eene overeenkomst met de Hollandsche IJzeren Spweg
Maatschappij (Wet van 29 Dec. 1882, Stblad No 291); tot wijziging van art. 2 der
Wet van 29 Jannari 1863 (Stblad No 4), betreffende het Kanaal door Holland op zijn
smalst, en de verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar Zee (later
ingetrokken);
tot bekrachtiging eener overeenkomst met de Ned. Ind. Spweg Mij betreffende de
overdracht der lijn Batavia-Buitenzorg, (mede later ingetrokken);
het eerste (door de Tweede Kamer verworpen) Handelstractaat met Frankrijk;
het (door de Tweede Kamer verworpen) Wetsontwerp tot teruggaaf van het
waarborg-kapitaal van den Spoorweg Rotterdam-Munster;
het Wets-ontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de Ned.
Handelmaatschappij (Wet van 12 Juni 1883, Stblad No 67);
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het Wets-ontwerp tot invoering van het Wetboek van Strafrecht (Wet van 15 April
1886, Stblad No 64);
dat tot wijziging van art. 240 der Gemeente-Wet, (Wet van 26 Juli 1885, Stblad
o
N 169); voorts:
verschillende ontwerpen betreffende den Suiker-accijns.
Nog in een ander, voorwaar niet minder belangrijk, opzicht was van der Loeff in den
Staats-Raad werkzaam. Toevallig toch ontstond korten tijd na zijne benoeming, eene
vacature in 's Raads Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur’, wegens het eervol
ontslag als lid dier Afd. verleend aan den Staats-Raad Meeussen in wiens plaats hij
bij K.B. van 1 October 1878 No 8, werd aangewezen.
In gemelde Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, straks bestaande uit de
heeren van Reenen, als Voorzitter, de Vries, Heemskerk, van der Loeff, en Smidt,
als leden, had eene vereeniging van specialiteiten op burger-rechtelijk en
staats-rechtelijk gebied zitting, die inderdaad éénig mocht worden genoemd; en waar
van der Loeff van zijne werkzaamheid als zoodanig bij voortduring de meest
aangename en dankbare herinnering bleef behouden, getuigt zoo menig duidelijk en
kernachtig Verslag in de Handelingen dier Afdeeling opgenomen, met welke
nauwgezetheid hij zich ook daarvan placht te kwijten.
Zijne krachtige en grootendeels met goeden uitslag bekroonde pogingen bij de
grondwets-herziening, om de tot standkoming van eene deugdelijke administratieve
regtspraak, en zulks wel door andere dan de gewone burgerlijke Rechtscollegiën, en
met afzonderlijke Rechtspleging, mogelijk te maken, hebben dan ook, ongetwijfeld,
voor een belangrijk deel haar oorsprong te danken aan de ervaring als lid dier
Afdeeling door hem opgedaan.
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Deze had hem, die mede zoo uitnemend doorkneed was in en vertrouwd met de
burgerlijke Rechtspleging, tot de vaste overtuiging geleid der juistheid van hetgeen
reeds 40 jaren te voren Thorbecke had geleerd, toen hij schreef: ‘De Wetgeving naar
welke de politische Rechter moet recht spreken, een van het Burgerlijk Recht geheel
onderscheiden tak, door verschillende beginselen geregeerd, eischt, om in haar
verband te worden gekend, afzonderlijke studiën, voorbereiding, oefening. Het is
bijkans onvermijdelijk, en de voorbeelden zijn niet verre, dat de burgerlijke Rechter
aan wien een politisch geschil wordt onderworpen er den aard van miskent, dewijl
hij het met een burgerlijk rechts-oog beschouwt’1.
Bij K.B. van 16 Februari 1884 No 6, werd aan van der Loeff - gekozen tot lid der
Tweede Kamer, - eervol ontslag verleend als lid van den Raad van State.
In deze periode van zijne publieke werkzaamheid valt overigens nog de vervulling
van meerdere belangrijke hem opgedragen Commissiën.
Zoo werd hij bij K.B. van 22 Nov. 1878, No 26, benoemd tot lid der
Staats-Commissie voor de herziening van het Wetboek van Koophandel, waarvan
de heer Mr. J.G. Kist, Voorzitter; en de heeren Mr. J.A. Fruin; Mr. T.M.C. Asser;
Mr. M.J. Pijnappel; en Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland, leden (de laatste tevens
Secretaris) waren; welk lidmaatschap hij bleef vervullen tot na zijne verkiezing tot
Kamerlid in 1884.

1

Thorbecke: Bijdrage tot de herziening der Grondwet 1848; bl. 85, 86.
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Uit de Notulen dier Commissie blijkt, welken belangrijken invloed van der Loeff op
de besluiten dier Staats-Commissie heeft uitgeoefend; niet alleen door zijne
eigenaardige zeggings-kracht, maar vooral ook door zijn echt practischen geest en
langdurige ervaring als Advocaat.
Het was daarbij steeds zijn streven zooveel mogelijk op de bestaande bepalingen
voort te bouwen en die met gewijzigde toestanden in overeenstemming te brengen,
liever dan geheel table rase te maken.
Bij sommige onderwerpen, waar het geheel nieuwe rechtsinstellingen gold, kon
die methode natuurlijk niet gevolgd worden; en dan bleek hij ook volkomen in staat
iets nieuws te scheppen.
Zoo was hij belast met het stellen der vraagpunten en het ontwerpen der artikelen
betreffende het ‘Handels-Register’, die grootendeels in zijn geest werden
geformuleerd.
Eveneens werd hij op 30 October 1880 gevolmachtigd als Gedelegeerde van het
Nederlandsch Gouvernement bij de internationale Commissie voor de bescherming
van den industrieelen eigendom te Parijs; en uit de Procès-Verbaux is op te maken
welk ijverig aandeel hij ook aan die debatten heeft genomen.
Het resultaat dier conferentie was in zooverre voor ons land niet onbelangrijk, dat
wij als contracteerende partij tot de conventie zijn toegelaten, ofschoon de octrooien
bij ons zijn afgeschaft.
Als erkenning zijner toen bewezen diensten werd van der Loeff bij Besluit van
den President der Fransche Republiek, d.d. 25 December 1880, benoemd tot officier
van het Legioen van Eer.
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Op den Sden October 18891 sprak van der Loeff, ter herdenking van zijn pas ontslapen
Ambtgenoot Mr. Greeve o.a. de navolgende woorden: ‘nog in de laatste dagen, die
achter ons liggen, heeft hij van de trouwe plichtsbetrachting, die altijd een kenmerk
van hem is geweest, een in waarheid treffend bewijs gegeven, toen hij,
niettegenstaande zijn bitter lijden, met zijn zoo deerlijk gesloopt lichaam in ons
midden verscheen, om te doen wat hij begreep zijn plicht te zijn’, (nl. te stemmen
voor de Wet op het Lager Onderwijs van 1889).
Profecy - naar mijne welgevestigde overtuiging zelfbewuste profecy - van hetgeen
welhaast ook van hem zoude worden getuigd.
Het was op 23 Dec. 1889 - de laatste dag, dat de Tweede Kamer voor haar
Kerst-reces bijeen was - dat hij zijne laatste rede in het Parlement hield2; en reeds
acht dagen daarna legde hij zich op de lijdenssponde neder, waarvan het hem niet
vergund zoude zijn, in weêrwil van grenzenlooze toewijding zoo der zijnen, als van
de Mannen der wetenschap wederom op te staan; met de daad, ten opzichte van de
openbare werkzaamheden der Kamer bezegelende, wat hij op 26 September 1888
met het meest volkomen recht ten opzichte van haar sectie arbeid omtrent zich zelven
konde getuigen: ‘zoolang ik lid van de Kamer ben geweest, geloof ik niet dat ik ooit
in de Sectiën heb ontbroken’3.
Al spoedig ontwikkelde zich eene ziekte in de ruggewervels, die hem, na een
bijwijlen uiterst smartelijk lijden van ruim 13 maanden, op 22 Januari 1891 ten

1
2
3

Handelingen 1889-1890, bl. 133.
Handelingen als boven, bl. 759-761.
Handelingen 1888-1889, bl. 63.
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grave sleepte; nog vrij onverwacht, en terwijl juist kenteekenen van beterschap zich
in klimmende mate schenen voor te doen, die hemzelven, de zijnen, en zijne vele
Vrienden met blijde verwachtingen vervulden.
Ongetwijfeld heeft hij reeds van af het voorjaar van 1889 gevoeld, dat zijn sterk
lichaam-gestel werd ondermijnd; althans schreef hij aan een zijne vrienden op 23
Mei 1889: ‘het kwade is, dat ik nu ook op mijne kamer mij onplezierig ga gevoelen;
uit loomheid en uit lusteloosheid tot elke bezigheid’.
Hoe zeer hij zich wist te beheerschen, blijkt wel het best uit den arbeid dien hij,
in weêrwil daarvan, in den loop van 1889 nog als lid der Commissie van voorbereiding
van de Wet op het Lager Onderwijs, en bij het mondeling debat daarvoor heeft
verricht; alsmede uit het feit, dat hij eerst nàdat het Kamer-reces was begonnen - en
dàn nog als het ware gedwongen door zijne omgeving - er in bewilligde voor zijne
blijkbaar reeds vergevorderde kwaal geneeskundige hulp in te roepen.
Ook gedurende zijne lijdensperiode verliet de meest levendige belangstelling in
openbare en bijzondere aangelegenheden hem geen oogenblik; en waar zijn ziekbed
zeer dikwijls het vereenigingspunt was van deelnemende Vrienden - tot de meest
uitéénloopende richtingen behoorende - werden deze bij voortduring getroffen, niet
alleen en zelfs niet in de eerste plaats, door den helderen geest, dien zwaar en
aanhoudend lichaamslijden niet vermocht te doen tanen; maar vooràl ook door de
wijze waarop hij in vele - ook bijzondere - belangen bleef deelen, en voor ieder een
vriendelijk en opwekkend woord over bleef houden.
De mare van zijn overlijden op 22 Januari 1891,
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bracht dan ook, in wijden kring, diepe ontroering te weeg, en het is, voorwaar, geen
alledaagsch verschijnsel dat omtrent iemand, die zoolang en zoo ijverig heeft
deelgenomen aan de practische politiek van den dag, door geestverwanten en
tegenstanders op eene wijze konde worden, en ook werd getuigd, als omtrent dezen
Staats-man èn in 's Lands Raadzaal op 23 Januari 18911; èn bij zijne ter aarde
bestelling op 26 Januari d.a.v., te Eik- en Duinen geschiedde. Inzonderheid het woord
gesproken door den Minister van Binnenl. Zaken, Jhr. de Savornin Lohman - een
politiek tegenstander - werd met waardering vernomen; en de ongekunstelde en
spontane rouw toen door zoovelen aan den dag gelegd, bracht als van zelf het
Horatiaansch: ‘multis ille bonis flebilis occidit’ op de lippen.
De kracht, die van Van der Loeff is uitgegaan, komt mij voor niet in de eerste plaats
te moeten worden gezocht in hetgeen door hem als politiek persoon werd bevorderd
of gewerkt; en zulks wel om meer dan eene reden.
Vooreerst: welke gevestigde overtuiging hij ook voor zich zelven moge hebben
gehad omtrent de meest belangrijke punten van Staatsbeleid en Staatsbestuur, zoo
had hem toch de ervaring te zeer geleerd hoe tal van zaken - en daaronder zeker niet
uitsluitend de minst belangrijke - voor tweeërlei beschouwing vatbaar zijn, dan dat
hij, hetgeen hij zelf voor waarheid hield, ook als objectieve waarheid durfde
vooropstellen; maar juist daardoor mistte hij ook eene kracht, die tot groote
hervormingen moet in staat stellen.

1

Handelingen 1890-1891, bl. 635.
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Ten andere: stelde hij de eischen ten opzichte van anderer arbeid hoog, - jegens
oppervlakkigheid en schijngeleerdheid was hij onverbiddelijk, - veel hooger nog
stelde hij die voor zich zelven.
Men moet met hem hebben gewerkt om te weten met welke zorg iedere arbeid
door hem werd overwogen, gesteld, herzien, vervormd, dikwijls van meet af aan
begonnen, alvorens hij den moed vond dien te voorschijn te doen komen; eene
eigenschap, die - hoe lofwaardig ook - ongetwijfeld indien hij immer had kunnen
besluiten om als Hoofd van een Dep. van Alg.-Bestuur op te treden, eene ernstige
schaduwzijde voor hem zoude hebben gehad.
‘Wat is de kunst van redigeren toch zwaar, vooral op wetgevend terrein’, zeide
hij herhaaldelijk tot mij, als wij tot gemeenschappelijken arbeid waren geroepen; en
wanneer men in gevaar kwam met eigen werk te zeer ingenomen te geraken, was
het beste middel om te dien aanzien ontnuchterd te worden, wel dit, het eens aan zijn
scherpen blik te onderwerpen!
Wellicht licht daarin voor een gedeelte ook de verklaring van het feit, dat hij zoo
weinig voor de Pers heeft geleverd; ofschoon de naaste aanleiding daartoe wel gelegen
zal zijn geweest in den veel omvattenden arbeid van anderen aard, die gedurende het
beste deel zijns levens van hem werd gevorderd.
Mij althans zijn slechts twee bijdragen van zijne hand bekend, beiden betreffende
onderwerpen van staatsrechtelijk-financieelen aard.
De eene is te vinden in de Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en
Gemeente-bestuur in Ned., deel I, bl. 20 vlg., betreffende de Gemeente-Wet in verband
met de grondbelasting; de andere, mede te vinden
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in gemelde Bijdragen, deel XIX, bl. 75, vlgg., behandelde beteekenis en doel van de
Wet op de Middelen vermeld in artikel 119 (thans art. 123) der Grondwet.
De invloed, dien van der Loeff overal en ten allen tijde heeft uitgeoefend, had dan
ook eenen dieperen grond en daardoor een meer uitgestrekt gebied.
Zijne persoonlijkheid, door degenen die hem niet of slechts van uit de verte kenden
dikwerf aangemerkt als niet geheel vreemd aan eene lichtvaardige, misschien zelfs
lichtzinnige, beschouwing van personen en zaken, kenmerkte zich, integendeel, door
eene ernstige, soms zelfs tot zwaarmoedigheid leidende, opvatting van leven en
levenstaak.
Zij vond hare uiting in eene onafgebroken plichtsbetrachting, waardoor zij, die
met hem in aanraking kwamen, als onwillekeurig zich tot hem aangetrokken, maar
ook tegelijkertijd tot navolging aangespoord gevoelden.
PLICHTSBETRACHTING:
dáárvan getuigden de toewijding en de liefde aan zijne Ouders bewezen, die te hooger
stegen naarmate deze door de jaren hulpbehoevender werden naar lichaam of geest;
dáárvan weet zijn gezin te gewagen, waarvoor hij zonder ophouden gearbeid en
gedurende het beste gedeelte zijns levens in den meest letterlijken zin des woords
heeft gezwoegd;
dáárvoor dankt hem zijne Vaderstad, wier welvaart en tegenspoed een deel van
zijn eigen bestaan waren geworden, en die hare steeds toenemende ontwikkeling
voor een goed deel ook aan zijne aanhoudende zorg verschuldigd is;
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maar die heeft er hem bovenal toe geleid om met de rijke gaven waarover hem de
beschikking was gegeven, te woekeren ten behoeve der Maatschappij, waarvan hij
lid; van het Vaderland, waarvan hij Burger was; en voor wie zijn, betrekkelijk
vroegtijdig, verscheiden een verlies oplevert, dat, niet alleen naar mijn oordeel, niet
lichtelijk wordt overschat!
's G r a v e n h a g e , 9 Juni 1891.
J. ROËLL.
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Levensbericht van Dr. Th.J.H. Borret.
Gaarne geef ik eene levensschets van den beminnelijken geleerde, die eene halve
eeuw ons medelid was, en wiens naam hierboven wordt genoemd. Toch moet ik
erkennen, daartoe in ongunstige omstandigheden te zijn. Geen enkel dagboek, geen
vertrouwelijke brieven, geen snippertje beschreven papier van zijne hand staan mij
ten dienste, om aan mijne schets dien gloed van leven, die hooge aanschouwelijkheid,
die tintelende kleur te geven, die het geschetste beeld vaak zoo aantrekkelijk maken.
Ik heb niets dan wat van hem gedrukt is, de herinnering van eenige zeldzame, zeer
sporadische, persoonlijke aanrakingen, en bovendien de stem der openbare geruchten,
die zoo dikwijls aan de Muze der Historie belangrijke berichten in het oor fluistert.
Niets anders kan ik doen, dan wat zoo menigmaal in de aan Borret altijd bijzonder
dierbare wetenschap der epigraphiek op Katacomben-inscripties met goeden uitslag
werd aangewend: beproeven uit de overal verspreide brokstukjes en scherven, soms
met een enkel woord, dan weêr met eene enkele letter beschreven, een geheel samen
te stellen, dat de waarheid weêrgeeft, zoo trouw mogelijk.
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Doch er is nog een ander bezwaar. Hoe het aan te leggen, om de antieke gestalte, die
vóór mij staat, zoo te schilderen, dat het portret geene al te vreemde figuur maakt in
de galerij? Ik zal eenigszins andere verven dan de gewone op mijn palet moeten
nemen: anders doe ik de natuur tekort. Maar zal het gebruik dezer kleuren geene
disharmonie met de overige schilderijen te weeg brengen, hoe bescheiden die kleuren
ook worden aangebracht? De spelende Oudheid gewaagde van eene stroomnimf,
Arethusa naar ik meen, wier beek in den Alpheus uitmondde, maar beider
waterstroomen bleven naast elkander voortvloeien zonder zich te vermengen. Iets
dergelijks heeft ook in ons Nederland plaats: er zijn twee stroomingen die niet
ineenvloeien. Het eene gedeelte onzes volks weet om zoo te spreken niets van het
innerlijke leven des anderen, het begrijpt dat andere niet of zeer weinig, en
wederkeerig. 't Zijn klanken uit eene andere wereld, die men verneemt. Hoe zal het
mij dan gelukken, een Levensbericht van Borret samen te stellen, dat allen voldoet?
Ik zou het ook niet gewaagd hebben, dit te beproeven, indien ik niet vertrouwde op
eene meer dan gewone welwillendheid. De uitdrukking van dit vertrouwen is
inderdaad geene alledaagsche Captatio benevolentiae, waaraan ik mij niet schuldig
maken wil.
Theodorus Josephus Hubertus Borret werd den 18en April 1812 te 's Hertogenbosch
geboren uit eene oude en aanzienlijke, algemeen geachte familie, die verscheiden
leden telde, om hunne diensten aan Kerk of Staat vermaard.
Van zijne vroegste jeugd is mij weinig anders bekend, dan dat hij reeds in zeer
jeugdigen leeftijd roeping begon te gevoelen voor den geestelijken stand. Ontwaakte
toen
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reeds ook in hem de archeoloog der toekomst? Het schijnt. Want anders zou hij nooit
eene bijzonderheid hebben onthouden, die hij nog in hoogen ouderdom gaarne
vertelde.
‘Uit de herinneringen mijner eerste jeugd is mij bijgebleven, - het zijn zijne eigene
woorden, - dat wanneer ik in de vacantie te Gemert was, waar vroeger leden mijner
familie woonden, ik meermalen een bezoek bracht aan een wel wat zonderlingen,
geheel alleen levenden grijsaard, die juist niet behoeftig was, geloof ik, maar toch
bijkans als een arme leefde. Sommigen hielden hem voor een vromen kluizenaar,
anderen, minder welwillend, voor een sterrenkijker of toovenaar. Dikwijls toonde
hij mij, als eene kostbare reliquie, eene oude Sphaera, die, naar hij voorgaf, vroeger
aan Macropedius, (den Gemertschen grammaticus Joris Lanckveld), had toebehoord,
en met haast nog meer enthusiasme een grooten ouderwetschen foliant, van welken
hij mij dan altoos twee of driemaal zeide, dat het de Geographia van den grooten
Ptolemaeus was, ‘opdat ik het niet zou vergeten!’ Wie weet, of wellicht het oude
boek niet een exemplaar der rarissima van Bologna (zoogenaamd die van 1462, maar
met meer waarheid van 1491) was? Soms beknorde hij mij, maar altoos vriendelijk,
dat ik dien schat niet genoeg bewonderde. Ik heb naderhand - er verliepen eenige
jaren - nooit vernomen, waarheen het Museum van den kluizenaar is verhuisd.
Vermoedelijk is het als oude rommel verschacherd of weggeworpen. Wie weet, of
niet de Ptolemaeus van 1491 tot kastpapier is gedegradeerd? De hemelglobe, zei mij
later een oud moedertje, dat hem nog had gekend, was als een ‘tooverachtig ding’,
dat tot niets deugde, verbrand geworden. Sic transit gloria mundi!’1

1

De Katholiek. Deel XCVII, bl. 94, 95.
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De humaniora beoefende de jeugdige Borret aan het Athenaeum te Brussel, en van
Lesbroussard, na de Belgische revolutie van 1830 Minister van Onderwijs, maar toen
nog professor aldaar, leerde hij, wie Ptolemaeus en zijne Geographie waren.
Daarna studeerde hij in het seminarie Hageveld, te Voorhout bij Leiden. Hier
beoefende hij de grondbeginselen der wijsbegeerte, en zette tevens het werk van die
klassieke vorming voort, die eene zijner voortreffelijkheden heeft uitgemaakt.
Vervolgens deed hij als theologisch student zijne intrede in het seminarie te Warmond.
Het schijnt zeker, dat zijn hart toen reeds gewonnen was voor de schoonheid der
beeldende kunst: ten minste er moet nòg in eene onzer pastoriën een portret van hem
bestaan in olieverf, door hemzelf op zeer jeugdigen leeftijd geschilderd.
Te Warmond voltooide hij zijne studiën niet: hij verbleef er slechts een jaar, en
vertrok toen naar Rome, het leerboek der wereld- en kunstgeschiedenis, welks letters
steenen monumenten zijn.
O Roma felix, quae duorum Principum
Es consecrata glorioso sanguine.
Horum cruore purpurata ceteras
Excellis orbis una pulchritudines1.

Borret was onder de eerste katholieke jongelieden uit ons land, die in deze eeuw de
wereldstad voor hunne studiën kozen, maar niet de allereerste. Reeds een vijfof zestal
jaren was hij voorafgegaan door Meijer en Eu-

1

Brev. Rom. In Festo Ss. Ap. Petr et Paul. Hymnus ad Vesp.
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lenbach en Beelen en Hafkenscheid en anderen, waarvan meer dan een later eene
opmerkelijke plaats heeft bekleed. Beelen werd hoogleeraar in de Oostersche talen
aan de universiteit van Leuven. Hafkenscheid, de vurige kloosterling, wiens
eigenaardige welsprekendheid door weinigen werd geevenaard, door niemand
overtroffen, werd de stichter van de Congregatie der Redemptoristen in Nederland,
en heeft al predikende ons vaderland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
Engeland, Schotland en Ierland doorkruist onder verbazenden toeloop, en zijne
herinnering leeft nog voort onder den naam van Pater Bernard. Wat van Borret is
geworden, zullen de volgende bladzijden trachten te doen zien.
Ik kan slechts gissen, welke aandoeningen het gemoed van den jongeling doordrongen
bij zijne aankomst in dat wonderbaar schoone Italië, het land waar citroenen en
oranjes bloeien in het donkere loof, het land, welks helderblauwe lucht zich
weêrspiegelt in den even helder doorschijnenden boezem des oceaans; ik kan slechts
vermoeden, waarheen zijne eerste schreden gingen in de Eeuwige Stad. De reusachtige
Sint-Pieter, het geheimzinnige Colyseum, met martelarenbloed gepurperd, het
Pantheon, Santa Maria della Rotonda geworden, het Forum Romanum, met zijne
herinneringen van twee en een half duizend jaren, het Atrium der Vestalen, - waar
de maagdelijkheid, als was zij dan ook gedwongen en tijdelijk, toch als eene lichtende
schemering zweefde te midden van de schaduwen des heidendoms, - de kerken van
San Giovanni in Laterano, en van Santa Croce in Gerusalemme, en honderd anderen,
- dan de Nederlandsche, door Duitschers in bezit genomen kerk van Santa Maria
dell' Anima, waar Paus Adriaan VI, en
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Kardinaal Enckevoirt, en zooveel andere minder beroemde landgenooten rusten, de
Katacomben met hare aantrekkelijke verborgenheden, de eenzame Via Appia,
omzoomd van in puin vallende gedenkteekenen, - men moet wel besluiten, dat de
indrukken op Borrets jeugdigen en bijzonder ontvankelijken geest krachtig zijn
geweest, en den doorslag hebben gegeven voor zijne geheele toekomst.
Hij studeerde aan de Gregoriaansche Universiteit, gewoonlijk het Collegium
Romanum genoemd. Hoe de studiën daar waren ingericht, hoe ernstig en streng ze
werden opgevat, heeft de bekende theoloog en Würzburgsche professor Dr. Hettinger,
zelf een leerling van het Collegium Romanum, weinig jaren geleden omstandig
beschreven1, en ook is nog eene Series lectionum van die jaren in mijn bezit. Liever
wil ik hier de schetsjes overnemen, door Borret zelf van een paar zijner leermeesters
vluchtig geteekend.
‘Pater Francesco Saverio Patrizi S.J. was de praefectus studiorum en tevens
professor der Exegese en van het Hebreeuwsch. Och, wat dierbare man, die Pater
Patrizi, even diepgeleerd als engelachtig vroom, uit een der aanzienlijkste en rijkste
geslachten der Eeuwige stad (de markiezen Patrizi) gesproten, en oudste broeder van
den Kardinaal Patrizi, toen Vicaris van Paus Gregorius XVI. Hij had van zijn
eerstgeboorterecht en zijne rijkdommen afstand gedaan om Jesuïet te kunnen worden.
Menigmaal heb ik hem gezien met ontbloot hoofd en de baret in de hand zijn jongeren
broeder, den Kardinaal, aan de porta maggiore van het Collegium ontvangend. Hij
was eene rijzige, ietwat gebogen, maar forsche gestalte

1
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van edele houding en voorkomen, met die distinctie aan lieden van goeden huize
eigen die zich niet beschrijven laat. Zijne blanke, bleeke gelaatskleur, zijne blauwe
oogen, zijn blonde, reeds grijzende haren, schaars op het breed ontwikkelde voorhoofd
verspreid, gaven hem meer het aanzien van een Rus of Deen, dan van een echt Italiaan.
Als men hem van verre gadesloeg, scheen hij afgetrokken, ernstig, peinzend, met
een greintje van melancholie, wat immers, volgens Aristoteles, aan meest alle mannen
van hooger stempel eigen is. Maar in den vertrouwelijken omgang was hij de
welwillendheid, vriendelijkheid en voorkomendheid zelf. Wat kon hij goedhartig tot
ons afdalen, fideeltjes met ons praten, als ware hij een onzer, en ons dan door zijne
storielle en lazzi opvroolijken! Hij mocht ernstig en peinzend er uitzien, doch van
binnen was het in dat edelaardig en kinderlijk vroom gemoed altoos kermis. Ik heb
altoos het geheim van die blijmoedigheid en van die bereidvaardigheid om alles voor
allen te zijn gezocht in de diepe godsvrucht, die hem kenmerkte. In waarheid kon
hij met den H. Franciscus il Serafico in zijne Fioretti van zich getuigen:
Un arbore d'amore con gran frutto
In cor plantato me dà pascimento;

en waar de liefde Gods woont, zei allerschoonst Raimundus van Savooie, treedt ook
de blijdschap binnen: Ex amore nascitur gaudium tanquam fructus eius. Zóó was
het in dat oprecht vroom, geheel aan God gewijd gemoed. Als Professor der Exegese
was Pater Patrizi niet een der schitterendste, maar toch der degelijkste hoogleeraren.
‘Pater Francesco Manera gaf gewoonlijk les in de meer speculatieve Dogmatiek.
Een merkwaardig man, die vóórdat hij te Rome kwam, Kanselier geweest was der
Uni-
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versiteit te Turijn. Hij was in alles eene ietwat buitengewone personaliteit. Zelfs in
zijn voorkomen en manieren. Hij bezat niet die aantrekkelijkheid en faciliteit van
omgang, die Patrizi en Perrone aan ons studenten zoo beminnelijk maakten. Manera
had in zijne verschijning, vooral voor een Italiaan, iets ongemeen gecompasseerds
en afgemetens, ik zou bijkans zeggen stroefs, wat hem wel hielp om nooit zijne
onverstoorbare sereniteit te verliezen, of wanneer andere Italianen bij 't disputeeren
in furia schoten, doodbedaard te blijven; maar hem toch, althans in ons oog, minder
hartelijk en voor ons aantrekkelijk maakte. In al zijne bewegingen heerschte zekere
roideur, zelfs als hij uit beleefdheid eene buiging maakte, iets waarmede hij, gelijk
alle Italianen, niet zuinig was. Dat weinig elastiek, haast onbuigzaam voorkomen
deed de Romeinsche studenten, die gaarne schertsen, van hem zeggen: Pare aver'
inghiottito un bastone; en deed mij later punten van vergelijking vinden tusschen
zijne onplooibare figuur en die van wijlen den minister Thorbecke. Om de waarheid
te zeggen, vond ik hem wel wat stijf en hoekerig; want zelfs als hij glimlachte, wat
maar zelden gebeurde, kwam er geen golvende lijn, maar alleen een flauwe hoek in
zijne lippenplooi.
‘Pater Manera gaf les in de speculatieve Dogmatiek, maar deed ook nu en dan
eene excursie op het gebied der Patristiek. Toen ter tijd was hij juist bezig om, met
Italiaansche breedvoerigheid, te handelen over de al- of niet-αυθεντια der werken
van Dionysius den Areopagiet. Zijne beschouwingen waren, geloof ik, een meesterstuk
van diep ingrijpende kritiek; dock voor mij, nog ongeoefenden homo novus, wel wat
dur de comprendre, gelijk, meen ik, Montaigne zegt. Het onderzoek duurde drie
weken. Bij die gelegenheid vroeg mij op zekeren dag mijn
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geliefde Meester, Pater Perrone, hoe ik het wel maakte met de Areopagitica van Pater
Manera. ‘Och, caro mio padre, antwoordde ik, wat zal ik u zeggen? Pater Manera
gebruikt, wanneer hij les geeft, drie soorten van gesticulatiën, welke, wat mij betreft,
de juiste scala aangeven van mijn begripsvermogen. Bij de eerste gesticulatie (een
bedaarde handbeweging) zit ik met alle aandacht te luisteren, want ik kan dan, met
eenige inspanning natuurlijk, den spreker goed volgen. Bij de tweede, (den wijsvinger
der rechterhand in de hoogte) zie ik wat mistroostig naar den Professor op, want ik
heb veel moeite om tot hem te genaken. Maar bij de derde gesticulatie (de geheele
hand tot bij het voorhoofd gebracht), kijk ik niet meer naar Pater Manera, maar naar
de studenten van het Collegium Germanicum - de Romeinen, die veel van een lazzo
houden, noemden hen gamberi cotti, gekookte kreeften, wegens de roode toga's die
zij droegen - die natuurlijk als Duitschers alles begrijpen.’ Pater Perrone schoot in
een gullen lach, gelijk hem eigen was, zag mij guitig in de oogen, gaf mij een tik op
de wang, en zei mij toen: Siete un vero birbone, wat ik liever hier niet vertaal.
‘Pater Perrone had in zijn uiterlijk weinig aantrekkelijks, veeleer het tegendeel;
zoodat Dr. Hettinger niet aarzelt, te bekennen, dat hij bij de eerste ontmoeting met
Perrone van hem geschrokken was: so hässlich war seine Gestalt: ein wahres
Sokratesgesicht auf einem gleichfalls unschönen Rumpfe. Met minder overdrijving
en meer waarheid voegt hij er bij: Erst wenn er sprach, verschönerten sich seine
Züge; dann konnte er zuweilen hinreissen. Ik mocht den veelzijdig geleerden, maar
ook veelzijdig beminnenswaardigen man gaarne, en verbeeld mij ook (minus sapiens
dico), dat ik hem niet geheel onge-
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vallig was. Met hem en P. Patrizi dorst ik het vertrouwelijkst omgaan. Perrone noemde
mij, als hij in extra goede luim was (in kwade was hij nooit) nu en dan Borrettone,
denkelijk wel omdat ik niet van de kleinste was. Dan zei hij mij schertsend: ‘Gij zijt
wel is waar een Noorman, maar draagt een naam, dien men ten minste kan uitspreken:
ma quei benedetti nomi Tedeschi!’ Ik heb dit laatste nooit aan mijne condiscipelen
van het Germanicum durven oververtellen. - Dit zijn mijne kleine anecdota uit mijne
ontmoetingen met mijne drie altoos dierbare Meesters roemwaardiger gedachtenis’1.
Laat mij hier nog bijvoegen, dat in dien tijd ook een ander jongeling, Giacchino,
of liever Vincenzo Pecci te Rome studeerde, dezelfde die later Paus Leo XIII
geworden is. Deze had toen den doctoralen graad reeds verworven en was opgenomen
in de Academia ecclesiastica, de bekende kweekschool te Rome ter opleiding tot de
praelatuur en de diplomatie voor jongelieden uit aanzienlijke familiën. Hij kwam
slechts uit liefhebberij, als hospitant, de lessen bijwonen van den hoogleeraar Pater
Francesco Minera, en dan was Borrets plaats schuin tegenover hem, in de groote
Aula van het Collegium, waar in de zestiende eeuw, wat hooger dan zij zaten, in een
coretto achter traliewerk verscholen, Paus Gregorius XIII, de stichter van het
Collegium, naar de lessen van den beroemden Suarez kwam luisteren1. Nu reeds
moet worden vermeld, dat een der allerlaatste werken van Borrets hoogen ouderdom
eene epigraphische hulde aan zijn grooten medeleerling op diens jubelfeest in 1888
geweest is.
Het kan niemand bevreemden, dat wie van onze land-

1
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genooten Rome bezocht zich wendde tot den jeugdigen en beminnelijken Borret. Hij
was de altijd bereidvaardige cicerone van zijne landgenooten van elke belijdenis en
van nog vele anderen van andere nationaliteit, en welk een cicerone! Zijne studiën
hadden hem voortdurend meer neiging gegeven tot oudheidkunde en
schoonheidskennis, hij was er ervaren in, en bekend met al wat er op het gebied van
kunst en oudheid bezienswaardig was, en deelde gaarne van de schatten zijner
wetenschap mede aan elk die er om vroeg. Bij dat alles verzuimde hij zijne eigenlijk
kerkelijke studiën allerminst, en zag ze ook meer dan eens met het eeremetaal
gekroond. In 1836, den 28en Mei, ontving hij te Rome de priesterwijding, en keerde
niet lang daarna naar het vaderland terug, gepromoveerd tot doctor in de theologie.
Eerlijk had hij den doctoralen ring verdiend. Maar heeft hij vóór zijn vertrek
gedronken uit de Fontana di Trevi? Immers dan komt men er terug, en hij heeft
Rome nooit wêer gezien. Maar het vierjarig verblijfaldaar werd nooit uit zijn geheugen
gewischt.
Nu was Borret dan uit het zonnige Italië terug in zijn vaderland van het noorden,
waar, in spijt van nevel en stormen en donkere lucht, de voorvaderlijke trouw en de
blijvende, edele vriendschap de harten verwarmt en ze aan elkander smeedt voor een
menschenleven lang… en voor hierna! Hij was terug in het éénige, onvergetelijke
vaderland. Alles droeg hier nog de sporen van den ongeregelden, bijna ontredderden
toestand, waarin de Katholieken twee en een halve eeuw hadden verkeerd. Aan het
hoofd van het seminarie te Warmond stond een Belgisch priester. Het
aartspriesterschap van Holland, Zeeland en Westvriesland, het voornaamste der zeven
aartspriesterschappen, die de zoogenaamde
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Hollandsche Zending uitmaakten, werd bekleed door een Duitscher, in de omstreken
van Munster geboren, den hoogeerw. heer Gerving. En de geheele Zending zelve,
die onmiddellijk onder den Paus stond, werd in zijn naam bestuurd door een Italiaan
met den titel van Vice-Superior, Mgr. Antonucci. Dat was een op den duur onhoudbare
toestand.
In dien stand van zaken ontving de jeugdige doctor zijne benoeming tot hoogleeraar
der H. Schrift aan het seminarie te Warmond, waar hij in het najaar van 1837 zijne
werkzaamheid begon.
Het personeel dezer inrichting was toen zeer klein in getal: 28 leerlingen werden
in hun geestelijk leven en in hunne studiën geleid door slechts drie priesters; de eerw.
heer Chedeville stond aan het hoofd. Dit was een Mechelaar, in 1770 geboren. Hij
had zijne studiën gemaakt bij de Oratorianen en aan de Universiteit van Leuven, en
den graad van baccalaureus behaald; de tijdsomstandigheden verhinderden hem, tot
dien van doctor op te klimmen. Al spoedig pastoor geworden te Mechelen had hij
daar in de tijden der omwenteling, onder duizend levensgevaren volkomen
onverschrokken, zijne bediening uitgeoefend, verkleed en in het geheim. Eene kamer
in het ouderlijke huis was door hem daartoe als kapel ingericht, en het was in diezelfde
kamer, door een wonderen samenloop, dat hij eene halve eeuw daarna stierf, na 36
jaren de Hollandsche Zending te hebben gediend in het seminarie te Warmond1. Zijne
Gallikaansche opiniën, die ik in geen geval zou willen onderschrijven, mogen mijne
oogen niet sluiten voor wat hij verdienstelijks in Holland heeft verricht. Nog vele
jaren
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later schreef Borret over hem: ‘Hij was doorkneed in de lezing der Oudvaders, vooral
van Augustinus, van wiens exegetische of dogmatische tractaten er bijna altoos een
fraai exemplaar van de Benedictijner uitgave op een staanden lessenaar bij hem
openlag. In de oude talen, wier kennis voor de wetenschappelijke Bijbelverklaring
onmisbaar is, het Hebreeuwsch en Grieksch, was hij tamelijk ervaren, en wist dit
subsidium interpretationis met de soberheid den waren geleerde eigen, en zonder
omhaal van linguistische haarkloverij, aan de exegetische studiën dienstbaar te maken.
Daarbij was Chedeville een uitstekend beoefenaar der Moraal-theologie. Als docent
op den leerstoel had hij groote, eigenaardige verdiensten. Aan veelomvattende,
grondige kennis en bewonderenswaardige belezenheid paarde hij eene duidelijke,
aangename en boeiende voordracht, en bezat daarbij het zeldzame talent, om bij de
behandeling van elke belangrijke thesis, den hoofdinhoud en de noodzakelijkste of
nuttigste onderdeelen voor al zijne hoorders bevattelijk te maken, terwijl hij toch,
op 't eind, nog altoos voor de meer begaafden of gevorderden een wetenschappelijk
bijgiftje wist over te houden. Waarlijk, de commentaar was dikwijls voortreffelijker
dan de tekst! Was het dan te verwonderen, dat de begaafde meester grooten bijval
vond bij zijne leerlingen, en deze met gespannen aandacht aan zijne lippen hingen?…
‘Terwijl ik dit schrijf, rijst Chedeville's beeld na zoovele jaren, weer met
aangrijpende aanschouwelijkheid voor mijn geheugen. Mij dunkt ik zie hem nog
zitten op den katheder der kleine leszaal, den eerbiedwaardigen grijsaard, de handen
voor de borst samen gevouwen, in zijn deftig voorkomen en statige houding, met
zijn groot maar fraai gevormd hoofd, zijne helderblauwe oogen,
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vol uitdrukking en geest, zijne fijn besneden lippen, waarom dikwijls een schalksche
glimlach speelde, zijne buitengewoon frissche, bijna jeugdige gelaatskleur, die met
het nog welgevuld, doch sneeuwwitte hoofdhaar als in tegenspraak stond, en aan de
woorden van Hieronymus over Paulus Concordia deed denken: Pugnant cum rubore
capilli. Alles bij elkaar genomen was Chedeville eene hoogst aantrekkelijke
persoonlijkheid: er lag in zijne ernstig-vriendelijke tronie iets dat u scheen te zeggen:
‘treed onbeschroomd toe’, en ook iets dat er bijvoegde: ‘wees niet te vrij.’ Tegelijk
eerbied en vertrouwen, ontzag en liefde wekkend, door oprechte, waarlijk priesterlijke
vroomheid, strenge levenstucht en wonderbare gelijkmoedigheid uitmuntend, oefende
hij op professoren en studenten een grooten maar welverdienden invloed. Zijn persoon
vormde inderdaad een g e h e e l van natuurlijke en aangeworven begaafdheden, die
ik zelden in die mate zóó harmonisch vereenigd heb ontmoet, en die in President
Chedeville, in mijn oog althans - en altoos onder het noodig voorbehoud ten opzichte
van zijne opiniën - het ideaal veraanschouwelijkten, dat ik mij van een voortreffelijk
seminarie-bestuurder had voorgespiegeld’1.
Ik heb mij veroorloofd, dit fraai geschilderde, con amore bewerkte portret bijna in
zijn geheel over te nemen om tevens te doen zien, waartoe Borret op het gebied der
persoonsbeschrijving in staat was. En moet ik ook niet de overal verspreide stukjes
van een Katacombeninscriptie bijeen trachten te voegen?
Meer nog dan tot het verkeer met den eerbiedwaardi-
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gen grijsaard, voelde Borret zich aangetrokken tot zijne minder bejaarde
ambtgenooten, de eerwaarde heeren Brinkman en Pluym, vooral tot den laatste. Deze
merkwaardige man, Rotterdammer van geboorte, is later regent van het seminarie
Hageveld geworden, toen pater Passionist en vervolgens bisschop van Nicopolis in
Turkije en pauselijk bestuurder der Kerk in Wallachije, om ten laatste aan de verre
oevers van den Bosphorus te sterven als Aartsbisschop van Thyane, patriarchaal
vicaris van Konstantinopel en pauselijk delegaat voor de Kerken van het Oosten.
Zelf heb ik hem eens hooren verhalen, hoe hij in Bulgarije zijne in puin gevallen
kathedraal van Nicopolis, eene stichting nog der kruisvaarders, door de hooge opene
kerkramen was binnengeklommen. In de dagen echter, waarvan ik spreken moet,
telde hij nog geen dertig jaren. Op zijne studeerkamer kwam Borret dikwijls
aankloppen, als hij iets zeer fraais gevonden had, en op de donkere najaarsavonden,
als de regenvlagen tegen de vensterruiten van het seminarie kletterden, als het
knetterende haardvuur met zijn lichtende en verwarmende tongen als een gezellige
geest flikkerend en spelend door het vertrek rondwaarde, dan lazen de beide vrienden
de biografiën, door Thomas van Kempen van de Broeders van het Gemeene Leven
gemaakt, in die oude, aardige editie van Sommalius. Bij het lezen van Brinckerinck's
leven pasten zij dan de woorden van den schrijver der Navolging toe op hun beider
iets meer bejaarden ambtgenoot Brinkman, ‘onzen goeden Brink’, zooals zij hem
noemden, en verheugden zich, dat zelfs de klank der namen overeenkwam. Zou men
niet wanen, een tafereeltje van vier eeuwen geleden te aanschouwen?1
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Op nog ééne gestalte moet ik het oog vestigen, den bisschop van Curium, Mgr. van
Wijkerslooth. Hij was in 1833 bisschop gewijd, en aan de Hollandsche Zending
toegevoegd tot het verrichten der pontificalia, terwijl toch het bestuur der Zending
in handen bleef van de aartspriesters en den vice-superior, die de bisschoppelijke
waardigheid misten. Hoe zal ik dat duidelijk maken? Eenigszins op dezelfde wijze
als een minister van oorlog bevelen kan geven aan een hoofdofficier, in militairen
rang boven hem. De bisschop, wien een aanzienlijk vermogen als erfgoed zijner
familie ten dienste stond, had zijn oog laten vallen op het liefelijk gelegen dorpje
Oestgeest, niet verre van Leiden. Trok dat aloude, met klimop begroeide St.
Willibords-kerkje, waar zich eene overoude en schoone legende aan verbindt, hem
daarheen? Hij stichtte er het fraaie landgoed ‘Duinzigt’, en hierheen richtten beide
vrienden hunne schreden dikwijls. Of zij daar ook dikwijls uit de hooge ramen de
zon hebben zien ondergaan in de zee van vuur, die zij uitstortte over weiden en velden
en beemden tot aan de donkere duinen, waarachter de golvende, schuimende zee op
de kusten brak? Zij vonden er een gastvrij onthaal en belangstelling in hunne studiën,
want de kerkvoogd zelf was een tiental jaren als professor aan hun Seminarie nauw
verbonden geweest. Deze edelman met zijne fijn beschaafde manieren en de distinctie
van zijn voorkomen en onderhoud werd hoog door Borret geacht; de wuivende
boomen van Duinzicht en het witte koepeltje aan den grooten weg hebben vaak
belangwekkende gesprekken afgeluisterd.
Want de studiën van den jeugdigen en schitterenden geleerde gingen voort, en
bewogen zich, niettegenstaande
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alle uitstapjes op het gebied der Broeders van het Gemeene Leven, altijd meer in de
richting der Christelijke archaeologie en der kerkhistorie van de eerste eeuwen. Dit
bleek in 1842, toen het tijdschrijft ‘de Katholiek’ werd opgericht. Borret behoorde
tot de oprichters, en van zijne hand is het motto: Vindicamus haereditatem patrum
nostrorum1. Daarin legde hij de vruchten zijner werkzaamheid neder, en hield de
lezers op de hoogte van wat er nieuws op zijn veld van onderzoek gevonden of
geschreven werd. Soms ging hij ook wel buiten die grenzen. In 1851 verscheen in
genoemd maandwerk van zijne hand een ‘Zang der Obelisken’, die toen algemeene
bewondering verwierf.
Hij had dien samengesteld uit de verschillende opschriften der Obelisken te Rome,
en ik laat hem gaarne, een paar strofen verkort, volgen2:
ZIET HIER
HET KRUIS DES HEEREN
VLUCHT
VIJANDELIJKE MACHTEN
DE LEEUW UIT JUDA S STAM
HEEFT OVERWONNEN
CHRISTUS IS OVERWINNAAR
CHRISTUS HEERSCHT
CHRISTUS GEBIEDT
CHRISTUS SCHENKE ZIJN VOLK
DEN VREDE
VEREDELD EN VERHEUGD
RIJS IK HEMELWAARTS
VOOR DE GEHEILIGDE WONING
VAN HAAR

1
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WIER MAAGDELIJKE SCHOOT
ONDER DE REGEERING VAN AUGUSTUS
HET LICHT GAF
AAN DE ZON DER GERECHTIGHEID
WELEER
SCHRAAGDE IK MIJNS ONDANKS
OP BEVEL VAN CAESAR
DEN ONREINEN TEMPEL
EENER VALSCHE GODHEID
NU
DRAAG IK VOL VREUGDE
DE MOEDER VAN DEN WAREN GOD
PAULUS
IK ZAL UW NAAM ZEGGEN AAN ALLE EEUWEN
DE VUURKOLOMME
DEED HAAR LICHT SCHITTEREN
VOOR DE VOETEN DER GODVREEZENDEN
IN DEN NACHT
OM HUN DEN WEG TE TOONEN
DOOR EENE GEVAARVOLLE WOESTIJN
IN VEILIGHEID
DEZE KOLOM GELEIDT NAAR HET PALEIS DES VUURS
DE MAAGD
WIJST VAN HAAR VERHEVEN ZETEL
DEN WEG AAN
VUUR WATER ROTSEN PIJLEN
ALLES IS VERWONNEN DOOR DE LIEFDE
ROME
VERHEUG U IN DE GLORIE DER HEILIGEN
WIER LICHAMEN RUSTEN IN DEZEN TEMPEL
DE RECHTVAARDIGE LEEFT DOOR HET GELOOF
HET GELOOF KLIMT OP TOT GOD

Reeds in 1849 benoemde onze Maatschappij hem tot haar medelid, eene
onderscheiding, die hoog door hem werd gewaardeerd. Wanneer de Koninklijke
Akademie
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van Wetenschappen hem in haar midden opnam, kwam mij niet ter oore, maar van
algemeene bekendheid is het, dat hij daar onafgebroken lid was der commissie, die
te oordeelen had over de toewijzing van den gouden eerepenning door het legaat
Hoeufft bestemd voor het beste latijnsche gedicht, en dat zijne adviezen, altijd
smaakvol en keurig gestijleerd, in hooge mate de aandacht trokken.
Daar kwam, in het jaar 1853, de groote verandering, door welke het aartspriesterschap
van Holland, Zeeland en Westvriesland overging in het bisdom van Haarlem. De
toenmalige president van het seminarie Warmond, de hoogw. heer Van Vree werd
tot bisschop benoemd, en een der eerste ambtsdaden van den nieuw benoemden
kerkvoogd was, dat hij professor Borret, waarschijnlijk op diens eigen verzoek, als
pastoor van Vogelenzang aanstelde. Van zijne vroegere ambtgenooten was Brinkman
reeds lang pastoor van het Maagdenhuis te Amsterdam; Pluym, pater Passionist
geworden, reisde met zijn ordegenoot lord Spencer, Engeland rond of Schotland.
Dorpspastoor! Wie heeft in zijne jeugd de roerende bladzijden niet gelezen, die
Lamartine gewijd heeft aan den Curé de campagne, wie was niet verrukt over haar
inhoud? Dat is de poëtische zijde, maar er is nog een andere kant: de praktische
werkelijkheid. En hoe velen zullen zich indertijd verwonderd hebben over deze
benoeming van Dr. Borret, hoe velen zullen zich bezorgd hebben afgevraagd: Zou
die geleerde oudheidkenner ooit een goed dorpsgeestelijke kunnen wezen? Want een
pastoor ten platten lande, in onze streken ten minste, is een man wiens raad elk
oogenblik wordt ingeroepen voor allerlei zaken, familie-aangelegenheden en lastige
omstandig-
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heden: hij is als het ware de vader zijner geestelijke kinderen, ook onder het opzicht
hunner tijdelijke belangen.
Zou Dr. Borret al die zoo uiteenloopende en tijdroovende plichten naar eisch
kunnen vervullen? Hij heeft het gedaan, en op uitstekende wijze. Gaarne vergelijkt
men hem met dien Dr. Binterim, den vermaarden auteur van de Denkwürdigkeiten
der christl. Kirche, die evenzoo gedurende een lang leven dorpspastoor is geweest
te Bilk, bij Dusseldorf. Wondere geschiktheid van sommige karakters voor de meest
uiteenloopende werkkringen!
De pastoor van het bekoorlijke Vogelenzang liet zijne geliefkoosde studiën niet
varen, de dorpsgeestelijke doodde of verdrong in hem den archeoloog niet. Hij zette
zijne nasporingen nog met grooter ijver voort: het blijkt uit wat de drukpers van hem
ontving. Ook vergat de Kerk haren door zijne geleerdheid schitterenden, om zijn
minzamen omgang door elk beminden dienaar niet: toen in 1858 het kapittel der
kathedrale kerk van Haarlem werd opgericht, was Borret onder het getal der allereerste
kanunniken, tot welke ook zijn vriend Brinkman behoorde. De metropolitane kerk
van Parijs benoemde hem tot haren eere-kanunnik, Z.H. de Paus tot zijn
eere-kamerheer. En de Nederlandsche regeering hechtte hem het ridderkruis onzer
eerste orde op de borst: het Virtus nobilitat vond op die borst eene rechtmatige plaats.
Uit die dagen herinner ik mij met anderen een of tweemaal zijn gast te zijn geweest
in zijn nederige pastorie. Het kleine eetzaaltje had zekere distinctie: het aloude
familie-wapen versierde den schoorsteenmantel, en alles zag er u vriendelijk aan1.
Maar meer nog dan

1

Dit familiewapen is aldus: ‘In goud een geopende blauwe passer, de punten omlaag en
vergezeld van drie roode rozen, geknopt van goud en gepunt van groen. Helmteeken: de roos
uit het schild. Ook komt als helmteeken voor: de roos tusschen een gouden vlucht.’
Geslachtlijst van Borret. Geneal. en Herald. Arch. 's Gravenh.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

237
dit alles bekoorde mij de gemakkelijke, onderhoudende en hoogst leerzame
conversatie van den gastheer. Het moet in '65 of '66 geweest zijn. Hij was van meer
dan vijftig-jarigen ouderdom. Zijne hooge, een weinig gebogen gestalte, zijn fijne,
regelmatige trekken met dien lichten blos, die van gezondheid en levensmoed getuigt,
het tintelende vuur in zijn oog, maar vooral zijne scherts, altijd klassiek en nooit
pedant, deden terstond in hem een man van buitengewone gaven vermoeden. Ik hoor
nòg, hoe hij met bijzondere voorliefde eene anekdote vertelde uit het Rome der
Renaissance. Een der pausen, van de familie der Barberini, had ik weet niet wat
verricht, dat men toen als eene daad van wandalisme beschouwde, en aanstonds was
de kritiek met hare uitspraak gereed: Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini.
Een gemoedelijke glimlach bezegelde dat verhaal. Toen werden wij uitgenoodigd
zijne nieuwe, nog niet afgewerkte kerk in oogenschouw te nemen, ja inderdaad zijne
kerk. Want van hem was het hoofdidee van het architectonische plan, en vooral de
mozaïek-vloer van het presbyterium, waarvan men in Nederland te vergeefs de
wedergade zoekt, werd naar zijne teekening in gepolijst marmer uitgevoerd. De
rijkste prachtwerken over mozaïek-vloeren in de Italiaansche kerken werden voor
ons opengeslagen, besproken en beoordeeld met zaakkennis en hoogen
schoonheidszin. En aldus verlieten wij het poëtische Vogelenzang, met geestdrift
voor onzen beminnelijken gastheer in het hart.
Doch ik hob nog geen woord gezegd over zijn rede-
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naarstalent. Het is waar, de forsche, verpletterende slagen der wereldberoemde
meesters van het woord waren hem niet eigen; uit zijn mond zou men nooit een volzin
vernemen, als die bij den aanhef der lijkrede op Louis XIV le Grand, die tallooze
toehoorders van ontzetting deed opspringen op hunne zetels: Dieu seul est grand,
mes frères; hij kon zelfs met een puntje ironie glimlachen over wat hij gaarne zoo
guitig ‘hoogere-temperatuurpreken’ noemde; maar wat waren zijne gedachten
verheven en helder, klaar en rein, wat was alles dat over zijne lippen kwam, eenvoudig
en toch sierlijk, smaakvol en gekuischt, wat was zijne dictie schoon! En gaarne voerde
hij dat edele woord bij plechtige gelegenheden, reeds van de eerste tijden na zijn
terugkeer uit Rome af. De eerste rede, die ik van hem vermeld vind, dagteekent van
het jaar 1838, den 5en Februari. Dit was de feestdag van de liefelijke heilige Agatha,
door de bewoners van Lisse sinds onheugelijke tijden als hare beschermheilige
vereerd, en professor Borret hield de feestpreek. Een paar jaren later gaf hij in den
Haag, in het Fransch en twee jaren achtereenvolgens, eene reeks van conferenties,
zooals de Katholieken in onze tijden de toespraken noemen, die vroeger eeuwen
collaties geheeten hebben. Al wat er in den Haag aanzienlijks was, ook in de
diplomatieke wereld, trok de redenaar naar de Se. Teresia-kerk. Niet te verwonderen
is het, dat men hem gaarne zag optreden, wanneer een of ander geestelijke van naam
overleden was, en er bij de uitvaart een woord van hulde en waardeering van diens
nagedachtenis gesproken moest worden.
Ik herinner mij nog levendig de begrafenis van Mgr. Broere, dien wij allen als
onzen grooten meester vereerden. Het was midden in den winter en het weêr
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donker. De toen toch reeds zoo sombere kapel van Warmond, in de koornis met
zwarte draperiën behangen, toonde zich nog dubbel zoo donker. Het lijk lag op de
doodenbaar in het presbyterium. Mgr. Borret was uitgenoodigd om de lijkrede te
houden. Het Romeinsche purper verdween onder zijne witte koorkleeding. Daar
heerschte eene ademlooze stilte: aller harten klopten in de verwachting van wat hij
ging zeggen. Wat zouden de eerste woorden zijn, die over zijne lippen kwamen?
Zelf diep getroffen en onder veel geween aller aanwezigen begon hij:
‘Het was zonder aarzeling, en toch niet zonder schroom, mijne heeren, dat ik er
toe besloot, om in deze eerwaardige vergadering het woord te voeren bij de treurige
plechtigheid, die ons rondom de lijkbaar van een hooggeschatten ambtgenoot, van
een dierbaren broeder en vriend, van een geliefden en gevierden leermeester
verzamelt. Wat ik niet weigeren mocht, dat was een laatste blijk van hulde en
eerbiedige genegenheid, een laatste blijk van dankbaarheid ook, te brengen aan den
onvergetelijken man, die zoo hoog in aller achting stond aangeschreven, en die mij
zelven als mijn meester en vriend zoo dierbaar was; - wat ik vreezen moest, het was
dat ik al te onvolkomen, al te flauw en gebrekkig in mijne ter haast voorbereide
toespraak, de gevoelens zou kunnen uitdrukken zoowel van hooggestemde
bewondering als van diepe smart, die u aller harten bij dit onherstelbaar verlies
vervullen. Want met weemoed starend op het ontzielde lichaam, dat weleer het hulsel
was, de aardsche woontente van een zoo rijk begaafden als edelaardigen geest, roept
gij allen met mij, en duizenden in den lande roepen met ons uit: In Cornelius Broere
heeft de Kerk van Christus een wakkeren verdediger en plichtgetrouwen dienaar,
ons bisdom een uitmuntend priester en
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schitterend sieraad, dit huis een zijner verdienstelijkste leeraren, de wetenschap een
harer begaafdste voorstanders en beoefenaars verloren!’1
Zoo ging hij voort, maar ik mag mijne aanhaling niet verder vervolgen. Eenige jaren
later overleed zijn veeljarige vriend en voormalige ambtgenoot, Mgr. Brinkman, als
pastoor van het Maagdenhuis te Amsterdam en proost van het Haarlemsche kapittel.
Toen sprak Borret ter uitvaart: Vita vestra est abscondita cum Christo in Deo2. De
derde van het drietal, Mgr. Pluijm was verre afwezig, en droeg toen reeds den
bisschopsstaf in het oude land der Daciërs, Nicopolis in Bulgarije. Een paar malen
had hij sinds zijn vertrek het vaderland bezocht, en was dan ook samengekomen met
zijn onvergetelijken vriend Borret. Hoe menigmaal kwamen dan de oude
herinneringen ter sprake, de avonden in het Seminarie te Warmond, de lezingen uit
de Broeders van het Gemeene Leven, de gezamenlijke studiën in de Oostersche
liturgiën! Zijn laatste bezoek in Nederland was in 1869, en vijf jaren daarna overleed
ook hij te Konstantinopel, werwaarts hij verplaatst was met den titel van aartsbisschop
van Thyane, patriarchaal vicaris en pauselijk delegaat voor de Oostersche kerken.
Hem kon zijn vriend geene lijkrede houden, maar hij schreef zijn leven, dat helaas
slechts voor twee derden voltooid is geworden3.
Een oogenblik moet ik op mijne schreden in de tijdorde terugkeeren, en doen zien
hoe hoog Borrets welsprekendheid door zijne ambtgenooten werd gewaardeerd.

1
2
3

Kath. D. XXXIX. 26-33.
Kath. D. LI. 160.
Kath. D. LXV. 365-424. D. LXVII. 137-208.
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Het was in 1865, en het eerste Provinciaal Concilie sedert het herstel van het
bisschoppelijk bestuur werd in 's-Hertogenbosch gehouden, niettegenstaande Utrecht
de aangewezen stad had moeten zijn. Het was eene luisterrijke vergadering. Alle
waardigheid-bekleeders onder de katholieke geestelijken van Nederland zag men er
tegenwoordig: de Nederlandsche bisschoppen met den aartsbisschop en metropolitaan
aan hun hoofd, de bisschoppen der Nederlandsche koloniën, van Oost-Indië, Curaçao
en Suriname, de beide Nederlandsche gemijterde abten, de provincialen der
verschillende orden, Franciscanen, Dominicanen, Karmelieten, Jezuïeten,
Redemptoristen, de kanunniken afgevaardigd door de kathedrale kapittels, in één
woord de geheele katholieke geestelijkheid in haar voornaamste leden. En Mgr.
Borret was geroepen, er de openingsrede uit te spreken. In zijn sierlijk en klassiek
latijn waande men, een der oude, groote meesters te hooren1.
Bij dat alles gingen zijne archeologische studiën zonder ophouden voort. In de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen handelde hij over ‘de Techniek der
Byzantijnsche Hymnographen’, en begaf zich dus op een zeer weinig bekend terrein,
waar slechts hier en daar door vroegere ontdekkingsreizigers eenige bakens waren
gezet. Maar met meesterhand stuurde hij zijn scheepje in de onbekende zeëen voort,
en verdiepte zich in de beschouwing van het wonderbaar vreemde land, dat zich
overal aan zijne oogen voordeed2.
Toen kwam de zeer aanprijzende en uitvoerige beoor-

1
2

Acta et Decreta Synodi Prov. Ultraj. 165-168.
Versl. en Meded. der Kon. Ak. v. Wet. Afd. Letterk. 2de Reeks. Deel II.
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deeling van het meesterstuk van ons medelid Habets: ‘Geschiedenis van het
tegenwoordig Bisdom Roermond’1.
Maar nu volgde eene zaak van geheel anderen aard, waarin ook ons buitenlandsch
medelid, wijlen Kardinaal Dom Pitra, ofschoon in andere hoedanigheid, betrokken
was. Het gold de vraag, voor den kerkelijken rechter gebracht, of Lydwina, de Maagd
van Schiedam, sedert onheugelijke tijden en van haar overlijden af, door de
Katholieken als Heilige was vereerd, en Dr. Borret werd opgeroepen (met Prof. Dr.
Alberdingk Thijm), om als beëedigd zaakkundige zijn oordeel uit te spreken over de
beteekenis der wijze van afbeelding van genoemde Heilige op haar lijksteen en in
verschillende andere oude beeltenissen2. Men weet, dat deze vraag in laatste instantie
eerst in dit jaar (1890) beslist is.
‘Onze Bisschop’ is de titel van eenige jubelende bladzijden die de onvermoeide
oudheidkenner daarna in het licht gaf. De keuze tot bisschop van Haarlem was
gevallen op den toenmaligen president van Warmond, den hoogw. heer Snickers,
thans aartsbisschop van Utrecht. Zijne geheel buitengewoon rijke gaven van gemoed
en geest deden deze benoeming met onbeschrijfelijk gejuich begroeten, en in geen
van Borret's werken schittert eene hooger geestdrift, dan die hem bij het schrijven
dezer bladzijden bezielde. In het reuzenwoud der stammen van den voortijd wandelt
hij rond, volkomen bekend met den weg. Ignatius van Antiochië, Gregorius van
Nazianze, Augustinus, Hieronymus, Optatus, Leo Magnus, Cyprianus, Venerabilis
Beda, Emilianus, Isidorus van Sevilla, verschijnen beurtelings voor zijn oog, en bij
zijne be-

1
2

Kath. D. LXVIII. 340-389.
Confirmationis cultus, etc. 48-49, 76-79. [Rome].
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schrijving van de bisschopswijding waant men zich in de basiliek van Hippo, vijftien
honderd jaar geleden, en onder de aanwezigen1.
Een werk van nog ontzagwekkender geleerdheid zou weldra volgen: hij ging de
roerende gestalte schilderen van de ‘Christen Slavin in dienst bij heidensche meesters,
gedurende de eerste drie eeuwen.’
Het is in deze verhandeling, dunkt mij, dat Borret zich in al de volheid zijner kracht
heeft getoond. Deze Perseus heeft zijne vleugelen aangeschoten, om Andromeda te
bevrijden, vastgeklonken aan de rots. Diepe wetenschap, door eene jarenlange
bronnen-studie verkregen, schittert hier op elke bladzijde; doch het is niet uit ijdele
praalzucht, dat die geleerdheid ten toon wordt gespreid, neen, eene hoogere gedachte
bezielt hem: hij wil het proces der rehabilitatie van de Christen Slavin beschrijven.
Eerst nadat hij heeft doen zien, hoe al hare rechten, de edelste, de dierbaarste, de
onvervreemdbaarste, vertrapt en ontheiligd waren geworden in de heidensche
maatschappij, kan hij den invloed van het Christendom in zijn volle licht stellen. De
Kerk immers maakte geen onderscheid op zedelijk en godsdienstig gebied tusschen
den slaaf en den vrijgeborene; zij vernietigde de slavernij in haar wezen en haar
grondslag, alvorens zij in de werkelijkheid hare boeien verbrak. De Kerk plaatste
soms de Christen ancilla in aanzien en rang hooger dan de clarissima. Het huwelijk
der ancilla beschouwde zij als onverbrekelijk en heilig, niettegenstaande dat dit
huwelijk niet eens werd erkend door den Staat. In die eerste drie eeuwen heeft de
Slavin, door

1

Kath. D. LXXII. 197-216.
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de Kerk gerehabiliteerd, zich hare verheffing waardig getoond, en een groot aandeel
gehad in den voortgang des Christendoms en de vestiging der Kerk1. Dan gaat de
oudheidkenner voort, en toont haar, met een vloed van klaarheid overgoten, in al de
verschillende toestanden, waar zij zich in bevinden kon; hij vergezelt haar, het geheele
leven door, en tot haren dood. Tot den bloedigen kampstrijd van de Christelijke
waarheid tegen de heidensche dwaling, dien de Grieksche martelaars-akten de αθλησις
bij uitnemendheid noemen, riep de vervolgde Kerk al hare lidmaten op, zonder
onderscheid van kunne, rang of stand. En zoo wordt dan de aantrekkelijke studie
bekroond met de beschrijving, uit de echte Akten, van het sterven eerst van Blandina
van Lyon, dan van Felicitas van Carthago, beiden Christen slavinnen en martelaressen,
door de Kerk onder het getal der Heiligen vereerd. De geheele verhandeling eindigt
aldus:
‘Aan het eind dezer schets van het leven en lijden der Christen Slavin rijst op
nieuw het tijdperk voor onzen geest, waarin wij haar gadesloegen; een tijdperk zoo
gewichtig voor het Christendom in zijne eerste verspreiding en strijd tegen het
Heidendom. De Christen Slavin was een dier verschijnselen in de geschiedenis der
Kerk, in welke zich op de bewonderenswaardigste wijze de hervormende en
vernieuwende kracht des Christendoms openbaarde. Zij, de nederige ancilla, was
eene van die

1

Op eene kleine, maar zeer opmerkelijke bijdrage tot dit gedeelte van Borrets studie mocht
ik zelf, - ik mag hier óók wel zeggen minus sapiens dico! - nog na hare verschijning zijne
aandacht vestigen. Het is het elogium van het Martyrologium Romanum a.d. 15 Dec. Dit
elogium luidt aldus: ‘Apud Heros trans Pontum Euxinum sanctae Christianae ancillae, quae
virtute miraculorum gentem illam tempore Constantini ad fidem Christi perduxit.’ De
Bollandisten zijn nog zoo verre niet, maar zie Guérin, Les petits Bollandistes. XIV. 306-308
en Rufin. Hist. lib. I. c. 10.
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μη οντα, door welke de οντα1 moesten vernietigd worden. Ook zij werkte als een der
factoren in die wonderbare omwenteling, waaruit eene nieuwe zedelijke wereld
verrijzen zou. In het middelpunt der Romeinsche verdorvenheid levend toonde zij,
door het Christendom opgevoed, een zielenadel, waarvan hare heidensche tijdgenooten
geen besef hadden. Men kent het brandmerkend woord, waarin Tacitus Rome, de
wereldstad, als een vergaarpoel heeft geschilderd, waarin alles samenvloeide, wat
zelf bederven kon of bedorven worden2. Een der welsprekendste Latijnsche
Kerkvaders, de H. Ambrosius, heeft zich het stoute beeld van den vorst der
geschiedschrijvers toegeëigend, doch in christelijken zin geïdealizeerd. Ook hij
spreekt in zijn Hexaëmeron, een blik werpend op de zedelijke verdorvenheid des
Heidendoms, van een poel vol van bederf, hinderlaag van wild gedierte, waarin
allerlei booze hartstochen rondwoelen: palus, in qua volutabra libidinum sunt,
bestiarum murmura, latibula passionum; - maar hij laat tevens, als voorbode van
beter dagen, boven dien poel de reine duive zweven, en hare weeklacht smeekend
ten hemel opstijgen: ubi flebiles desuper gemitus columbarum3.’
Moet ik nu nog vermelden, dat hij ook eenige schreden zette op een geheel ander
terrein? Het was dat der bibliographie. In het bezit eener uitgebreide boekerij, (die
na zijn overlijden aan het seminarie te Warmond overging), vond hij er groote vreugde
in, haar te verrijken

1
2
3

Cf. I. Cor. I. 28.
Cf. Tacit. Annal. XIV. 20.
Ambros. Hexaëmeron, III. 1. Het geheele opstel, 114 bl. groot, staat Versl. en Meded. der
Kon. Ak. v. Wetensch. Afd. Letterk. 2de Reeks, Deel VIII.
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met boekwerken over het Heilige Land, en zijne belangstelling hierin vermeerderde
nog na den pelgrimstocht van zijn vriend, den hoogw. heer Snickers, later bisschop
van Haarlem, thans aartsbisschop van Utrecht, die in 1859 te paard geheel Palestina,
van het zuiden tot het noorden, van het westen tot het oosten, had doorkruist1. Van
dit gedeelte zijner bibliotheek, dat alleen ongeveer 2300 nummers bevatte, maakte
hij een catalogus op onder den titel: Bibliotheca Palaestinensis, die gedrukt, maar
niet in den handel gebracht werd2.
Maar deze geleerde archeoloog was tevens een uitstekend kunstkenner en aestheticus,
en dit heeft hij getoond in zijne opstellen over De Kunst in den Dienst der Kerk3.
Niet voor niets had hij vier jaren in Rome doorgebracht. In zijne dagen dan werden
hier te lande en in Duitschland stemmen gehoord en werken uitgevoerd, die deden
vermoeden, dat er eene zijns inziens verkeerde richting was ontstaan en meer en
meer veld won, eene richting die de Gothiek aangaf als den bijna éénig
rechthebbenden stijl van onze katholieke kerken en kerksieraden, ten minste in ons
noorden. Sommigen wilden ook, ofschoon schoorvoetend, theoretisch aan den
Romaanschen, en zelfs aan den Oud-christelijken stijl eene bescheiden plaats afstaan,
maar van alle Renaissance hadden zij een onverholen afkeer. Zij zagen niet, hoe zij
aldus in tegenspraak kwamen met het geheele eeuwen-

1
2

3

Pelgrimsreize naar het H. Land, enz. 's Gravenh. 1863.
Bibliotheca Palaestinensis, Catalogus librorum aliquot selectorum de Terra Sancta eiusque
locis sacris ac cimeliis, de Chaldaea, Aegypto, Arabia, Phoenice, Syria, necnon de religione,
moribus, historia, litteris ac rebus Judaeorum tam veterum quam recentiorum, quos collegit
Dr. Th. B. presb. 1884. Zonder plaats van uitgave.
Kath. D. LXII. 347-377. LXIII. 25-61.
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oude verleden der Katholieke Kerk, die aan alle kunststijlen den toegang tot haar
heiligdom verleent en altijd verleend heeft. Die richting, doorgezet op het gebied der
beeldende kunsten, moest een archaïsme ten gevolge hebben, dat op den duur de
heilige schoonheid zou dooden en haar doen ondergaan in een stijf hiëratisme. Men
ziet dit aan de voortbrengselen der Byzantijnsche kunst, nog in onze dagen door
Russen en Grieken beoefend op zulke wijze, dat men haar te nauwernood kunst mag
heeten. Tegen die richting trad Borret in verzet, aan de hand van den als kunstkenner
en geleerde even beroemden Kardinaal Wiseman. Hij protesteerde in naam der
kerkelijke kunst tegen al die kunstproducten van zoogenaamd ‘echten en streng
Christelijken stijl’, waarin onder voorwendsel van mysticisme of symboliek aan al
de wetten, die den vorm der menschelijke gestalte beheerschen, geweld wordt
aangedaan. Hij protesteerde tegen de vermenigvuldiging van elk slag van beeldhouwof
schilderwerk, waarin de schoonheidsvorm wordt beleedigd: tegen buiten 't lood
staande figurijnen, tegen onbehagelijkheid in houding en gebaren, tegen uitpuilende
oogen, buitensporig lange uitersten, verwrongen vingers, ontwrichte schouders, tegen
elke blijkbare overtreding van de wetten der menschelijke anatomie. ‘De Christelijke
kunst heeft haar eigen ideaal, zeide hij, en zij zoekt het dikwijls in eene sfeer boven
de zinnen, daarom kan zij, voor de veraanschouwelijking daarvan, de stoffelijke
schoonheid in hare voorstellingen toch niet ontberen. De schoonheid der vormen
mag wel nooit haar hoofddoel zijn, gelijk zij het bij de Ouden was, maar zij moet
toch haar middel blijven, en 't is haar plicht, om steeds ook naar een aesthetisch
onberispelijken vorm te streven. Immers aangenomen zelfs en erkend, dat de
stoffelijke schoonheid
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ondergeschikt moet blijven, als doel, aan de schoonheid van hooger orde; toch mogen
hare wetten, onder voorwendsel dat hier de vorm slechts bijzaak is, niet worden
overtreden. Daarom billijken we nooit, dat onbeholpenheid in de techniek of gebrek
aan talent zich achter den dekmantel van middeleeuwsche symboliek of mystiek ga
verschuilen, of dat men, hetgeen eenvoudig het gevolg van onbedrevenheid in den
kunstenaar was, aan diepliggende bedoelingen of geheimzinnige invloeden
toeschrijve.’ Hij meende, dat vooruitgang op het gebied der kerkelijke kunst niet
mocht worden gezocht in de bloote repristinatie van de conventioneele kunstvormen
van zekere klas van middeneeuwsche kunstenaars, bepaaldelijk die van Duitschen
oorsprong. Wat hij dan wilde? Den geest der middeneeuwen, maar daarbij geene
veronachtzaming van de hoogere kennis der vormenschoonheid, die sinds den uitgang
der middeneeuwen ons aandeel werd. Kort en zakelijk: ‘Christelijke uitdrukking,
zich huwende aan Grieksche schoonheid van vorm.’
Kernachtig heeft hij die overtuiging uitgesproken in eenige nummers van zijn
‘Honderdtal Kunst-aphorismen’:
‘37. Het misvormde of leelijke kan nooit, zelfs onder den sluier der symboliek,
der Kunst dienen.
38. Te ver gedreven archaïsme dreigt een gevaar te worden voor onze kerkelijke
kunst.
39. Zonderling genoeg! eenige ultra-archaïsten denken er niet aan, dat toch zeker
ook in de middeleeuwen, onder de kunstenaars van beroep veel meer
middelmatigheden of zelfs stoethaspels waren, dan groote meesters.
40. Er zijn weinig kunsttermen, waarmede theoretisch en praktisch zóó wordt
gehaspeld als met dien van Gothiek.
97. Kardinaal Wiseman is onverbiddelijk streng in zijne
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veroordeeling van den zich onder kerkelijken zin verschuilenden wansmaak, die aan
scheefgelederd of wanstaltig beeldwerk, alleen omdat het middeleeuwsch is, eene
plaats in het heiligdom inruimt. Hij zegt er van zonder genade: We have almost
canonised defects and sanctified monstrosities’.
Slechts weinige dezer aphorismen staan op het gebied der bepaald kerkelijke kunst.
De meesten betreffen algemeenheden, die de hoogste aandacht verdienen:
‘45. Het oog volmaakt zich minder door oefening dan de hand. Daarvan komt, dat
sommigen jaren lang zien, zonder te leeren oordeelen. De ware ziener in de kunst
wordt geboren, gelijk de dichter.
46. Het gevoel voor de harmonie der kleuren is zeldzamer dan het gevoel voor de
harmonie der klanken.
63. Wat sommigen voor kunst aanzien is niet meer dan wat aangeleerde handigheid.
65. Niet als luxus-artikel, maar als integreerend deel van het volksleven, moet de
kunst beschermd worden en geoefend, wil zij in waarheid aan hare verheven
bestemming voldoen.
77. De bouwmeesters der middeleeuwen - de bekwame wel te verstaan - waren
dieper doordrongen van de beginselen, die het Grieksche genie kenmerken, dan de
onhandige en ongetrouwe navolgers der Grieken in onze dagen’1.
Deze aphorismen, waarvan de meeste reeds lang geleden door Borret bij
tusschenpoozingen waren samengesteld of uit anderen opgeteekend, werden door
hem in 1888 uit Bergen, bij Alkmaar, aan de redactie van den

1

Kath. D. XCIV. 45-50. 95-102.
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Katholiek gezonden, want daar woonde hij sinds twee jaren. De ouderdom was al
nader en nader gekomen, en toen de onvermoeide geleerde een eind in de zeventig
telde, en 32 jaren lang aan de parochie van Vogelenzang zijne krachten had gewijd,
verlangde hij naar rust. Een van Vogelenzangs vroegere kapelanen was pastoor in
dat schoone, poëtische Bergen bij Alkmaar; in hem had hij een trouwen vriend
gevonden en in diens nabijheid wenschte hij zijn laatste levensjaren door te brengen,
en er te sterven.
In den aanvang van 1888 viel nog het jubelfeest van zijn vroegeren medeleerling op
de banken van het Collegium Romanum, Paus Leo XIII. Te begrijpen is het, dat de
wijze van optreden diens Opperpriesters Borrets volle sympathie had.
De Katholiek gaf een uitstekend geslaagd feestnummer, en aan het hoofd daarvan
prijkt de toewijding, in volkomen klassieken stijl en in den vorm der epigraphiek uit
de gouden eeuw van Leo X. Dit meesterstuk was van Borrets hand1.
Zijn allerlaatste werk bleef onvoltooid: een kritische bespreking van Dr. Wilde's
Plinius, onder den titel: ‘De klassieke Letteren in dienst der Christelijke Archaeologie
en Apologetiek.’ In wat er van verscheen vertoont de meesterhand zich nog volkomen,
maar evenzeer het eigenaardige gebrek van den hoogen ouderdom: Senes loquaces,
zegt hij zelf2 En hiermede was zijn arbeid geëindigd: God riep hem op.

1
2

Kath. D. XCVI, I-III.
Kath. D. XCVII. 73-121.
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Borret was van een hoog en edel karakter, een man van het ideaal. Hij beoefende de
wetenschap niet om haarzelve, hij studeerde niet om te studeeren, maar om de hoogere
beginselen te dienen, die hij met de volle, diepe kracht zijner overtuiging aanhing.
Zichzelven heeft hij onbewust geteekend in zijne lijkrede op Broere: ‘Defunctus
adhuc loquitur! … Ja, gij blijft tot ons spreken, hooggeschatte man, geliefde leeraar,
eerwaardig priester! Gij zegt ons, van die lijkbaar af, gij, man der wetenschap bij
uitnemendheid, dien zij meer dan anderen door haar heilig vuur had ontgloeid, dien
zij, gelijk weinigen slechts, in hare verborgenste geheimen had ingewijd, gij zegt
ons, dat ook de wetenschap ijdel is, die niet door het Geloof wordt voorgelicht en
geadeld, die niet door de Liefde wordt opgebouwd. Gij leert ons door uw voorbeeld
niet ons zelven, niet onzen eigen roem of voldoening, maar de zaak van Christus, de
heilige zaak der waarheid, in alles en vóór alles te zoeken, en aan den dienst van den
goddelijken Meester en der door Hem gestichte Kerk al de krachten van ons leven
te wijden: defunctus adhuc loquitur.’1 Inderdaad, mijne schets zou onvolledig en
onvoltooid zijn, indien ik niet duidelijk uitsprak, dat Borret vóór alles katholiek
priester was.
In het licht van dit woord alleen kan zijne gestalte naar waarheid uitkomen, en
wie weet het volkomen, wie begrijpt het? Men vermoedt er zelfs de beteekenis niet
van. Gewoonlijk stelt men zich voor, dat een katholiek priester eenvoudig iemand
is, die geen huwelijk mag aangaan, en die in het gewone leven eene wanstaltige
kleedij moet dragen. Maar die voorstelling is niet meer dan eene karikatuur, en ik
kan hier niet meer dan eene aanduiding geven. De katho-

1

Kath. D. XXXIX. 32.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

252
lieke Kerk neemt in haar priesters den mensch geheel, met al zijn vermogens, al zijn
jaren, al zijne dagen en uren. Hij van zijn kant schenkt zich geheel aan haar weg met
al zijne vermogens, met geheel zijne zielskracht. Zij zelve verdeelt zijnen dag. Het
Septies in die laudem dixi tibi maakt zij voor hem tot eene wet. En die wet is strikt
en streng verplichtend voor elken priester, in of buiten bediening. Alleen de volstrekte
onmogelijkheid ontheft hem van hare verplichting. Wie heeft niet eens uit de verte
het mettenklokje van een of ander klooster zijn zilveren tonen hooren sprenkelen te
middernacht, en zich verkwikt aan hunne poëzie? Of wie heeft niet soms in eene of
andere buitenlandsche kathedraal den koordienst bijgewoond? Welnu, dat alles wat
daar gezongen of gepsalmodiëerd wordt, moet elk priester biddend reciteeren, elken
dag. Voor zijne geestelijke oefeningen, allen te zamen, heeft hij elken dag drie uren,
of op zijn allerminst twee en een half, noodig. Die alle dagen wederkeerende plichten
heeft Borret zijn geheele leven en tot zijn laatsten snik met blijmoedige opgewektheid
en stipte nauwgezetheid vervuld. Moet ik dan niet spreken van de kracht, de diepe
kracht zijner overtuiging?
Toen hij nog zeer jong uit Italië terugkeerde gold een zijner eerste bezoeken Prof.
Hofman Peerlkamp, en aan dezen eerbiedwaardigen geleerde gaf zijn jeugdige vriend
te kennen, dat de weinige sympathie, die hij soms ontmoette, hem smartte. Peerlkamp
zag hierop zijn bezoeker ietwat ernstiger aan, legde hem vriendelijk de hand op den
schouder, en zeide met een nauw hoorbaar zuchtje: ‘De toestanden, waarop gij
zinspeelt, zullen niet van blijvenden aard zijn. Gij zijt nog jong genoeg om andere
tijden te beleven. Gij zùlt ze beleven, indien gij zelf op wetenschappelijk terrein zoo
vredelievend blijft, als gij
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mij thans schijnt. Houd dus goeden moed, en trek u niet te veel terug: de tijden zullen
wel beter worden.’ Vijftig jaar later schreef Borret: ‘Schrijver dezes heeft meer dan
eens aan dit woord van zijn hooggeschatten Meester gedacht, en het is voor hem in
menig opzicht profetisch geweest. De tijden zijn inderdaad beter geworden. Wanneer
hij thans een blik achterwaarts slaat op de halve eeuw die sedert is verloopen, dan
herdenkt hij niet zonder voldoening en dankbaarheid menigvuldige aanrakingen met
mannen van wetenschap van allerlei richting, waartoe hem zijne goede ster heeft
geleid. Velen hunner heeft hij niet alleen om hunne uitmuntende geleerdheid, maar
ook om hun edel karakter kunnen hoogachten; van allen heeft hij iets trachten te
leeren, en eenigen zelfs heeft hij zijne vrienden mogen noemen. Hij is daarbij zich
niet bewust van ooit iets te hebben prijsgegeven van overtuiging en beginselen, die
hem boven alles, ook boven alle wetenschap, dierbaar zijn. Maar desniettemin bleven
bij wederzijdsche samenwerking op het ruime veld der studiën ook wederzijdsche
welwillendheid en persoonlijke waardeering steeds ongerept bewaard’1.
Ook ik heb Peerlkamp gekend, en zelfs, ik acht het blijde een voorrecht, veel
nauwer ben ik met hem verbonden geweest, dan Borret ooit heeft kunnen zijn; ook
mij heeft Peerlkamp menigmaal hetzelfde gezegd; ook ik heb de waarheid zijner
woorden vaak persoonlijk ondervonden, en daarom heb ik niet geaarzeld, op Borret's
portret deze laatste touche te zetten, zonder welke het niet gelijkend was, en in mijn
Katacomben-opschrift deze laatste letter in te vullen, zonder welke het onverstaanbaar
wezen zoû.

1

Kath. D. XCVII. 83-87.
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Hij overleed te Bergen, 7 Augustus 1890. In de laatste tijden van zijn leven doordrong
hem dieper en dieper de gedachte, waarmede de Navolging van Christus opent:
IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid, behalve God beminnen en Hem alleen
dienen. De herinneringen der Broeders van het Gemeene Leven waren wakker
geworden, en krachtiger dan ooit. Het was zijn laatste wil, begraven te worden als
een kind der armen, hij die uit een roemrijk geslacht was gesproten. Daar mocht
geene lijkrede uitgesproken worden bij het graf van hem, die zoo menigmaal de hulde
van zijn koninklijk woord aan de nagedachtenis van anderen had gebracht.
Bij de Katholieken is het gebruikelijk, ter herinnering aan een overledene op een
heiligenprentje een paar teksten te laten afdrukken, die bijzonder op hem toepasselijk
zijn. Op dat van Borret staat:
‘Ziet, hoe ik niet arbeidde voor mij alleen, maar voor allen, die de waarheid zoeken.
Eccli. XXIV, 47.
Heer, ik heb de schoonheid van uw huis, en de woonplaats uwer glorie liefgehad.
Ps. XXV, 8.
Die mij zag, gaf getuigenis van mij dat ik den arme, die om hulp riep, redde, en
den wees die geen helper had. Job. XXIX, 11, 12.’
Maar op zijne grafzerk beitelen wij de duif der Katacomben met den olijftak in haar
bek, en daaronder schrijven wij in dien oud Christelijken stijl, die Borret zoo dierbaar
was:
IN PACE
December 1890.
J.A. DE RIJK PR.
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Levensbericht van C.W. van der Pot.
‘Le style c'est l'homme,’ - indien op iemand, dan is dit vaak gebruikte woord van
toepassing op den man, aan wien het mij eene eere en voorrecht is, hier enkele
bladzijden te mogen wijden, nu hij den 19en April dezes jaars, in het achtenzeventigste
zijns levens, in de vaste hope des eeuwigen levens, van de zijnen, die hem zoo innig
liefhadden, van de nog overgeblevenen zijner vroegere talrijke toehoorders, die hem
zoo hoog schatt'en, van zijne leerlingen, vrienden, geestverwanten binnen en buiten
Rotterdam is heengegaan. Onder de laatsten mocht ik mij rangschikken. Want van
1853 af, toen hij in zijne vaderstad Rotterdam bij de Remonstrantsche gemeente als
evangeliedienaar optrad, tot aan zijnen dood heeft ons eene vriendschap verbonden,
die met de jaren niet zwakker maar sterker werd. Al zagen wij elkander niet zoo
dikwijls, als dit bij eene minder woelige en tot onophoudelijke werkzaamheid
roepende ambtsbediening het geval zou geweest zijn, toch zijn wij nooit, na de
bespreking van allerlei verschijnselen op godsdienstig, kerkelijk, wetenschappelijk,
letterkundig gebied, van elkander gescheiden zonder versterkt gevoel van geestver-
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wantschap. Ook hebben wij elkander steeds de handen gesterkt in het werk en den
strijd en het lijden voor de zaak der Zending, die hem zóózeer ter harte ging, dat
zijne kinderen haar (en bepaaldelijk het Nederlandsche Zendelinggenootschap) huns
vaders elfde, niet het minst geliefde kind plachten te noemen.
Van der Pot is de tweede, die is henengegaan uit het snoer der vijf (behalve hij en
ik waren het Modderman, Blaauw, Hoekstra), die van 1853-1858 onder den titel van:
Licht, Liefde, Leven stichtelijke lectuur voor christenen1 trachtten te geven, en die er
niet aan dachten om zich op de eerste bladzijde anders dan ‘evangeliedienaren te
Rotterdam’ te noemen. Maar er was een grooter kring: er behoorden toe de
doorgeleerde, goedronde Stemberg († 1864), de krachtvolle van Doesburgh († 1874),
de aristocratische, smaakvolle van Teutem († 1889), diens ambtgenoot Joannes
Tideman, de polyhistor Tyssen en enkele anderen. Waarom moest die kring in meer
dan één opzicht uiteengaan? Sic erat in fatis. 't Was verscheidenheid en
overeenstemming: maar ook hierin overeenstemming, dat wij anderen allen, indien
wij gewoon waren geweest malkander prijsjes te geven, aan van der Pot, waar het
aankwam op keurigheid van stijl en smaakvolle ‘dictie’, zonder aarzeling den eerepalm
zouden hebben toegekend. Die waren hem trouwens zóó eigen, dat niet alleen wat
hij - in proza en poëzie - onder de drukpers bracht, als muziek (niet van Wagner en
Brahms, maar) van Haydn u tegenklinkt, maar ook de brieven aan zijne zoons tot

1

Licht, Liefde, Leven. - Stichtelijke lectuur voor Christenen, onder redactie van J.F. Blaauw,
W. Francken Az., S. Hoekstra Bz., T. Modderman Az., en C.W. van der Pot, evangeliedienaren
te Rotterdam. Te Rotterdam bij H.V. van Gogh (later Oldenzeel) 1854-1859. 6 Deelen.
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op het laatst zijns levens, zooals zij daar liggen, als stijlvoorbeelden zouden kunnen
dienen. Van zijne leerredenen (slechts zeer enkele zien het licht) getuigde eene zijner
trouwste toehoorderessen, dat de betoovering van de welluidende taal, waarin de
altijd degelijke inhoud tot u kwam, dien inhoud soms wel eens op den achtergrond
drong.
Dit komt zelfs uit, waar men het allicht niet zoekt. Van veel zoogenaamde
stichtelijke lectuur geldt ook om den achteloozen stijl: transeat cum ceteris. Maar
jammer zou het zijn, als de vele juweeltjes, welke van der Pot in het ‘Brood des
Levens’1 gegeven heeft, in de doos van dat Dagschrift verborgen bleven, en niet, in
een krans vereenigd, allen beschaafden nogmaals werden aangeboden, die de
christelijk-godsdienstige waarheid te hoog schatten, dan dat zij haar niet liefst in
uitgelezen taal zien aangeboden.
Le style c'est l'homme. Zooals hij was, was zijn stijl: niet die van een schitterend
redenaar, - geen woudstroom, die meesleept wat in zijne bedding komt, - maar van
een keurig spreker, die boeit en weldadig aandoet, - eene beek, die met haar kabbelend
zilver langs hare bekoorlijke oevers meetroont. Er werkte toe mede, dat wat de mensch
van der Pot was, zich afspiegelde op zijn gelaat. Zijn photographisch beeld geeft
maar flauw terug dat zachte, innemende, gelijkmatige, goedhartige, ook onder smart
en strijd zoo rustige gelaat. Gelijk zijn wezen, zoo bracht geheel zijn gaan en staan
(Erschei-

1

Bedoeld wordt: Brood des Levens, Evangelisch Dagschrift, dat sinds 1876 te Zutfen telken
jare het licht ziet. Op de jaargangen 1881-1885 worden Dr. A. Drost te Delft, en C.W. van
der Pot, Em. pred. te Rotterdam, als redacteurs vermeld. Maar ook in de vroegere en latere
jaargangen komen vele stukjes van hem voor.
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nung, zeggen de Duitschers) hoe meer men hem leerde kennen, te meer onder den
indruk, dat, zonder miskenning van ware godsvrucht in hoekige vormen, toch het
geloof, dat in den Zoon des Menschen zijn middelpunt heeft gevonden, waarlijk
humane menschen kweekt.
De bestemming van dit Levensbericht brengt mede, dat het vooral te wijzen heeft
op hetgeen van der Pot in de Nederlandsche Letterkunde is geweest. Uit te weiden
over den inhoud zijner evangelieprediking, waarin hij zonder partijzucht en
scherpheid, maar in klimmende mate met beslistheid die richting, die eerst Groningsch,
later Evangelisch, ook wel de Middenrichting is genoemd, heeft vertegenwoordigd1;
hem te beschrijven als nauwgezet catecheet, als getrouw herder, als kranken- en
armenvriend, die waar nood was, de edele kunst van bedelen verstond; hem te
teekenen als warm en werkzaam vriend der Zending, wiens ledige plaats onder de
Hoofdbestuurders van het Nederlandsche Zendelinggenootschap smartelijk wordt
gevoeld, wiens grondig en smaakvol exegetisch onderwijs door menigen
evangeliebode in Indië

1

‘Mijne heiligste geloofsovertuiging is in den loop der jaren en bij voortgezet onderzoek
dezelfde gebleven. Hier sta ik aan het eind, nog even vast verzekerd - en in die verzekerdheid
des geloofs hoop ik eens te sterven, - dat niemand een ander fundament kan leggen, dan 't
geen gelegd is, namelijk: Jezus Christus. En nu kan men op dat fundament hooi en hout en
stoppelen, of wel goud en zilver en edelgesteente bouwen, - de vuurproef van den tijd zal de
waarde van alle aangebrachte bouwstof keuren, - maar op een anderen grondslag zal die
heilige Godstempel niet worden opgetrokken, waarin de ziel der menschheid ruste vindt.
Dien Christus, den Eengeborene des Vaders, de hoogste openbaring van Gods eeuwige
liefde, die de weg, de waarheid en het leven is, den eenigen Verlosser van zondaren, - Dien
heb ik u altijd gepredikt, zooals zijn wonderbaar beminnelijk beeld voor het oog mijner ziele
stond.’ Afscheidswoord aan mijne Gemeente, uitgespr. te Rotterdam, den 12en Oct. 1879.
(Rott. bij Wenk) bl. 21, 22. De cursiveering is van den auteur zelf.
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dankbaar wordt herdacht, en die, onder veel andere verrichtingen, jarenlang enkele
der ‘Maandberichten’ schreef en de ‘Mededeelingen’ mede redigeerde1; allerminst
hem te loven als echtgenoot, vader en opvoeder van zijn talrijk gezin, dat zijne vaak
niet geringe zorgen met hartelijke liefde heeft beantwoord, - dit ligt niet op mijnen
weg. Toch moet het ook hier vermeld, omdat, waar v.d. Pot als auteur, als godgeleerde,
als dichter niet meer heeft gegeven, de reden hierin schuilt, dat bij hem trouwe
vervulling van ambtsplicht en de medewerking aan de praktijk des Christendoms
steeds de eerste plaats innamen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen droeg
daarvan in vroegere jaren, gelijk menige andere philanthropische instelling, de vrucht2.
Waarbij intusschen niet te vergeten is de bescheidenheid, die hem steeds kenmerkte
en in de schoone toewijding van zijnen ‘Julianus’ aan ‘zijne dier-

1

2

Bedoeld zijn: Maandbericht(en) van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, gesticht in
1797, die nu in de laatste vijftig jaren onder dezen titel, maar eigenlijk van het begin af
werden uitgegeven. Een schijnbaar gemakkelijk werk, maar inderdaad niet zoo licht, als men
den aard der meest schriftelijke bouwstoffen kent; een in veler oog misschien onbeteekenende
arbeid, maar van zeer groote beteekenis, als men ziet op zijne vrucht. Verder zijn bedoeld
Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap, van meer
wetenschappelijken aard (bij Wijt en Zonen te Rotterdam), van welke nu (1891) het XXXVe
Deel het licht ziet. Het leeuwenaandeel der bewerking heeft de heer Neurdenburg, director.
Maar liefde voor de zaak deed van der Pot in de laatste jaren geheel alleen de correctie der
drukproeven op zich nemen.
v.d. Pot's gedicht: Bij de inwijding van het nieuue gebouw van het Leidsch Departement der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, uitgesproken 19 Sept. 1850, staat in zijne: Proza en
Poëzie (zie beneden) bl. 147-151. In de Feestviering van het vijfenzeventigjarig bestaan van het Departement Rotterdam, 13
Sept. 1860 (Rotterd., Mensing en de Koning) staat zijn Feestrede bl. 10-38. Of alle
Nutsfeestredenen zóó keurig gesteld en van zóó beslist godsdienstig-christelijk, alle kerkendom
intusschen uitsluitend karakter zijn, is aan rechtmatigen twijfel onderhevig.
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bare moeder’ deed schrijven: ‘Altijd was de dichtkunst mij lief, hoezeer ik mijzelven
bewust ben, dat ik den zangberg slechts enkele geringe schreden kan opstijgen, en
aan anderen moet overlaten dien te beklimmen. Mijn ‘Julianus’ treedt ook niet met
groote aanspraken of verwachtingen in de wereld. Hij vraagt slechts een klein,
bescheiden plaatsje onder de dichterlijke voortbrengselen van onzen tijd.’
Combertus Willem van der Pot is 28 Sept. 1813 te Rotterdam geboren, uit een geacht
koopmansgeslacht, dat de ongenade van den Franschen tijd zeer had ondervonden.
Zijn vader was Gerrit van der Pot († 1851), zijne moeder Debora Petronella Burger
(† 1867). De Engelsche afkomst van de moeder der laatste is oorzaak geweest, dat
van der Pot en zijne broeders en zusters al spelende zuiver Engelsch leerden spreken.
Twee zijner broeders waren jarenlang welbekende figuren te Rotterdam: de een,
Dionijs, cargadoor († 1879), de ander, Abraham, bouwkundige († 1887). Nog zijn
twee hoogbejaarde zusters in leven. Als knaap heeft hij zeker op de Fransche school
van van der Beek een goeden grond gelegd om uitstekend vrucht te plukken van het
soliede klassieke onderwijs, dat hij (1825-1830) op de Latijnsche school, van den
hooggeachten rector W. Terpstra († 1839) mocht ontvangen1. Met hem zaten o.a. in
ééne klasse W.C. Mees en Loncq, de eerste als rechtsgeleerde en als eerst Secretaris,
later Voorzitter der Nederlandsche Bank, de tweede als Utrechtsch Hoogleeraar in
de Geneeskunde bekend geworden en beroemd. Zeker is hij toen reeds onder den
indruk geweest

1

Zie over W. Terpstra: Mr. Kan's, des tegenwoordigen rectors, ‘Geschiedenis van het
Erasmiaansch Gymnasium’ bl. 95. Welwillend gaf hij mij inzage van de Notulen der
Curatorenvergaderingen uit die jaren.
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van Abraham des Amorie van der Hoeven's († 1855) welsprekendheid, die toen, tot
1825, te Rotterdam predikant der Remonstrantsche gemeente, dáár, te Amsterdam
hoogleeraar geworden, op vaste tijden bleef optreden. Voltooiend catechetisch
onderwijs gaf hem H.N. van Teutem, die, in 1827 van der Hoeven opgevolgd, in
latere jaren (1853-1860) te Rotterdam zijn ambtgenoot en tot aan zijnen dood (†
1889) hem vriend en geestverwant is geweest.
Van 1830-1835 heeft van der Pot zijne voorbereidende literarische en theologische
studiën volbracht te Amsterdam, aan het Athenaeum en het Remonstrantsch Seminarie.
De namen van Roorda, Muller, Koopmans en Rooyens zeggen op zichzelven reeds
genoeg, dat een zeer zuinig levend, maar zeer werkzaam student als hij was, er veel
kon opdoen van degelijke kennis. Maar ik vergis mij zeker niet, als ik onderstel, dat
de smaakvolle David van Lennep en de welsprekende des Amorie van der Hoeven
hem hebben geleerd, dat het goud der waarheid wel waard is om op uitgezochte
zilveren schalen te worden opgedragen.
Gedurende zijnen studietijd heeft hij een ‘accessit’ verworven op de beantwoording
der vraag: ‘De Musica Sacra’. De later beroemd geworden Willem Moll ontving den
gouden eereprijs. Dat nochtans van der Pot geen gehoor had voor muziek, die zelf
zooveel muziek in zijn stijl heeft doen hooren, zal ons minder verwonderen, als wij
ons herinneren, dat Bernard ter Haar hetzelfde gemis had, en toch b.v. in zijn gedicht:
‘Het muzikale in de natuur’ in zangerigheid uitmuntte.
Onder zijne uitgelezen akademievrienden behoorden H. Heemskerk, later zijn
zwager geworden, W. van Oorde, J.J.v. Vollenhoven, J. Herman de Ridder, van
welke
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de twee laatsten als emeriti predikanten nog in leven zijn. Zij zijn vrienden gebleven.
Hen verbond zeker de gemeenschappelijke hoogachting, die zij hadden voor hun
Hoogleeraar des Amorie van der Hoeven. Zeker, er zijn geweest en er waren toen te
Amsterdam hoogleeraren van veel grooter en breeder en dieper wetenschap. Maar 't
zou onbillijk zijn te miskennen, dat hij op vele evangeliepredikers van het midden
dezer eeuw, vooral onder de Remonstranten, een hoogst weldadigen,
edel-beschavenden invloed heeft geoefend. En onder dezen nam van der Pot eene
eerste plaats in. Van der Hoeven had hem lief en behandelde hem als een' zoon. En
die geestelijke zoon bracht hem bij het verlaten van het Seminarie den warmsten
dank en de hulde: ‘U gaat steeds het meest ter harte, niet alleen uwer leerlingen
verstand door degelijk onderwijs te ontwikkelen, maar in hun gemoed den toeleg op
waarheid en vroomheid op te wekken en hen te vervullen met oprechte liefde jegens
God en Christus’.
Deze woorden staan in de ‘Voorrede’ van het Specimen Theologicum de Basilio
Magno oratore sacro, waarmede hij 22 Juni 1835, nog geen tweeëntwintig jaren
oud, den graad van Theologiae-Doctor - niet behaalde: Amsterdam mocht dien niet
toekennen, - maar dien meer dan verdiende. De inhoud getuigt van grondige studie,
aan dien op één na beroemdsten kerkredenaar der 4e eeuw gewijd, en de vorm trekt
aan door het schoone, - men voelt het, - met gemakkelijkheid geschreven Latijn, dat
den leerling van den smaakvollen van Lennep verraadt. Er spreekt hier, vooral bij
de beschrijving van Basilius' leven, in de classieke taal van Latium, reeds de stilist
in zuiver Nederlandsch van later. De karakterteekening is te uitvoerig, om hier te
worden uitgeschreven. Toch als proeve de begrafenis. ‘Plena erant fora,
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plenae porticus, plena via hominum funus cum lacrimis stipantium. Cum ipsis
Christianis certabant Judaei et Gentiles, a quibusnam scilicet dilectissimi viri maximo
honore afficeretur memoria, Unusquisque enim operam dabat, alius, ut lectulum, in
quo viri corpus efferebatur, arriperet, aut vel solum attingeret, alius, ut quam proxime
ad eos perveniret, qui sanctum corpus ferebant, alius denique, ut saltem adspectu
adhuc ante sepulturam frueretur. Scilicet quisque amicum, quisque benefactorem,
patrem denique carissimum amisisse sibi videbatur, nec aliter mortuum deplorabat.
Psalmodiae a luctu gemituque vincebantur etc.’1.
Twee jaren is van der Pot te Haarlem (1836-1838), vijftien jaar te Leiden
(1838-1853), zesentwintig jaar te Rotterdam (1853-1879) evangeliedienaar bij de
Remonstrantsche Broederschap geweest. In de twee eerstgenoemde was het
kerkgebouw veel te klein, om de schare der toehoorders te omvatten. Ook te
Rotterdam werd hij zeer gaarne gehoord. Wie niet pleegt te tellen, (ofschoon men
dit in het gegeven geval ook wel mag doen) maar te wegen, weet, dat hij daar een
zeer goed gehoor had. Daaronder velen uit de Hervormde Gemeente. Dat dit getal
niet nog grooter is geweest, daartoe heeft zeker ook medegewerkt, dat van dat gedeelte
der burgerij, dat het

1

‘Overvol waren de pleinen, overvol de zuilengangen, overvol de straat van zulken, die de
uitvaart met hunne tranen omstuwden. Joden en Heidenen wedijverden met de Christenen,
wie des geliefden mans nagedachtenis het meest zou eeren. Want allen gaven zich moeite,
de een om de lijkbaar, waarop 's mans lichaam werd uitgedragen, te omknellen, of ook maar
aan te raken, de ander om zoo dicht mogelijk tot hen, die het heilige lichaam torschten, te
naderen, een derde om althans nog éénmaal vóór de begrafenis het gelaat te zien. Want ieder
meende, dat hij den besten vriend, den besten weldoener, ja, den geliefdsten vader verloren
had, en beweende zóó den doode. Het psalmgezang werd overstemd door gejammer enz.’
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meest ‘kerksch’ is en gebleven is, nog velen eene zekere schuwheid van de
Remonstrantsche kerk hadden behouden. En de spoorslag om die te overwinnen
ontbrak, daar ik slechts van Oosterzee behoef te noemen, om te herinneren, dat men
in de Groote Kerk zich bevredigd voelde.
Tijdens zijn verblijf te Haarlem trad van der Pot in het huwelijk (26 April 1838)
met Johanna Jacoba Heemskerk († 1886). Achtenveertig jaren was hij met haar door
een gelukkigen echt vereenigd. Van de kinderen, die zij hem schonk, waren bij zijnen
dood zes zonen en vier dochters in leven1. Te Leiden (1838-1853) was hij in
verschillende kringen zeer gezien. Tot zijne vrienden behoorden o.a. de hoogleeraren
Pruys van der Hoeven en Jan van der Hoeven en de Predikanten Rutgers van der
Loeff en Bernard ter Haar. En tar Haar's hart bleef warm kloppen voor van der Pot.
Toen deze in 1861 zijn vijfentwintigjarig ambtsfeest vierde, zong ter Haar hem
schoone dichtregels toe, die in meer dan één opzicht merkwaardig zijn:
Den veelgeliefden vriend uit schooner levensdagen,
Waarvan 't herdenken, streelend zoet,
Mij vaak nog droomend mijmren doet,
Zend ik op 't Feest, dat hem zijn zilvren kroon doet dragen,
Als vriend en geestverwant mijn heil- en broedergroet.
Hoe stemden wij te zaam in denken en gevoelen!
Bezield door de eigen zucht in streven en bedoelen,
Zóó vonden wij 't metaal voor d'echten vriendschapsbond;
Zóó sleten we onvergeetlijke uren,

1

De rouwbrief is door hen onderteekend, aldus: Rotterdam: Ga. v.d. Pot, J.H.E.A.v.d.P.,
M.P.v.d.P., C.J.J.v.d.P. (de vier dochters); Waddingsveen: G.v.d.P.C. Wzn. (predikant); 's
Gravenhage: J.J.v.d.P. - F.A, H.v.d.P., van Marle; Antwerpen Jb. v.d.P. - E.L.v.d.P., Rappard;
Pau (Frankrijk) D.v.d.P. - P.v.d.P., Casalis; Zwolle: B.v.d.P. - J.G.v.d.P., de Voogt Utrecht:
C.W.v.d.P. Jr.
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En drukten, over 't puin der weggezonken muren,
Elkaar de trouwe broederhand.
En nog - hoe fel opnieuw het twistvuur ging ontbranden;
Al dreigt een wilde orkaan, de kerken uit haar wanden
Verzettend, neer te slaan wat nooit te wagglen scheen;
Hoeveel als schuim van 't goud ging in den kroes verloren, Nog bleef ons 't dierbaarst wat ons 't dierbaarst was te voren,
Nog zijn we in hope en uitzicht één.1.

Van dat samenstemmen, waarvan dit gedicht gewaagt, was zeker ook - ik bedoel te
Leiden, - de theologische krans, gevormd door hoogleeraren en predikanten, de
betooning. Daartoe zullen behoord hebben Scholten, van Oordt en Kist. Dat van der
Pot er een werkzaam aandeel aan nam, bewijzen twee voorlezingen. De eene geeft
‘Iets over den zin - van de benaming - Zoon des Menschen (1846); de andere, meer
bewerkt: Gedachten over de verhouding van het Evangelie tot het metaphysisch
begrip van Gods Oneindigheid (1849)2. Deze laatste was gekant tegen dat begrip van
Gods oneindigheid, dat toen, in overeenstemming met Krause, door Opzoomer werd
geleeraard, o.a. in deze woorden: ‘Het onderscheid tusschen God en de wereld mag
geen ander zijn, dan dat tusschen het geheel en zijne deelen. - Wij stemmen toe, dat
‘God het al is.’’
Hiertegenover stelt van der Pot, dat wij bij Gods openbaring, in Christus en het
Evangelie gegeven, ter school hebben te gaan. ‘Daar vinden wij Gods Oneindigheid
in opgenoemden zin niet geleerd en hebben veeleer uit het:

1

2

In de groote 4o prachteditie van ter Haar's Gedichten komt dit gedicht niet voor, wel in de
kleine uitgave te Leiden bij A.W. Sijthoff, (zonder jaar, 7e druk) II:268, ‘Eén in Hope. Aan
mijnen vriend.’ Maar uit bl. 282 blijkt, dat die vriend v.d. Pot is.
‘Waarheid in Liefde’ (Groningen bij J. Oomkens) jaargang 1846, bl. 74-99; 1849 bl. 433-472.
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‘God is geest, God is licht, God is liefde’ af te leiden Zijne zedelijke volmaaktheid.
Dit (geest, licht en liefde) is Hij in eindelooze mate. Hierin is Hij voor toeneming
noch vermindering vatbaar. Hierin is Hij de volstrekt onbeperkte en onbegrensde,
de absoluut volmaakte, en in dien zin de Oneindige. Zoo is Gods oneindigheid een
zedelijk begrip geworden, en als zoodanig belijden wij haar.’ Vooral over het wezen
der liefde en dus ook van God als liefde, die eene tweeheid onderstelt, heeft hij
schoone opmerkingen. ‘De schepping des menschen zelve is mij een openbaring van
Gods liefde, omdat Hij daarin zichzelven beperkt en als ware het iets van het zijne
heeft afgestaan, toen Hij wezens voortbracht van zijn eigen soort. - God is liefde,
maar liefde is ondenkbaar bij de poging om het geliefde in zich op te lossen. Dat
ware streven naar hare eigen vernietiging. Zij zoekt nabijheid, nauwe gemeenschap,
hooge en heerlijke éénheid, maar geen oplossing. Zij wil vereenigen, niet
vereenzelvigen.’ De verhandeling blijft waardig nog gelezen te worden, ook als
kenmerkend voor dien tijd. Ik geloof niet, dat Scholten toen ('t was in 1849) geen
sympathie voor het hoofddenkbeeld had, al lag wellicht toen reeds veel in zijn denken,
dat er later mede in strijd moest komen. Hoe dit zij, de vorm der bespreking is helder
en klaar, de toon warm, als aangegeven door het besef, dat het hier geen verstandelijk
begrip gold, maar eene zaak, waarin het christelijk gemoed betrokken is. Hetzelfde
laat zich zeggen van enkele min of meer wetenschappelijke vertoogen van
apologetische strekking, die hij later gaf1. Er spreekt steeds in de

1

In ‘Licht, Liefde, Leven’ (zie boven) 1854 bl. 95-110: ‘Drie twijfelingen’. 1855 bl. 325-349:
‘De Gemeente het Lichaam van Christus.’ 1856 bl. 307-322: ‘Over Mattheüs XIX : 30 en
Marc. IV : I-20.’ 1858 bl. 109-115: ‘Een woord over Israel’. 1859 bl. 135-141: ‘Het beeld
des Volmaakten.’ In ‘Geloof en Vrijheid’, Tweemaandelijksch Tijdschrift (onder redactie
van v. Baumhauer, H. Brouwer († 1885), W. Francken Az., M.A. Gooszen, J. Hartog, E.H.
Lasonder († 1886), J. van Loenen († 1889) bij Storm Lotz te Rotterdam, 1867-1889) 1867
bl. 199-257: Een argument tegen het wonder nader toegelicht; 1867 bl. 590-605: Eene keus
en hare gevolgen (Jezus' zelfgetuigenis bij de Synoptici).
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gemoedelijke toeleg om het geloof des harten, dat hemzelf dierbaar kleinood is, te
verdedigen, aan te prijzen, te bevestigen bij anderen.
Terwijl v.d. Pot te Leiden predikant was, vielen de jaren in van mislukten oogst
en van sommige streken van ons vaderland bedreigenden hongersnood. Hij gaf toen,
schoon ‘van de zwakheid zijner eigene krachten bewust’, maar ‘in de hoop om iets,
hoe weinig ook, te kunnen bijdragen tot leniging van den nood der broeders’, zijne
leerrede over Ps. LXXIX : 9a, uitgesproken op den algemeenen Bededag (2 Mei
1847), in het licht, gelijk ook eene dankrede over Deut. VII : 16 (26 Sept. 1847).
Van de eerste smaakte hij de schoone voldoening, dat hij aan Hooyer te Bommel,
die toen in zijne omgeving de uitdeeler van Neerlands rijke gaven is geweest, de som
van f 1950 als zuivere opbrengst kon overmaken. Mij treft het, daarvan in de Voorrede
der tweede leerrede met geen enkel woord te vinden gewaagd. Ik vermoed, het is de
afkeer geweest van alles, wat naar grootspraak zweemt. Over vorm en inhoud van
deze, gelijk van eene enkele later uitgegeven leerrede kan ik zwijgen; elders is daarvan
door een zijner oudste, nog in leven zijnde vrienden gesproken1.

1

Gedoeld wordt op het geschrevene door den em. Predikant v.d. Rem. gemeente in den Haag
J. Herman de Ridder, in het tijdschrift ‘Uit de Remonstr. Broederschap’, IIIe jaarg. 1e afl.
De bijzonderheid omtrent de opbrengst dier preek komt voor in de recensie er van: Vaderl.
Letteroefeningen 1848.
Hier volgen de titels der door v.d. Pot uitgegeven Leerredenen:
1. ‘Ten voordeele der noodlijdenden in den Bommelerwaard.’ Over Ps. LXXIX : 9. Uitgespr.
2 Mei 1847. (Biddag).
2. ‘Waartoe heeft ons de Heer gezegend?’ Deut. VIII : 16. Uitgespr. 26 Sept. 1847. (Beiden
bij Kruseman, Haarlem).
3. ‘Afscheidswoord aan mijne gemeente te Leiden’. Uitgespr. 17 Apr. 1853. Over Philipp.
I: 6, bij du Mortier te Leiden.
4. ‘De vrucht des Bijbels’. Toespraak bij de Rott. Afd. v. het Ned. Bijbelg. 1857. Rotterdam.
5. ‘Afscheidswoord aan mijne Gemeente’, uitgesproken te Rotterdam, 12 Oct. 1879, over 1
Cor. I: 3. Rotterdam bij W. Wenk.
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Toch, uit zijn Afscheidswoord aan zijne Gemeente, uitgesproken 12 Oct. 1879, een
enkele aanhaling als proeve, hoe zich zijne beminnelijke persoonlijkheid bleef
afspiegelen in zijn fijnbeschaafden en welluidenden Nederlandschen stijl!
‘Dat (vrede door verzoening met God in Christus Jezus) is het, wat de arme,
ontruste menschheid, wat ook de gemeente boven alles behoeft, - oneindig meer dan
geleerdheid, of wetenschap, of stelsels, of twistvragen, - maar wat geene macht of
wijsheid der wereld geven kan. Daarom is het Evangelie, dat die genade en dien
vrede verkondigt en aanbrengt, eene kracht Gods tot zaligheid. Dat is het 18 eeuwen
lang geweest, de onuitputtelijke bron van zegen voor enkele personen zoowel als
voor geheele volken; de machtigste hefboom van ware ontwikkeling en beschaving;
de wekker van geestelijk leven. En 't gaat nog altijd voort, zijne goddelijke kracht te
betoonen. Het brengt nog zondaars tot bekeering, en leidt afgedwaalde kinderen tot
den Vader terug. Het vormt helden, het droogt tranen, het kweekt liefde, het leert
lijden, het heiligt het leven, en staat aan het sterfbed als een engel der vertroosting,
om het hart te verkwikken met zalige hoop. Vraagt hem, die daarvan ook maar eenige
ervaring heeft: ‘wat ontbreekt u nog?’ en hij zal antwoorden: ‘niets! Daar is geen
ledig meer
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in het hart, waar de genade en vrede Gods in Christus werd uitgestort.’ En waar de
kracht wordt gebroken, en de haren grijzen, en de schoonste bloemenkrans verwelkt,
daar redt de Christen uit de schipbreuk der wereld den hoogsten schat, en daar staat
hij, - misschien oud van dagen en van alles beroofd, - maar hij juicht: ‘wie zal mij
scheiden van de liefde Gods in Christus mijnen Heer? Laat al het overige hier
voorbijgaan! het beste bleef mijn deel, en hierbinnen heb ik vrede!’’
Ik vraag: is er geen ‘numerus’ (en meer dan dit!) in volzinnen als deze, maar die
geen uitzondering zijn?
Maar wat was v.d. Pot als dichter? Hij heeft slechts één gedicht van grooteren
omvang an afzonderlijk uitgegeven. Andere meest van kleineren omvang, en van
welke aan de kleinste misschien de hoogste waarde in de geschiedenis zal worden
toegekend, gaf hij in den avond zijns levens uit, in drie bescheiden bundels. Alleen
zijn ‘Lucas’ (1851) nam hij daarm niet op. Was het, omdat hijzelf het niet hoogstelde,
of omdat het, als deel uitmakende van ‘Apostelen en Profeten’ - een dichterlijk
Album, waartoe de uitnemendste zangers van het midden dezer eeuw hunne bijdragen
leverden, - o.a. door de bekende Guldenseditie algemeen is verspreid?1
Genoemd uitvoeriger gedicht2 is getiteld: ‘Julianus

1

2

In: Apostelen en Profeten. Dichterlijk Album, bij A.C. Kruseman te Haarlem (zonder jaartal,
maar 't is van 1851 of '52) gaven da Costa, van Lennep, Hasebroek, Beets, ter Haar hunne
verzen.
De niet al te gunstige beoordeeling van v.d. Pot's Lucas in de Tijdspiegel 1852 I: 276 wordt
getemperd door de juiste opmerking, dat Lucas niet genoeg eigenaardigs heeft in zijne
persoonlijkkeid, om te worden bezongen.
Julianus de Afvallige, of de Strijd tegen het Christendom. In drie zangen, door C.W.v.d. Pot,
predikant te Leiden. Met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen, door Best,
Vermorcken en Verveer. Haarlem, Kruseman 1852. In klein 4o. 't Gedicht staat bl. 1-60; de
aanteekeningen bl. 61-78.
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de Afvallige, of de Strijd tegen het Christendom.’ Kruseman te Haarlem gaf het uit
met tal van verdienstelijke houtgravuren, naar uitnemende teekeningen van den
welbekenden Charles Rochussen. ‘Aan zijne dierbare moeder’ is het ‘als een offer
van kinderlijke dankbaarheid en liefde toegewijd.’ Het neemt voor den dichter in,
als hij van hare liefde getuigt, dat die ‘in den winter haars levens al hare lentewarmte
behouden heeft.’ ‘Wat uw leven’ - zegt hij, - ‘voor velen, wat het allermeest voor
uwe kinderen was, - dat moge U Gods genade vergelden!’ De eerste zang bezingt:
de Afval, de tweede: de Tempelbouw; de derde: Laatste Strijd en Dood. In grondige
aanteekeningen geeft hij een overzicht van Julianus' leven en diens tijdperk, en van
enkele trekken in het gedicht opheldering uit de geschiedenis. Julianus wordt
geteekend:
Een helder brein, een wakk're geest;
Een fijn vernuft; een scherpziend oog;
Een hart voor geen gevaar bevreesd;
Een wil, die voor geen weerstand boog;
Een fier gemoed; onleschbre dorst
Naar eer en grootheid in de borst;
Een telg van de oude heldenteelt, Ziedaar des Keizers beeld.

Hem wordt, waar hij de Heidensche godsdienst weer in de plaats wil stellen van de
Christelijke, o.a. in den mond gelegd:
Verbleek' de glans, die 't kruis omstraalt,
Voor 't achtbaar licht der oude leer!
En van d'Olympus neergedaald,
Voer 't godenheir den schepter weêr!
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De faam bazuine heinde en ver,
Dat Jezus boog voor Jupiter,
En hoe Maria's trotsche zoon
Gebonsd werd van zijn troon.

De tweede zang, vooral niet minder schoon, ontleent zijne stoffe aan de bijzonderheid,
dat Julianus, om Jezus' macht door een feit te logenstraffen, den verstrooiden Joden
toeroept:
Herbouwt in Canâns vruchtbre dreven
Uw' Godgewijden tempel weer!
............
De wereld zie in Salems wallen
Des Galileërs woord vergaan;
Hij sprak: ‘Jerusalem zal vallen;’ Ik spreek: ‘Jerusalem zal staan!’

En vol geestdrift trekken zij op:
Daar zaamlen zich ontelbre scharen,
En trekken heen naar 't Oosterstrand,
Naar 't altijd dierbaar Vaderland;
De jong'ling in de kracht der jaren,
De grijsaard met besneeuwde haren,
Het kind geleid aan moeders hand.

Daar heft ‘een oude’ verrukt de harp omhoog en 't lied ruischt (vergis ik mij, dat dit
lied een zeer schoon lied is, ook om den ‘numerus’?):
Ach! hoe heb ik met tranen mijn peluw doorweekt,
En het brood der bedruktheid gegeten!
Sions dochter! - zoo klaagde ik, - uw zon is verbleekt,
En de roem van uw naam is vergeten!
O Vorstinne! waar is thans uw kroon en uw staf?
Waar die fierheid, die straalde uit uwe oogen?
Ach! de staf is gebroken, de kroon viel u af,
En uw hoofd is demoedig gebogen!
................

Maar nú daar de tempel zal herrijzen:
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Maar nu? - laat na 't hopeloos treuren
Weer 't jubelend maatgeluid slaan
De nachtlijke nevelen scheuren
De dag van uw vrede breekt aan.

Intusschen, de tempelbouw mislukt, en de dichter is in zijn volle recht, om van de
overlevering, die trouwens niet ongegrond schijnt, gebruik te maken, welke die
mislukking toeschrijft aan vernielenden storm en uit de aarde opvlammend vuur.
De ontboeide vuurgeest steekt de handen
Uit 's aardrijks gloeiende ingewanden
Naar 't half voltooide heiligdom.

Het einde van den zang, als de keizer ontzet en verbolgen is over die neerlaag, luidt:
Stout hief, voor 't starend oog der volken,
Zich d'aadlaar op in trotsche vaart,
En vloog vermetel hemelwaart;.…
Daar schoot de bliksem uit de wolken
En wierp den vorst van 't luchtruim neer. De wereld zie en kenn' den Heer!
Zijn liefde is hooger dan de bergen,
Voor wie haar biddend zoekt, gereed;
Maar durft het ongeloof Hem tergen.…
O dwaas! die u met Christus meet, Hij is met de Almacht Gods bekleed!

Heeft den dichter bij dit slot een paar regels uit ter Haar's ‘Aan een Apostel des
Ongeloofs’ voor den geest gezweefd? Ik weet het niet, maar geestes- en
poëzieverwantschap is tusschen beide dichters niet te miskennen. In 't voorbijgaan
zij herinnerd, dat de ‘Apostel des Ongeloofs’, David Friedrich Strausz, in zijn ‘Der
Romantiker auf dem Tron’ (een satire op den koning van Pruissen Willem IV) Julianus
uit geheel ander gezichtspunt be-
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schouwd en tentoongesteld heeft; ‘als type der waarheid,’ zegt Hase, ‘dat ieder, hoe
hoogbegaafd en machtig ook, die het onderneemt eene uitgeleefde geestes- of
levensrichting te herstellen of met geweld vast te houden, tegen den Galileër of den
genius der toekomst het onderspit moet delven.’
De derde zang: ‘Laatste strijd en Dood’ bezingt Julianus' zoo spoedig en ongelukkig
geëindigden veldtocht tegen Perzië. Een vijandelijke pijl maakte (26-27 Juni 363)
een einde aan zijn tweeëndertigjarig leven. Dat sterven, zoo verschillend door heiden
en christen beschreven, geeft v.d. Pot aldus:
(Hij) roept verwoed,
Als waar' de bittre smaad hem zoet,
Als deed die laatste hoon nog goed
Aan 't stervend hart: ‘Gij hebt gewonnen,
Gij Galileër, wien ik haat!’
Zijn levensdraad is afgesponnen.

Men kan gegronde bedenking hebben tegen de bijvoeging van dat: ‘wien ik haat!’
bij het Julianus door de overlevering toegeschreven sterfwoord: ‘tu tandem vicisti,
Nazarene!’ De genoemde groote kerkgeschiedschrijver vat het op als een woord van
zelfveroordeeling, omdat hij tegen den Geest des Tijds en tevens tegen de wegen
van God had gekampt. Maar het bijvoegsel hangt samen met geheel de beschouwing
van Julianus' persoonlijkheid, die vrij ongunstig is uitgevallen, en waarbij het tragische
niet genoeg tot zijn recht komt, dat er ligt in den hopeloozen en bedervenden strijd
van een' in menig opzicht edel mensch tegen het Christendom, dat hij, mede
tengevolge van het onchristelijke woeden van christelijke bloedverwanten en van
eene opgedrongen monniksopvoeding, niet kende. Dit doet intusschen niet af aan
an-
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dere schoonheden van dezen zang. B.v. deze beschrijving der Perzen:
Dààr wijken de Perzen en tijgen (slaan op de?) ter vlucht,
Maar zijn nog het meest in hun vlieden geducht;
Want plotsling, dààr keeren zij, snel als 't geluid,
En schieten hun pijlen en werpspietsen uit,
En zaaien den dood in 't vijandelijk heir.
Dan ijlen zij, vlug als de stormvlagen, weêr,
En wenden den teugel en vliegen daarheen,
Als joeg hen een stuivende dwarlwind uiteen. -

of, als tegenstelling, de teekening der Romeinen:
Hoe dorst reeds het zwaard naar het bloed der barbaren!
Hoe hijgt reeds hun borst naar den strijd!
De Koning der Perzen dage op met zijn scharen:
Dra zal hij in 't bloed zijner dappren ontwaren,
Hoe Rome den vijand kastijdt!

Maar uit het diepst van 's dichters eigen hart is de hymne, die hij den Christenen na
Juliaans val op de lippen legt, en die eindigt:
Wijsheid omgordt U en kracht! Hoogten der bergen en diepten der kolken,
Strijdende vorsten en woedende volken,
Loeiende stormen en dreigende wolken, Staat het niet al in Uw macht?
Heilig en sterk ons geloof!
Gij zijt de weg en de waarheid en 't leven;
U is het rijk door den Vader gegeven;
Blijv' steeds Uw naam ons in 't harte geschreven,
Dat hem geen zonde ons ontroov'!
Christus draagt eeuwig de kroon!
Moog nog de wereld de harten betoovren,
Eindlijk toch dorren haar kransen en loovren;
't Kruis van den Heer zal de wereld veroovren, Eens knielt heel de aard voor zijn troon!
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Iets langer stond ik stil bij den ‘Julianus’, omdat het gedicht niet die bekendheid en
verspreiding schijnt gevonden te hebben, waarop het aanspraak had1. Misschien heeft
meegewerkt het weelderige en dure der uitgave: een tweede druk is niet verschenen.
Kwam er ook bij, dat de Nederlandsche letterkunde in het midden der eeuw
betrekkelijk zoo rijk was aan schoone dichtwerken, waartegen de armelijkheid van
la fin du siècle treurig afsteekt ?
Zoo gaarne wij v.d. Pot nog andere onderwerpen uit de geschiedenis der Christelijke
Kerk hadden hooren bezingen, zoo hoog te waardeeren is het proza, waarin hij enkele
tafereelen uit die geschiedenis gaf. Hij teekende ‘de beoefenaars der onthouding’
(asceten) in de eerste drie eeuwen na Ch., en besloot de levensbeschrijving van
Antonius (356 n. Ch.), ‘kinderloos den Vader van een ontelbaar geslacht’ (Hase),
aldus: ‘een man, eerwaardig om zijne deugd, beklagenswaardig om zijne overdrijving;
van te veel bekrompenheid, om onbepaald geprezen, van te innige vroomheid, om
onbepaald veroordeeld te worden; te ver afgedwaald, om een voorbeeld ter navolging,
te vol liefde tot den Heer, om een voorwerp van minachting

1

‘De Gids’ van 1852 zwijgt. ‘De Vaderlandsche Letteroefeningen’ daarentegen brengen het
(II, 439-465) vrij uitvoerig ter sprake. ‘Alles draagt blijken van des dichters meesterschap
over taal, maat, rijm’, zegt de recensent en toont dit door menige welgekozen proeve. Maar
de bedenking wordt gemaakt, dat de dichter in zijne zeer ongunstige voorstelling van Julianus'
karakter te veel vergeten heeft, wat hij als geschiedschrijver zelf in de Aanteekeningen
omtrent de aanleidingen zegt, welke, in den tijd, in eigen ervaring en opvoeding gelegen,
hem tot den Afval brachten. In eenigszins pedanten toon, maar toch ook lovende het vele
echt poëtische, spreekt de Tijdspiegel dergelijke bedenking uit. Niet zonder grond acht ook
dezelfde Tijdspiegel, dat v.d. Pot in ‘Lucas’ een zeer onpoëtisch onderwerp was toebedacht,
daar van den Evangelist te weinig karakteristieks bekend is.
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te zijn; een man, in één woord, die in zekeren zin een krachtig bewijs voor het
Christendom oplevert, omdat zijne geschiedenis toont, hoe het, zelfs in den
gebrekkigsten levensvorm, de bron van veel goeds en heerlijks is.’ Desgelijks stelde
hij ons voor oogen: ‘Beroemde kerkleeraars in het Oosten’ (Basilius, de twee
Gregoriussen, Chrysostomus). Van des laatsten welsprekendheid heet het: ‘Hier wist
hij de fijnste snaren van het gevoel te doen trillen, dáár de geheimste springveêren
in beweging te zetten. Nu was hij de heer des huizes, die uit zijnen schat nieuwe en
oude dingen voortbracht .....; dan de christelijke kampvechter, die met het
overwinnend zwaard des geestes tegen de zonden der wereld te weld toog; dan weder
de bode der vertroosting …; maar overal een man van onverschrokken moed, van
edele waarheidsmin, van ongeschokt geloof en vurige liefde.’ De verdere
onderwerpen, door hem behandeld, zijn: ‘De verbreiding van het monnikswezen na
Antonius’; ‘Rome's Pausen, Geestelijkheid, Monnikendom’ (590-1073 n. Ch.);
‘Ridder- en Monnikendom’ (1073-1500 n. Ch.); ‘Menno Simons en de
Doopsgezinden’; ‘Het Piëtisme’; ‘Het Zendingswezen bij Roomschen en Protestanten’.
Nergens verloochent zich de man van zuiveren smaak, vloeienden stijl en van milden
zin in het beoordeelen; die ook bij wijlen met ééne enkele penseelstreek veel uitdrukt,
gelijk b.v. waar hij van de wereldschuwheid van het Piëtisme zegt: ‘Het gevoelde
diep het Paulinische: ‘Gij zijt van Christus’, maar zag over het hoofd, wat onmiddellijk
voorafgaat: ‘Alles is het uwe’’ (1 Cor. III : 22, 23). Zoo zijn er meer; maar uit den
aard der onderwerpen moet ik volstaan met naar die tafereelen zelve te verwijzen1.

1

Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen. Met Platen. Te Amsterdam bij G. Portielje
en Zoon. V Deelen 1852-1859. Van de negen bearbeiders is nu, na v.d. Pot's dood, alleen de
Hoogleeraar P.J. Veth nog in leven. v.d. P's stukken staan I, 285-304; II, 61-80. 278-298;
III, 68-95. 209-236. IV, 289-304; V, 126-153. 497-526.
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Er zijn op eene tentoonstelling van schilderijen gewoonlijk tusschen grootere,
schitterende (soms ook schetterende) doeken, die aller aandacht trekken, kleinere
‘genre’-stukjes, die de gewone bezoeker licht voorbijgaat, maar die intusschen door
juistheid van teekening en zuiverheid van kleur en uitdrukking voor wie er eens op
is opmerkzaam gemaakt, eene onweerstaanbare bekoorlijkheid verkrijgen. Daarbij
zou ik de vijf prozastukjes willen vergelijken, die, vroeger elders geplaatst, op het
aanhouden der uitgevers, door v.d. Pot in zijnen bundel: ‘Proza en Poëzie’ werden
opgenomen1. Had Geel in zijn ‘Onderzoek en Phantasie’ de benaming ‘goedhartige
stijl’ niet zóó geteekend, dat men er niet van wegdenken kan langwijlig- en
langzinnigheid, ik zou die benaming hier willen toepassen. Nu zeg ik liever
edel-eenvoudig en edelnatuurlijk. Geen schaduw van toeleg om ‘effect’ te maken.
Nochtans, dat natuurlijk weergeven van den indruk, dien hier ‘de eerste kerkgang’
van een kind met zijne grootmoeder, dáár de stille weldaad van eene achttienjarige
op ‘haar Kerstavond’, verder een Laatste avond in de pastorie, of Kindersmart, en
eindelijk de weldoende invloed van een' stille in den lande, Oom

1

Proza en Poëzie, door C.W. van der Pot, predikant te Rotterdam. Te Rotterdam bij W. Wenk
1878. In de voorrede noemt hij de uitgave de vervulling van eene oude belofte, aan zijne
vrienden gedaan. Daar hij-zelf deze vijf prozastukjes heeft uitgekozen, geloof ik ontslagen
te zijn van de moeite om de titels van enkele andere in ‘Licht, Liefde, Leven,’ (zie boven,
blz. 256) en elders voorkomende, uit te schrijven. 't Ware te wenschen, dat ook andere auteurs,
vooral de zeer vruchtbare, zelven vóór hun dood een bloemlezing gaven. Hadde van Oosterzee
eens uit zijne 13 (zegge dertien) bundels Leerredenen b.v. 13 der beste uitgezocht en in een
bandje vereenigd!
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Boudewijn, op het edel gemoed des auteurs heeft gemaakt, heeft de uitwerking, dat
bij 't lezen een glimlach (geen grimlach) zich plooit om uwe lippen, een traan welt
in uw oog en uw gemoed ten goede wordt gestemd. Een ‘Klein leugentje’ wijst even
vriendelijk als ernstig op een kwaad, dat zoo dikwijls niet voor kwaad wordt gehouden
en het toch is. Men vraagt naar volkslectuur: is reeds dit of dat stukje er toe gebruikt,
een enkele der schetsen reeds opgenomen in schoolleesboeken? Of ademt daartoe
het geheel te veel vroomheid? Maar deze vroomheid is gezond en vriendelijk:
vroomheid des harten, vroomheid der liefde. Maar vroomheid is de polsader, die gij
kloppen voelt in alle stukjes, niet bij uitzondering maar het voelbaarst toch dáár,
waar het gebed als ‘De Thermometer’ van het geestelijk leven wordt beschreven.
Ik zal niets afdoen van het verdienstelijke naar inhoud en vorm van de uitvoerige
gedichten, die in dezen bundel zijn opgenomen: ‘De Negerslaaf’, ‘De vlucht der
poëzie’, ‘De stemmen der Schepping’ en andere. Een er van is een juweel van 't
zuiverst gehalte: ‘Het kind en de moeder’, waarin de moeder op het vragen des kinds
uitlegt, wat zij en vader eigenlijk doen als zij bidden, maar dat zòò uitlegt, dat het
kind vraagt om ook te mogen bidden, en de moeder zegt:
Ja zeker, lievling! moogt ook gij.
Kom, buig uw knietjes aan mijn zij!
De handjes samen! d'oogjes dicht!
En al wat u op 't harte ligt,
Zeg dat aan God; Hij mint u teeder…
Heer! zie op 't biddend kindje neder!

Maar de kleinste gedichtjes spannen toch, altoos naar mijn oordeel, de kroon. Ja, ik
vermoed, als van der Pot's ‘Sneeuwvlokjes’ en ‘Kruimeltjes’ in een anderen tijd
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waren uitgekomen, zij gereedelijk als ‘Pastoorsdichtjes’ naast, althans vlak na de
‘Leekedichtjes’1 van de Génestet zouden geprezen en verspreid zijn. De Génestet en
van der Pot, beiden mannen van edelen zin en van groote beminnelijkheid, fijn van
gehoor voor de muziek der taal en met enkele woorden kernachtig uitdrukkende wat
anderen ook wel voelen, maar niet zóó kunnen uitdrukken, of alleen in ellenlange
volzinnen. Maar de een weifelend en twijfelend en toch geloovend, de ander
geloovend en vastverzekerd en toch geen vreemdeling in den twijfel des tijds; beiden
humoristisch, maar bij 't stoeien van den een' in de scherts ook de ernst, achter den
lach ook de traan, bij den gelijkmatigen gang van den ander in den ernst ook de
scherts, in den traan ook de lach; bij den eerste meer de vroolijkheid van den jeugdige,
maar die de naderende wolken bespeurt, bij dezen de vreugde van den oudere van
dagen, die bij ervaring heeft:
Vrede Gods in uw huis,
't Zij paleis, of 't zij kluis;
Vrede Gods in uw hart,
't Zij bij voorspoed of smart;
Vrede Gods op uw pad,
Zij het hobblig of glad;
Vrede Gods in den nood,
En bij leven en dood;.…
Nooit was er een ander bezit
Zóó kostlijk en zalig als dit.2

1

2

Sneeuwvlokjes, door C.W.v.d. Pot, Em. Pred. te Rotterdam. Rotterdam bij W. Wenk (zonder
jaar; maar zij zijn van 1881).
Kruimeltjes, door C.W.v.d. Pot. Rotterd. bij J.M. Bredée 1884. - Onder dienzelfden titel van
‘Kruimeltjes’ komen reeds aan het einde van ‘Proza en Poëzie’ (zie No. 12) bl. 251-256
eenige versjes voor, maar deze zijn niet herhaald in het hier vermelde boekje van dien naam.
‘Proza en Poëzie’ bl. 252.
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Ziehier zeer enkele van die ‘Sneeuwvlokjes’ tot proeve. Onder 't opschrift ‘Zonder
God’:
Zonder harnas of zwaard in den moordenden strijd;
Zonder grond voor den voet in den stroom van den tijd;
Zonder stuurman of loods op de onstuimige reê;
Zonder star of kompas op de oneindige zee;
Zonder brood bij des hongers scherp vlijmende pijn;
Zonder laafdronk in 't gloeiende zand der woestijn;
Zonder licht op het rotspad bij donkeren nacht;
Zonder troost, als de komst van den dood wordt gewacht;
Zonder hoop op een toekomst, een zaliger lot.…
Alzoo is de mensch, die daar leeft - zonder God.

Zijn toespraak aan hen, die door ‘Stof en kracht’ alles verklaard meenen, eindigt:
Neen! daarbij heeft mijn ziel geen vrede;
Ik dank u, 'k ga met u niet mede.
In heel de schepping ruischt Gods stem,
En hier, hierbinnen voel ik Hem.
Waar 'k aarde en hemel hoor getuigen,
Blijf 'k liefst voor Hem mijn knieën buigen;
Hebt gij genoeg aan Stof en kracht, Ik niet: 'k houd me aan - Gods liefde en macht.

Dingen, honderdmaal gezegd, maar niet honderdmaal beoefend, zegt hij puntig. Zoo:
Doe niet, als velen: oordeel beter; Zij reek'nen 's naasten feilen wel
Een meter breed, of Neerlandsche el,
Maar de eig'ne … och! slechts een millimeter.

Of van ‘Schoenen’:
‘'k Dacht telkens: Ei! dat past u goed,
Trek gij dien schoen maar aan uw voet!’
Wel mensch! wat zeg je! - en welke schoen
Paste u, om zelf dien aan te doen?.…

Tot hen, die hun ‘Licht laten schijnen’:
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Slaan ze u daarbij nauwelijks gade,
Zoo draag en getroost u dit vrij;
Gebruikt men de kaars maar, - wat schade,
Al ziet men den kandlaar voorbij?

In ‘Kinderzin’ wordt op den wensch:
Och! of 'k mijn tocht,
Mijn pelgrimstocht,
Nog eens als kind beginnen mochtl

o.a. geantwoord:
Zorg, vroom en vroed,
Dat uw gemoed
Steeds rijker wordt aan 't hoogste goed.
Met kinderzin
En broedermin
Gaan ook nog oud'ren 't Godsrijk in.
En steeg dan al
Uw jarental, Hij leeft nog, die u helpen zal!

En tegen ‘Stelselzucht’ heet het:
Poog 's menschen ziel niet in 't kuras te snoeren
Of stelselboeien om te slaan!
Geen formulier zal haar ten hemel voeren:
't Geloof slechts bindt haar vleug'len aan.
Wenscht ge eigen hof met wal en muur te omsluiten,
Als of men daar slechts bloemen vond?.…
Dwaal niet! Gods lieve zon lokt ze ook daarbuiten
In bonte menigte uit den grond.
Schud af dan 't juk van vreemde stelselbanden
En houd u voor Zijn (Christus) komst bereid;
Geen ander, Hij alleen binde u de handen, Ga heen, waar Hij uw schreden leidt!

Doch genoeg om te doen vertrouwen, dat gelijk reeds
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bij menigeen vervuld is, nog bij vele anderen des dichters wensch vervuld zal worden:
En mochten mijn lied'ren, als sneeuwvlokjes, strekken
Om kiemen van 't hoog're in eens menschen gemoed
Voor d'ijzigen adem der wereld te dekken,.…
Dat waar' voor mijn hart onuitsprekelijk zoet. -

En nu de ‘Kruimeltjes’! Hier is 't verkleinwoord ten volle van toepassing, daar de
versjes, als zoovele epigrammen, met zeer kleine uitzondering alle kort zijn, en in
hun kortheid hun pittigheid schuilt. Men oordeele:
Natuurlijk.
‘'k Heb 't gansch heelal doorzocht’, sprak iemand; ‘maar ik vond er
Geen God, geen plaats voor God’. - Wel, man! dat is geen wonder:
‘'k Liep’ - zei een doove, ‘heel den dag door 't boschrijk oord,
Maar 'k heb geen enklen keer een' vog'lenzang gehoord.’
Logisch.
Gij zegt; ‘daar is geen God, omdat Hem niemand ziet.’ Ziet ge uw verstand ook? - ‘Neen!’ - Welnu, dan is 't er niet.
Verschil.
Zoo God van alles 't zelfde aan allen gaf,
Gelijkheid was er dan, ja wel! - intusschen,
't Zou erg eentonig zijn. Waar' 't beter, dat
Natuur geen nachtegaal, geen vink, geen musschen
Maar enkel breedgevleugelde ad'laars had?.…!
De volksmenner.
Gij wilt het volk zijn macht, zijn staatsrecht doen beseffen.…
Is 't ook, opdat het volk u op een troon zou heffen?
Vooruitgang.
‘Veel leeren eerst en veel ervaren’, Zegt gij, - ‘'t verstand komt met de jaren.’ Wel foei! wat ouderwetsch abuis!
Zoek toch in deez' onze eeuw de wijsheid
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Niet bij ervaring meer en grijsheid: In jurk en schoolkiel hoort zij thuis.

Maar daartusschen weder even zangerig als diep gevoeld (welk musicus zet er tonen
bij?):
Daar flonker
In 't donker
Geen enkele ster, Vertraag niet
En klaag niet:
De dag is niet ver.
Vertrouw maar
En bouw maar
Op hulp van omhoog!
Dan dalen
Er stralen
Van licht in uw oog.

Den 19en April dezes jaars, vroeg in den morgen van den eersten dag der week, kwam
de dood, maar als ‘engel Gods’, hem aflossen van zijn moeilijk en smartelijk lijden:
lijden met geduld, maar niet zonder strijd gedragen. Had hij niet reeds drie weken
vroeger, in den vroegen morgen van den 1en Paaschdag, gezegd: ‘Ik had gehoopt dit
feest in hooger sfeer te vieren’? Maar wat op de Génestets, des vroeggestorvenen,
grafmonument staat, was bij v.d. Pot de ademtocht zijns langen levens en de kracht
tot zijn stervenslijden gebleven: Fiat Voluntas.
Op den 22en April had zijne uitvaart plaats. Geen saamgedrongen menigte, gelijk,
bij wijlen niet al te stichtelijk, de lijkbaar van een geliefd evangelieprediker, die
onverwachts of in de kracht des levens wordt weggenomen, omstuwt, maar eene
uitgelezen schare van wie hem in zijnen bloeitijd hadden gekend, en van jongeren,
omringde in eerbiedige stilte de geopende groeve: eene schare van zulken, die omtrent
zijnen levensavond den indruk
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hadden ontvangen, dien hij eens bezong in zijn schoone lied: ‘Wolken.’
Maar heil bovenal, waar de levensdag daalt,
't Zij de avondstond vroeg kome of spâ,
Als 't vriendelijk licht van des Heeren genâ
De zinkende wolken bestraalt.

Er waren ook bloemkransen. En is, wat Bakhuizen van den Brink eens vrij sarkastisch
van lijksteenen met hunne opschriften heeft gezegd: ‘dat zij niet altijd te vertrouwen
zijn,’ ook wel eens toepasselijk op de menigte en pracht dier kransen, hier kleurde
liefde des harten, waardeering, dankbaarheid ze dubbel schoon. De schoonste kransen
waren gevlochten door de woorden van H.L. Vinke, predikant der Ned. Herv.
Gemeente van Rotterdam, jaren lang des ontslapenen vriend, en van I. Hooykaas,
den oudsten predikant in dienstjaren bij de Remonstrantsche Gemeente, en van zijn
oudsten zoon, predikant bij de Remonstrantsche Gemeente van Waddingsveen1.
Onopgesmukt, zooals van der Pot zelf was geweest, maar ten volle waar, vermeldde
de eerste, wat hij voor de Zending was geweest, en hoe hij, zijnen zonen en dochters
en zusters tot troost, in hetzelfde geloof, waarbij hij geleefd en gewerkt had, gestorven
was. En de tweede teekende den ontslapene, zijn werken, zijne persoonlijkheid, zijne
bescheidenheid, zijne welsprekendheid met dezelfde trekken, die geheel onwillekeurig
de allertreffendste overeenkomst hadden met die, waarmeê steller dezes hem hier

1

Zie die uitvaart beschreven in de N. Rott. Courant van 22 April. De toespraken van Vinke
en Hooykaas zijn daar zeer getrouw, maar niet volledig, die van den zoon slechts kortelijk
wedergegeven. Vinke wijdde daarenboven een schoon woord aan de nagedachtenis van den
ontslapene in dezelfde ‘Rotterdamsche Kerkbode’ (van 25 April), waarin deze zoovele
uitnemende versjes, later verzameld, heeft gegeven.
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heeft geteekend.1 O, het doet goed in dagen, waarin boven de graven zoo dikwijls
woorden gesproken worden hopeloozer, dan een Socrates ze sprak, te hooren datgene,
waarmede Hooykaas eindigde: ‘Hij heeft veel, zeer veel geleden; in de laatste
maanden, weken, dagen o! zoo zwaar. Doch onder alles, en al dreigde het soms te
zwaar te worden, droeg hij zijn kruis met die gelatenheid, welke hij in zoo ruime
mate bezat. En wij wisten het, dat zijne vriendelijke vroomheid tot den jongsten snik
hem zou sterven en troosten. In gedachten schrijven wij thans op zijne zerk: ‘Zalig
de dooden die in den Heer sterven! Ja, zegt de Geest: want zij rusten van hunnen
arbeid, en hunne werken volgen met hen.’ Toen hij voor altoos de oogen sloot, is het
licht van een hoogeren dag voor hem opgegaan: dat vertrouwen wij zonder weifeling.
Wij zullen hem niet vergeten.’
En de oudste zoon, daar staande met vier zijner vijf broeders (de vijfde was door
ziekte verhinderd): roerend in zijn eenvoud, roerend door zijne warmte was de hulde
des danks, die hij allen bracht, welke ‘zijnen dierbaren ontslapen vader’ hadden
geëerd, liefgehad en daarvan ook bij de geopende groeve hadden getuigd. Waarmeê
kan beter dit Levensbericht eindigen, dan met het vaarwel des zoons aan den vader?
‘U, dierbare, onvergetelijke Vader! u roepen wij hier een laatst ‘Vaarwel’, nochtans
- God geve het! - niet voor eeuwig, toe. Wij weten het, dat wat hier in de groeve der
vertering nederdaalt, slechts het stoffelijk omhulsel is, waarin gij met ons hebt
gewandeld. Wij houden ons verzekerd, dat gelijk voor uwen goddelijken Heiland en

1

Door ongesteldheid was ik verhinderd bij de uitvaart tegenwoordig te zijn en herlas opzettelijk
de toespraken eerst, nadat dit opstel zoo goed als gereed was.
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Voorganger, zóó ook voor u het lijden de doorgang is geweest tot heerlijkheid. Gij
hebt het, sprekende tot uwe kinderen nog na uwen dood,1 zóó duidelijk verklaard,
dat het geloof in Jezus Christus, den Zaligmaker van zondaren, den éénigen weg tot
den Vader, uwe kostelijkste bezitting was, het beste wat gij ons na te laten hadt. Wij
hopen die nalatenschap van heeler harte te aanvaarden. God geve ons navolgers te
zijn van uw geloof, aanschouwende de uitkomst uwer wandeling! En Hij schenke
ons eenmaal eene zalige ontmoeting in die betere, die volmaakte stad, waar alle
tranen worden afgewischt, waar geene zonde, geene pijn, geen dood meer wezen
zal!’
R o t t e r d a m , Juni 1891.
Dr. W. FRANCKEN. AZ. Em. predikant.

1

Dit doelt op een nagelaten handschrift.
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Levensbericht van Salomon van Deventer Jszn.
Salomon van Deventer werd op 24 Februari 1816 te Zwolle geboren.
Hij was de zoon van Jan Salomon van Deventer, doctor in de beide rechten,
advokaat en prokureur bij het Hoog-Gerechtshof van Overijssel en Vrouwe Lucretia
Johanna Kruseman.
Nog geen vier jaren oud verloor hij zijn vader door den dood.
Zijne moeder bleef in zorgvolle omstandigheden achter met hem en eene dochter,
nauwelijks twee en een half jaar oud.
Toch kon zij het huis, waarin haar echtgenoot was overleden, blijven betrekken
en er fatsoenlijk, overeenkomstig haren stand, blijven leven, omdat daar met haar
kwam wonen hare moeder met vier ongehuwde dochters.
Salomon was in zijne eerste levensjaren een uiterst zwak en ziekelijk kind ten
gevolge van de zoogenaamde Engelsche ziekte; eerst met zijn derde levensjaar begon
hij een weinig te loopen, en slechts langzaam nam hij daarna in krachten en
gezondheid toe.
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Reeds vroeg ontwikkelde zich bij hem een dichterlijke, ridderlijke geest.
Het dichterlijke vond aanleiding en voedsel in de omstandigheid, dat Zwolle ook
de geboorte- en woonplaats was van Mr. Rhijnvis Feith, en dat Salomon leefde in
het brandpunt der vereering van dien destijds zoo hoog gewaardeerden dichter; hij
las, nog zeer jong, met gretigheid zijne werken, voor zooverre die vielen binnen de
grenzen van zijn begrip. Ook de werken van de Zwolsche dichters M.L. Rietberg en
Pruimen, en van den dichter Nierstrasz, die een vriend zijner familie was, droegen
er toe bij hem reeds vroegtijdig hart voor de letteren in het algemeen en voor de
poëzie in het bijzonder in te boezemen.
De ridderlijke geest werd bij hem opgewekt door zijne kameraden, die allen
behoorden tot den aanzienlijken stand in zijne geboortestad. Deze wilden nagenoeg
allen in dienst treden bij het krijgs- of zeewezen, en bij hem ontstond dezelfde neiging;
hij wilde de wereld zien, tot in de verste streken landen en volken bezoeken; kortom
hij wilde zeeman worden.
Het viel aan zijne moeder zeer zwaar daartoe hare toestemming te geven, maar
hij bleef, trots alle tegenwerping, volhouden, en eindelijk bewilligde zij, na bangen
strijd, hoeveel het haar ook kostte, er in dat haar eenige zoon eene loopbaan zou
volgen, die hem dikwerf ver zou voeren van het beminnend moederhart in een
zwervend, gevaarvol leven.
Er werd besloten, dat hij zich zou aanmelden voor toelating op de kweekschool
voor de zeevaart in Amsterdam, destijds wel is waar grootendeels bestemd tot
opleiding voor de koopvaardij, maar waar ook elèves voor de marine werden
toegelaten, die later, na afgelegd examen,
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als adelborst bij 's lands zeemacht werden opgenomen.
In Augustus 1828 deed Salomon met goed gevolg het examen en weldra begon
hij als kweekeling zijn loopbaan op de kweekschool, ingeschreven voor de marine.
Groot was de verandering, die zijne levenswijze hierdoor onderging. Als eenige
zoon van fatsoenlijke ouders had hij het te huis altijd goed gehad en was hij niet
weinig verwend. Nu, nauwelijks 12 1/2 jaar oud, moest hij met zijne
medekweekelingen (destijds waren er ruim honderd) ruw en zwaar werk doen. Het
geheele zeer groote gebouw moest zonder eenige hulp door hen worden
schoongehouden, het vuilste werk niet uitgezonderd. Des winters werd er weinig
gestookt, en, als het maar niet vroor, moest toch Zaturdags ochtends, als naar
gewoonte, het gebouw van onder tot boven worden geschrobt. De dagelijksche
voeding was gewone scheepskost, die gebruikt werd om bakkisten; om elke bakkist
waren dan 10 jongens gezeten, die aten, zonder borden uit één houten bak, waarin
een ieder zijn lepel of vork zette.
De jeugdige Salomon moest zich dus nu gewennen aan onsmakelijke voeding,
ongewoon en hard werk en 's winters aan bittere koude. Maar hij hield zich goed en
schikte zich van lieverlede in de zoozeer van zijne vroegere afwijkende levenswijze,
daarin gesteund door de wijze raadgevingen en de bemoediging, die hij vond in de
brieven zijner voortreffelijke moeder.
Intusschen leerde hij veel en goed, want het onderwijs op de kweekschool was
uitstekend en omvatte, buiten het lager onderwijs, de Fransche en Engelsche talen,
het teekenen, de meetkunde en de algebra; vooral de stuurmanskunst en de sterrekunde
in den meest uitgebreiden zin. Bovendien werden de kweekelingen praktisch
onderricht in het scheepswerk en de exercitien met geweer en kanon.
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De lotswisseling had op Salomons karakter en handelingen grooten invloed. Aan de
knapen op de kweekschool werd onder strenge tucht ingeprent, dat zij niets wisten
en hoegenaamd niets beteekenden. Alle eigenwaan werd onderdrukt en uitgeroeid,
en dit gaf aan Salomons karakter een plooi van overdreven bescheidenheid, die hij
nooit geheel heeft kunnen overwinnen. Toch erkende hij menigmaal, dat hij aan de
strenge vorming op de kweekschool zeer veel te danken had, niet minder als aan het
uitstekend onderwijs aldaar.
Spoedig muntte hij uit boven zijne kameraden, maar toch zouden zijne jeugdige
wenschen en het doel zijner plaatsing op de kweekschool niet worden bereikt.
Toen hij nog te Zwolle was, had hij op zekeren avond, uit de school komende, een
beschonken man ontmoet; hij week voor hem uit, maar de dronkaard week naar
denzelfden kant van de straat en zwaaide daar tegen hem aan, zoodat hij viel en een
trap ontving in de rechterzijde, dicht bij de lies. Sedert had hij van tijd tot tijd hevige
pijnen in de zijde en meermalen moest hij daarvoor in de ziekekamer verblijven.
Intusschen wist hij de schade, die zijne studien hierdoor noodwendig moesten lijden,
telkens te boven te komen en in Augustus 1831 had hij den driejarigen cursus met
lof doorloopen en mocht hij, bij zijne familie teruggekeerd, om er den vacantietijd
door te brengen, verwachten, weldra zijne eerste zeereis te zullen doen. Maar niet
lang was hij te huis of eene hevige pleuris, gepaard aan een niet minder hevigen
aanval van de kwaal, die het gevolg was van den trap, hem door den beschonken
man toegebracht, wierp hem voor langen tijd op het ziekbed. Eindelijk in December
kon hij naar de kweekschool terugkeeren, maar op nieuw werd hij daar ongesteld.
Van lieverlede verergerde de
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kwaal en eindelijk, juist toen hij eene goede plaatsing zou bekomen op een der
schepen van den Heer van Hoboken, was zijn toestand zoo ernstig, dat hij niet op de
kweekschool blijven kon en in 1832 naar zijne moeder moest terugkeeren. Toen
begon voor hem een ontzettend lijden; drie malen moest hij eene zeer pijnlijke, zware
operatie ondergaan. Eerst in Maart 1833 was hij hersteld. Als door een wonder had
zijn gestel het schrikkelijk lijden doorgestaan.
Hij had nu alle aanleiding om voor goed van de zeevaart af te zien: toch wilde hij
volhouden, en in April keerde hij naar Amsterdam terug. Maar zeer kort was ditmaal
zijn verblijf op de kweekschool, want alras bleek, dat zijn gestel, ten gevolge van
het doorgestaan lijden, zoodanig was verzwakt en ondermijnd, dat jaren zouden
noodig zijn, om hem de krachten terug te schenken, die onmisbaar waren voor de
gekozen loopbaan, en de kommissarissen van de school, dit inziende, gaven hem
daarom bij Besluit van 8 Mei 1833 in vleiende bewoordingen zijn ontslag, dat zij
motiveerden in een uitvoerig schrijven aan zijne moeder.
Weinige dagen later kwam hij voor goed in Zwolle terug. Hij was nu 17 jaar oud
en moest eene andere loopbaan kiezen.
Van vele zijden ontving hij treffende blijken van belangstelling in zijn lot. Zijn
oom Wetsels, rector van de Latijnsche school te Meppel, bood aan, hem kosteloos
de oude talen te onderwijzen en hem op te leiden voor de hoogeschool; zijn geneesheer
Dr. Kisch wilde hem tot chirurgijn vormen, terwijl de Heer D. van Schreven, secretaris
van den gouverneur van Overijssel, eene plaats op de bureaux ter zijner beschikking
stelde. Het eerste aanbod verviel door de bedenking, dat zijn later verblijf
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als student aan eene hoogeschool de finantiëele krachten zijner moeder zou te boven
gaan. Tegen het tweede verzette zich zijne gevoelige natuur, die hem ten eenenmale
ongeschikt maakte voor het bedrijf van chirurgijn en operateur. Het derde aanbod
werd dankbaar aangenomen.
Bij Besluit van den gouverneur (graaf van Rechteren) dd. 28 Mei 1833 ontving
hij eene benoeming tot surnumérair adjunct-kommies der 2e klasse bij het provinciaal
bestuur van Overijssel op een traktement van ƒ 150 's jaars.
Zoo had zijn levensloop eene geheel andere richting genomen, dan verwacht was.
Na al hetgeen met hem was voorgevallen, en terwijl zijn vroeger zoo sterk ontwikkelde
lust voor het zeeleven aanmerkelijk was bekoeld, sprak het van zelfs dat hij, tot het
uiterste hebbende volhard, zich thans, door den drang der omstandigheden daartoe
geleid, goedschiks onderwierp aan deze lotswisseling.
Weldra echter trof hem een zware ramp. Zijne moeder, wier gezondheid door het
overlijden van haren echtgenoot zeer was geschokt geworden, had nu en dan
verschijnselen van eene borstziekte, die, tengevolge van een koude, gevat bij het op
eenen nacht bij het woeden van een hevigen storm, die deuren en vensters dreigde
te vernielen, onvoorzichtig verlaten van het bed om een venster te sluiten, tot
longtering overging. Maanden lang was zij bedlegerig, totdat de dood haar op 7
December 1834 van haar langdurig lijden verloste.
De slag was voor van Deventer, die zijne voortreffelijke moeder afgodisch beminde
en vereerde, verpletterend, en onmiddellijk nadat hij gevallen was deed zich de reactie
gevoelen van de vreeselijke spanning, waarin hij maanden lang had verkeerd. Hij
werd ziek; kon zelfs de begrafenis zijner dierbare moeder niet bijwonen en er vertoon-
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den zich bij hem verschijnselen van de kwaal, waaraan zij bezweken was. Slechts
langzaam verbeterde zijne gezondheid. Eene kalme, hoogst ingetogen leefwijze hield
hem staande en deed hem na een paar jaren de vorige krachten herwinnen; zijn
volkomen herstel heeft hij echter te danken gehad aan zijn verblijf in Oost-Indie,
waarheen hij 5 jaren later vertrok.
Den tijd, dien zijne werkzaamheden bij het provinciaal Gouvernement hem lieten,
bracht hij voornamelijk door met letterkundige studiën en met het verkeer met de
voornaamste familien in zijne geboortestad, waar hij zeer gezien was.
Het was hem gelukt in Sept. 1835 met eenige vrienden eene vereeniging in het
leven te roepen, gewijd aan de beoefening der letterkunde, onder het motto: ‘Eendracht
maakt macht’. Om beurten hielden de leden letterkundige voordrachten, en van
Deventer verklaarde later gaarne, dat hij aan die vereeniging groote verplichting had,
niet alleen omdat hij aan haar de vrijmoedigheid had te danken om in het openbaar
te spreken, maar ook omdat hij door haar aanleiding en prikkel vond, om zijne
gedachten in dichtmaat uit te drukken en zich daarin te oefenen.
En dat hij zich in dat opzicht niet onbetuigd liet, mag hieruit blijken, dat hij bij
zijn vertrek naar Indië in het bezit was van drie dikke bundels, door hem vervaardigde
gedichten.
Ook schreef hij nu en dan voor de pers, zooals blijkt uit de prozastukken van zijne
hand, opgenomen in het destijds bestaand ‘Nederlandsch Museum’ en uit een paar
gedichten in den Overijsselschen almanak voor oudheidkunde en letteren. Ook komen
in de Zwolsche courant van die dagen enkele opstellen van hem voor, betrekking
hebbende op kunst.
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Zijn poëtisch talent was voor hem eene aangename introductie bij vele familien, op
wier verlangen hij menigmalen zijne verzen in den huisselijken kring moest
voordragen.
Vele der door hem in dit tijdvak van zijn leven vervaardigde gedichten zijn niet
onverdienstelijk. Als bewijs daarvan moge strekken het volgende minnedichtje uit
dien tijd, in 1852 zonder zijne naamteekening gedrukt in het Indisch Tijdschrift
Bianglala, 1e jaarg., 1e deel:

Ik weet het niet.
Aan Celine!
Wanneer ik mij mag spieglen in uw oogen,
Wanneer uw blik me een open hemel biedt;
Waarom dan steeds mijn hoofd ter neêrgebogen?
Van waar die schroom? - ik weet het niet.
Wanneer uw mond zich opent om te spreken,
Dan voel ik, ach! dat mij de moed ontvliedt;
Ik stamel, maar de spraak is mij ontweken;
Van waar die vrees? - ik weet het niet.
Wanneer ik soms uw poesle hand mag drukken,
Als niemand mij, als niemand ons bespiedt,
Dan wilde ik u aan 't groot heelal ontrukken;
Van waar dat vuur? - ik weet het niet.
Celine, ik smeek! o, antwoord op mijn vragen,
Zeg mij, van waar dat martlend zielsverdriet?
'k Zoek vruchtloos naar de oorzaak van mijn plagen;
Van waar die smart? - ik weet het niet.

In 1837 kwam Salomon's oom H.G. Kruseman, destijds majoor der infanterie bij het
Oost-Indisch leger, na eene afwezigheid van 22 jaren, met een tweejarig verlof naar
Nederland. Spoedig was deze met zijn neef ingenomen, en hij drong er herhaaldelijk
op aan, dat hij, bij het geringe vooruitzicht dat de ambtelijke dienst in het
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vaderland hem aanbood, naar Java zou gaan, omdat hij daar stellig, naar des majoors
inzien, een onafhankelijk bestaan en eene veelbelovende toekomst vinden zou.
Aanvankelijk was van Deventer zeer tegen het gaan naar Indië. Het verlaten van
zijne eenige zuster, van geliefde familieleden en vrienden, de onzekere toekomst in
het Oosten, het woelige leven daar, ver van alles wat hem dierbaar was, deden hem
voor den gewichtigen stap terugdeinzen. Maar zijn oom kwam gedurig en al
dringender op zijn raad terug en maakte hem op die wijze meer en meer gemeenzaam
met het denkbeeld.
Eindelijk werd de laatste stoot voor het belangrijk besluit gegeven door de
teleurstelling, die hij ondervond, toen men, terwijl hij reeds vijf en een half jaar in
dienst was, en hij gedurende het laatste jaar buitengewone diensten had bewezen,
doordien het beheer eener afdeeling wegens ziekte van den titularis uitsluitend op
hem had gerust, niet van de gelegenheid gebruik maakte die, terwijl er wegens
veranderingen in het personeel, belangrijke geldsommen beschikbaar waren gekomen,
bestond om hem eene lotsverbetering van beteekenis toe te kennen.
Op 5 Juni 1839 deelde hij zijn oom zijn besluit mede en de Heer Kruseman wendde
onmiddellijk pogingen aan, bij het departement van kolonien om voor zijn neef eene
plaatsing als Indisch ambtenaar te verkrijgen. Maar te vergeefs. Er werden alleen
zulke ambtenaren benoemd voor het rechtswezen en den waterstaat; gewone
ambtenaren niet anders dan op aanvrage van het Indisch bestuur, en die was er nu
niet. De minister was echter van oordeel dat een fatsoenlijke jonge man, die zich
goed gedroeg en de noodige kennis bezat, wanneer hij op eigen kosten naar Indië
ging, daar stellig geplaatst zou worden. De Heer Kruseman deelde dit zijn neef mede,
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er bijvoegende dat hij nu kiezen moest tusschen het volgende: òf om met veel
aanbevelingsbrieven, op goed geluk, naar Java te gaan, om daar geplaatst te worden,
òf om altijd als schrijver bij het provinciaal bureau op dieet te zijn.
Salomon koos de wijste partij en besloot zich op goed geluk naar Oost-Indië te
begeven, en op zijn verzoek werd hem op 28 Juni 1839 door den gouverneur van
Overijssel eervol ontslag verleend, ‘met betuiging van des gouverneurs bijzondere
tevredenheid over de gedurende ruim zes jaren door hem verrichte werkzaamheden
en zijn uitmuntend gedrag’.
Weldra zou hij nu de groote reis aanvaarden; van zeer vele kanten ontving hij
blijken van vriendschap en genegenheid, die hij beantwoordde door aan familie en
vrienden een bundel door hem vervaardigde gedichten aan te bieden, getiteld: ‘Ter
gedachtenis door S. van Deventer JSzn, bij zijn vertrek naar Oost-Indië’, gedrukt bij
zijn vriend, den boekdrukker en uitgever W.E.J. Tjeenk Willink, en niet in den handel
gebracht.
Op 2 Augustus 1839 verliet hij de vaderlandsche kust aan boord van het nieuw
gebouwde fregatschip Prins Hendrik, kap. J.C. Veening en bereikte, na eene
voorspoedige reis van 100 dagen, op 10 November daaraanvolgend de reede van
Batavia.
Aan wal gekomen nam hij zijn intrek in een logement op Weltevreden, dock hij
bleef daar slechts kort. Op 15 November toch kreeg hij eene uitnoodiging, om het
middagmaal te komen gebruiken, van den Bataviaschen predikant Dr. W.R. Baron
van Hoëvell, die hem met zijn rijtuig liet halen en terugbrengen en hem na den
maaltijd voorstelde ten zijnent te komen logeeren, een voorstel dat dankbaar werd
aangenomen, terwijl het voor van Deventer, die natuurlijk niet ruim van geld was
voorzien en die
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zich, als de meeste baren, eenzaam en verlaten gevoelde, vol heimwee naar het
vaderland, eene ware uitkomst was.
Maar de heer van Hoëvell deed nog meer, want hij verleende zijne invloedrijke
tusschenkomst om van Deventer eene betrekking te verschaffen, zoodat deze zich
reeds op 20 Nov. 1839, 10 dagen na zijne aankomst, benoemd zag tot klerk bij de
directie der middelen en domeinen, op eene aanvankelijke bezoldiging van ƒ 60. 's
maands, die reeds met 1 Jan. 1840 werd verhoogd tot ƒ 100.
Van Deventer bleef ten huize van den heer van Hoëvell tot zijn huwelijk, twee en
een half jaar; aanvankelijk als logé later, toen zijne inkomsten ruimer waren, tegen
uitkeering van eene geringe bijdrage in de kosten der huishouding; iets wat destijds
te Batavia bij fatsoenlijke familien, die ruim behuisd waren, zeer gebruikelijk was.
Gesteund door de vriendelijke familie van Hoëvell en zijne vele
aanbevelingsbrieven kreeg van Deventer spoedig vele relatien en weldra was hij met
bijna alle familien van den eersten rang bekend. Overal werd hij met de meeste
gastvrijheid en welwillendheid ontvangen. Het leven te Batavia was destijds, terwijl
het aantal Europeanen er nog betrekkelijk gering was, geheel anders als tegenwoordig.
Ieder was gul en ontving gaarne vrienden en bekenden. De leefwijze was goedkooper,
de weelde minder dan thans. Ieder, die het maar eenigzints doen kon, had zijne
huishouding op onbekrompen voet ingericht en bevorderde de gezelligheid door
onderling verkeer. De bijeenkomsten waren niet vormelijk en stijf, maar aangenaam
en vrij, zonder dat aan den goeden toon werd te kort gedaan. De aanzienlijken gaven
gedurig
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feestjes; meestal bals, die van 8 uur 's avonds tot ongeveer 2 uur 's nachts duurden.
Zeker waren er toen tweemaal 's weeks zulke partijen en van Deventer werd, daar
hij als een goed danser bekend stond, overal gevraagd.
Bij regeeringsacte van 10 Febr. 1840 werd hem het vast verblijf in Ned.-Indië
toegestaan, en op 30 Juli van dat jaar bekwam hij eene benoeming tot eersten klerk
op eene maandelijksche bezoldiging van ƒ 150, in rang gelijk staande met derden
kommies. Als motief voor deze spoedige bevordering had gegolden, dat hij ruim 6
jaren op een der gouvernementsbureaux in Nederland werkzaam was geweest en
diensten verrichtte, als van een nieuwelings uit Nederland aangekomen ambtenaar
bezwaarlijk konden worden verwacht.
Doordien eenige exemplaren van den bij van Deventers vertrek uit Nederland
gedrukten bundel zijner gedichten ‘Ter gedachtenis’ den weg naar Batavia hadden
gevonden, en hij ook daar reeds spoedig blijken gaf van zijn letterkundig en dichterlijk
talent, had hij weldra den naam van een verzenmaker te zijn, hetgeen bij sommige
landsdienaren geene aanbeveling was, omdat zij meenden, dat daardoor te kort werd
gedaan aan den ernst van den ambtenaarsarbeid.
Hij ondervond dit meermalen; daarvan is onder anderen de volgende anecdote een
bewijs. Ofschoon slechts klerk, werd hem toch meermalen kommiezen (redactie)-werk
opgedragen. Eens toen hij weder een belangrijk stuk had uitgewerkt en dat ter resumtie
had ingezonden, plaatste de directeur in margine van zekere zinsnede met potlood
de volgende woorden: ‘Dichterlijk en fraai moge deze zinsnede zijn, duidelijk is
dezelve niet; dat komt wellicht omdat ik geen verzen kan maken’. De hoofdkommies
van van Deventers afdeeling, met wien hij zeer
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bevriend was, toonde hem deze kantteekening, zeggende: ‘Ik zal dit maar uitveegen,
anders lachen de kopiïsten er nog om’. Maar van Deventer haalde de schouders op
en verzocht zijn vriend alles te laten staan, omdat hij niet schroomde het door hem
geschrevene en het daarop aangemerkte aan ieders oordeel te onderwerpen, zeker
als hij was, dat dit ten zijnen opzichte gunstig zou zijn.
In September 1840 deed de Heer Mr. J.J. Brest van Kempen, redacteur van de
Javasche Courant, met wiens familie van Deventer zeer bevriend was, hem het
verzoek om gedurende een reisje, dat hij met Baron von Hoëvell maken zou, de
redactie voor hem waar te nemen. Hij stemde hierin met vergunning zijner chefs toe,
en zulks was de eerste aanleiding tot zijne latere benoeming tot redacteur van het
officiëele blad.
Het jaar 1841 was voor hem zeer gelukkig. Hij leerde toen Mejufvrouw Titia
Henriette Jacoba d'Ozij kennen, wier moeder, de weduwe van den Heer R.J. d'Ozij,
gewezen opperhoofd van den handel in China, met haar uit Nederland was gekomen,
ten einde er zamen te wonen met haren zoon, destijds tweede kommies op het
residentiekantoor te Batavia. Spoedig was van Deventer met de familie bekend en
bezocht hij haar herhaaldelijk, en het duurde niet lang of hij had voor de schoone,
lieve Jufvrouw Titia eene innige genegenheid opgevat, die beantwoord werd en in
Juli van gezegd jaar leidde tot eene openbare verloving.
Intusschen had zijne ambtelijke positie eene niet onbelangrijke verbetering
ondergaan. Bij besluit van den directeur der middelen en domeinen van 8 April 1841
was hem eene gratificatie toegekend van ƒ 100 koper, als een blijk van tevredenheid
voor een ‘met bijzondere
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zorg en nauwgezetheid zamengesteld recueil van Regeeringsbepalingen en
beginselen’, en spoedig daarop bij Gouv. Besluit van 11 Juni 1841 werd hij benoemd
tot tweeden kommies bij gezegde directie, waardoor hij een maandelijksch inkomen
bekwam van ƒ 220.
Maar hierbij bleef het niet. Weldra zou hij een inkomen genieten, dat hem zou in
staat stellen, om als gehuwd man op fatsoenlijke wijze de kosten eener huishouding
te bestrijden.
In October 1841 was de directeur der landsdrukkerij Mr. Brest van Kempen ernstig
ziek geworden en had hem, met toestemming zijner chefs, wederom de redactie der
Javasche Courant toevertrouwd; in deze tijdelijke waarneming werd hij bevestigd
nadat de Heer van Kempen op 21 Nov. overleden was, totdat de Regeering hem bij
besluit van 21 April 1842 definitief de redactie opdroeg die hij gelijktijdig met het
ambt van 2en kommies bij het departement der producten en civiele magazijnen, bij
welk bureau hij krachtens een Regeeringsbesluit van 3 December 1841 was
overgegaan, mocht vervullen.
Hierdoor vermeerderde zijn inkomen met ƒ200 's maands, terwijl hij voor de
maanden der waarneming eene toelage ontving van ƒ 1000.
Dit alles stelde hem in staat op 1 Juni 1842 met zijne beminde Titia in den echt te
treden.
Daarop volgden hoogst gelukkige jaren. Op 9 Mei 1844 werd den jeugdigen
echtelingen hun eerste kind geboren, een zoon, die de namen kreeg van Jan Roelof
Salomon Jacobus, de beide eersten naar zijn grootvader van vaders-, de beide anderen
naar dien van moederszijde.
Twee jaren later, op 14 April 1846, beviel Mevrouw van Deventer van een tweeden
zoon, Roelof Jacques. Op 17 September 1847 baarde zij een derden, die, ge-
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brekkig ter wereld gekomen, weinige uren na de geboorte overleed, en op 2 November
1848 gevolgd werd door eene dochter, Anna Elisabeth (nu Mevrouw Soeters te
Semarang).
Voortdurend had van Deventer veel werk en moest hij ook aanhoudend des avonds
arbeiden, maar hij werd daarvoor ook beloond, want bij Gouv. Besluit van 15
Augustus 1844 zag hij zich tijdelijk belast met de functien van hoofdkommies bij
het departement der producten en civiele magazijnen, en bij Besluit van 25 Februari
daaraanvolgend definitief in dien rang bevestigd, terwijl hem niet lang hierna, bij
Koninklijk Besluit van 14 September 1845 het radicaal werd verleend van Indisch
ambtenaar, dat voor hem de mogelijkheid ontsloot om tot hoogere rangen op te
klimmen.
Bij het vele dienstwerk en dat verbonden aan de redactie der Javasche Courant,
waren hem tal van eerepostjes opgedragen. Zoo was hij, bijvoorbeeld, lid, tevens
secretaris, van het Bataviaasch liefhebberstooneel met de zinspreuk: ‘Ut desint vires
tamen laudanda voluntas’. Meermalen vervulde hij daarin eene hoofdrol; onder
anderen in het door hem uit het Hoogduitsch vertaalde blijspel in één bedrijf van
Theodor Körner, getiteld ‘de Nachtwacht’, dat hij ter drukkerij van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen had laten drukken en waarbij het lid
Mr. P.A. Schill eene ouverture en de muziek voor een zangkoor had gecomponeerd.
Ook was hij lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
en maakte hij zich tegenover dit lichaam onder anderen verdienstelijk door de
voordracht op 8 Mei 1847 in eene algemeene vergadering van een door hem in 1839
vervaardigd gedicht, getiteld: ‘Een storm in den Indischen Oceaan’, dat, zoo leest
men in
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de notulen dier vergadering ‘door vele schoone en treffende voorstellingen en het
uitstekend talent, dat er in schitterde, aller aandacht boeide’1.
Ook hield hij zich voortdurend, zooveel zijn dienstwerk hem daartoe tijd liet, bezig
met letterkundigen arbeid, waarin hij eene aangename en verkwikkende afleiding
vond voor zijne prozaïsche ambtsbezigheden.
Zoo vereenigde hij zich in het laatst van 1847 met de Heeren Baron van Hoëvell
en J. Munnich (officier van gezondheid) tot het uitgeven van een letterkundig
jaarboekje, onder den naam ‘Warnasarie’, waarvan het eerste deel in het begin van
1848 verscheen2 en waarvan de uitgave het volgend jaar geschiedde onder de redactie
van hem alleen, vermits Baron van Hoëvell was gerepatrieerd en de Heer Munnich
zich had teruggetrokken.
De beide eerste jaargangen hadden zeer veel succès; de oplaag van 600 exemplaren
was elk jaar in weinige dagen uitverkocht. In die beide boekjes komen alleen van
van Deventers hand 21 stukken in poezie en proza voor.
Ook in Nederland werd zijn letterkundige arbeid op prijs gesteld, want op 15 Juni
1848 genoot hij de eer benoemd te worden tot Lid van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde.
In het begin van het volgend jaar kwam hij in tweestrijd met betrekking tot zijne
verdere loopbaan. Gelijktijdig vaceerden het secretariaat der algemeene rekenkamer
en dat der residentie Pasoeroean. Voor het eerste ambt was reeds het voorgaand jaar
de aandacht op hem

1

Zie ‘Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gedurende de eerste
eeuw van zijn bestaan. 1778-1878. Gedenkboek’. blz. 226.

2

In De Gids van September 1848 no 9, bl. 388-392, vindt men eene zeer gunstige recensie
van dit deel.
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gevallen, toen men meende dat de titularis tot lid der Algemeene Rekenkamer zou
worden benoemd, hetgeen echter niet was geschied wegens plotseling opgekomen
ernstige ziekte van den kandidaat. Na rijp beraad besloot van Deventer naar dit ambt
te dingen, maar toen de keus op een ander was gevallen, verzocht hij onmiddellijk
om het andere, en reeds drie dagen later, bij Besluit van 26 Maart 1849, werd hij er
toe benoemd.
Zoo bekwam hij een aangenameren en rustigeren werkkring, dan hij tot nog toe
had gehad; tevens maakte de benoeming een einde aan de finantiëele zorgen,
waarmede hij dikwerf te kampen had gehad, want al was de bezoldiging slechts ƒ
500 's maands, doordien hij ook moest fungeeren als notaris, als ambtenaar van den
Burgerlijken Stand en als vendumeester, kon hij er op rekenen nog hetzelfde bedrag
of nog meer te zullen genieten in den vorm van emolumenten.
Hij moest nu de eerebaantjes, die hij te Batavia vervulde, nederleggen en bij die
gelegenheid bleek dat velen hem ook om zijne letterkundige talenten hoogschatten
en zijn henengaan betreurden.
Ook de redactie van de Javasche Courant, die hij gedurende meer dan 7 jaren (de
waarnemingen er onder begrepen) had gevoerd, moest hij vaarwel zeggen.
Deze betrekking had hem voortdurend veel werk gegeven en hem dikwijls de
grootste inspanning gekost. Als redacteur stond hij onder de onmiddellijke bevelen
van den algemeenen secretaris, Mr. C. Visscher. Deze zond hem, telkens als de
courant zou worden uitgegeven (tweemaal's weeks), een of meer Engelsche
nieuwsbladen, waarin hij artikelen had aangestreept, met last om van die stukken in
de eerstvolgende courant, dus den volgenden dag, vertalingen op te nemen. De
aangestreepte artikelen be-
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sloegen in de fijn gedrukte Engelsche bladen meestal een of meer kolommen. Het
hem zoo opgedragen werk noodzaakte hem dan een groot deel van den nacht daaraan
te besteden.
Maar niettegenstaande deze inmenging van den algemeenen secretaris had van
Deventer als redacteur toch in menig opzicht de vrije hand. Zoo schreef hij voor de
courant vele stukken over verschillende onderwerpen, die aan geen controle
onderworpen waren, en het kan bovendien blijken uit de volgende anecdotes.
Kort na het optreden van den Gouverneur-Generaal J.G. Rochussen (in het laatst
van 1845) ging van Deventer bij dezen op audientie om dank te zeggen voor het
ontvangen ambtenaarsradikaal. Weinige dagen te voren was te Batavia ontvangen
het eerste nummer van de toen maandelijksche mail-editie der Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Hij had daaruit aanleiding genomen om een artikel in de Javasche Courant
te plaatsen, waarin de zegenrijke gevolgen der versnelde communicatiemiddelen
voor onze koloniën waren uiteengezet. Toen hij zich nu bij de audientie ten slotte
aanbeval in zijne tweeledige hoedanigheid van hoofdkommies en van redacteur, zei
de Heer Rochussen, die hem minzaam bij een der knoopen van zijn rok vasthield:
‘zoo Mijnheer! zijt gij de redacteur van de Javasche Courant? Dan heb ik eene
kabinetsmissive voor u klaar liggen’. Van Deventer antwoordde, dat hem dit
aangenaam was, als althans die brief iets goeds behelsde. ‘Neen’, hervatte de
Gouverneur-Generaal, ‘ge hebt eene lofrede gehouden op de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Weet je niet dat dit een blad der oppositie is? wat zal de Minister Baud van
uw geschrijf zeggen?’ Van Deventer zei daarop dat hij wel wist dat de bedoelde
courant als dagblad oppositie voerde,
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maar dat zij als maandschrift geheel kleurloos was, en alleen feiten mededeelde1.
Hiertegen viel niet veel te zeggen, maar hij moest toch de kabinetsmissive met eene
afkeuring ontvangen. 's Avonds van dien dag sprak de Heer Rochussen van Deventers
chef, den directeur Pahud, en zei dezen dat hij met genoegen een onderhoud met
hem had gehad.
De andere anecdote staat in verband met de politieke gebeurtenissen in Europa
van 1848. In de eerste dagen van April werden met de toen aangekomen overlandmail
door een der handelskantoren te Batavia een paar van de voornaamste Fransche
nieuwsbladen ontvangen, die het Parijsch nieuws van 23 en 24 Februari 1848
behelsden en waarin het begin der revolutie, de geheele ommekeer van zaken en de
vlucht van Koning Louis Philippe uit Parijs werden medegedeeld. De met dezelfde
mail ontvangen Hollandsche Nieuwsbladen, loopende tot een paar dagen te voren,
behelsden wel het bericht van woelingen, maar niets omtrent den afloop. Juist moest
op den dag na de aankomst der mail de Javasche Courant verschijnen en 's avonds
te voren ontving van Deventer van het handelskantoor de gezegde Fransche bladen.
Hij bleef een gedeelte van den nacht op en vertaalde het te Parijs gebeurde in een
geregeld verslag, dat den volgenden dag in de Javasche Courant het licht zag. Bijna
niemand in Batavia wist van het gebeurde iets en zoo groot was de daardoor verwekte
verbazing en ontroering, dat de generaal-majoor Jhr. C. van der Wijck, provisioneel
kommandant van het Indisch leger, zich onmiddellijk naar Buitenzorg begaf om den
Gouverneur-Generaal te spreken over deze belangrijke nieuwstijding, die, naar

1

Dit is werkelijk in den eersten tijd het geval geweest.
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zijn oordeel, niet in de courant had behooren te zijn opgenomen. De Heer Rochussen
zeide toen letterlijk het volgende: ‘Ja, het is brutaal van den redacteur, maar’ voegde
hij er na eenig zwijgen bij, ‘de man heeft gelijk; het is goed gedaan; een historisch
feit kan niet verborgen blijven’.
In Pasoeroean had van Deventer een aangenamen werkkring. Vaardig met de pen,
helder van verstand, bezield met volhardenden ijver, was hij den resident tot grooten
steun. Door zijne liefde voor kunsten en wetenschappen, zijn poëtisch talent, zijn
aangenamen, gemakkelijken omgang was hij in de zamenleving de ziel der
gezelschappen, en in het destijds zoo rijke en bloeiende Pasoeroean kwam op het
gebied van genoegens en gezellig verkeer nooit iets tot stand, waaraan hij door zijn
smaak, zijn organiserende kracht geen belangrijk aandeel had.
Ook wist hij nog steeds tijd te vinden, om op letterkundig gebied werkzaam te
zijn. Daarvan dragen de jaargangen van het Indisch jaarboekje Warnasarie en van
het Indisch tijdschrift Bianglala van 1849 tot 1858 de blijken in menig fraai gedicht
of prozastuk, waarvan dikwerf de schoone bergstreken van de residentie Pasoeroean
het onderwerp waren, zooals in: ‘Djogo taroeb Anom, Tengersche legende’, ‘in het
album van Tosarie’, ‘van Pasoeroean naar Singasarie’, ‘van Pasoeroean naar het
meer van Gratie’1 enz.
Zoo vlood zijn leven kalm en nuttig heen, terwijl ook in zijn gezin, waar het
kinderental door de geboorte in 1850 van de jongste dochter, het laatste kind, Caroline
Lucretia Johanna (nu mevrouw de weduwe Deketh in 's Gravenhage) tot vier was
gestegen, tevredenheid en geluk hun zetel hadden opgeslagen.

1

Warnasarie van 1850, 1855 en 1857.
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Na bijna zeven jaren dit gelukkig leven te hebben geleid, werd van Deventer, bij
Gouvernementsbesluit van 29 Januari 1857, benoemd tot assistent-resident van
Buitenzorg; eene benoeming, die hij als eene onderscheiding moest beschouwen,
omdat zij hem belastte met het dagelijksch bestuur in de verblijfplaats van den
Gouverneur-Generaal en hij door haar steeg in ambtelijken rang, maar die zijne
inkomsten verminderde, want wel was de vaste bezoldiging in beide ambten gelijk
(ƒ 500 's maands), doch de emolumenten van den secretaris van Pasoeroean waren
heel wat hooger dan die van den assistent-resident van Buitenzorg, die bovendien
verplicht was in een groot gouvernementshuis te wonen en dikwerf gasten te
ontvangen. Ook de Regeering begreep, dat de bezoldiging te gering was en verhoogde
haar, bij een Besluit van 7 Maart 1857, tot ƒ 700 's maands en kende dit bedrag aan
van Deventer toe van den dag zijner aanvaarding van het ambt.
Het laatste gedeelte van gezegd jaar bracht hem en zijne vrouw groote smart door
het vertrek naar Nederland op 12 November van hun tweeden zoon, dien zij voor
zijne opvoeding daarhenen zonden; eene smart die vernieuwd werd in het volgend
jaar, toen in Juli 1858 ook de oudste zoon, die om gezondheidsredenen zijn broeder
niet had mogen vergezellen, met hetzelfde doel Indië verliet1.
In roerende woorden vol diepgevoelde poëzij gaf van Deventer bij beide
gelegenheden aan zijn hart lucht in twee schoone gedichten, getiteld ‘Afscheidslied
aan mijn zoon’2 en ‘Weeklagt bij het vertrek van mijn oudsten zoon van Java naar
Nederland’3.

1
2
3

Eerst in 1859 kwam het Gymnasium Willem III te Batavia tot stand.
Warnasarie van 1858 blz. 220 vgg.
Nederlandsch-Indische Muzenalmanak van 1859 en 1860, blz. 19 vgg.
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Die gedichten hier in te lasschen zou te veel plaats vorderen, maar ik kan mij toch
niet weerhouden een deel van het tweede af te schrijven als proeve van van Deventers
talent.
Na zijne echtgenoote een troostend woord te hebben toegevoegd, wendt hij zich
tot zijn zoon en zegt:
Mijn lieve zoon! de nacht vol zorgen Eene onverpoosde marteling Is eindelijk heen. Daar naakt de morgen:
Ach, kwam nu ook verademing!
Hoe telde ik rustloos de oogenblikken
Aan 't angstig kloppen van mijn hart:
Of 't vliedend uur mij kon verkwikken
Met balsem voor mijn zielesmart.
De rappe tijd, zoo schaars beteugeld,
Voor 't kind der weelde steeds gevleugeld,
Ging kruipend heên voor u - voor mij;
Toch voel ik thans mijn leed vermeêren
Al is de droeve nacht voorbij.
'k Zou gaarne rugwaarts willen keeren:
God weet alleen hoe zwaar ik lij;
Want, o mijn zoon! dat morgenglimmen,
Nog nauwlijks merkbaar aan de kimmen,
Jaagt doodsche huivring door mijn bloed;
Het is de bange voorbereiding
Van 't vreeslijk uur der wreede scheiding,
Waarin ik, dierbre, u missen moet.
O reede van Batavia!
Wat moet gij in uw zilte baren
Ontelbare afscheidstranen garen:
Wat lijden, zonder wederga,
Moet ge elken dag op nieuw aanschouwen!
'k Wil in dit uur van bangen nood
U ook mijn jammer toevertrouwen,
En tranen storten in uw schoot.
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Mijn eersteling! mijn dierbaar kind!
Het uur van scheiden komt al nader;
Aanschouw de droefheid van uw vader,
Die u zoo innig teer bemint.
Ge zijt de vreugde van zijn leven;
Hoe gaarne zou hij alles geven,
Mogt gij niet van hem henen gaan!
En moet hij oudertranen plengen,
Opnieuw zijn pligt dit offer brengen,
Gods kracht moog' hem ter zijde staan!
De morgen grauwt, maar zonder luister;
Geen rijkgetooide dageraad,
In glanzend purpren feestgewaad;
Maar, worstlend met het nachtlijk duister,
Breekt de eerste scheemring weiflend door.
Het is geen schittrende ochtendgloor,
Die nieuwe vreugde roept in 't leven;
Van aaklig rouwfloers als omgeven,
Verrijst met tegenzin Auroor.
Zie, dikke nevels liggen neêr
Op 't deinend vlak van 't zwijgend meir;
In 't Oosten hangen, somber dreigend,
Schier tot den waterspiegel neigend,
De donkre wolken digt opeen;
Ach! werwaarts wij onze oogen rigten,
Wij zien geen zon der hope lichten,
't Is alles treurig om ons heen.
Een uur nog kunt ge met mij toeven,
Een uur slechts; och, een vluchtig uur!
Een uur van lijden en beproeven.......
En dan de scheiding, lang van duur!
Nog mag mijn voet den bodem drukken
Der kiel, die u, mijn dierbaar kind!
Op d'adem van den morgenwind,
Straks van het vaderhart zal rukken.
O, vreeslijk denkbeeld! - wreede smart,
Die ik vergeefs beproef te smoren,
Straks heb ik weer een zoon verloren!
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Verder herinnert de dichter zijn zoon aan het roerend afscheid van de moeder, aan
zijne vroegere levensjaren, aan zijn jeugdig lijden, aan zijne smart toen zijn jongere
broeder hem voorging om in Nederland kennis op te gâren, en eindelijk spreekt hij
het afscheid uit, terwijl het schip op het punt is weg te zeilen. Vaarwel! roept hij dan
uit:
Vaarwel! - behoede u God, mijn kind
Zijn liefde spare uw dierbaar leven!
Hij zal u kracht en wijsheid geven,
Wanneer gij hem als Vader mint.
Die God, vol eindloos mededoogen,
Zal wis, met de oudersmart bewogen,
U zeegnen, onze tranen droogen
En geven dat we ons wederzien
Hij zal ons smeekgebed verhooren.
Die zoete hoop ging niet verloren,
Ze is onze steun, mijn eerstgeboren
Schoon lange jaren henenvliën.
Draag moedig 't wisslend levenslot:
Vaarwel! - vaarwel! - Behoede u God!

En dan ten slotte als hij het schip verlaten heeft:
De driemast zeilt daarheen, gestuwd door wind en stroomen,
En voert den dierbren zoon naar 't verre Nederland;
De ranke kustboot heeft den vader opgenomen
En brengt hem, met zijn smart, terug naar Java's strand.
Nu moog' verbeelding zich een blijde toekomst droomen,
Zij vindt geen plaats in 't hart, van droefheid overmand:
Het uur des wederziens zal mooglijk nimmer komen!
De dood verbreekt welligt den teêrsten liefdeband.
Verstomde ook de afscheidskreet, weeklagend langs de baren,
Nog blijft het oog, van verre, op 't wijkend vaartuig staren,
Nog wuift men 't laatst vaarwel elkaar vertwijflend toe,.…
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En nu - 't is alles heen! 't is heen en keert niet weder!
Het offer is gebragt! Het lange strijden moé,
Zinkt de afgepijnde ziel in stille wanhoop neder.

In Buitenzorg was van Deventer zeer op zijne plaats. Zijne hoffelijkheid, zijne
beschaving, zijne onderhoudende conversatie maakten hem uitmuntend geschikt om
in de omgeving van den Gouverneur-Generaal te leven, en om de vele hooge
ambtenaren en vreemdelingen, die menigmalen de residentie van den opperlandvoogd
bezochten, te ontvangen en, waar noodig, van dienst te zijn; gelijk, bij voorbeeld,
het geval was met de geleerden, die met het Oostenrijksche fregat Novara eene reis
om de wereld maakten, en bij hun bezoek van Java ook eenige dagen te Buitenzorg
vertoefden, hetgeen den Keizer van Oostenrijk aanleiding gaf hem te begiftigen met
het Gouden Kruis van verdienste met de Kroon.
Ook in zijne verhouding met de landheeren muntte hij uit door ware humaniteit,
terwijl hij de gezelligheid en de eendracht wist te bevorderen, en de opgezetenen der
landerijen hem waardeerden als een flink, voortvarend en rechtvaardig hoofd van
politie.
Onder zijn bestuur verder kwam de nieuwe groote weg tusschen Buitenzorg en
Tjanjoer tot stand, en bij Besluit van 6 Mei 1858 betuigde de Regeering hem voor
zijne betoonde belangstelling in dat werk hare tevredenheid.
Op 9 Februari 1859 zag van Deventer zich bevorderd tot inspecteur van finantien
op eene maandelijksche bezoldiging van ƒ 1000; een ambt, dat hem de gelegenheid
gaf, om een groot deel van Java goed te zien, maar dat hij niet lang vervulde, want
reeds bij Gouvernements-besluit van 18 October 1859 werd hij tijdelijk belast met
de waarneming der functien van resident van Ban-
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joemas, op 14 Juli 1860 gevolgd door eene definitieve benoeming.
Gedurende zijn bestuur werd een gedeelte van het gewest door eene ontzaggelijke
ramp getroffen.
In den avond van 22 Februari 1861 trad de rivier Serajoe buiten hare oevers en
overstroomde voor een groot deel de residentien Banjoemas en Bagelen.
Ten 11 ure drong ter hoofdplaats Banjoemas het water in de huizen langs de rivier.
Het residentiehuis is anderhalve paal verwijderd van de stad en hooger gelegen.
Daardoor vernam de resident eerst des nachts te drie ure, dat er overstrooming was.
Het erf zijner woning liep toen onder; een half uur later stond het water reeds in huis.
Het steeg voortdurend. Met moeite borgen van Deventer met zijn gezin en zijn
bediendenpersoneel en hunne gezinnen het lijf op het dak, waarop zij klommen door
middel van een zeer gebrekkigen bamboezen ladder, die in staat stelde een luik in
de zoldering der achtergalerij te bereiken. Mevrouw van Deventer was door ziekte
bedlegerig en werd met zeer veel moeite door haren echtgenoot, geholpen door een
inlandschen bediende, over den ladder op het dak gebracht. Verscheidene uren bleven
zij daar, nagenoeg ongekleed, terwijl de regen bijna voortdurend bij stroomen
nederviel. Eindelijk omstreeks den middag van den 23en werden zij met prauwtjes
(uitgeholde boomstammen), hun gezonden door den secretaris, den Heer Happé, die
zich met zijne vrouw vroegtijdig, hoewel met levensgevaar, had kunnen begeven
naar de heuvels achter het residentiehuis, verlost en naar het gebergte gebracht, waar
van lieverlede de Europeanen en vele Inlanders te zamen kwamen, van welken
sommigen 36 uren in doodsgevaar hadden verkeerd.
Van Deventer had eene zware taak. Hij vervulde die
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goed1, daarin uitstekend bijgestaan door de hem toegevoegde of onder zijne bevelen
dienende Europeesche en Inlandsche ambtenaren, van welken verscheidene de blijken
van de tevredenheid der Regeering ‘voor de door hen betoonde ijver en beleid tot
herstel van de door den watersnood veroorzaakte rampen’ ontvingen, terwijl van
Deventer zelf werd benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, en
de regent van Banjoemas Raden Adipati Tjokro Negoro het ridderkruis van de
Eikenkroon bekwam.
Tijdens de ramp had van Deventer een kleine wond onder den voet, die hij
aanvankelijk een weinig had verwaarloosd, en die door het lange blootvoets staan
op de sporten van den bamboezen ladder en het de volgende dagen mede barrevoets
loopen over steenen en modder, zeer was verergerd. Hierbij kwam dat zijn gestel
door de groote inspanning veel had geleden. Daarom zag hij zich genoodzaakt in
September 1861 voor eene maand met verlof tot herstel van gezondheid naar
Pelantoengan te gaan, waar de rust en de goede behandeling van den geneesheer, Dr.
Mandt, hem na eene maand genoegzaam hersteld deden zijn, om zijne ambtelijke
functien weder te aanvaarden. Hij bleef echter min of meer lijdende en in Januari
1862 moest hij, na 22 jaren achtereen in Indië te hebben doorgebracht, wegens ziekte
het besluit nemen,

1

Door velen werden de door van Deventer na den watersnood genomen maatregelen, evenzeer
als zijne houding, zeer geprezen. Zoo schreef b.v. een op de hoofdplaats wonend ondernemer,
die door den watersnood mede zeer veel verloren had, aan een lid zijner familie in Nederland:
‘Hulde moet ik hier brengen aan het hoofd van bestuur, die, met voorbijgang van zijn eigen
persoon en betrekkingen, van de ramp en het verlies hun ten deel gevallen, alleen aan ons
dacht en door zijne bedaardheid alles in het werk stelde, om te redden wat te redden viel’.
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om een tweejarig verlof naar Nederland te vragen, dat hem op den 15den dier maand
werd verleend.
Op den 9den Februari daaraanvolgend gaf hij het bestuur der residentie over aan
zijn opvolger en vertrok hij met zijn gezin naar Nederland.
Aldaar verbeterde zijne gezondheid al spoedig, en, ruim een jaar na zijne aankomst,
kon hij gevolg geven aan het verlangen van den Minister van Kolonien J.D. Fransen
van de Putte, die hem tijdelijk bij zijn departement wenschte werkzaam te stellen,
hetgeen geschiedde bij eene ministerieele beschikking van 13 Juli 1863, terwijl hem
boven zijn verlofstractement eene jaarlijksche toelage werd toegekend van ƒ 2500.
Aanleiding tot deze werkzaamstelling was het volgende.
In den laatsten tijd was de strijd op koloniaal gebied tot dusverre schier uitsluitend
gevoerd over ‘den vrijen arbeid’, hetgeen, naar des Ministers meening, eigenlijk geen
kwestie was, indien slechts de belemmeringen, die uit de bestaande toestanden en
de regelingen betrekkelijk tot de Gouvernements-kultures, het landelijk stelsel, de
heerendiensten, het grondbezit enz. voortvloeiden, en waarmede het vraagstuk ten
nauwste zamenhing, werden opgeheven. Volgens hem moest men niet vragen: Is de
Javaan geschikt om door vrijen arbeid, zonder dwang, te produceeren? maar, hoe
zullen de belemmeringen worden weggenomen, die den Inlander op Java in den weg
staan, om uit vrijen wil den arbeid te verrichten, die hem en zijn vaderland tot grootere
welvaart en ontwikkeling kan brengen?
In die richting stuurde hij in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Mei 1863
het debat, als voorbereiding van de later in te dienen voorstellen.
Bij de voorstudien tot dat debat de oude stukken, die
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hij zich met betrekking tot de gezegde onderwerpen had doen voorleggen,
doorloopende, was hij verrast en opgetogen over den schat, die daarin verscholen
lag, en hij liet zijne gedachten gaan over de wijze om aan dien schat publiciteit te
geven.
Daartoe viel zijne aandacht op van Deventer, dien hij als secretaris van Pasoeroean
had leeren kennen als een zeer ijverig en werkzaam man, die vlug en niet
onverdienstelijk de pen wist te voeren, meer met letterkundige kennis toegerust, dan
oeconomisch of politisch ontwikkeld, maar juist daardoor in het bezit van bijzondere
waarborgen voor onpartijdigheid en uitnemend geschikt voor wat de Minister hem
wilde opdragen.
Van Deventer begon met de stukken, die zijne aandacht troffen, af te zonderen en
den Minister in eene nota eene ruime inhoudsopgave van het werk voor te leggen.
En al spoedig bleek, 1o dat de belangrijkheid der stukken de stoutste verwachting
overtrof, en 2o dat de vervaardiging uit die bescheiden van eene doorloopende schets
van het zamenstel en het wezen der bedoelde inrichtingen een zoo omvangrijk werk
wezen zou, dat het niet in de eerste jaren gereed zou kunnen komen, terwijl, wanneer
men niet de origineele stukken publiceerde, natuurlijk het beweren niet zou uitblijven,
dat het een tendenzgeschrift was, partijdig in het stelsel van den Minister en zijne
partijgenoten.
Daarom werd besloten tot het openbaar maken der stukken, zoowel geheime, als
andere, nadat de Koning daartoe, op 's Ministers voorstel, machtiging had verleend,
en zoo kwam tot stand het bekende werk, getiteld: Bijdragen tot de kennis van het
landelijk stelsel op Java, dat den hardsten slag heeft gegeven aan het koloniaal
behoud. De titel was niet ondoordacht gekozen: ‘Het
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landelijk stelsel’, ofschoon in den regel daaronder de landrente wordt verstaan, omvat
toch alles: grondbezit, kultuurstelsel, heerediensten. Het gaf ook minder aanstoot,
dan in die dagen het geval zou zijn geweest, als men had geschreven: ‘Bijdragen tot
de kennis van het kultuurstelsel’ of ‘van den vrijen arbeid’.
Aanvankelijk werden de Bijdragen achtereenvolgend opgenomen in het Tijdschrift
van Nederlandsch-Indië, waarmede werd aangevangen in den jaargang van 1863,
2de deel, 11de aflevering, maar de algemeene ingenomenheid, waarmede het werk
werd begroet, deed tot de afzonderlijke uitgave overgaan, waarvan het eerste deel in
1865 verscheen. Bovendien noodzaakten de toenmalige politieke omstandigheden1
tot spoediger uitgave, dan het tijdschrift kon bijhouden, gelijk zij ten slotte ook
aanleiding gaven, om de uitgave te staken2.
Met onverdroten ijver had van Deventer gedurende drie jaren aan het belangrijk
werk gearbeid. Hoewel, naarmate de openbaarmaking vorderde, de copij eerst ter
resumtie aan den Minister werd gezonden, was hij het toch, die alles bezorgde en
slechts hier en daar bracht eene op-

1

2

De indiening van het ontwerp-wet tot vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen
van landbouw van nijverheid in Nederlandsch-Indië kunnen worden gevestigd (Koninklijke
boodschap aan de Tweede Kamer van 30 Sept. 1865).
De staking was een gevolg van de intrekking van het ontwerp en de aftreding van den Minister,
omdat art. 1 van zijn gewijzigd ontwerp, luidendc: ‘Aan den Inlandschen bezitter wordt de
eigendom toegekend van den grond, dien hij, bij de invoering dezer wet in individueel en
erfelijk gebruik bezit’, door een in de Tweede Kamer aangenomen amendement was veranderd
in ‘Den Inlander, die, bij de invoering dezer wet, grond in erfelijk en individueel gebruik
bezit, wordt het regt op dit gebruik gewaarborgd’.
De Minister en de verzamelaar der Bijdragen vermeenden toen, dat het plichtmatig was de
verdere bewerking en openbaarmaking te staken. Zie Deel III, blz. 223.
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merking van den Minister eenige verandering te weeg1.
Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat van Deventer zich door dien arbeid
hoogst verdienstelijk heeft gemaakt en alle geschiedschrijvers, oeconomisten en
staatslieden, die zich met de toestanden op Java bezig houden, ten zeerste aan zich
heeft verplicht door voor hen met volkomen onpartijdigheid de onschatbare bronnen
te openen en bereikbaar te maken, die zij behoeven om zich een juist, op waarheid
gegrond beeld te kunnen vormen van de toestanden en van de werking der
inrichtingen, die hen hadden in het leven geroepen en beheerschten.
Ten blijke van de groote nauwgezetheid en nauwkeurigheid, waarmede van
Deventer de uitgave heeft bewerkt, kan strekken, dat (voorzooverre althans mij
bekend is) in de drie deelen tot nog toe slechts eene misstelling is ontdekt. Maar het
is er eene, die veel misbaar heeft ten gevolge gehad.
Zij wordt gevonden op blz. 195 van het derde deel, in eene memorie aan den
Gouverneur-Generaal van den Direkteur der kultures G.L. B a u d . Daar is gedrukt:
‘Het is waar, dat niet zelden de landbouwer, om zijne belasting te kunnen betalen,
een gedeelte van zijn hoog noodig voedsel tegen lagen prijs moest verkoopen; terwijl
hij zich alsdan ter erlanging van hetzelve, niet zelden tevreden stelde met wortels uit
de bosschen, voor hem en de zijnen op te zoeken’.
Doch de directeur had niet geschreven ‘voor’ maar ‘door’.
Waarschijnlijk zou dit nimmer aan het licht zijn gekomen, indien niet Mr. N.G.
Pierson in een zijner lezin-

1

Alleen moet worden uitgezonderd de inhoud der bladzijden 613-619 van Deel II, waar de
schildering der portretten van van den Bosch en Baud geheel is van de hand van den Heer
Fransen van de Putte.
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gen over koloniale onderwerpen deze woorden van G.L. Baud had aangehaald, maar
door de vermelding der redevoering in de dagbladen werd hierop de aandacht
gevestigd van den oud-direkteur, die in een stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
de fout aan het licht bracht. Dit gebeurde in 1868 toen van Deventer reeds lang weder
in Indië was. De behoudende partij van die dagen maakte daarover groot rumoer.
‘Nu kon men zien hoe’, zoo heette het, ‘die Bijdragen waren zamengesteld; welke
waarde die publikatie uit een geschiedkundig oogpunt had’. Zelfs in de tweede Kamer
der Staten-Generaal werd de zaak op heftige wijze ter sprake gebracht. Al die
beweging is echter niet in staat geweest om de waarde van het werk te verkleinen of
de onpartijdigheid van van Deventer in de zamenstelling in gegronde verdenking te
brengen1.

1

Het schijnt niet onbelangrijk, in herinnering te brengen wat de Heer Pierson zelf hierover
schreef in de voorrede van zijn in 1877 uitgegeven werk ‘Koloniale politiek’, waar men leest:
‘Blïjkens eene verklaring van den Heer G.L. Baud in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
2 Juli 1868 is zijne Memorie van 1842 aan den Gouverneur-Generaal bij van Deventer niet
geheel juist teruggegeven; in eene der zinsneden staat door in plaats van voor, hetgeen ten
gevolge heeft gehad, dat ik den schrijver op blz. 151 mijner Voorlezingen een meening heb
toegedicht, die niet de zijne was. Van deze zaak is veel gerucht gemaakt, meer dan zij
verdiende. Aan degenen, die mij verweten hebben, dat ik de fout bij van Deventer niet heb
ontdekt, wensch ik te antwoorden, dat zoowel voor als door in het redeverband paste, en aan
hen, die mij den eisch hebben gedaan; van te herroepen, wat ik over den invloed van het
cultuurstelsel op de volksvoeding der Javanen heb geschreven, dat ik de genoemde Memorie
hoofdzakelijk heb aangehaald om ze te wederleggen. Volgens de meening, die ik den Heer
Baud verkeerdelijk toeschreef, was de invloed van het Cultuurstelsel in den beginne nadeelig
geweest, maar was hij dit in 1842 niet meer. In strijd hiermede heb ik betoogd, dat hij nadeelig
is geweest èn in den beginne, èn later.
Voor zoover mij bekend is, zijn in het werk van den Heer van Deventer geen andere
misstellingen ontdekt. Dit heeft mij vrijmoedigheid gegeven om van de belangrijke
verzameling officiëele stukken, die het bevat, weder een ruim gebruik te maken’.
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Toen het laatste deel der ‘Bijdragen’ in het licht was verschenen, vroeg van Deventer
zijn ontslag uit de tijdelijke werkzaamstelling, dat hem bij ministerieele beschikking
van 23 Juni 1866, met ingang van 1 Juli, eervol werd verleend.
Voortdurend had de zamenstelling en bewerking van het groote werk zijn tijd
geheel in beslag genomen; vandaar dat gedurende zijn verblijf in Nederland op
eigenlijk letterkundig gebied van hem geen andere pennevrucht het licht zag dan de
bijschriften bij drie platen in het prachtwerk ‘De Indische Archipel’.
In Februari 1866 overkwam hem de bittere smart van het overlijden zijner zoo
geliefde echtgenoote, die lang lijdende was geweest en ten slotte bezweek aan de
gevolgen eener beroerte. In 1863 had hij een ander zeer bemind lid van zijn gezin
ten grave gebracht, namelijk zijn oudsten zoon, dien hij in 1858 voor zijne opvoeding
naar Nederland had gezonden en voor wien hij toen de vroeger vermelde ‘Weeklagt’
had gedicht.
Als weduwnaar moest hij alzoo naar Indië terugkeeren. Vergezeld door zijn
overgebleven zoon en zijne beide dochters deed hij de reis langs den overlandweg,
en kort na zijne aankomst in Batavia werd hij bij Regeeringsbesluit van 15 November
1866 benoemd tot resident van Pasoeroean.
Met vreugde aanvaardde hij dit ambt in de schoone landstreek, waar hij zooveel
jaren, met zijne nu overledene vrouw, als secretaris hoogst gelukkig had doorgebracht,
en ook de ingezetenen zagen hem er gaarne terugkeeren.
Maar niet lang mochten zij hem er behouden, want bij Gouvernementsbesluit van
20 April 1868 werd hij bevorderd tot resident van Soerabaja, nadat hij, de on-
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gezelligheid van het ongehuwde leven moede, op 22 October 1867 zijn tweede
huwelijk had gesloten met eene zeer begaafde vrouw, Mejufvrouw Jenny Hermine
Dorothée Caroline Kruseman, zijne nicht.
In menig opzicht maakte van Deventer zich in Soerabaja verdienstelijk, zoowel
als liberaal gewestelijk bestuurshoofd, als vriend van gezelligheid.
Zoo verwierf hij zich b.v. in November 1864 eene bijzondere
tevredenheidsbetuiging van de Indische Regeering, ‘wegens de oordeelkundige en
spoedige wijze, waarop hij in de behoefte aan koelies ten dienste der militaire
opératien op Bali had voorzien’, terwijl hem reeds te voren bij een brief van 1 October
door den legerkommandant ter zelfder zake, onder dankbetuiging, was te kennen
gegeven, ‘dat door de spoedige voorziening in de behoefte aan koelies in zeer korten
tijd de zoo nadeelige stagnatie in de opératien een einde kon nemen’.
Een ander blijk van waardeering ontving hij op 5 December 1869, toen de
algemeene secretaris hem telegrafeerde: ‘De Gouverneur-Generaal, alhoewel
betwijfelende uwe voorkeur voor de open te vallen betrekking van Directeur van
Binnenlandsch Bestuur boven die van Resident van Soerabaja, welke door u ten
genoege der Regeering wordt bekleed, gelast mij echter u eerstgenoemde betrekking
aan te bieden, met verzoek om per telegram te antwoorden?
Het antwoord luidde: ‘Schoon dankbaar voor het vereerend telegram van den
algemeenen secretaris, verzoek ik Uwe Excellentie eerbiedig, maar dringend, mij te
laten in mijn tegenwoordigen werkkring, in welken ik trachten zal de tevredenheid
der Regeering al meer en meer te verdienen’.
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Daarop werd de Heer Mr. H.D. Levyssohn Norman tot directeur benoemd.
Later in November 1871 wenschte de Gouverneur-Generaal van Deventer in het
belang van 's lands dienst te bestemmen tot resident van Soerakarta, maar ook nu
verzocht hij niet in aanmerking te komen, en hij deelde in een brief zijne motieven
mede, van welke het voornaamste was dat hij zich wel den minst geschikten persoon
achtte om de taak te vervullen, die de Regeering van den resident bij het Hof van
Soerakarta verlangt. ‘Ik ben’, schreef hij, ‘noch politiek, noch diplomatiek man’.
De keus viel toen op den Heer A.A.M.N. Keuchenius.
Onder de onderscheidingen, die van Deventer, terwijl hij resident van Soerabaja
was, ten deel vielen, verdient vermelding, dat hij door den Koning van Portugal werd
benoemd tot kommandeur der militaire orde van Jezus Christus, ter zake van bewezene
diensten aan de oorlogskorvet Sa da Bandeira, tijdens het aanwezen van dat schip
ter reede van Soerabaja in 1869; alsmede dat hem op 27 Juli 1871 langs diplomatieken
weg de hooge erkentelijkheid der Russische Regeering werd betuigd ‘wegens de
gastvrije bejegening van het état-major van het Russisch oorlogschip Haidanak’,
terwijl het zich op de reede van Soerabaja bevond. Ten gevolge van het bezoek van
dat schip zag hij zich ook benoemd tot ‘Membre perpétuel de la Bibliothèque et du
Musée naval a Kronstadt’.
Bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1873 werd van Deventer aangesteld tot lid in
den Raad van Nederlandsch-Indië’.
Noode zagen de ingezetenen van Soerabaja hunnen bekwamen, humanen,
gezelligen resident vertrekken, en het ontbrak niet aan talrijke blijken van waardeering
en hartelijke genegenheid, die hem zoowel van de zijde
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der burgerlijke en militaire landsdienaren, als van die der particulieren, zoowel
Europeanen, als Inlanders en vreemde Oosterlingen, toestroomden1.
Ongeveer vier jaren vervulde van Deventer het hooge ambt, waarin hij ook weder
uitblonk, zoowel door zijne kennis en zijne ondervinding op het gebied van het
binnenlandsch bestuur en van Javasche toestanden, mitsgaders van het administratief
beheer, als door zijne rechtschapenheid en gemoedelijkheid, zijn onvermoeiden ijver
en voortvarendheid.
In het begin van 1876 verzocht hij zijn ontslag uit 's lands dienst, wat hem bij
Koninklijk Besluit van 26 Februari 1877, met ingang van 6 April, op de meest eervolle
wijze werd verleend, ‘onder dankbetuiging voor de langdurige en goede diensten
door hem aan den lande bewezen’ en onder toekenning van pensioen.
Hij had, toen hij 's lands dienst verliet ruim 42 en een half dienstjaar, waarvan 6
in dienst van het provinciaal Gouvernement van Overijssel.
Hij vertrok met zijne echtgenote naar Europa, waar zij veel reisden, een winter te
Nice doorbrachten en eenige maanden in Brussel woonden, totdat de gezondheid
van Mevrouw, die teringachtig was, het verblijf in Indië raadzaam deed zijn, zoodat
zij er terugkeerden en op 26 October 1878 op nieuw te Batavia voet aan wal zetten.
Als ambteloos burger leefde hij te Weltevreden met zijne vrouw, die zich zeer in
acht moest nemen, stil, maar hij kon zich toch niet onttrekken aan de eereposten,
waarin men hem zoo gaarne had wegens zijne toewijding, gepaard aan ware
humaniteit.
Zoo was hij een ijverig en zeer populair president van

1

Zie onder anderen de nummers der Soerabaja Courant van 26 en 28 Juli 1873.
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de societeit de Harmonie, en een onvermoeid voorzitter van de Directie van het
Parapattan weezengesticht, en zijne groote verdiensten als zoodanig werden door
zijne medeleden schitterend erkend, toen zij hem op 7 Augustus 1881, nadat hij,
wegens gezondheidsredenen van zijne echtgenoote en van hem zelven naar Europa
moetende terugkeeren, zijn praesidium had nedergelegd, het honorair lidmaatschap
der directie aanboden bij een schrijven, waarin hem, bij den dank der bestuurders en
der weezen, de groote verdienste werd toegekend een ware vader der weezen te zijn
geweest en den bloei der liefdadige inrichting te hebben verhoogd.
In Europa teruggekeerd begaf van Deventer zich onmiddelijk met zijne echtgenote
naar Weenen, alwaar zij eene operatie onderging, die haar toch niet volkomen baten
mocht, want op 2 September 1882 overleed zij te Rioli bij Bologna aan de kwaal,
die tot de operatie aanleiding had gegeven.
Deze gebeurtenis was voor van Deventer een zeer harde slag, dien hij nimmer
geheel is te boven gekomen.
Hij vestigde zich in 's Gravenhage, alwaar zijne dochter Mevrouw de wed. Deketh
met hare kinderen met hem woonde.
De Indische zaken bleven hem voortdurend groot belang inboezemen, en gedurende
een drietal jaren [1884-1887] was hij bestuurslid van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
Op eigenlijk letterkundig gebied gaf hij niets meer uit; alleen spande hij nog
eenmaal de snaren voor het publiek, toen hij, zielsbewogen door de ramp van
Krakatau, een gedicht vervaardigde, dat gedrukt werd in het ten voordeele van de
overgeblevene slachtoffers van de uitbarsting
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in het laatst van 1883 bij Joh. IJkema te 's Gravenhage uitgegeven geïllustreerd blad
Holland-Krakatau.
De laatste arbeid, die van hem in druk verscheen, is het zoo keurig en zoo juist
Levensbericht van Meester Pieter Mijer, in den bundel Levensberichten der
afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde over
1884.
Hierna trok hij zich meer en meer in zijn huis terug, daartoe gedrongen door eene
hartkwaal, die hem dikwerf zeer benauwde en belette uit te gaan. Hij arbeidde daar
aan gedenkschriften, bestemd voor zijne kinderen, aan welke een deel der
bijzonderheden ontleend is, die dit zijn levensbericht bevat; hij bracht het met dien
arbeid echter niet verder dan tot zijn 33e levensjaar.
Van lieverlede verergerde zijn lijden, dat hij met gelatenheid en berusting, als een
waar Christen, droeg, totdat de dood hem op 3 Maart 1891 deed inslapen.
Zijn lijk werd drie dagen later, in tegenwoordigheid van familieleden en vrienden,
op de begraafplaats Eik en Duinen nedergelegd in hetzelfde graf, waarin hij eenmaal
het stoffelijk overschot van zijne geliefde eerste vrouw had gebracht.
Op zijn verzoek werd bij het graf niet gesproken, maar kransen en bloemen
getuigden er van liefde, waardeering en vriendschap.
Mr. T.H. DER KINDEREN.
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Gedrukte lettervruchten van S. van Deventer JSzn.
‘Het logement te Z.’; ‘De drie medeminnaars’; ‘Oordeel niet’. Drie verhalen in proza,
onderteekend met de letters M.A.S. opgenomen in het weekblad: ‘Het Nederlandsche
Museum’. 1835-1839.
‘Ter Gedachtenis’. Voor zijne vrienden gedrukt bij W.E.J. Tjeenk Willink te
Zwolle. 1839.
‘Anna’. Romance.
‘Bij het einde des jaars’.
Overijsselsche Almanak van Oudheid- en Letterkunde 1839.
‘Bij Nacht’. Dichtstukje.
‘De zonderlinge vriendschapsdienst’. Berijmde vertelling.
Indisch Jaarboekje Lakschmi. 1840.
‘Het kerkhof te Batavia’. Elegie.
‘Het avonduur’. Dichtstukje.
In hetzelfde jaarboekje. 1841.
‘Na een storm’. Dichtstukje.
‘Het weesje’. Dichtstukje.
Hetzelfde jaarboekje. 1842.
‘Uitboezeming’. Opgedragen aan den WelEdelgestrengen Heer Mr. J.J. Brest van
Kempen, bij het overlijden van zijne echtgenoote. Landsdrukkerij te Batavia. 1841.
‘Een ontbijt bij den Heer Notenkraker, of het ongeluk van baar te zijn’. Voorstelling
in proza, onder pseudoniem ‘Moestaël’.
‘Bertha's heimwee’. Dichtstuk.
‘Welkom! Welkom avondwinden!’ Dichtstukje.
‘Aan een éénjarig meisje’. Dichtstukje.
‘Nog iets omtrent de beoefening der poëzie in Nederlandsch-Indië’. Antwoord op
J. Munnichs I e t s .
Alles gedrukt in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. In de jaargangen III, IV
en V.
‘De nachtwacht’. Blijspel in een bedrijf. Naar het Hoogduitsch van Th. Körner.
Landsdrukkerij Batavia. 1844.
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‘Een storm in den Indischen Oceaan nabij de eilanden Paulus en Amsterdam’.
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Tiende jaargang. Ook opgenomen in Daphné,
tweemaandelijksch Tijdschrift voor Nederlandsche Poëzij, uitgegeven bij J.D.
Doorman te Utrecht, vijfde bundel; 1854.
‘Brief aan de Redactie van het Indisch Archief van 25 Februari 1849, naar
aanleiding van eene in ‘Smit's nieuwe theorie van den dampkring’, in eene vorige
aflevering opgenomen aanval op het door hem geredigeerde jaarboekje Warnasarie
van 1849.’ Indisch Archief. Jaarg. I.
‘Onder de linie’. Berijmde vertelling.
‘Nachtzang in het gebergte’. Dichtstukje.
‘De gedaanteverwisseling’. Bladvulling. Naar het Hoogduitsch.
‘Wonder der liefde’. Naar het Hoogduitsch.
‘Beeldschoon’.
‘De noodlottige dag. Uit de papieren van een ambtenaar op wachtgeld’. Novelle
in proza.
‘Aan Lize’. Dichtstukje.
‘Kassian!’ Berijmde curiositeit.
‘De Gierigaard’. Bladvulling naar het Hoogduitsch.
‘Rozen en doornen of de drie kusjes’. Poëzie.
‘Zusterlijke brief aan de in Indië geboren Dames, van Lotje en Henriette’.
Jaarboekje Warnasarie. 1848.
‘Warnasarie’. Dichtstukje.
‘Op het graf van een kind’. Dichtstukje.
‘Iets omtrent de slaven in Nederl. Oost-Indië’.
‘Toast aan de vriendschap’. Dichtstukje.
‘Aan de nagedachtenis van A.T. Raaff’. Proza.
‘Liefde’. Dichtstukje naar het Fransch.
‘Fluisteren. Aan Laura’. Poëzie.
‘De verloofden’. Novelle.
‘Marie’. Bij eene plaat. Dichtstukje.
‘'s Konings verjaarfeest’. I, 6 December 1842. II, 6 December 1848. Poëzie.
Hetzelfde jaarboekje 1849. ‘'s Konings verjaarfeest I’ is ook opgenomen in de
Javasche courant van 7 Dec. 1842.
‘Zangen der Liefde! Verheft u ten hemel’. Poëzie.
‘Vrijheid van Drukpers’. Puntdicht.
‘Djogo Taroep Anom’. Tengersche legende.
Hetzelfde jaarboekje 1850.
‘Nolepâtti’. Eene vertelling.
Hetzelfde jaarboekje 1852.
‘Gedachten bij het einde des jaars’. Poëzie.
‘Feestdronk aan den resident van Pasaroean, D.A. Varkenvisser, bij zijne
benoeming tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw’.
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‘Eene revolutie op Java’. Eene ware gebeurtenis.
Hetzelfde jaarboekje 1853. De ‘Gedachten’ zijn ook gedrukt in de Javasche Courant
van 2 Januari 1847.
‘Aan eene vlieg’. Poëzie.
‘Emma de Gouvernante’. Novelle in proza.
Hetzelfde jaarboekje 1854.
‘Land!’ Dichtstukje in het gezicht van Java-Hoofd.
‘In het album van Tosarie’. Dichtstukje.
‘Toast aan de vrouw’. Poëzie.
‘De beide moeders’. Ballade naar het Hoogduitsch.
Hetzelfde jaarboekje 1855.
‘De macht van den Regent’. Zedeschets in Proza.
Hetzelfde jaarboekje 1856.
‘De schoonste schilderij’, Poëzie.
‘Van Pasaroean naar Singosarie’. Proza.
‘Van Pasaroean naar het meer van Gratie. Proza.
Hetzelfde jaarboekje 1857.
‘De dood van Tollens. Een bloem op zijn graf’.
‘Gezicht op de bazaar te Buitenzorg’. Bijschrift voor eene plaat.
‘Afscheidslied aan mijn zoon Roelof Jacques, bij zijn vertrek van Java naar
Nederland’.
Het ‘Afscheidslied’ is ook in 1857 afzonderlijk gedrukt bij Lange en Co. te Batavia.
Niet in den handel. Deze uitgaaf behelst een voorzang, die in de Warnasarie niet is
opgenomen.
Hetzelfde jaarboekje 1858.
‘Een gulden koper’. Novelle.
‘Ik weet het niet. Aan Celine’. Dichtstukje.
‘Zij is ontrouw. Aan een vriend’. Dichtstukje.
‘Merkwaardig huwelijk’. Proza.
‘De zonderlinge tijgervangst’. Eene ware gebeurtenis. Proza.
Bianglala. Indisch Tijdschrift. Jaarg. I.
‘Naïve vraag en Biologie’. Twee anecdoten in proza.
Hetzelfde Tijdschrift. Jaarg. II.
‘Weeklagt bij het vertrek van mijn oudsten zoon Jan Salomon Roelof Jacobus van
Java naar Nederland’. Dichtstuk.
‘Aan den Kolonel C.G. van Deutsch, bij het verlies van zijn twee eenige zoons’.
Dichtstuk.
Nederlandsch-Indische Muzenalmanak voor de jaren 1859 en 1860.
De ‘Weeklagt’ is ook afzonderlijk gedrukt bij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle.
Niet in den handel.
‘De redacteurs van de Warnasarie aan de redacteurs van den Tijdspiegel naar
aanleiding van een stukje opgenomen in de affevering van dat maandwerk van April
1849’.
Tijdspiegel 1850.
‘Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java’. Op last van zijne
Excellentie den minister van Koloniën J.D. Fransen van
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de Putte bijeenverzameld. Drie deelen. Uitgegeven te Zaltbommel bij Joh. Noman
en Zoon. 1865-1866. Ook gedrukt in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië in
1863-1866.
De tekst bij de platen: Eene jagt op Java van Raden Saleh, Het meer van Tondano
van Jhr. de Stuers, en eene overstrooming op Java van Raden Saleh, in het prachtwerk:
De Indische Archipel. Uitgave in groot atlasformaat van tafereelen uit de natuur en
het volksleven in Indië, naar teekeningen en schilderijen. Chromolithografien van
C.W. Mieling te 's Gravenhage 1865.
‘Een Javaansche plechtigheid. Het verlaten van den ouden Dalm des regenten van
Pasaroean en het overgaan naar eene tijdelijke woning op den 19en Maart 1868’.
Buiten den handel. Met vergunning der Regeering gedrukt bij Ch. Kocken te
Soerabaja.
‘Reisavontuur’. Geschreven te Napels, October 1881.
Jaarboekje Nisida, 1881. Ook opgenomen in een extra bijvoegsel van het
Bataviaasch Handelsblad van 26 November 1881.
‘Het aardrijk dreunt’. Dichtstuk. In het geïllustreerd blad Holland-Krakatau,
uitgegeven in het laatst van 1883 bij Joh. IJkema te 's Gravenhage.
‘Levensbericht van Mr. Pieter Mijer’. Bijlagen (Levensberichten) tot de handelingen
en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsehe Letterkunde te Leiden,
over het jaar 1884.
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Levensbericht van Christiaan Sepp.
I.
De man, wiens naam hierboven staat gedrukt, met wien vijftig jaren lang zoovele
schrijvers en geleerden die nog in leven zijn in de hartelijkste betrekking hebben
gestaan, wiens dagelijkschen omgang zoovelen hebben genoten, met wien zij drukke
briefwisseling hebben gevoerd, had zeer zeker verdiend dat een ander zijne
levensschets voor de Berichten der Maatschappij zou opstellen. Hoeveel lichter ware
die taak hun gevallen, wien tal van eigen herinneringen aan Sepp en aan de jaren,
waarin zijn veelzijdigste arbeid viel, ten dienste staan! Vooral, hoeveel meer konden
zij recht doen weêrvaren aan zijn persoon en zijn arbeid. Met mij is het geval anders.
Eerst in zijne laatste levensjaren mocht ik hem somtijds ontmoeten. 'k Mag niet
zeggen, dat ik met hem heb medegeleefd; en in den tijd, die zeker voor de richting
zijner studiën en misschien ook in zijn leven de belangrijkste is geweest, had ik nog
niet het voorrecht hem persoonlijk te kennen. In de Leidsche kringen, waarin Sepp
het grootste deel van
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zijn geleerde loopbaan heeft doorgebracht, ben ik zoo goed als een vreemdeling;
eveneens in de gemeenten, die Sepp heeft gediend. Den indruk, dien zijne
Pragmatische Geschiedenis bij haar verschijnen heeft gemaakt, ken ik alleen door
lectuur en uit inlichtingen van anderen, alleen bij hooren zeggen. Hoe het dan komt,
dat toch die taak aan mij is toevertrouwd? Ik weet het niet, en heb mij daarin ook
liever niet veel verdiept.
Intusschen, eenmaal door ons Bestuur daartoe uitgenoodigd en verzekerd van de
instemming van de naaste betrekkingen des ontslapenen met die opdracht, heb ik
gemeend mij daaraan niet te mogen onttrekken. Daarvoor heeft mij in Sepp te veel
aangetrokken; daarvoor denk ik met te groote gehechtheid en te onvermengde
sympathie aan hem terug. Even levendig en diep als weldadig zijn de indrukken, die
ik in mijn hart mededraag van wat naar ik meen Sepp's twee kenmerkende
eigenschappen zijn geweest: zijn onuitdoofbare goede, vrome moed en zijne even
onvermoeide zucht om nut te stichten. Ik kies met opzet dit laatste woord. Het vervolg
zal doen zien, hoe ik dat ‘zich nuttig maken’ in den edelsten zin van het woord bedoel.
Naar buiten vertoonden zich die kenmerken als groote beminlijkheid en als
wonderbare werkkracht, een zoo trouw woekeren met zijne talenten als men niet
dikwerf aantreft. Aan beiden paarde zich, met beiden hing samen Sepp's behoefte
om mede te deelen. Hij was eene bij uitstek ‘sich ausbreitende’ natuur. Op het
tweeërlei gebied waarop hij zich heeft bewogen en die hem beiden even lief en heilig
waren, dat der godgeleerdheid en dat der Christelijke gemeente met hare godsvrucht,
ging van Sepp onwillekeurig op velen, die met hem in aanraking kwamen, iets over
van zijn opgewekten moed en
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van zijne kennis, van zijne liefde voor Evangelie en gemeente en van zijne zucht om
wat te doen.
Zóó, zelf opgewekt en opwekkend, jongeren bezielend, verrijkend, leerend,
stichtend: zoo en niet anders heb ik hem gekend. Niet vele in aantal, maar louter
zulke herinneringen zijn het, die de dankbaarheid mijns harten aan hem bewaart.
Mag ik hierbij de vermelding voegen van de nauwe betrekking, waarin Sepp's
persoon en arbeid hebben gestaan tot het kerkgenootschap waarin mijne levenstaak
ligt; voorts dat ik tot degenen behoor, die zijne geleerde onderzoekingen steeds trouw
hebben gevolgd; eindelijk dat ik geloof in den zegen, die juist van eene persoonlijkheid
als de zijne moet uitgaan, en in de blijvende waarde van zijne werken: dan zal, hoop
ik, niemand 't onrechtmatig vinden, dat ik voldoe aan het verzoek om deze schets op
te stellen.
Kort na Sepp's heengaan heeft zijn neef J. Sepp, doopsgezind leeraar te Beverwijk,
een kort overzicht van zijn leven door den druk, maar niet in den handel, verspreid,
waaraan eene opgaaf van Sepp's werken is toegevoegd. Dat door dezen voorganger
mijne taak mij niet weinig is verlicht, behoef ik niet te zeggen. Hier en daar heb ik
mededeelingen eenvoudig aan hem ontleend, die schrijven kon: ‘dat hij aan Sepp's
zijde gewandeld heeft’. Ook anderen hebben mij met velerlei inlichtingen aan zich
verplicht; zij naast de weduwe des ontslapenen. Daar is voorts geene reden om te
verzwijgen, dat dit opstel vóór den druk aan het oordeel van Prof. Prins, die Sepp
zooveel beter heeft gekend dan ik deed, is onderworpen. Zijne vriendelijke hulp doet
mij vertrouwen, dat dit opstel niet zal worden ontsierd door onjuistheden die vermeden
konden zijn.
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Boven sprak ik van den tijd, die de belangrijkste is geweest voor Sepp's studiën en
daardoor misschien ook in zijn leven. Ik bedoelde daarmede de eerste jaren van zijne
werkzaamheid te Leiden, 1854-1867, toen hij de Pragmatische Geschiedenis schreef
en de Godgeleerde Bijdragen redigeerde. Vóór dien tijd, 1843-1854, bewoog hij zich
op allerlei godgeleerd gebied, en was 't bij hem als een zoeken naar een terrein
waaraan hij al zijne krachten kon geven. Na 1867 tot aan zijn overlijden in 1890 toe
hield hij zich, zonder andere vakken geheel uit het oog te verliezen, bijna uitsluitend
bezig met de nieuwere kerkgeschiedenis, vooral met de geschiedenis van het
godgeleerd onderwijs en de protestantsche ketterhistorie. Dit wat betreft de
wijzigingen in den loop van zijne godgeleerde studiën, wier resultaten voor de pers
waren bestemd. Want wat de vervulling van zijne leeraarsbetrekking, wat zijne
godsdienstige zienswijze, zijne persoonlijkheid betreft: daarin hebben, zie ik wèl, de
jaren geene ingrijpende wijzigingen gebracht, behalve die welke bij ieder mensch
het gevolg zijn van toeneming in leeftijd en van de veranderingen, die de maatschappij
waarin wij ons bewegen ondergaat. Wat men ook zegge van verandering in Sepp's
richting, van zijn eerst toen of toen modern worden en het later verlaten van dat
vaandel: ik kan niets daarvan in zijne geschriften vinden. Juist zijne eigenaardige
persoonlijkheid bracht mede, dat - ik kom daarop later terug - in de stichtelijke
stukken, waarin hij toch 't meest zich zelven uitsprak, van 1843 af geen andere Sepp
is te vinden dan de man, dien ik in zijne laatste jaren heb leeren kennen.
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II.
Christiaan Sepp werd 3 April 1820 te Amsterdam geboren. Zijn vader Jan, evenals
zijn grootvader Jan Christiaan Sepp waren daar boekverkoopers, die o.a. de bekende
prachten plaatwerken: De Nederlandsche vogelen en Beschouwing der wonderen
Gods … of de Nederlandsche insekten, alsmede de Flora Batava hebben uitgegeven.
Trouwens de grootvader, een der oprichters van Felix Meritis, was een zeer kundig
entomoloog en hanteerde met groote bekwaamheid penseel en graveernaald. Beide
eigenschappen had hij wêer van zijn vader geërfd. Deze, Christiaan Sepp, was uit
Goslar geboortig en had omstreeks 1735 zich te Amsterdam gevestigd. Hier had
misschien reeds Christiaan, maar zeker zijn zoon Jan Christiaan zich bij eene der
doopsgezinde gemeenten aangesloten, en wel bij de oude Vlamingen, de zoogenaamde
‘kerk bij de kruikjes’. Deze Jan Christiaan werd onder hen in 1781 tot leeraar gekozen;
totdat mede door zijne bemoeiïngen zij zich in 1788 met de doopsgezinde gemeente
vergaderende in de kerk de Zon vereenigden.
In de dagen van Sepp's jeugd was zijn vader eigenaar en beheerder van den
boekhandel en de uitgeversfirma, die echter toen reeds zeer waren achteruit gegaan.
De moeder van het talrijk gezin was Christina Bakker, eene waardige, ietwat strenge,
fijngevoelende, vrome vrouw. Zeker heeft Sepp aan haar veel te danken gehad, gelijk
hij soms haar steun mag zijn geweest en haar kroon en eer altoos gebleven is. Reeds
als student vertaalde hij veel voor de pers. Trouwens hard werken had hij van jongs
af geleerd, waarbij hij echter wel gewaakt heeft voor 't gevaar van daarin te gronde
te gaan of voor dit andere van den omgang met beschaafde
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kringen te veronachtzamen. Met dat werken ging groote leeslust gepaard. Vooral
lectuur, die een godvruchtigen geest ademde, trok hem aan.
In de Amsterdamsche doopsgezinde gemeente was het toen ter tijde nog gewoonte,
dat de kinderen uit aller lei kringen des Zondags na de godsdienstoefening ‘vragen
opzegden’ en voor betoonde vlijt daarin eenmaal 's jaars met boekwerken werden
vereerd. Zoo kreeg de jonge Sepp v.d. Palm's Kinderbijbel en Salzmann's Verhalen
in handen, terwijl hij reeds vroeg zich verdiepte in de Beeldengalerij van
heimweekranken van Ulysses van Sales en in Jung Stillung's werken, die door Sepp's
neef vertaald, door zijn vader werden uitgegeven. Alles lectuur, die hij in veel, veel
later jaren nog wel eens ter hand nam, en waarvan hij nog gaarne de herinnering
ophaalde. 't Verwondert mij niet. Het zal toch wel mede de vroegtijdige invloed van
zulke lectuur zijn geweest, die aan Sepp voor zijn gansche leven de vereeniging
schonk van verstandige, min of meer nuchtere vroomheid en hartelijk mêegevoel
met allerlei uitingen van ongekunsteld piëtisme en natuurlijke mystiek. Naast al zijne
godgeleerde studiën stond het, en 't ging eigenlijk daarbuiten om, dat Sepp
onafgebroken in warm en kinderlijk vertrouwen op Gods vaderlijke en vriendelijke
Voorzienigheid heeft geleefd; dat hij al wat hij voor zijne stichting behoefde in de
Imitatio vond, en de gezangen van Tersteegen en Paul Gerhard zoo lief had; dat hij
nog in den tijd van zijn emeritaat weinig dingen zoo heerlijk vond als 't avondmaal
mêe te vieren en vooral 't zelf te bedienen, het avondmaal als een niet nader te
omschrijven gemeenschapsoefening met den Heer; dat zijn geloof zijn leven lang
ongeveer dat van den Wandsbecker Bode is gebleven.
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Geen wonder bij zulke gegevens, dat de jonge Sepp naar eigen smaak en keus voor
de leeraarsbetrekking werd bestemd. In Juni 1837 werd hij student aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam en de daarmede (indien ook niet officieël) verbonden
Kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit. Zes jaren heeft hij aan beide
instellingen gestudeerd. In de propaedeutische volgde hij de lessen van van Lennep,
Bosscha, van Kampen, Roorda, Swart; later de godgeleerde van Muller en Cnoop
Koopmans, benevens enkele van Rooijens en van der Hoeven. Daar, aan de akademie,
vond Sepp zijne beste vrienden o.a. in Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, de broeders
Hooijkaas Herderscheê, Jan Wijs, zoon van den Haagschen predikant, den
boekhandelaar Frederik Muller, den lateren Rotterdamschen predikant te Winkel,
J.N. Scheltema, P. Brouwer, aan wien Sepp tot zijn dood in trouwe vriendschap
verbonden is gebleven. Maar in geheel zijn studentenkring genoot hij eene zeldzaam
groote populariteit. Ieder hield van hem, en gaarne gunde men hem een zeker vaderlijk
gezag. Niet alleen zijn levendige geest en minzame, gemakkelijke omgang gepaard
met eene vis comica, die hem toen eigen moet zijn geweest, wonnen de harten. Zijne
vriendschap werd te meer gezocht, doordat hij in kennis en liefde voor de studie
boven velen zijner tijdgenooten uitmuntte. Vooral met het oog op zijne predikgaven
hebben deze dan ook niet anders dan eene vlugge en schitterende loopbaan aan Sepp
voorspeld. Vlugger dan het geval geworden is. Dat ook hij zelf nog andere adspiratiën
had dan deze om zoo spoedig mogelijk proponent te worden en om dan in het
dienstwerk op te gaan, bewijst het inzenden van een antwoord op de prijsvraag, door
den senaat der Utrechtsche hoogeschool uitgeschreven: ‘Unde doctrinae,
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quam Paulus Apostolus professus est, origo cum ab ipso repetita est, tum a nobis
est repetenda?’ Het werd in 1843 met goud bekroond.
Zijn studententijd had de belangstelling van zijn arbeidzamen geest wakker
geroepen in tal van onderwerpen; onderwerpen meer dan vraagstukken. Zijne zucht
was ontwaakt, misschien ook om mede te werken tot oplossing van problemen der
godgeleerde wetenschap en zoo deze te dienen; maar zeker van den aanvang af en
later al meer en meer om eigen kennis steeds te verrijken, steeds meer te weten, en
dan met de pen werkzaam te zijn tot vermeerdering en verheldering van de kennis
van anderen. Dat hij gedurende zijne eerste predikantsjaren weinig eigen arbeid
leverde; dat hij druk bleef vertalen, vooral in de Bijdragen van buitenlandsche
Godgeleerden: het was, geloof ik, mede een zoeken en tasten naar dat onderdeel der
godgeleerde wetenschap, waaraan hij zich geheel kon wijden. Alleen zou het niet
een wijsgeerig, wel een letterkundig en geschiedkundig deel daarvan zijn. Dit was
van meet af duidelijk. Of het moest liggen in de praktische wetenschappen, waarheen
de smaak van iemand, zoo met hart en ziel predikant als Sepp, hem leiden kon.
Dat hij zoo in de eerste jaren van zijne leeraarsbetrekking zijne krachten over
allerlei onderwerpen verdeelde; dat hij er niet toe kwam zich tot eenig afgeperkt
gebied van onderzoek te bepalen, noch ook de vereischte zorg aan vorm en stijl leerde
besteden, maar dien vluggen, gemakkelijken, maar meer of min achteloozen
schrijftrant zich eigen maakte, dien hij tot het laatst zijns levens heeft behouden: dat
lag zeker mede aan den nood hem opgelegd om de genoemde Bijdragen te vullen.
In 1840 was zijn vader begonnen deze uit te geven. Redacteur zal
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wel zijn zoon, de twintigjarige student, zijn geweest, die soms met medewerking van
een enkelen vriend, eindeloos tijdschriftartikelen van Lücke, Ullmann, Bretschneider
enz. vertaalde. Dit hield hij vol tot 1847. Toen werd de uitgave gestaakt. Of echter
aan Sepp's weifeling in 't kiezen van ééne bepaalde richting in zijne studiën zijne
leermeesters geheel onschuldig zijn geweest, betwijfel ik.
Eveneens, of Sepp wel de genegenheid van die leermeesters in dezelfde mate heeft
bezeten als die zijner medestudenten.

III.
Van de mannen, onder wie Sepp studeerde, - in den tijd dat de vijf faculteiten van
het Athenaeum, behalve de Seminariën, samen 13 professoren telden, - komen hier
nevens Rooijens en van Kampen, aan wie Sepp zeer was gehecht, vooral Muller en
Koopmans in aanmerking. Hoeveel invloed nu deze ook op zijne vorming hebben
geoefend: van geen van beiden was die invloed overwegend genoeg om aan Sepp's
verdere studiën ééne bepaalde richting te geven. Hij stond onder hunne leiding niet
meer dan onder die van tal van andere personen en schrijvers, met wie de loop zijner
studiën hem in aanraking bracht, of naar wie juist Muller en Koopmans hunne
leerlingen verwezen: Knapp, de Wette, Neander, Hase. Met zijn levendigen geest en
zijne vlugheid van assimilatievermogen ontleende hij aan allen rechts en links wat
hem kon dienen. Maar aan niets of niemand heeft hij zooveel te danken gehad als
aan de vlijtige lektuur van levensbeschrijvingen van godgeleerden; eene liefde die 't bleek uit de zeldzaam rijke verzameling daarvan in zijne bibliotheek - hem van
jongs af tot zijn levenseinde is bijgebleven. Wat nu den invloed van
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de hoogleeraren aan de Doopsgezinde Kweekschool op Sepp aangaat: in de voorrede
van zijne ‘Leer des nieuwen Testaments over enz.’ roemt hij Rooijens en Cnoop
Koopmans als zijne ‘onvergetelijke leermeesters’. Ook heeft hij met blijkbare
instemming Muller's bewonderende woorden over zijn ambtgenoot aangehaald
(Levensschets van S.M. bl. 41), en in de Pragmatische geschiedenis van Cnoop
Koopmans zooveel gezegd als van hem die aan zich zelven te hooge eischen stelde
om iets van belang voor de pers te leveren, te zeggen viel. De uitvoerige artikelen,
waarin Dr. Daubanton in de Studiën van 1889 Cnoop Koopmans als mensch en als
geleerde heeft beschreven, mede door Sepp uitgelokt, hebben bij hem onverdeelde
instemming en hulde gevonden. En noch de scherpzinnigheid, noch de neiging tot
orthodoxie en mystiek, die Koopmans eigen waren, konden Sepp voorbijgaan zonder
indrukken achter te laten. Evenmin konden de persoon en de lessen van Muller zonder
werking op hem blijven. Had deze zijns ondanks en alleen uit plichtbesef jegens
zijne kerkgemeenschap de hoogleeraarsbetrekking aangenomen, waartoe hij zich
zelf - meer dan noodig was - weinig bevoegd achtte: de ernst en degelijkheid van
zijn dogmatisch onderwijs, de wijze, waarop hij voor 't eerst in onze eeuw voor de
studie der geschiedenis van zijn kerkgenootschap de gronden legde, om van zijne
bekwaamheden als homileet te zwijgen, hebben Muller, was 't ook soms eerst na
jaren, innige erkentelijkheid bij zijne beste leerlingen doen vinden. Zijne liefde voor
de Doopsgezinde gemeenten, zijne vrijzinnigheid waaraan zich èn eene bijbelsche
richting èn meêgevoel met pieuze vroomheid paarden, deelden zich onwillekeurig
aan hen mede; aan Sepp vooral ook Muller's diepe overtuiging, dat grondige
godgeleerde
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vorming onmisbaar is voor 't waardig vervullen der evangeliebediening. Toen Sepp
voor de Levensberichten onzer Maatschappij dat over Muller leverde (in 1876) mocht
hij terecht dat stuk ‘in den volsten zin des woords een werk van piëteit’ noemen. 't
Is het fraaiste misschien dat uit Sepp's pen is gevloeid. Geen wonder bij zooveel
dankbare gehechtheid van zijne, zooveel genegenheid van Muller's zijde, bij zooveel
geestverwantschap! En toch als student dacht Sepp geheel anders over dien
leermeester; en leerling van Muller of Cnoop Koopmans in den zin, waarin men
veertig, vijftig jaren geleden van leerlingen van Pareau en Hofstede de Groot, van
Heringa en van Heusde sprak, is hij niet geweest.
Waaraan heeft dat gelegen?
Kan het ook zijn hieraan, dat geen van beiden van eene zoo scherp geprononceerde
richting in theologicis tegenover andere richtingen waren, dat zij zelven te weinig
aan de beoefening van één enkel vak van godgeleerdheid al hunne liefde gaven, om
aan hunne leerlingen ééne scherp afgebakende lijn te wijzen? Hunne kerkgemeenschap
en den godsdienstzin daarin opbeuren uit het droevig verval, waarin beiden velerwege
waren geraakt, dát hebben zij nagestreefd door de vorming van theologen, maar die
in de eerste plaats predikanten zouden zijn. Een Seminarie brengt dat trouwens van
zelf mede. Zij waren geen geleerden, om wie zich vrijwillig leerlingen schaarden,
maar zulke, die jonge menschen aan hen toevertrouwd poogden te vormen en te
leiden. ‘Bij alle verschil waren wij, Koopmans en ik, altoos één hart en ééne ziel,
wanneer het de bewaring gold van het pand ons toevertrouwd, de even grondige als
godsdienstige opleiding onzer leerlingen. Onze gemeenten hebben onderscheidene
behoeften naar den geest. In die
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behoeften wil het ééne verschillend gewijzigd onderricht en verkeer met onze
leerlingen voorzien’ (Muller, Feestrede van 1853, bl. 15 en 17). Hoevele van hunne
leerlingen ook met groote bekwaamheid de godgeleerde wetenschap hebben gediend:
deze hebben dat gedaan onder hunne warme toejuiching, maar niet rechtstreeks door
hun toedoen. Deze moesten zelven zich een weg zoeken, waarop hunne leermeesters
hen zeker wilden bijstaan, maar niet opzettelijk poogden te leiden.
En Sepp heeft den weg gevonden tot die studiën, waarin zijn aard zich het meest
te huis zou gevoelen en hij zich het nuttigst zou maken.
Toen in 1860 zijne Pragmatische Geschiedenis verscheen, verbaasde men zich
velerwege over de rijke belezenheid, die in dat boek aan den dag kwam; over den
moed en de gemakkelijkheid, waarmede de schrijver over bijna alle verschijnselen
op ieder gebied der godgeleerde wetenschap niet slechts refereerde, maar ook een
oordeel uitsprak. Natuurlijk was al die kennis niet verworven tusschen den tijd, dat
die prijsvraag was uitgeschreven, en dien, waarop hij zijn antwoord inzond. Jaren
achtereen had de auteur de beweging der geesten op al die verschillende terreinen
min of meer aandachtig moeten volgen en zich verdiepen in wat in de laatste zeventig
jaren zoowel over inleidingswetenschap als over exegese van Oud of Nieuw Testament
was te berde gebracht.
Maar al lag hetgeen Sepp vóór 1860 uitgaf niet op één enkel gebied, 't welk hij
zich als arbeidsveld had gekozen: het verried wel, wat het meest hem aantrok.
In de Herinneringen uit het leven van een hulpprediker (1846) laat hij een leerling
van Muntinghe en Tinga van het godgeleerd onderwijs te Groningen in zijn tijd niet
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slechts curiosa, maar belangrijke historische bijzonderheden verhalen (bl. 58 en
elders); en in de Voorlezing met bijlagen over Johan Albrecht Bengel (1848) komen
geheele bladzijden over Bengel's leermeesters, zijne vrienden, zijne reizen, over
irenische theologen, Calixtus, Duraeus, enz. voor, die geheel in den trant van Sepp's
latere kerkhistorische onderzoekingen zijn opgesteld.
Deze geschriften dagteekenen uit zijne eerste predikantsjaren.

IV.
Den 5 November 1843 deed hij zijne intrede te Westzaan Zuid, waar hij tot 5
November 1848 bleef om toen een beroep naar de gemeente te Zaandam Oostzijde
te volgen. Zijn werk op deze standplaats duurde tot 30 April 1854, toen hij haar met
Leiden verwisselde. Die toevoegingen: ‘Zuid’, ‘Oostzijde’, zijn geenszins overbodig.
Gelijk nog tegenwoordig in sommige Zaanlandsche plaatsen, en tot voor weinige
jaren ook in enkele dorpen van andere provinciën, bestonden toen ter tijde te Westzaan
en te Zaandam twee Doopsgezinde gemeenten naast elkander. 't Was nog een
uitvloeisel van den toestand in de 16de eeuw, toen friesche, waterlandsche, vlaamsche
enz. Doopsgezinden geheel afzonderlijke kerkgenootschappen vormden. Aan verschil
in geest of richting denkt echter reeds sinds vele geslachten daarbij niemand meer.
Dáár, te Westzaan en te Zaandam, is Sepp reeds geweest wat hij ook later te Leiden
en eigenlijk nog als emeritus bij iedere gelegenheid die zich voordeed gebleven is:
een waardig evangeliedienaar. Dat was hij waarlijk niet alleen in zijne vormen. Hij
was 't niet minder in den hoogen ernst en de groote nauwgezetheid, waarmede hij
ieder deel van zijne betrekking behartigde, de
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katechizatie en vooral het herderlijk werk niet minder dan den kanselarbeid. Was
ooit een leeraar het tegenovergestelde van stroef en strak: dan zeker Sepp. Toch heeft
hij nooit eenige sympathie gehad voor predikanten die er zich op toeleggen geen
dominé te wezen. ‘Seria serio’, meende hij.
Met innig geloof in de predikantsbetrekking, in het hooge gewicht daarvan en in
den zegen, die van hare vervulling uitgaat, had Sepp zijne bediening aanvaard. Zijne
toewijding was aan dat geloof geëvenredigd; en de invloed van eene zoo met hart
en ziel en groote bekwaamheden vervulde taak, waartoe zijne geheele persoonlijkheid
hem als van zelve aanwees, bleef niet uit. Alles werkte mede om hem tot een bemind
en gevierd predikant te maken. Zijne predikgaven, zijn vriendelijk gelaat, hooge
gestalte, doordringend oog, klankvolle stem; ‘maar bovendien nog iets, dat de
menschen aan hem bond, de kleinen en eenvoudigen zoowel als de grooten naar de
wereld en de ontwikkelden; iets, dat hem gansch zijn leven is bijgebleven, iets,
waardoor hij nog in de gemeenten, die hij diende, voortleeft als de dominé bij
uitnemendheid; iets dat bestond uit de vereeniging van zijn innemend uiterlijk, zijne
gemakkelijkheid in den omgang met allen, zijne behoefte om iedereen een vriendelijk
woord toe te voegen, zijn talent om een woord van troost en bemoediging in elke
omstandigheid des levens te spreken op eene wijze, die U eenvoudig onvergetelijk
bleef’ (J. Sepp, Ter gedachtenis bl. 13).
Minzaam, dat is hij geweest als weinigen. Gezellig, gaarne opnemend, niet minder
gaarne mededeelend, genoot hij op ieder zijner standplaatsen den omgang met velen,
maar - zonder dat ik één man zou weten te noemen, behalve Scholten, van wien men
kan zeggen
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dat hij met uitsluiting van anderen een tijd lang overwegenden invloed op hem heeft
gehad. Ook niet in dat eerste tijdperk van zijne loopbaan. Hij gaf toen, behalve de
boven vermelde Herinneringen uit het leven van een hulpprediker, eene navolging
van de Pastorie van Mastland, en ‘Johan Albrecht Bengel, een waardig discipel van
den Heer’, ook een werk van grooter omvang uit: De leer des Nieuwven Testaments
over de Heilige Schrift des Ouden Verbonds, door C. Sepp, 1849. 't Was een niet
bekroond, dock evenmin ongunstig beoordeeld antwoord op eene prijsvraag van
Teyler. Het kloeke boekdeel behandelt geregeld de verschillende geschriften van het
Nieuwe Testament en de vragen over het Oude, waarop die geschriften een soms
uiteenloopend antwoord geven. Stefanus wordt hier als voorlooper van Paulus
behandeld; ‘onverholen heeft Jezus erkend, dat zijn lijden en sterven voorzegd,
schriftmatig en dus overeenkomstig Gods raadsbesluit was’ (bl. 166); terwijl ‘een
wel begrepen accommodatie-systeem (n.l. van Jezus en de apostelen) wordt
aanbevolen’, bl. 323. Sepp's voorliefde voor de geschiedenis der godgeleerdheid
verloochent zich ook in dit werk niet. Eenige Bijvoegselen tot het onderzoek naar
de Leer enz. verschenen in de Godgeleerde Bijdragen van 1851, waarin hij ook
Eenige denkbeelden over de wenschelijke betrekking van de Natuurkundige en de
Godgeleerde wetenschap plaatste.
Van dat jaar af was Sepp ijverig medewerker aan dit tijdschrift, en begon hij daarin
die lange reeks van recensiën te leveren, die hij later als redacteur voortzette. De
meeste waren ongeteekend; eene manier vroeger ten onzent algemeen gevolgd en
door Sepp steeds verdedigd. Alleen sommige meer uitvoerige beoordeelingen
onderteekende hij. Zoo die van Hoekstra, Nog iets over het wezen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

344
enzv. (jaarg. 1852), waarin Sepp's kennis van oude doopsgezinde schrijvers en zijne
irenische opvatting van het christendom sterk uitkomen; die van een nieuw
gezangboek, die in 1854 werd geplaatst; van de Liefde's Waterdoop, van Gorter's
Kenmerkende Beginselen, van Herzog's Romanischen Waldenser. De Geschiedenis
der Universiteit Tubingen is zeker van zijne hand, gelijk ook de niet gunstige
beoordeeling van v. Oosterzee's leerredenen en de aanprijzende recensie van Wijs'
prêeken. Dit alles verscheen in de jaargangen 1852-54; in den laatsten ook Sepp's
uitvoerig verslag van Hase's Neue Profeten. Eigenlijk is dit niet meer dan een uittreksel
met ingevoegde opmerkingen; een soort van artikelen, waarmêe Sepp nog al ophad,
maar die toch meer een schrijver verraden die van allerlei weet, dan wel een die één
onderwerp breed en grondig genoeg heeft bewerkt om daarover afdoend licht te
verspreiden.
Het genoemde werk over Bengel was eene voorlezing: de uitgaaf droeg hij aan
zijn vriend de Hoop Scheffer op, aan wien hij ook 40 jaren later de Kerkhistor. Studiën
als sanctae quae inter nos est conjunctionis testimonium opdragen mocht. Sepp heeft
in dien tijd en nog later meermalen zulke voorlezingen gehouden. Voorts bleef hij
vertalen. In 1848 verscheen eene bewerking van Wildenhahn's, ‘Werp al uwe
bekommeringen op den Heer’; voorts van diens Bladen uit het dagboek van een
Leeraar, eerst onder den titel Leven en Sterven, later onder dien van Vader! Uw wil
geschiede, 't welk een derden druk mocht beleven. Ook aan eenig godgeleerd
tijdschrift zal hij wel vertalingen zijn blijven leveren. Afzonderlijk verschenen,
Grüneisen, Mennonieten en Doopsgezinden in Wurttemberg, 1848; Tholuck, Zonde
en Verzoener, 1849; misschien nog meer. Eindelijk moet hij in de eerste
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jaren aan het Christelijk Album, dat in 1846 begon, medegewerkt hebben, maar geen
enkel artikel in die jaargangen draagt eene onderteekening.
Een en ander toont wat naast zijn predikantsarbeid vooral Sepp's gedachten
vervulde. Kenmerkend is het, dat hij telkens in voorredenen de hoop uitspreekt, dat
die werkjes ‘de ingenomenheid met het Evangelie onzer behoudenis mogen
vermeerderen’; of ‘dat men dezen arbeid (Bengel) dienstig zal achten tot bevestiging
van het geloof in Christus. De twijfelzucht verliest van hare kracht, als de geschiedenis
ons verhaalt van hetgeen Christus voor de uitnemendsten van ons geslacht is geweest.’
Zelfs van de Leer van het Nieuwe Testament over het Oude (waarvan de schrijver
anders hoopt dat het ‘eene bijdrage zal wezen voor de ontleding van het veelomvattend
onderwerp, een steen tot den opbouw van den tempel der wetenschap’, p. X) heet
het: ‘Wat er ook te vergeefs in dit geschrift wordt gezocht, niemand misse daarin de
sporen van vurige liefde tot Christus, die zich openbaart in de zucht om waarheid
voor te staan’ (ald. p. XI). En aan het slot, bl. 324: ‘critische en philologische
hulpmiddelen en boven alles gemeenschap met Jezus Christus zullen ons het rechte
inzicht geven in de schriften des Ouden Verbonds’.
Dat was de toon van dien tijd; maar dat was tegelijk de ondogmatische, bijbelsch
gekleurde zienswijze, het geloof dat niet ontroeren wil maar stichten, dat aan het
verstand veel voedsel geven en te gelijk het hart wil goed doen, waarin Sepp zijn
leven lang heeft geleefd. Niet alleen in dezen eersten tijd; eveneens later, toen hij te
Leiden onder den diepen indruk van Scholten en van diens godgeleerdheid was
gekomen.
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V.
Te Leiden, waar hij in 1854 kwam, voelde Sepp zich in zijn element. Hij moge onder
de gemeenten, die hij diende, van Westzaan, zijne eerste standplaats, de liefste
herinneringen hebben bewaard: het ‘nameloos vele’, dat hij aan zijn vriendenkring
te Leiden te danken heeft gehad, herdacht hij nooit zonder opgetogen erkentelijkheid.
Daar is hij de geleerde geworden, van wien zijne boekdeelen getuigen. Of moet ik
zeggen, dat hij daar eerst gebleken is 't alreede te zijn? Hij kwam er in de jaren van
Scholten's grootste glorie en van het onder diens invloed ontwaakte godgeleerde
leven; leerde er zich in Schleiermachers's Reden en Der Christliche Glaube verdiepen,
en genoot met volle teugen van Baur's Kirchengeschichte. Ook was hij spoedig
opgenomen in den kring van theologen, geleerden en hooggeleerden, daar gevestigd,
kwam hij er met van Hengel, Niermeijer, Scholten, Kist, Kuenen, Prins, de Wal,
H.W. Tijdeman en anderen in veelvuldige aanraking; terwijl hij en zijne echtgenoote
vooral met Cobet en Goudsmit en hunne gezinnen het levendigst vriendschappelijk
verkeer onderhielden. Sepp was namelijk in den tijd dat hij van Westzaan naar
Zaandam verhuisde, 23 November 1848, in het huwelijk getreden met Christina
Elizabeth Alida Spin. Zij was éénige dochter van den energieken C.A. Spin, die als
jonge man uit Friedrichstadt naar Holland gekomen, op de Pijpenmarkt te Amsterdam
de bekende boekdrukkerij vestigde en door zijn voorbeeld zulk een goeden invloed
op de boekdrukkunst in ons vaderland heeft geoefend. Het is hier de plaats niet om
over alle goeds, dat Sepp en zij in hun huiselijk leven hebben genoten, uit te weiden;
wel om te herinneren aan de gulle gastvrijheid, die
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tal van mannen uit ons land en uit den vreemde, aankomende studenten en geleerden
op leeftijd, in hun beider woning hebben gevonden; aan de gemakkelijke
vriendelijkheid, waarmede beiden steeds ieder te gemoet kwamen die hen bezocht.
Behalve die gemakkelijkheid in den omgang en Sepp's irenische natuur waren er
nog twee dingen, waardoor zijn vriendschappelijk verkeer met andere theologen
bevrijd bleef van eene belemmering, die elders soms zich doet gevoelen. Vooreerst
stond Sepp buiten de hervormde kerk. Hij kon over allerlei wat in die kerk voorviel
oordeelen of zich van beoordeeling onthouden, zonder daarmeê ooit iemand te na te
treden. Ten slotte was hij, de dissenter, niet betrokken in de bewegingen dier kerk,
zoomin als in het goed of kwaad, dat theologische bewegingen voor haar mochten
hebben. En ten andere kon hij sinds hij zijn geleerde loopbaan intrad, op onbekrompen
voet leven, anderen ontvangen, zijne bibliotheek verrijken, op reizen betrekkingen
aanknoopen, zijne werken in het licht zenden. Al dien tijd was hij maatschappelijk
volkomen onafhankelijk. Noch als geleerde noch in zijne positie in zijne
kerkgemeenschap had hij ooit iemand naar de oogen te zien: ook in eene betrekking
als de zijne niet maar een voorrecht, ook een niet verwerpelijk voordeel.
Al spoedig na Sepp's komst te Leiden werden de Godgeleerde Bijdragen, waarvan
hij reeds eenige jaren lang een der ijverigste medewerkers was geweest, aan zijne
redactie toevertrouwd. Waarom toen, in 1854, de Amsterdamsche predikant J. Brave,
die ze na Donker Curtius' overlijden in 1840 had geredigeerd en eerst in 1859 stierf,
die taak heeft neêrgelegd, weet ik niet. Maar de uitgever zal wel hebben gemerkt,
dat het tijdschrift juist niet won in populariteit, en men behoeft
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den inhoud van den jaargang 1854 maar in te zien om dat te begrijpen. Hoevele vellen
zijn bij gemis van oorspronkelijke copie met vertaalde stukken gevuld!
In de hoop van de Bijdragen weêr te doen herleven, nam Sepp de leiding op zich.
In 1859, toen hij de Pragmatische Geschiedenis schreef, kon hij met vreugde gewagen
van ‘nieuw leven, waartoe zij waren ontwaakt’ sinds zijn redacteurschap, of (zooals
het in de 3de uitgave van 1867 luidt) ‘sinds Leiden's hoogleeraren haar een
wetenschappelijk karakter beginnen te hergeven.’ (bl. 7). Hij mocht zoo schrijven.
Wie zich daarvan overtuigen wil, ga slechts na, wie van 1855 tot 1862 hunne opstellen
aan de Bijdragen afstonden. In 't begin Scholten, van Gilse, Kuenen; gedurende al
dien tijd van Hengel, Hoekstra, Loman, Prins, Matthes; straks Oort, de Goeje, enz.
Sommigen van deze, Hoekstra, Prins, plaatsten terzelfder tijd ook stukken in de
Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, die in 1845 vooral door Doedes en
van Oosterzee opgericht, nog onder de redactie van deze beiden en Harting stonden,
maar juist in 1855 ophielden te verschijnen. In 1858 herleefden zij als Nieuwe
Jaarboeken - Harting was toen alléén redacteur, - om in 1863 voor goed te overlijden.
Toen bleven alleen de Godgeleerde Bijdragen als theologisch tijdschrift in ons
land over: altoos naast Waarheid in Liefde, dat gedurende zijn bestaan van 1837 tot
1872 zulke afwisselende lotgevallen niet gehad en geene noemenswaardige
wijzigingen in redactie of strekking beleefd heeft, maar steeds min of meer
afgezonderd stond. Bij gemis aan een ander orgaan voor vragen betreffende
godgeleerde wetenschap plaatste Doedes dan ook in de Bijdragen van 1865 zijn brief
aan Rauwenhoff over: ‘Wie is vrij in zijne wetenschap?’; Francken den
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zijnen aan het moderamen der eerste vergadering van modernen. Ook het antwoord
van dat moderamen werd in de Bijdragen van 1856 opgenomen. Toch was reeds met
1863 het leven van Sepp's tijdschrift beginnen te verzwakken. In 1859 had Pierson
er nog in geschreven; in 1860 echter leverde Scholten reeds niets meer van zijne
hand; sinds 1862 ontbreken ook artikelen van van Hengel en Loman. Kuenen en
Hoekstra werken nog mede, schoon spaarzamer. Land, Oort, Blom, Stemler en vooral
Prins blijven trouwe medearbeiders. Met 1866 komt een enkel artikel, met een
nieuwen naam onderteekend, Gronemeijer, van Manen, Hartog; maar toen in 1867
het Theologisch tijdschrift optrad, waren de Bijdragen verloren.
Nadat Sepp aan 't einde van 1866 de redactie had neêrgelegd, en - ook al geen
teeken van bloei - het tijdschrift van uitgever was veranderd, sleepte het nog tot 1870
zijn bestaan voort, door Sepp zelven, Prins, Stemler gesteund. In 1869 plaatste Doedes
zijn ‘Uit den ouden boekenschat’ er in, en namen de Bijdragen eene vertaling op van
v. Oosterzee's rectorale oratie. Vroeger hadden zij de redevoeringen van den een
even ongunstig beoordeeld als de prêeken van den ander. Zoo waren de toestanden
omgekeerd.
De oorzaak van die verandering is bekend. Ongeveer 1863 begonnen de richtingen
zich scherper tegenover elkander te stellen, en waren de Leidsche hoogleeraren en
Sepp niet langer homogeen. Met den overgang van de godgeleerde school van
Scholten tot de moderne godgeleerdheid in den zin, zooals deze zich na 1860 heeft
ontwikkeld, is Sepp niet medegegaan. In laatstgemeld jaar werd voor 't eerst door
enkele predikanten van naam in hunne paaschprediking de lichamelijke opstanding
van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

350
Jezus ontkend; in 1861 was dit meer algemeen geschied. Maar een recensent, die
zich zelven ‘beslist modern’ noemt, verklaarde nog in de Bijdragen van 1861, bl.
243, de mogelijkheid van wonderen en met name der opstanding aan te nemen. En
in 1862, - toen trouwens Hoekstra in de Zedelijke Idee bl. 201, 203 nog tot
bedachtzaamheid betrekkelijk de opstanding maande, - werd in de Bijdragen
Anastasio's (de predikant G. Barger te Utrecht) heftig Antwoord aan Mr. Opzoomer
luide geprezen. Niet minder in 63 ter Haar's Wie was Jezus? 't Laatste was gericht
tegen Renan, voor wiens Leven van Jezus ook Sepp - geheel anders dan Harting, die
in de Nieuwe Jaarboeken VI, 428 vgg. toonde te begrijpen, aan welke nieuwe maar
rechtmatige eischen Renan had pogen te voldoen, - niet dan afkeuring over had: ‘zulk
eene levensbeschrijving van den ‘zone Gods!’
Vooral die aanprijzing van Anastasio's brochure ontnam aan de Bijdragen de
sympathie van velen. Zij was niet onderteekend. Men mocht ze dus op rekening van
de redactie schrijven. En nu wilde menigeen niet langer weten van een tijdschrift, 't
welk naast artikelen van de eminentste moderne godgeleerden naamlooze en vrij
krasse aanvallen tegen die theologie bevatte. Daar was echter nog iets, dat zoowel
den ondergang der Nieuwe Jaarboeken als den achteruitgang der Bijdragen heeft in
de hand gewerkt. Juist omstreeks 1863 hadden onze godgeleerden het bijzonder druk
met voor het niet-godgeleerd publiek allerlei vraagstukken toe te lichten, die de
moderne richting opwierp, of die uit kerkelijke en plaatselijke botsingen tusschen
de verschillende richtingen ontstonden. De gewone dagbladen begonnen kerknieuws
op te nemen in hunne kolommen: ook een teeken des tijds. 't Waren de dagen, dat
een stroom van godsdienstige
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vlugschriften, replieken, adviezen, grage koopers en lezers vond, en de
Evangeliespiegel, De Bijbelvriend en andere populaire tijdschriften bloeiden. Maar
deze, die uit den aard der zaak slechts ééne richting vertegenwoordigden, deden nu
afbreuk aan de eigenlijk godgeleerde tijdschriften, die - tot het optreden van het
Theologisch Tijdschrift toe - zich juist discussie tusschen geleerden van verschillende
richting tot doel stelden.
Sepp heeft steeds een hartelijken afkeer gehad van alles wat strekte om de theologie
coram populo te behandelen. In dit opzicht was hij ietwat ouderwetsch; evenals in
den stichtelijken toon dien hij gaarne ook in zulke opstellen mengde, waar men
wellicht meer diepte van betoog zou hebben gewenscht. Toch was ook hierin zijn
schrijftrant waar en echt. 't Was hem uit de ziel gegrepen: ‘alles tot stichting!’ Maar
al maakte hij tusschen godgeleerden en leeken een vrij scherp onderscheid: hij wilde
toch gaarne zijn tijdschrift, anders op lezers uit den gestudeerden stand, immers op
theologen berekend, ook dienstbaar maken aan andere dan louter godgeleerde
belangen van deze. Had hij zelf aan de lectuur van de werken van Bosboom Toussaint,
Dickens, Eliot, de schrijfster van John Halifax veel te danken: de Bijdragen bevatten
nu aanprijzingen van romans, vooral uit het Engelsch vertaalde, en van geschriften
van den dag, philanthropische, stichtelijke enz. Nooit hebben zij getracht zich op te
heffen tot het hooger peil der Jaarboeken, die voor anderen dan theologen moeilijk
te genieten waren. Toch, iets anders dan een tijdschrift voor predikanten mochten
zij volgens Sepp nimmer worden.
Ik heb een en ander uit die geschiedenis onzer godgeleerde tijdschriften van 1850
tot 1870 medegedeeld om
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de taak in het licht te stellen die hij op zich nam, en de opvatting te verklaren die hij
daarvan had.
Voor ons later levenden heeft het samengaan van zoo uiteenloopende mannen iets
zeer wonderlijks. De redacteurs vonden toen ter tijd dit echter juist normaal. Op hun
standpunt was dat niet onnatuurlijk. Omstreeks 1860 meenden zoowel de Godgeleerde
Bijdragen als de Nieuwe Jaarboeken, de redacteurs zoo goed als zeker tal van hunne
medewerkers, dat de vragen, die de opkomende moderne theologie ter sprake bracht,
ja wel de waarheid en het Christendom raakten, maar zonder dat de vastheid en de
geldigheid van deze bij hare beantwoording waren betrokken. 't Waren zuiver
godgeleerde vraagstukken. Discussie van de godgeleerden daarover,
wetenschappelijke dus en vooral vrije discussie, door geene gebondenheid aan eenig
gezag van welken aard ook beperkt, evenmin als dit in eenig ander vak van
wetenschap voegde: deze, meenden zij, zou die waarheid helderder in 't licht doers
treden. En van zelve zou dat dan wel allengs aan de ‘gemeente des Heeren’ in haar
geloof en leven ten goede komen. Dat geen onderzoeker zich op dit gebied van den
invloed van traditiën, omgeving, sympathieën geheel los kan maken; dat ook toen
ter tijde godgeleerde en religieuze vraagstukken eng waren ineengestrengeld, en
daardoor telkens bij iedere conclusie niet argumenten maar persoonlijke motieven
den doorslag gaven; dat discussie dus dikwijls onvruchtbaar blijven moest: dat zagen
zij niet in. Eene redactie als zoodanig kon en moest, meenden zij, neutraal wezen.
In 1855 aanvaardde Sepp de redactie der Bijdragen met de verklaring, ‘dat het
tijdschrift het orgaan wilde blijven van het vrije wetenschappelijk onderzoek der
godgeleerdheid in haren ganschen omvang. Zoo min als
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in dit tijdschrift ooit gestreefd is naar de goedkeuring der strenge rechtzinnigheid of
de blaam van onkerkelijkheid is geschroomd: zoo zal ook voortaan ons streven zijn
de waarheid te dienen. Door op te bouwen zullen wij toonen hoe dierbaar ons het
heil van de wetenschap en dus van de gemeente des Heeren is.’
En elf jaar later als hij de redactie nederlegt - feitelijk bleef hij als redacteur de
uitgevers bijstaan - heet het: ‘Naarmate ik te getrouwer zoowel aan modernen als
aan antimodernen gelegenheid tot spreken gegeven heb, is het getal mijner
medearbeiders en lezers ingekrompen … Ik wil mij niet scharen aan de eene of de
andere zijde; van niets minder afstand doen dan van mijn voorrecht om geene partij
toe te behooren, en wensch steeds naar ieder te hooren, die iets goeds en ernstigs te
zeggen heeft. Maar het schijnt wel, dat er voor het tegenwoordige van geen discussie
sprake kan wezen, dat de richtingen partijen worden, die over organen willen
beschikken’. Was dit dan een onbillijke wensch? ‘Voor mij, die van zulk een weg
weinig goeds verwacht, is de tijd gekomen om mij te onttrekken’ enz.
Nu, die tijd was dan ook gekomen. De nieuwe wijn eischte nieuwe zakken. Na
1862 begonnen de Bijdragen meer en meer antimoderne geschriften aan te prijzen,
zooals ik reeds herinnerde.
Omstreeks dienzelfden tijd was Sepp uit het Leidsche theologische gezelschap
getreden, waarvan hij met zooveel liefde lid was geweest. Maar.… bij alle persoonlijke
hoogschatting voor de anderen gevoelde hij toch, dat hij niet meer geheel in dien
kring behoorde. Zoo antwoordde hij zelf op den vriendschappelijken aandrang om
lid te blijven. En hij had, meen ik, gelijk.
Hij was niet veranderd; maar toen langsamerhand de
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lijnen, waarlangs de moderne godgeleerdheid zich ontwikkelde en zich ontwikkelen
moest, scherper werden bepaald, en de onvermijdelijke consequentiën van sommige
nieuwe ontdekkingen aan het licht traden: toen bleek het, dat Sepp dat niet had
vermoed, laat staan verwacht.
Doch eer ik dit naar aanleiding van de Pragmatische Geschiedenis nader ga staven,
beantwoord ik de vraag, wat hij zelf voor de Bijdragen heeft gedaan. Sepp bezat
ongetwijfeld veel wat hem voor dat redacteurschap uitnemend bekwaam en geschikt
maakte: rijke belezenheid en dat op schier ieder gebied der godgeleerdheid, ongewone
werkkracht, de gemakkelijkheid, waarmede hij met ieder kennismaking aanknoopte
en betrekkingen onderhield, niet het minst onaandoenlijkheid voor
redacteursteleurstellingen en redacteursgrieven. De tallooze weigerende antwoorden
op verzoeken om dit werk te beoordeelen of dat te bespreken, verdroten hem nooit.
Hij wendde zich dan met even goeden moed weër tot een ander. Aanmerkingen op
zijne wijze van redigeeren verstond hij dikwijls niet en trok hij zich nog veel minder
aan. Voorts had Sepp niets doctrinairs, was hij allerminst lastig of veeleischend voor
hen die hem bijdragen zonden, en bezat hij bij weinig idealisme eene overgroote
mate van geloof. Hooggespannen verwachtingen koesterde hij niet, zeer licht overtuigd
dat wat goed was bedoeld ook bij de lezing wel nut zou afwerpen. Met zijn bezigen
en bedrijvigen geest steeds van allerlei onderwerpen vervuld, was hij nooit gelukkiger
dan als hij iemands aandacht had gevestigd op 't wenschelijke van eenig onderwerp
behandeld te zien en als dit dan de behandeling daarvan in zijn tijdschrift had
uitgelokt. Maar niet dikwijls viel hem dit geluk te beurt. Trouwens acht men, dat de
redactie van een vak-tijdschrift zelve
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leiding moet geven aan de onderzoekingen in dat vak, en alzoo min of meer de taak
van den generalen stafin het leger moet vervullen: dan maakte reeds het weinig scherp
geteekende van zijn persoon en van zijne godgeleerde en godsdienstige zienswijze,
dat Sepp voor die roeping minder de aangewezen man mocht heeten. Wat hij zelf in
de Bijdragen leverde, bewijst dit. Daaronder is veel minder oorspronkelijks dan men
misschien verwachten zou. 't Zijn een zeer groot aantal aankondigingen en berichten
uit de godsdienstige wereld en verder vooral uitvoerige verslagen van meest
buitenlandsche boekwerken. Zoo van Dillmann's Henoch (1855), Scholten's Bijbelsche
godgeleerdheid (1857) en Hilgenfeld's Apocalyptik (1858): alles 't bewijs dat Sepp
aanvankelijk nog die voorliefde voor Nieuw-Testamentische studiën bezat, waarvan
zijn eerste werk had getuigd. Zij deed hem nog in 1864 over de gelijkenis van den
farizeër en den tollenaar schrijven, gelijk hij in 1863 Renan's Vie de Jésus
aankondigde. Voorts van Schwarz' Lessing en Geschiedenis der jongste theologie;
van allerlei uit het Bulletin du Protestantisme français over het Fransche
Protestantisme der 16de, 17de en 18de eeuw; van Henke's Das Verhältniss Luther's
und Melanchthon's; van Heppe's Geschichte des deutschen Protestantismus en diens
Geschichte der evangelischen Kirche in Cleve-Mark u.s.w., eindelijk van Scholten's
Initia.
Deze uitvoerige artikelen mogen de wetenschap niet verder hebben gebracht: aan
het doel, dat Sepp zich zeker daarbij voorstelde, nieuwere godgeleerde denkbeelden
en geschiedkennis te verbreiden in ruimer kring, zijn zij ongetwijfeld zeer dienstig
geweest.
Het eerste artikel, waarin Sepp de vrucht van eigen nasporingen leverde en den
weg insloeg, dien hij sinds
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met zooveel goed gevolg heeft bewandeld, droeg den titel: Het evangelische
Straatsburg der 16de eeuw (1860); gevolgd door de Bijdragen tot de geschiedenis
der prediking in Nederland (1862) en Hermanus Noordkerk (1864). Van de beide
laatste stukken handelde 't een over Cornelis Engelen, den redacteur van den
Philantrope of Menschenvriend, in 1756 en verv. verschenen, en schetste het andere
de beweging, door 't drukpersproces in zake de werken van den Spinozist Deurhoff
en door Noordkerk's pleidooi daarin veroorzaakt. 't Was eene episode uit de
geschiedenis der vrijheid van denken in de vorige eeuw. Beiden behoorden tot den
voorbereidenden arbeid voor Johannes Stinstra en zijn tijd, dat eerst in 1865 en 66
verscheen, doch waarmede Sepp al spoedig na zijne Pragmatische Geschiedenis
begonnen was zich bezig te houden. En hierin had hij nu zijn arbeidsveld gevonden:
de kerkgeschiedenis der drie voorgaande eeuwen; en daaruit deze drie hoofdstukken:
de geschiedenis van het godgeleerd onderwijs, de kettergeschiedenis, en die van de
irenische richtingen in het Protestantisme. Alle drie waren onderwerpen geheel
passende bij Sepp's persoonlijkheid. Of moet ik gelooven dat - 't is soms voorgekomen,
- veeleer het omgekeerde plaats had; dat de onderwerpen, waarin Sepp zich verdiepte,
zijn smaak en zijne gemoedsrichting mede hebben gevormd; dat het mede die studiën
zijn geweest, die wat in hem verwant mocht zijn aan de theologische docenten, de
dissenters, de irenici van vroeger eeuwen, eerst hebben wakker geroepen? Hoe 't zij:
dreven op den duur zijne liefde voor biografieën en zijn geloof aan de hooge waarde
der godgeleerde studie voor de vorming van evangeliedienaars hem naar het een: het
verleden van het kerkgenootschap, dat hem zoo lief was, moest wel zijn hart naar
het tweede trekken; terwijl
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hij eindelijk zelf irenisch was in den zin van zijne helden uit vroeger dogmatische
eeuwen, van een Calixtus en Duraeus. Wat hij beoogde, was toch meer een afslijpen
van de scherpe hoeken in elk verschil, dan door te dringen tot de drijfveêren van
andersdenkenden en sympathie te zoeken juist voor 't geen de overtuiging van deze
van de onze onderscheidt. Ik kom hierop later terug.
Nog ééne omstandigheid mag er toe hebben meêgewerkt om Sepp meer en meer
allen verderen godgeleerden arbeid voor de pers te doen staken, en hem te bewegen
zich uitsluitend toe te leggen op kerkhistorische onderzoekingen, dus op min of meer
neutraal godsdienstig terrein. 't Was de boven reeds aangeduide verandedering in
zijne verhouding tot de heerschende godgeleerde school, en de weinige aanmoediging
tot dogmatische of exegetische studiën, die de ontvangst van zijne Pragmatische
Geschiedenis hem schonk. Hierover heb ik thans te spreken.

VI.
In 1858 schreef Teyler op voorstel van Prof. van Gilse eene prijsvraag uit, waarin
het genootschap eene pragmatische geschiedenis verlangde van de theologie hier te
lande, sedert het laatst der vorige eeuw. De proeve van zulk eene geschiedenis, want voor meer dan eene proeve gaf hij zijn arbeid niet uit, - door Sepp ingezonden,
werd bekroond. Zij zag in 1860 in de kwarto-uitgaaf van Teyler's werken en nog in
hetzelfde jaar in eene tweede octavo-uitgaaf het licht.
Wat bood Sepp nu in dit werk aan zijne lezers? Schwarz' Zur Geschichte der
neuesten Theologie had tot 't uitschrijven der prijsvraag aanleiding gegeven. Maar
terwijl Schwarz voor zijne geschiedenis de uitgaaf van
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Strausz' Leben Jesu en de opkomst der Hengstenberg'sche richting tot uitgangspunten
koos, zoodat zij over eene tijdruimte van hoogstens 30 jaren liep; terwijl verder
Schwarz alleen de verschillende godgeleerd-kerkelijke stroomingen behandelde, die
in die jaren zich hadden doen gelden: leverde Sepp iets anders en iets meer. De
wijzigingen, die de gang der godgeleerdheid ten onzent van 1787 tot 1860 heeft
ondergaan, worden door hem wel behandeld; wel verhaald, hoe de kerkelijke leer al
minder maatstaf werd bij 't godgeleerd onderzoek; welke veranderingen de opheffing
der heerschende kerk in 1796 in 't akademisch godgeleerd onderwijs bracht; hoe de
vroeger zoo gevreesde ‘neologie’ allengs in eere kwam; de verschijning der Groninger
school; de strijd over het quia en quatenus; 't opkomen der theologie van Scholten:
dit alles is voor hem alleen het raam, waarin aaneengeschakeld wordt beschreven
wat in de verschillende studievakken, die samen de godgeleerdheid uitmaken, het
licht heeft gezien. Maar dit dan ook volledig. Wij bezitten geen ander werk, 't welk
op dit ook maar gelijkt, dat ons zoo in staat stelt de geschiedenis der Nederlandsche
godgeleerdheid in dat tijdperk te overzien en telkens datgeen op te slaan, wat wij
daaruit willen weten. Voor den kerkhistoricus, die onze nieuwere geschiedenis
beoefent, is het eenvoudig onmisbaar. Niet alleen de leidende persoonlijkheden, maar
ook geschriften en artikelen, die zonder bij hun verschijnen juist veel invloed te
oefenen toch toonen, welke onderwerpen hier te lande aandacht hebben gewekt en
in welken geest ze zijn behandeld, vinden in deze Geschiedenis eene plaats. Geen
grooter lofspraak kan daaraan worden gegeven, geen vereerender getuigenis daarover
worden afgelegd, dan de vermelding van deze twee omstandigheden. Vooreerst dat
zelfs
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zij, die alles behalve met Sepp's werk waren ingenomen, toch aan het door hem
vermelde zoo weinig hadden toe te voegen. Ten andere, dat Sepp zelf, die zoo
nauwgezet kennis nam van alle fouten, welke hem werden aangewezen, in den derden
druk niet dan bij groote uitzondering eene of andere opgaaf had te verbeteren.
Intusschen, Sepp had niet alleen den gang, dien de beoefening der godgeleerdheid
in ons vaderland was gevolgd, beschreven. Hij had ook over schier iederen schrijver
en ieder werk een oordeel uitgesproken, en dit soms in vrij krasse bewoordingen.
Wel voegde hij meestal aan afkeuringen een tusschenzin toe, die de mogelijkheid
van gunstiger oordeel openliet, of kleedde hij zijne vonnissen in den vorm van vragen;
maar 't was toch natuurlijk, dat dit deel van zijn werk bij niemand onverdeelde
instemming vond, en veeleer tal van aanmerkingen en bedenkingen uitlokte. Dat er
behalve kennis ook oordeel en nevens beiden ook moed vereischt worden in een
pragmatischen geschiedschrijver, die niet minder onderneemt dan ‘levenden en
dooden te vonnissen’ - 't zijn Sepp's eigen woorden, - begreep hij wel. Maar hij had
naar zijn eigen meening dit zóó gedaan, dat hij de nagedachtenis der laatsten niet
had onteerd en de persoonlijke ontmoeting met de eersten niet behoefde te schromen.
Immers: ‘ik durf mij zelven het getuigenis geven, dat ik naar waarheid gestreefd en
in den vorm van mijne uitdrukkingen gematigdheid gezocht heb’. Doch daarmede
waren zijne oordeelvellingen nog niet in het oog van anderen gerechtvaardigd.
Evenmin zijn zij het hierdoor, dat Sepp, al gaf hij in den derden druk volgens de
voorrede ‘vooral gehoor aan den raad om enkele hardklinkende uitdrukkingen te
verzachten of door te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

360
halen’, toch nooit eenig leedwezen over zijne Pragmatische geschiedenis heeft
getoond.
Te minder kon tegenspraak tegen zijne oordeelvellingen uitblijven, omdat de
maatstaf, door hem daarbij aangelegd, zelden aan de omstandigheden, waaronder
personen optraden of geschriften het licht zagen, maar meestal aan zijne eigene
godsdienstige zienswijze was ontleend. Dit bleek reeds uit zijne keus van het jaar
1787 als punt van uitgang. Willekeurig was die keus, als men wil. Bouman achtte
de invoering van Ernesti's Institutio Interpretis N.T. in het akademisch onderwijs
hier te lande een juister begin; en zeker was dit meer eene gebeurtenis op het gebied
der godgeleerdheid zelve. Toch kon Sepp wijzen op den apologetischen arbeid dien
het Haagsch Genootschap omstreeks 1787 aanving, als teeken dat zich nieuwe eischen
ten onzent deden gelden. Maar - die keus was nog door iets geheel anders bepaald.
Met 1787 waren ‘de banden tusschen Kerk en Staat losser geworden’; en daar hij
hiermede de banden tusschen de voormaals heerschende kerk en hare leer aan de
eene zijde en het akademisch godgeleerd staatsonderwijs aan de andere zijde bedoelde,
was dat inderdaad voor onze wetenschap het aanvangspunt van een nieuwen weg
van ontwikkeling, … altoos zoo als Sepp die ontwikkeling opvatte. De éénige lijn
toch, waarlangs zij zich bewoog (en dat z.i. met volkomen recht) was deze: door al
voortgaande loslating van alle gezag tot volkomen vrij en onbelemmerd historisch
en wijsgeerig onderzoek. Resultaat van dat historisch exegetisch onderzoek zou dan
zijn, dat ‘de werkelijkheid van het Christendom’ als een feit moest worden
aangenomen. Van die wijsbegeerte, de empirische: dat nu ‘het wezen des
Christendoms niet langer alleen in zwevende onbe-
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paaldheid zou worden opgevat, maar men dat Christendom dogmatisch zou verstaan,
zou begrijpen’. En nu werden door Sepp alle godgeleerden geprezen of gelaakt naar
gelang zij zich al of niet in die richting hadden bewogen. Vandaar de onevenredig
breede plaats, door hem aan Bosveld en aan den Kantiaan Paulus van Hemert
ingeruimd; waarbij toch misschien zijne weinige ingenomenheid met al wat de gunst
der ‘heerschende kerk’ genoot hem parten speelde. Vandaar dat hij b.v. ten opzichte
van Bonnet, Abresch, Heringa en zoovele anderen niet verklaart, hoe en door welke
oorzaken hunne godgeleerde zienswijze is geworden wat zij werd, of wat hum eene
zoo eigenaardige en invloedrijke positie in het godgeleerd Nederland van hun tijd
heeft geschonken en moest schenken. Hij vraagt eenvoudig van allen, in hoever zij
al dan niet hunne dogmatiek lieten beheerschen door de traditioneele leer, hunne
exegese door de dogmatiek. Vandaar de groote liefde, waarmede de Groningers
geteekend worden, al moeten zij allerlei vermaningen wegens hunne tekortkomingen
in geleerdheid hooren. Vandaar Sepp's zwevend oordeel over den strijd betreffende
het quia en quatenus; zijne verwaarloozing van de tegenover het réveil weêr
opkomende gereformeerde kerkelijkheid; enz.
Dat Sepp nu dezen maatstaf aanlegde bij zijne oordeelvellingen was natuurlijk,
daar hij in den tijd dat hij zijne geschiedenis schreef geheel onder den, ik zeg niet
invloed, maar wel indruk was van Scholten en diens godgeleerdheid. Deze achtte hij
niet het eindpunt, maar wel het voorloopig rustpunt der godgeleerde bewegingen ten
onzent. Wel ‘wilde hij niet gaarne beweren, dat de pars materialis van Scholten's
Initia naar de empirische methode is bewerkt (1ste druk bl. 267); eischte hij niets
ongegerijmds, als hij begeerde dat de dogmatiek van Scholten
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met anthropologie zou beginnen en niet met theologie: immers kan ooit de empirist
van iets anders uitgaan dan van het subject? (ald.) Wel ‘bejammerde hij het, dat
Scholten de feiten en de leer des Nieuwen Testaments niet scherper onderscheidde’;
dat hij ‘de kennis van die feiten als middel tot godsdienst wat laag had gesteld.’ Maar:
‘de hoofdgedachten van Scholten's systeem als daar zijn: openbaring, profetie,
getuigenis des geestes, woord van God, enzv. moeten in de gemeente doordringen;
waarmêe het bewijs zal geleverd worden, dat de theologie en met name deze theologie
een zegen is voor hare religie’ (1ste druk bl. 308). ‘De dogmatiek heeft thans als
wetenschap een rang ingenomen, dien zij na Coccejus' dood verloren en tot Scholten's
optreden niet herwonnen had’ (ald. bl. 293). Zoowel Sepp's bewondering voor
Scholten als wat in den Leidschen meester hem onbevredigd liet is zoo goed te
begrijpen. ‘Halfheid en onbepaaldheid’, zoo luiden de aanklachten, die hij tegen
schier alle godgeleerden die aan Scholten zijn voorafgegaan inbrengt. Maar waren
dan die halfheid en onbepaaldheid zoo onverklaarbaar? Hebben Muntinghe en Clarisse
zelven zich minder vast en klaar in hunne overtuigingen gevoeld dan wij? Kan men
dat verwijt niet tegen de meeste tijden richten, waarin menschen eene adaequate
uitdrukking voor hun geloofsleven zoeken? Och, voor een tijd kan een zoo
imponeerend denker als Scholten aan een bepaald geslacht en een bepaalden kring
het gevoel geven van nu, zij 't ook alleen bij benadering, alleen van verre, de
betrekking van God en wereld, van aardsche en geestelijke dingen, van 's menschen
bestemming en de zonde te verstaan. Maar de tijd wijzigt en ontwikkelt onafgebroken
het innerlijk leven der menschen, en reeds voor het eerstvolgend geslacht is de
oplossing
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van zooeven niet even helder en niet afdoende meer. Doch Sepp had zelf met velen
zijner tijdgenooten het onbepaalde van de geloofsleer, waarin zij waren opgeleid,
diep gevoeld, en - hij geloofde inderdaad, dat van een of anderen geleerde afdoende
opheldering kon en moest komen. Zoo schreef hij, Godg. Bijdr. 1855 bl. 583: ‘wie
zegt mij dan toch eens, waarin het door den bijbel bedoelde onderscheid tusschen
natuurlijke en bovennatuurlijke openbaring ligt, en hoe ik mij deze voorstellen moet?’
Geen wonder, dat ook hem de wonderbare eenheid, klaarheid, samenhang van
Scholten's stelsel medesleepten. Niet alleen Scholten's monisme en zijn geloof aan
de apokatastasis moesten Sepp aantrekken, maar vooral zijn begrip van openbaring,
waarin aan het ethisch bestanddeel van onzen geest zoo groote beteekenis wordt
toegekend. ‘De van zonde gereinigde hoort de stem des Vaders, ziet des Vaders
werken. Alle goddelijke openbaring is middellijk het deel desgenen, wiens oog
geopend is om God te zien, en wiens hart gereinigd is om God te ontvangen. De
menschen verlossende van de zonde, werkt God organisch op hen en opent hun oog
voor Zijne werken.’ Dat was Sepp uit de ziel gedacht. Hij had reeds in '57 (Godg.
Bijdr. bl. 831) geschreven: ‘voor mij is het subjectieve het hoogste in den godsdienst’,
en in 1859 (G. Bijdr. bl. 450) dit in van Gilse geprezen, dat deze ‘elke andere leiding
dan die der subjectieve overtuiging wantrouwde’. Maar te gelijk was het hem behoefte
gebleven om door het weten tot het gelooven te komen (G. Bijdr. 1857, bl. 831). Hij
vond dat weêr in Scholten's uiteenzettingen, hoe alle geloof met gelooven op gezag
begint; en ‘duizenden wassen nooit tot den staat van mondigheid op’. Voor Sepp
verloor dan ook, ondanks zijne liefde voor het subjectieve
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in ons geloof, het gezag nooit zijne waarde; de autoriteit die ook op religieus gebied
de meerdere over den mindere heeft. ‘Wie zal’, vraagde hij b.v: ‘altijd de grens
tusschen gezag en waarde der Schrift scherp kunnen afbakenen?’ Maar ziedaar wat
wêer voor anderen halfheid en onbepaaldheid is, gelijk de overtuigingen van het
ouder geslacht voor Sepp dat waren. Tevens is het duidelijk, hoe een man, die voor
het subjectieve en persoonlijke in ons geestesleven zooveel oog en hart had, zich in
Scholten's determinisme moeilijk kon vinden. Dit immers grondde zich meer op
metaphysische en psychologische onderstellingen, dan dat het de vrucht was van
empirische menschenkennis: en eene wijsgeerige, eene dogmatische natuur was Sepp
nu eenmaal niet. En misschien verklaart dit - nevens zijne historische studiën - zijn
jarenlang verlangen naar eene duidelijk geformuleerde geloofswaarheid; dit nl., dat
hij niet de man was om zelf zich die te veroveren: zoo omhelsde hij te vuriger
Scholten's stelsel.
Eerst later heeft hij zich ook in zijne zienswijze door zijn eigen natuurlijke
geaardheid alleen laten leiden en zich er bij neêrgelegd, dat men ook zonder dogmatiek
geloovig Christen, evangelieprediker en theoloog kan zijn. Toen heeft hij dit den
grondslag eener gemeente genoemd, dat zij niet gelijkdenkenden, maar gelijkgezinden
vereenigt.
Sepp heeft allengs zijne dogmatische wenschen laten varen en opgehouden iets
anders te willen zijn dan hij van nature was: een van die predikanten, aan wier bestaan
sommigen ten onzent niet gelooven, die, en dat geenszins uit traagheid des geestes,
in 't geheel geene dogmatiek bezitten; van wie niemand, ook zij zelven niet, kunnen
zeggen, ‘wat’ zij zijn. Zelf heeft hij in
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1874 van die verandering gesproken, Godgeleerd Onderwijs II, 490: ‘nu ik het
dogmatisch leven van drie eeuwen heb gadegeslagen, nu ben ik gevorderd in de
kennis van de betrekkelijke waarde der dogmatiek. Hare geschiedenis heeft mij
geleerd, dat zij voor het christelijk leven de zuivere bron niet wezen kan. Voorstanders
van de meest verschillende richtingen, door dogmatische inzichten tegenover elkâar
staande, konden billijkerwijze aanspraak maken op den eerenaam, volgelingen des
Heeren te zijn.’ ‘De leerstukken behouden niet altijd in onze waardeering de vroeger
ingenomen eereplaats.’
De Pragmatische Geschiedenis werd in den eersten tijd, nadat zij 't licht had gezien,
druk gelezen en vond algemeen groote waardeering. Gerecenseerd werd zij echter
weinig. Hiertoe werkte zeker meê, dat iedere beoordeeling over zulk een verbazend
groot aantal bijzonderheden had moeten gaan, en dat Sepp's werk zoo weinig van
enkele leidende denkbeelden uitging die zich tot eene bespreking leenden. Schier
onverdeelde lof werd er aan toegezwaaid door Spijker in het Maandschrift van
December 1860, en door een ongenoemde in de Letteroefeningen van November
1861. Pierson prees het o.a. om de rijke geleerdheid, waarvan het blijk gaf, in de
Gids van 1861. Busken Huet verdedigde het in den Spectator van 6 Juli '61 tegen v.
Oosterzee's aanval. Hij vond het boek wel ‘niet meer dan leerzaam, in de hoogste
mate leerzaam, uitmuntende eigenschap, doch geen teeken van superioriteit.’
Daarentegen prees hij luide Sepp's wijze van oordeelen. 't Was de trant, waarin
Sainte-Beuve over vroegere letterkundigen had gesproken. ‘Wel zegt Sepp openlijk
zijne meening over zaken en personen, doch hij gaat nergens de grenzen eener
betamelijke vrij-
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moedigheid te buiten, nergens ook - dit heeft v. Oosterzee te weinig opgemerkt geeft hij zijne uitspraken voor definitief’. Huet hindert vooral dit, dat Sepp de
bedachtzaamheid, de ‘klerikale geslepenheid’ der vroegere theologen, van Heringa
bijv. en ook van v.d. Palm wel niet vergoelijkt, maar toch ook niet strenger
veroordeelt. Wat v. Vloten, die zich door Sepp miskend achtte, in de Dageraad van
1861 er over schreef, kan men uit den titel van zijn uitvoerig artikel opmaken:
Walgelijke zalving en vermeende rondheid. Anspach nam 't voor Sepp op in de Kerk.
Courant; maar Kits van Heijningen, die dit stuk plaatste, voegde er aan toe, dat toch
ook naar zijne meening de pragmatische geschiedenis te weinig pragmatisch was, te
weinig de veranderingen, die de godgeleerdheid in ons land had ondergaan, genetisch
verklaarde; en dat zij te weinig recht liet wedervaren aan verschijnselen die des
schrijvers sympathie niet bezaten. Van Oosterzee betoogde in de Jaarboeken van
1861 uitvoerig, dat des schrijvers voorstelling te wenschen overlaat uit het oogpunt
van nauwkeurigheid, onpartijdigheid en goede trouw, om vervolgens eene inderdaad
waardige beantwoording te leveren van de bladzijden, waarin Sepp hem besproken
en zeer onzacht gevonnisd had. Kenmerkend is 't voor beide mannen, dat die
onverdiende aanklacht van niets minder dan kwade trouw, die alleen Sepp's
onwillekeurige eenzijdigheid had mogen gelden, door v. Oosterzee ‘in enkele
bescheiden vragen’ werd gedaan, en dat zij aan hun wederzijdschen heuschen toon,
toen zij elkâar na eenige jaren weer eens ontmoetten, geenerlei schade deed. Ja, in
1870 schrijft v.O. aan Sepp o.a.: ‘zeer hebt gij mij verrast en verblijd met de
vriendelijke toezending van de laatste uitgave uwer hoogst belangrijke geschie-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

367
denis onzer theologie’. Is er in deze bonhomie toch niet iets bijzonder vriendelijks?
De uitvoerigste beoordeeling, hier en daar aanvulling, vond de Geschiedenis van
de hand van Prof. Bouman in een lijvig boekdeel: De godgeleerdheid en hare
beoefenaars in Nederland enz. Gemengde historische herinneringen van Hermannus
Bouman, Utrecht 1862. Het behelst niet meer dan uitgebreide kantteekeningen op
Sepp's boek, maar met zoo mogelijk nog grooter nauwkeurigheid dan die van dezen
opgesteld, en - dit geeft daaraan zooveel waarde - gevloeid uit de pen van een man,
die gedurende zijne lange loopbaan onder en met die vaderlandsche d.i. natuurlijk
grootendeels gereformeerde godgeleerden, over wie hij en Sepp schreven, had geleefd.
Met velen had hij persoonlijk verkeerd; de ouderen waren de eerwaardige gestalten
uit zijne jonge jaren; hunne min of meer rechtzinnige traditie, hunne natuurlijke
gehechtheid aan en eerbied voor ‘de Kerk’ en hare leer, die toch even als bij Bouman
zelven bij de meesten niets exclusiefs tegenover andere kerken had, waren ook de
zijne; veel meer dan dit bij een liberalen dissenter als Sepp het geval was of wezen
kon. Tegenover dezen, die Teyler ten koste van het Haagsch Genootschap zoo had
verheerlijkt, nam Bouman voor het laatste den handschoen op. Hij wees Sepp's
voorstelling van den nadeeligen invloed van het staatsgezag te recht en kwam vooral
op tegen de z.i. onbillijke wijze, waarop deze de nederlandsche godgeleerdheid in
ongunstig daglicht had gesteld in vergelijking met de duitsche geleerden. Doch eene
andere of betere verklaring van den ontwikkelingsgang onzer theologie geeft hij niet;
en het is toch al te armelijk, als telkens onze nationale eigenaardigheid op dit gebied
gezocht wordt in de nederlandsche ‘bezadigdheid’. Ook
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hij zag niet verder dan de kringen der geleerden. Trouwens, toen ter tijde gold - ook
bij Sepp - de theologie als het uitsluitend domein van deze. Hare geschiedenis
beschreef eigenlijk, hoe het eene boek van den eenen geleerde geschriften van anderen
had uitgelokt. Wel had Sepp op den invloed van den staat, van kerkelijke lichamen,
van genootschappen en den voorgang van 't buitenland gewezen. Dat echter geheel
andere factoren mede in aanmerking komen voor eene verklaring van den gang der
theologie; dat b.v. niet juist historische studie tot herleving van het confessionalisme
leidde, maar dat dit èn met andere maatschappelijke toestanden samenhangt èn vooral
met de wassende demokratische strooming, met het al grooter gewicht dat de kleine
burgerstand in het publieke leven in de weegschaal legt; dat het zich steeds
verbreidende gevoel van zelfstandigheid tegenover traditie en gezag, en daartegenover
de behoefte op ieder gebied aan organizeering en gevestigde instellingen of
vaststaande wetten; dat het doordringen in de meest populaire vormen van evolutieleer
en geloof in natuurwetten ook in geestelijke dingen, en daartegenover opkomende
romantiek, wijzigingen in smaak en kunstzin, die zich elders doen bespeuren, en
zooveel meer; dat dit alles zijn invloed deed gevoelen ook op het godsdienstig en
ongodsdienstig volksleven en daarmede op de theologie: dit trad wellicht eerst na
den tijd, waarin Sepp schreef, duidelijk aan het licht. Hij kon daarmêe geene rekening
houden, evenals het zijne schuld niet is, dat de godgeleerdheid, wier geschiedenis
hij beschreef, voor ons grootendeels geen ander dan historisch belang meer heeft.
Met omstreeks 1860 is een tijdperk afgesloten en vangt de nieuwe tijd aan, waarin
wij leven.
Maar juist voor onze historiekennis van de jaren
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1787-1860 blijft zijn boek onmisbaar en onwaardeerbaar. Hij stelt ons en een later
geslacht in staat om daarvan iets te weten, zonder eerst honderde artikelen en
boekdeelen te moeten doorlezen. Dat heeft hij voor ons gedaan. Veel en velerlei is
door dit werk bewaard voor het gevaar van voor goed vergeten te worden. En steeds
zal het de eervolste getuigenis blijven afleggen van de groote geleerdheid des
schrijvers.
In 1867 - dus eenige jaren nadat, zooals men toen meende, Sepp de zijde der modernen
had verlaten - zag een derde druk der Pragmatische Geschiedenis het licht. Ik heb
dien met de vroegere uitgaven nauwkeurig vergeleken, maar daarin al zeer weinig
veranderd gevonden. Enkele opgaven van schrijvers en van jaartallen zijn verbeterd;
naar aanleiding van de opmerkingen van Bouman en van Oosterzee is het gunstig
oordeel over Bosveld en van Hemert niet gewijzigd, maar nog nader gestaafd, Donker
Curtius uitvoeriger behandeld, zijn de beweringen omtrent Clarisse's heterodoxie
nader toegelicht, is de opmerking, dat men c. 1800 te Utrecht de symbolische boeken
à tort et à travers handhaafde, veranderd in ‘zooveel doenlijk,’ enz. Maar wat hij
over de Groninger school, over Scholten's theologie, ook over Busken Huet's Brieven
over den Bijbel had geschreven, liet hij onveranderd. Deze laatste ‘behoort men als
apologetisch werk te waardeeren, geschreven om den bijbel in zijne eigenlijke waarde
te doen kennen en het geloofsleven niet afhankelijk te maken van bijbellectuur en
bijbelinterpretatie.’ Enkele oordeelvellingen daarentegen nam hij stilzwijgend terug:
b.v. dat de wetenschap van v. Oosterzee niets meer heeft te hopen; dat de weg der
bemiddeling, die der ethisch-
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irenische richting, een weg des doods is; dat Clarisse door voortgezette studie
natuurlijk was losgemaakt van vroegere meer rechtzinnige overtuigingen’, waarvoor
men in den derden druk ‘allengskens’ leest. In één opzicht echter is zijne terminologie
kenmerkend gewijzigd. In den eersten en tweeden druk heet Scholten's theologie
(van vóór 1860) de moderne; in den derden de kritische. ‘Leefde Clarisse nu, hij zou
de man der nieuwe theologie zijn geweest,’ schreef Sepp in 1860. In 1867 heet het:
‘hij zou eene kritische richting in de theologie zijn toegedaan.’
Dáár lag wat men Sepp's verandering van overtuiging noemde, maar wat in 't
geheel geene verandering is geweest.

VII.
Metterdaad was hij dezelfde gebleven in zijne godsdienstige zienswijze zoowel in
al die jaren dat hij de Bijdragen redigeerde als vóór en na 't opstellen der Pragmatische
Geschiedenis. Maar wat was gebeurd? De godgeleerde richting, die in 1867 modern
heette, had Sepp's sympathie niet. Daarom wilde hij toen dien naam niet meer geven
aan de voortzetting der richting, die in 1860 dien had gedragen, en met welke hij
even ingenomen bleef. Hij zal wel niet de eenige zijn geweest, die de moderne
theologie bij haar opkomen toejuichte, doch na 1860 niet met haar verder medeging;
al waren deze zeker zeldzaam. En van hem wekte het meer opzien, doordat hij zoo
luide en krachtig als weinigen zijne ingenomenheid met Scholten en diens theologie
had uitgesproken. Dit laatste was geschied vóór de bestrijding van het
supranaturalisme van die zijde.
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Die bestrijding gaf den doorslag en vervreemdde Sepp geheel van de modernen, van
wie reeds hun determinisme hem onderscheidde. Met recht mocht hij in de Voorrede
voor den derden druk het aan misverstand toeschrijven, dat men hem onder de
voorstanders der moderne theologie had geplaatst, en in de vorige uitgaven de
getuigenissen had voorbijgezien, ‘dat in mijne schatting de ware Godskennis eene
door God in Christus gegevene is; dat het apostolisch Christendom naar mijne
overtuiging grondslag en richtsnoer van ons christelijk geloof en leven blijven moet;
dat het wonder, in werkelijkheid en mogelijkheid beoordeeld, volkomen past bij de
erkentenis, dat de persoonlijk bestaande God altijd werkt.’ Wel zeker: dit alles had
Sepp, maar dit alles of ongeveer dit alles hadden ook de modernen van den jare 1860
nu en dan getuigd. Alleen was dat bij deze laatsten de uitdrukking van beginselen,
of stonden bij hen beginselen daarnaast, die verder wezen, verder voerden: terwijl
het bij Sepp het terrein omsloot van geloofsovertuigingen, buiten welke hij niet kon
en niet wilde gaan. Toen hij dan ook na 1862 niet vender de moderne theologie in
haar ontwikkeling volgde, is hij daarom geen behoudsman quand même geworden.
Evenmin is bij hem iets voorgekomen dat ook maar gelijkt op de volte face van A.
Kuyper en H. Pierson, met een derde, een minder bekend man, de éénige theologen,
die in ons land moderne beginselen voor rechtzinnige hebben verwisseld. Sepp mag
al eens op enkele uitdrukkingen, op den Heiland onzer behoudenis, op de openbaring
in Christus, op de betrouwbaarheid der Schrift sterker nadruk hebben gelegd dan hij
zonder die tegenspraak met de geldige moderne theologie zou hebben gedaan; 't mag
hem een enkele maal moeite hebben gekost
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zijne ruimte van hart te bewaren tegenover modernen, die z.i. de gemeente niet
opbouwden in haar of in eenig geloof: dit was begrijpelijk. Maar hij is niet als
zoovelen, die zich terugtrekken en zich moeten terugtrekken, hard geworden tegen
de anderen die voorwaarts gaan, en is evenmin zich aan de zijde van hunne
tegenstanders gaan scharen.
Hij is zijn eigen weg blijven volgen met een geopend oor voor alles wat grondig
gedacht en ernstig gemeend was, maar zonder daardoor de grondslagen der
godsdienstige overtuigingen, die hem lief waren geworden, aan 't wankelen te laten
brengen.
Het bewijs van mijne meening, dat Sepp's overtuigingen van 1857-1875 niet zijn
veranderd, wordt geleverd door de 18 jaargangen van de Christelijke Huisvriend,
die hij gedurende dien tijd redigeerde en waarin hij zelf tal van stichtelijke stukken
plaatste, met zijn naam of den pseudonym Advena geteekend. Misschien is ook van
zijne hand veel dat naamloos is of de onderteekening Peregrinus draagt. Hier sprak
hij niet zijne geleerdheid, maar zijn gemoed uit, en.… hier vinden wij van den eersten
tot den laatsten jaargang onveranderd dezelfde godsdienstige denkbeelden, dezelfde
taal. Steeds spreken daar dezelfde innige liefde tot ‘den Heer’, dezelfde dankbare
gehechtheid aan den bijbel, hetzelfde blijmoedige, hoopvolle en te gelijk vermanende
Christendom. Kleingevoel, kinderlijk en dankbaar vertrouwen op God, verlangen
naar troost, blijdschap over onze uitzichten bij kruis en dood, deze zijn hier aan het
woord, meer dan b.v. de smart van 't schuldbesef. Met Christus leven, in Christus
zijn, door 't geloof zich aan Christus verbonden voelen, Christus liefhebben, dat is
het Christendom. Dat er theologische kwesties aanhangig zijn, merkt men bijna
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nergens; dat het aan sommigen niet gemakkelijk valt te ‘gelooven’ evenmin; alleen
hoe zalig het is, wèl zoo te doen. Er is geene sprake van andere twijfelingen, dan van
zulke, die het levenslot bij de geloovigen en juist bij deze kan doen rijzen en in alle
eeuwen heeft doen rijzen; zoo goed als nooit (zie echter jaargang 1861, bl. 319) van
den louter intellektueelen twijfel bij hen, die wel overtuigd willen wezen, maar 't niet
zijn. Evenmin of nog minder maakt Sepp in zijne stichtelijke lektuur melding van
andere richtingen, noch om hen die daartoe overhellen te bekeeren, noch om hen te
bestrijden. Ten hoogste dient de toelichting van eene of andere bijbelplaats om eenig
misverstand af te wijzen, meestal een misverstand dat bij orthodoxen voorkomt. En
deze toon in zijne stichtelijke lektuur - hij moet evenzoo hebben gepreêkt - had bij
hem niets gezochts; hij gaf zich geenszins met opzet moeite om godgeleerde
geschilpunten te vermijden. Zóó was inderdaad zijn eigen ‘geloof.’ Al de vragen,
die hij (en dat toch over dogmatische punten van aanbelang) in zijne Pragmatische
Geschiedenis opwerpt, gaan buiten de verzekerdheid daarvan om. Twijfel in den zin
van gevaar van ongeloovig worden heeft hij waarschijnlijk niet gekend. Hij bezat en
heeft aldoor bezeten dat zekere Christendom boven geloofsverdeeldheid, dat in
onbruik schijnt geraakt te zijn: bijbelsch, niet orthodox, zwevend, met Jezus tot
middelpunt, vol gehechtheid, maar die nooit slaafsch wordt aan de vrome traditie,
minder ethisch dan gemoedelijk en gevoelvol; doch dat wel tot al wat zedelijk rein
en goed is bezielt.
Ook behoorde hij tot hen, die gelooven aan zulk een gemeenschappelijk
Christendom, in de ernstige volgers van alle kerken en alle richtingen te vinden; mits
men van deze orthodoxe ultra's, ultramontanen die fanatiek
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geworden zijn, en ongeloovige spotters uitzondert. Hij vond dat men alle verschillen,
die naast dat gemeenschappelijk Christendom zich vertoonen, moest eerbiedigen,
daarvan kennis moest nemen, maar er niet te veel gewicht aan hechten, en vooral
daarin nooit eene reden moest vinden om exclusief te worden. Zulk een verschil
betrof immers alleen bijzaken of waarheden, die belangrijk en hoog verheven mochten
zijn, maar buiten wier inzicht ‘het eenvoudig geloof’ het wel stellen kan. Wat de
menschen in partijen en richtingen verdeelt, 't waren volgens hem vraagstukken, die
zij beter deden aan de godgeleerden over te laten. En hierin heeft hij ten opzichte
van tienduizenden zeker gelijk gehad. Het gewicht, 't welk verschil van theologische
zienswijze voor hen hebben zal, bestaat ongetwijfeld alleen in de verbeelding van
theologizeerende predikanten, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn die hen
zelven daaraan gewicht doen hechten. De godsvrucht van verreweg de meesten en
niet de minst edelen blijkt, als gij ze u tot helderheid brengt, tamelijk zwevend te
zijn; te leven in denkbeelden en woorden, die kwalijk samenhangen, zonder dat
daarom zij zelve als kracht in 't gemoed voor wie haar bezitten iets zwevends heeft;
zonder dat deze zelven niet zouden weten wat zij er aan hebben. Zoo was 't ook met
die van Sepp.
Laat mij hieraan een enkel woord vastknoopen over zijne preêken.
Behalve in de zeven kruiswoorden, in zijne stichtelijke stukken, en de leerredenen
ter gedachtenis van Siegenbeek en van diens zoon Mr. Daniël Tieboel Siegenbeek,
beiden leden zijner gemeente, heeft hij geene preêken uitgegeven. 't Is mij dan ook
niet mogelijk, over zijn arbeid in dit opzicht te oordeelen. Maar het is te begrijpen,
dat de godsdienstige verandering, die sinds
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1860 in een groot deel van ons kerkgaand publiek plaats greep, terwijl stemming en
toon van Sepp's prediking niet veranderden, ook op zijn gehoor van invloed was.
Was hij jarenlang een gezocht prediker geweest, allengs kon hij hen minder
bevredigen, die eene meer geprononceerde taal verlangden. Daarentegen behield hij
tot het laatst een eigen kring van trouwe volgers, die in zijne gemoedelijke
Evangelieverkondiging een schat van stichting en opwekking vonden, en met het
oog op wie hij dan ook vooral zijne leerredenen inrichtte; terwijl tot het einde zijner
bediening toe nooit verandering is gekomen in de liefde en het vertrouwen, die zijne
gemeente hem toedroeg. Welk een voorbeeldig herder hij is geweest; welk een
vaderlijk vriend voor zijne leerlingen, voor beproefden, voor armen; hoe hij juist als
leeraar steeds de gehechtheid van velen heeft bezeten: het is hier de plaats niet om
daarover uit te weiden. Klonk het niet al te wonderlijk voor wie Sepp hebben gekend,
nog bewijzen te willen aanvoeren van zijne liefde voor zijne bediening: ik zou er
aan herinneren, hoe hij zijn arbeid heeft uitgestrekt tot de doopsgezinde gemeente
in den Haag, die onder zijne krachtige medewerking is gesticht (eigenlijk uit eene
sluimering van anderhalve eeuw herleefd), wier godsdienstoefening hij het eerst en
later bij herhaling heeft geleid, en waarin hij eenige jaren godsdienstonderwijs gaf.
Maar vooral ging hij gaarne nog na zijn emeritaat in godsdienstoefeningen voor en
greep hij - ik vermeldde het al - de gelegenheid aan als die hem werd aangeboden
om het avondmaal te bedienen.
In 1882 nam hij dat emeritaat, na 39 jaren zijne bediening vervuld en 30 April
1879 zijn 25-jarigen dienst te Leiden herdacht te hebben. Hij deed dit in eene leerrede
over Hand. 24 : 14a: ‘dit beken ik, dat ik naar
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dien weg welken zij sekte noemen den God der vaderen dien’. Hij handelt daarin
over de verhouding van gemeente en godsrijk tot elkander en het belang van beider
dienst. 't Stuk kenmerkt hem geheel. Gelijk zijn kerkgenootschap - zet hij daarin
uiteen - geen ‘sekte’ is, geene tijdelijke en toevallige afwijking van de verdere
christenheid in eenige onsamenhangende dingen, maar naast andere kerken een eigen
plaats in de christenheid vraagt, een eigen beginsel daarin vertegenwoordigt: zoo
had ook hij zelf tusschen zoovele ambtgenooten in een eigen plaats trachten in te
nemen; werkzaam in een eigen kring; gaarne naast en met allen arbeidende; ook in
de theologie met alles winst doende, zonder ooit zich aan eenige partij aan te sluiten.
Na 't neêrleggen van zijne betrekking vestigde de nu 62jarige zich in zijne vaderstad
Amsterdam, om daar naast anderen arbeid ook zijne kerkhistorische studiën voort
te zetten. Daar gaf hij jaar op jaar een van die kloeke boekdeelen in 't licht, waarvan
de uitgaaf reeds in de laatste jaren van zijn verblijf te Leiden was begonnen, en die
zeker langer dan eenig ander deel van Sepp's arbeid zijn naam zullen doen voortleven,
zij 't dan ook vooral bij de beoefenaars der historische godgeleerdheid. In die werken
liggen de vruchten van zijne rijke geleerdheid, groote werkkracht en veeljarig
onderzoek voor ons.

VIII.
Niet minder dan (de Pragmatische Geschiedenis daaronder geteld) zestien deelen in
roiaal 8o vol kerkhistorische geleerdheid heeft Sepp aan het publiek geschonken. 't
Zijn: die Geschiedenis in 1860; Johannes Stinstra en zijn tijd, 2 dl. in 1865 en 66;
Geschiedkundige nasporingen, 3 dl. 1872-1875; Het godgeleerd onderwijs in
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de 16e en 17e eeuw, 2 dl. 1874-75; Drie evangeliedienaren uit den tijd der hervorming,
1879; Polemische en irenische theologie, 1881; Bibliographische mededeelingen,
1883; Kerkhistorische studiën, 1885; Bibliotheek van nederlandsche
kerkgeschiedschrijvers, 1886; Verboden lectuur, 1889; Uit het predikantenleven van
vroegere tijden, 1890. Nog een werk, dat hij in handschrift naliet, zal eerlang door
de zorgen van Prof. Knappert en Ds. J. Sepp verschijnen: Het staatstoezicht op de
godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden. Van al deze boekdeelen
geldt hetgeen Rauwenhoff van een daarvan in het Theologisch Tijdschrift schreef:
‘Welk een achtenswaardige vlijt in een man, van wien althans niemand van zijn
stadgenooten zal meenen, dat nog een ander motief dan alleen liefde voor studie hem
tot die elkander zoo snel opvolgende uitgaven heeft gedrongen. Hier zijn dikwijls
op enkele bladzijden de resultaten samengeperst van een onderzoek, waaraan niemand
zich waagt die haast heeft, en waarin niemand slaagt die niet een schat van geduldige
volharding tot zijne beschikking heeft. Juist in de fijne nasporing van bijzonderheden
ligt de kracht van Sepp; en wat wij hier van hem ontvangen, moet hem jaren hebben
gekost van rusteloos opzoeken en samenvoegen. Eere aan den auteur, die in een
drukken praktischen werkkring lust weet te behouden en tijd weet te vinden om onze
literatuur te verrijken met geschriften, waarvan hij met recht mag verwachten, dat
zij hoe langer hoe meer in hun blijvende waarde zullen worden erkend’.
Doch van die werken is nog iets geheel anders te zeggen. Dit, dat de schrijver
daarvoor niet maar veel heeft nagespoord en onderzocht, maar dat hij met een vlijt
en eene onuitputtelijke volharding, die even groote be-
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wondering afdwingen als zij zeldzaam zijn, dat overgroot aantal massieve kwartijnen
en lijvige octavo's heeft doorgelezen, waarin de godgeleerden uit vroeger tijd hunne
systema's, hunne compendia, hunne elenchi hebben laten drukken. Daarom is het
niemand geraden, zijne kennis van een der theologen en ketters der drie voorgaande
eeuwen voldoende te achten, voordat hij eerst in de zorgvuldige registers, waarmêe
Sepp steeds zijne werken verrijkte, heeft opgezocht wat deze veelwetende van hen
geweten en medegedeeld heeft. Voorts mag niet onvermeld blijven de groote
nauwkeurigheid van Sepp's arbeid. Dikwijls, 't is al meermalen opgemerkt, daalde
hij af tot het minutieuze. Zeker, vooral in die opstellen uit zijne latere boekdeelen,
die eenig zeer speciaal punt, het leven van een weinig bekend man als Justus Velsius
of Hendrik Roll - een van Sepp's beste artikelen - of eene uitgave van Gottfried
Arnold of van Schlusselburg's Catalogus betroffen. Maar ook waar hij breeder
onderwerpen behandelt, b.v. in zijn Godgeleerd onderwijs der 16de en 17de eeuw,
kenmerkt hem die nauwkeurigheid of - want hier is eene edeler benaming juister, dezelfde nauwgezetheid. Zij bestierde hem zoowel in zijne oordeelvellingen als in
zijne mededeelingen. Op zijne berichten omtrent het leven der vroegere geleerden,
op zijne aanhalingen, op zijne opgaaf van bronnen kunt gij u veilig verlaten. Hij
schreef niet maar over, wat hij bij zijn laatste voorgangers vond, maar rustte niet eer
hij hunne berichten of citaten had opgezocht, met andere vergeleken, geverifiëerd.
Hij deelde niet maar zijne eigen indrukken mede, maar nam in zijne werken uitvoerige,
goed gekozen aanhalingen op en drukte geheele geschreven bescheiden of moeilijk
toegankelijke stukken af, opdat de lezer de mannen uit het verleden zelve zou hooren
spreken en zich zelf een
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oordeel zou kunnen vormen over het aanhangig vraagstuk. Ik sprak van zijne
zorgvuldige registers. Hij had zoo dikwijls ondervonden, hoeveel noodelooze last
en moeite aan latere onderzoekers worden veroorzaakt door 't gemis of de
onvolledigheid daarvan in oudere werken. 't Was hem dan ook een ergernis dat ze
in vele nieuwere historische geschriften ontbreken. Met te nauwlettender zorg
vervaardigde hij zelf die op zijne boekdeelen.
Niet anders was 't met zijne oordeelvellingen. Die welke in de Pragmatische
Geschiedenis voorkomen laat ik nu rusten; zij betroffen een gebied, waarbij zijn
geloof en zijne levenstaak te rechtstreeks waren betrokken, dan dat niet zijne
nauwgezetheid soms onwillekeurig zou bezweken zijn voor zekere eenzijdigheid.
Maar ik denk aan zijne andere, zijne historische werken. Partijdigheid, ziedaar zijn
groote schrikbeeld. Dat was het ook, wat hij in elken ouden godgeleerde het scherpst
in het oog vatte, gelijk hij in hen niets liever aan 't licht bracht dan ieder teeken van
waardeering van andersdenkenden. Vandaar zijn eigen streven om toch overal en in
allen, ook in wie het verst van hem af stonden, iets goeds te vinden. Hij kon zeggen
(voorrede van Drie Evangeliedienaren), dat hij met gelijke liefde het beeld van Taffin,
den gereformeerden kerkelijken theoloog, dat van den irenischen Overhaag, dat van
den Schwenckfeldiaan Albada had geteekend, al was natuurlijk zijne sympathie aan
de zijde der beide laatsten. Dat Sepp soms van de ‘objectiviteit’ gewaagde, die zijne
behandeling der geschiedenis zou kenmerken, mag ons vreemd klinken, ons doen
glimlachen wellicht: hij bedoelde waarschijnlijk niets meer dan dat hij getracht had
zoo weinig mogelijk aan eigen sympathie of antipathie het oor te leenen, en zoo veel
hij vermocht iederen
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persoon en geestesarbeid te begrijpen uit zijn tijd. Zelfs van den haat, waarmee de
gereformeerde theologen der 17de eeuw ten onzent al wat naar Socinianisme rook
bestreden, schreef hij (Godgeleerd onderwijs, II, 452): ‘Eere aan de Nederlandsche
godgeleerden der Hervormde kerk, die deugdelijk begrepen, dat geene denkwijze
vijandiger tegenover hen stond dan dat Socinianisme. Ontijdig en ongerechtvaardigd
is de beschuldiging van onverdraagzaamheid; heb eerbied voor hunne overtuiging,
zoo dikwerf zij van haar een openbaar en krachtig getuigenis afleggen.’ Alleen voegde
hij er bij: ‘veroordeel ze, zoo dikwijls zij van den arm der overheid hulp vragen.’
Voor dit laatste heeft hij nooit anders dan scherpe afkeuring gevoeld. Daar lag de
grens van zijne verdraagzaamheid. Scheiding van kerk en staat, eene vrije kerk in
een vrijen staat: iedere aanranding van dat beginsel vond hij niet slechts verkeerd,
neen, maar onchristelijk, zondig, slecht. Vandaar zijne blijdschap dat de tijd naderde,
- in 1875: Godgeleerd Onderwijs II, 496, - ‘waarop de kerk zelve zorgen zal voor
de vorming harer toekomstige dienaren.’ ‘Die scheiding is een doodslag voor alle
clericalisme, dat, in welken vorm het zich vertoone, openbaring is van de zondige
begeerte naar een anderen dan een zedelijken geestelijken invloed op den staat.’
Nog eene derde bijzonderheid kenmerkt Sepp's historische werken. De meeste
behandelen één enkel aangegeven onderwerp niet zóó volledig, lichten niet zóó alles
toe wat voor de kennis daarvan van gewicht is, bepalen zich niet zóó tot ééne
hoofdzaak, zijn niet zóó van 't begin tot het slot door ééne leidende gedachte
beheerscht, dat de lezer die hem tot het einde heeft gevolgd nu een min of meer
afgewerkt beeld van het
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onderwerp bezit. Om dat te krijgen zal hij eerst nog andere geschriften, die Sepp in
den regel opgeeft, moeten ter hand nemen. En ook in een ander opzicht zal deze hem
teleurstellen, die een volledig overzicht b.v. van het godgeleerd of godsdienstig leven
in de 18de eeuw, van het godgeleerd onderwijs in de 16de en 17de, van het leven van
Taffin, Moded, de Schwenckfeldianen Albada of Suderman bij hem zoekt. Johannes
Stinstra en de geschriften, die genoemde titels dragen, geven dat niet. Maar 't was
ook Sepp's bedoeling niet, dat te bieden. Telkens ontmoette hij bij zijne studiën
personen, boeken, gebeurtenissen, die tot tal van vragen aanleiding gaven; over welke
hij door zijne veelomvattende lektuur veel en velerlei meer wist dan zeker de meeste
anderen; waarover hij uit boeken, die in de laatste eeuw door weinigen, misschien
door niemand meer gelezen waren, allerlei belangwekkends kon mededeelen. Wat
zoo in den loop van jaren misschien was opgegâard, verrijkte hij met 't geen een
opzettelijk onderzoek van eenige maanden hem nog deed vinden, en gaf dan uit wat
hij te geven had. Hij deed het zelden of nooit zonder dat hij wijzen kon op een of
meer punten nu tot helderheid gebracht, op eene of meer algemeen verbreide maar
onjuiste meeningen, die thans weêrlegd, eene of meerdere bijzonderheden, die thans
aan de vergetelheid ontrukt waren; maar even zelden na met de uitgaaf gewacht te
hebben totdat hij zeggen kon een in alle opzichten afdoende behandeling van dien
geleerde of die richting of dien strijd te hebben geleverd.
Hij gaf wat hij bezat zoo goed en volledig als hij 't bezat, en bewees ongetwijfeld
ons daarmêe een vrij wat grooter dienst dan hij gedaan zou hebben met zijne uitgaven
altoos maar uit te stellen tot hij ook
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dit nog had uitgemaakt en ook nog van die zijde zijn onderwerp lang en grondig had
onderzocht. Evenmin als in andere opzichten was Sepp hierin idealist. Hij was spoedig
dankbaar voor het betrekkelijk goede, en zijn leven en arbeid zijn er niet minder
zegenrijk om geweest.
Van dit onvolledige van zijn arbeid was hij zich volkomen goed bewust. Telkens
komt hij (vooral in zijne grootere werken) er op terug, dat hij velerlei wat een
belangrijk deel van zijn onderwerp uitmaakt voorbijgaan zal, omdat het door anderen
reeds zoo goed behandeld is. En even dikwijls vloeiden uit zijne pen betuigingen,
dat hij met dit boek en dat artikel hoopt ‘eene bijdrage te hebben geleverd’ tot de
kennis van zijn onderwerp; dat hij van anderen en hun voortgezet onderzoek nog
veel verwacht; en dergelijke. Ook van zijn uitvoerigst werk, het Godgeleerd onderwijs,
geldt dit. Wel zegt hij in het voorbericht, ‘dat zijn werk (waarin hij anders liefst gelet
heeft op hetgeen door andere schrijvers vergeten of veronachtzaamd is) nog iets meer
zal zijn dan eene bijeenvoeging van onbekende bijzonderheden, en dat hij wenscht
een tafereel te schetsen van den gang dien de wetenschap ten onzent gevolgd is.’
Maar aan het slot van het tweede deel heet het met groote zelfkennis: ‘ik wensch,
dat mijn werk goede diensten bewijzen moge aan hem, die de lotgevallen der
dogmatiek in Nederland beschrijven zal. Mij streelt de hoop, iets te hebben gedaan
tot bevordering van den arbeid, die aan zulk een moeilijk werk behoort vooraf te
gaan.’
Bijdragen - ja dat zijn zijne werken, met uitzondering van de Bibliotheek van
Nederlandsche kerkgeschiedschrijvers en van enkele detailstudiën, b.v. zijn artikel
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over Hendrik Roll; maar bijdragen, die een rijken schat van wetenswaardigheden in
zich bergen; voor iederen kerkhistoricus een goudmijn, die hem in den regel veel
meer biedt dan wat hij zich voorstelt daaruit te zullen leeren.
Komt Sepp ergens op een naam of op een boek, waarvan hij weet 't geen weinig
bekend is, dan kan hij niet nalaten dit even te vertellen of zelfs daaraan geheele
bladzijden te wijden, zonder zich er om te bekommeren of dit de eenheid van zijn
werk ook verbreekt. Dat dit uit het oogpunt van samenstelling een gebrek moet
heeten, is niet tegen te spreken. Het is storend, als men tusschen de behandeling van
Stinstra's komst aan de Franeker akademie en van het onderwijs, dat hij daar vond,
eene zeer gedetailleerde geschiedenis van de Leidsche doopsgezinden in dien tijd
leest; of in het ‘Godgeleerd onderwijs’ bijzonderheden verneemt omtrent het leven
van een Danziger kalvinist Jacob Fabricius, die nooit in ons land geweest is en naar
aanleiding van dezen weer een en ander over Nederlanders, die naar Danzig waren
uitgeweken. Toch heeft Sepp's schrijfwijze hierdoor ook iets wat haar aantrekkelijk
maakt. Voor leerboeken zou zij niet deugen. Een keurig afgewerkt geheel levert zij
niet. Maar het doet goed te luisteren naar een man die buitengewoon veel weet; die
vermijdt bekende dingen te bespreken, en gaarne vertelt wat door nieuwheid en
belangrijkheid uwe aandacht wekken zal; die met al zijn hart leeft in 't geen hij
bespreekt, en daardoor onwillekeurig den indruk geeft dat dit belangwekkend is; die
alzoo doet zonder eenige aanmatiging op eigen kennis en met een groote mate van
bewondering voor die van anderen. Juist dat Sepp zijn onderwerp zelden uitput en
steeds na iedere vraag, waarop hij 't antwoord
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mededeelt, weer op nieuwe dingen de aandacht vestigt die nog onderzoek vereischen;
vooral ook dat hij al voortschrijvende zoo gemakkelijk verhaalt, hoe hij hiérop is
opmerkzaam geworden, hoe hij dit heeft gevonden, langs welken weg dát hem
duidelijk werd, maakt vele gedeelten van zijne werken tot eene zoo leerrijke en
opwekkende lektuur met name voor aankomende beoefenaars der kerkhistorie. Zij
moeten wel telkens den indruk krijgen, hoeveel nieuws langs den weg van vlijt en
volharding te vinden is, en hoeveel belangwekkends alleen op hun vlijt en op hunne
volharding wacht om aan het licht te treden.
Uit den aard der zaak kan ik hier niet uitvoeriger handelen over al Sepp's historische
werken. Over enkele zij het volgende opgemerkt. Onder die, welke een
aaneengeschakeld geheel behandelen, bevatten de twee lijvige boekdeelen: Het
Godgeleerd Onderwijs der 16de en 17de eeuw, velerlei over de inrichting van dat
onderwijs en over 't geen daarvoor werd gedaan, maar vooral ook mededeelingen
over alle akademische docenten ten onzent in dien tijd en over de werken die ieder
van hen uitgaf. Daarmede is verbonden eene geschiedenis der dogmatische richtingen,
die toen elkander hebben opgevolgd. 't Is het best samengestelde van Sepp's
geschriften. Geheele bladzijden, uit die oudere werken aangehaald, bewijzen hoe
goed hij ze had gelezen. Ik zou niet weten waar elders zulk een rijk hulpmiddel voor
onze kennis van de geschiedenis dier theologie te vinden. Trouwens dit heb ik ook
van de Pragmatische Geschiedenis opgemerkt, gelijk het insgelijks (naast den ouden
Ypeij) voor de kennis van het godgeleerd leven ten onzent in de 18de eeuw van
Johannes Stinstra geldt. Stinstra was doopsgezind leeraar te Harlingen, werd op
aanklacht van Soci-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1891

385
nianisme 1741-1751 door de Staten in zijn dienst geschorst, en is o.a. bekend door
zijne Waarschuwing tegen de geestdrijverij en als vertaler van Richardson's romans.
Alles wat op de houding van kerk, academiën en staat in dat langdurig geding
betrekking heeft, wordt natuurlijk in 't breede behandeld; maar ook het godgeleerd
onderwijs in de 17de eeuw aan de hoogescholen en bij de Remonstranten, de inwendige
geschiedenis van Stinstra's kerkgenootschap, vooral de piëtistische verschijnselen,
de Hernhutters en de Nijkerksche beweging, die naast de nog altoos machtige
gevestigde kerk en de Fransch-Engelsche humanistische invloeden zich in die
merkwaardige eeuw deden gelden.
Het laatste omvangrijke werk van Sepp's hand en waarin het onderwerp wèl zijne
volledige behandeling vindt, is de meer genoemde Bibliotheek, een oordeelkundig
overzicht van alles wat Nederlanders over de kerkgeschiedenis hebben geschreven.
Met de uitgave daarvan zag hij een voornemen, een hartewensch, dien hij jaren lang
gekoesterd had, vervuld. En vervuld op eene wijze dat men niet weet wat bij het
doorbladeren luider moet spreken: eerbied voor de groote geleerdheid en vlijt van
den auteur, of erkentelijkheid voor een werk, dat zulk een voortreffelijk en onmisbaar
hulpmiddel is en nog jaren lang blijven zal voor hen, te wier bate het werd
samengesteld.
't Zou mij niet verwonderen, dat Sepp zelf na 't verschijnen van zijn Godgeleerd
Onderwijs dit werk niet evenredig heeft gevonden aan de 7 of 8 jaren arbeids, aan
de bewerking daarvan besteed. Althans van dien tijd af zien wij hem enkel
onderwerpen van kleiner omvang ter hand nemen. Hij bleef op zijn gebied: de
geschiedenis der godgeleerde wetenschap, der ketters, der
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irenische theologen, en leverde daaruit biografische bijdragen en zulke, die hij zelf
bibliografische noemde, maar die een vrij wat edeler naam verdienen. Zijn Verboden
lektuur, dat in bijna 300 bladzijden over de indices van Karel V, Philips II en Alva
handelt; zijne uitvoerige stukken over de Martelaarsboeken van Rabus en van
Haamstede, over de Schaffhausensche uitgave van Gottfried Arnold, over de
bibliotheek, door de landvoogdes koningin-weduwe Maria nagelaten: 't zijn alle nog
geheel iets anders dan nasporingen naar drukken en drukkers en jaren van uitgaaf.
De schrijvers en hun leven en richting, de drijfveeren die tot de wijzigingen, in latere
drukken aangebracht, hebben geleid, m.é.w. wat die ‘bibliografie’ voor onze kennis
van het godsdienstig leven en denken dier tijden biedt: dát is het wat Sepp bezig
houdt. In zijne biografische artikelen waren het vooral die personen, die nog niet dan
terloops behandeld en z.i. te weinig bekend waren of wier levensschets uit allerlei
verstrooide berichten moest worden opgemaakt, die zijne aandacht trokken: Overhaag
(de Zuttere) b.v. en Corranus, de ‘moderate’ Spaansche theoloog, wiens leven hij in
de Geschiedkundige Nasporingen III beschreef en over wien hij in zijne volgende
werken telkens nieuwe dingen mededeelde.
In 't reeds genoemde Hendrik Roll de anabaptist, in Rothmann's munstersche
Geschriften, enz. leverde hij bijdragen tot de kennis van de oudste geschiedenis zijner
kerkgemeenschap. Daartoe behoort ook Menno Simons in de eerste jaren zijner
bediening, een zijner laatste artikelen, en tevens 't bewijs dat de naderende ouderdom
zijne kennis noch zijne scherpzinnigheid had verminderd.
Eindelijk mag ik hier niet onvermeld laten: Jakob Böhme's oudste vrienden in
Nederland, van Beuningen,
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Beijerlandt, Allard de Raedt, Gichtel, Ueberfeld, enz.: een onderwerp, waarover hij
evenals over Corranus en Taffin ook later steeds nasporingen bleef doen en
mededeelingen bleef geven. In dit artikel toch blijkt een der groote verdiensten van
Sepp's studiën. Voor de behandeling van dat onderwerp kon de kennis van Gichtel's
Theosophia practica wel eens onmisbaar blijken. Doch de inhoud van die zeven
deelen is zoo verward, fantastisch, duister en (tenzij uit een historisch oogpunt)
onbeteekenend, dat zij inderdaad voor iemand met gezonde hersenen schier onleesbaar
zijn. Welnu, Sepp had ze doorgelezen, had zich die waarlijk niet geringe
zelfopoffering getroost. Waarom? Omdat, nu hij ze had doorgeworsteld en alles had
verteld wat daarvan te vertellen viel, aan latere onderzoekers die moeite voor goed
was bespaard. En men behoeft zijne werken maar te lezen om te weten hoe dit ééen
voorbeeld is uit vele.
Dat teekent den man. Dat hij geen eer inlegde met dergelijken arbeid, wist hij zeer
goed. Dat niemand, tenzij een enkele historicus na jaren en jaren misschien, niemand
dan een of ander later geleerde, die kwalijk van Sepp meer zou kennen dan den naam
en die boeken, hem dankbaar zou wezen: hij heeft het niet anders verwacht. Maar
daarnaar vraagde hij ook niet. Liefde voor studie, zucht om de wetenschap te dienen,
verlangen om den weg van andere onderzoekers te effenen: niets anders heeft hem
gedreven. Dat te hebben mogen en kunnen doen, is zijn dank geweest. Aan
aanmoediging, zelfs aan toejuiching, heeft het hem bij al zijn arbeid wel niet
ontbroken, maar groot waren die toch niet. Zijne werken werden weinig verkocht,
de meeste niet druk aangekondigd. Het getal lezers kon ook bij zulke uitgaven niet
groot zijn, al zal een vrij wat grooter aantal nog
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na vele jaren die werken telkens met vrucht raadplegen, al zullen die gelijk de arbeid
van iederen polyhistor nog in eene verre toekomst worden opgeslagen om over veel
en velerlei het licht te bieden, dat Sepp daarin uit de gedenkstukken van 't verleden
voor de nakomelingschap heeft bewaard. Of hij zelf veel daaraan gedacht, of hij zelf
soms daaruit bemoediging geput heeft en vreugde bij zijn arbeid, weet ik niet.
Misschien had hij ook dat niet noodig. Hij had zijne onderzoekingen zelve lief; hij
bleef, niet denkende om toejuiching of loon, arbeiden, te boek stellen, uitgeven,
geloovende - misschien zonder dat dit eene beredeneerde overtuiging werd: zoo zeer
sprak 't bij hem van zelf: - dat alle arbeid, uit belangelooze toewijding aan waarheid
en wetenschap verricht, waarde hebben moet.
Er zijn geleerden, van wier werken de beteekenis verbonden is aan hun naam, aan
hun persoon; die met die werken in 't heden, nog bij hun leven, gezegenden invloed
oefenen. Er zijn er ook, wier arbeid nut sticht en vruchten draagt ook daar, waar zij
zelven onbekend, ook dan als zij zelven reeds lang vergeten zijn; die dit duidelijk
inzien, en toch even kloek en blijmoedig arbeiden op de plaats, in de richting, met
de talenten, die hun zijn aangewezen of toebedeeld. Tot de laatsten behoorde Sepp.
Als ik gewag maak van de weinige eer, die hij met zijne werken oogstte, zie ik niet
voorbij, dat 't in ons land aan vakgeleerden en vrienden niet ontbrak, die iedere vrucht
van zijne pen met groote erkentelijkheid ontvingen. En hij was niet ongevoelig voor
die erkenning zijner verdiensten. Vooral deed het hem goed, wanneer zijne toezending
van eenig nieuw uitgegeven werk aanleiding gaf tot brieven over de behandelde
onder-
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werpen, of tot zulke die de vriendschapsbetrekking weêr onderhielden met oudere
vrienden, C. Muller of J. Herman de Ridder, met latere, Doedes of Schotel, Knappert
of van Toorenenbergen.
Vooral van zijne Bibliotheek en zijn Verboden Lectuur beleefde hij groote
voldoening. Zij bezorgden hem tal van brieven niet alleen vol ongeveinsde hulde
aan zijn verdienstelijken arbeid, maar ook rijk aan opmerkingen en aanvullingen.
Een enkele over de Bibliotheek bevat grieven van menschen, die meenden dat Sepp
hun onrecht had aangedaan; 't geen deze naar zijn aard zich niet bijster aantrok. Naar
aanleiding van zijn Verboden Lectuur stelde Arnold, de conservator aan de Gentsche
bibliotheek, hem voor, gezamenlijk het nederlandsche gedeelte van den index te
bewerken. Sepp zou zich dan met het letterkundig en kerkhistorisch gedeelte, Arnold
met het bibliographisch deel belasten. Er is echter niets van gekomen. Vooral de
katholieken namen natuurlijk van de Verboden Lectuur kennis. Pater van Hooff te
Katwijk schreef hem wel, dat hij de motieven, waarom boeken op den index werden
gebracht, meer had moeten nagaan, maar prees toch het werk niet minder dan Habets
en H.J. Allard, volgens wien de objectiviteit, waarmede de stof verwerkt is, niet de
minste verdienste was van het boek. Nu, met katholieken, o.a. met den Leidschen
deken Quant, had Sepp altoos in de meest heusche betrekking gestaan. Een niet
minder dankbaar onthaal vond de Bibliotheek. Dr. Knuttel in den Spectator, Pater
van Hooff in de Katholieke Studiën, Deel XXVII, 1887, bespraken het uitvoerig,
terwijl het ook bij zijne vele buitenlandsche vrienden de dankbaarste waardeering
vond.
De correspondentie met die buitenlandsche vrienden is een van de grootste
genoegens in Sepp's leven geweest.
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Hij wist hoeveel hij aan hen had te danken, en was dankbaar zoo hij omgekeerd hun
bij hunne onderzoekingen behulpzaam kon zijn. Aan niemand van hen voelde hij
zich misschien meer verwant dan aan Nippold. Jarenlang en tot zijn dood toe heeft
hij met dezen in de hartelijkste vriendschap geleefd, met hem in druk verkeer gestaan.
Bij beide kerkhistorici trouwens werd in zeldzame eenstemmigheid hunne geheele
studie door ééne en dezelfde leidende gedachte beheerscht. 't Was die, welke Sepp
(voorrede voor Stinstra) aldus uitdrukt: ‘naar mijn gevoelen is het voortdurend bestaan
der beide groote afdeelingen der Christenheid, de Roomsche en de Evangelische,
voor den bloei van het Godsrijk even noodzakelijk als het in stand blijven der
onderscheiden kerkgenootschappen, zoolang deze het dogmatisch beginsel, waaruit
zij zijn geboren, als levensvoorwaarde onmisbaar achten’. Of elders (voorrede van
Drie Evangeliedienaren): ‘met oprechten eerbied en warme sympathie voor hen, die
in een georganiseerde kerk het Evangelie dienen, houd ik mijne beê niet onderdrukt,
dat naast dezulken het nooit ontbreke aan Evangeliedienaars, die overal prediken
waar zij eene gemeente van geloovigen vinden; en aan anderen die, van kerkelijke
of gemeentelijke banden weinig heils verwachtende, allen nadruk leggen op de
persoonlijke gemeenschap van den individu met den Heiland der wereld.’
Behalve Nippold stonden Krafft en Lechler onder zijne buitenlandsche vrienden
bij hem bovenaan. ‘Och, mag ik u wêer eens als mijn kerkhistorisch woordenboek
opslaan?’ schreef Krafft hem soms, als hij hem raadpleegde; zooals ook Weinkauff,
de grondige kenner van Seb. Franck, menigmaal over dezen deed. Met Diestel en
Cornelius en Benrath, met Frédericq en van der Haeghen, met Heppe en
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Tollin stond hij in schriftelijk verkeer. Met Hirsche, den man van Thomas à Kempis,
correspondeerde hij over de Stella Clericorum, met Harless over de hollandsche
uitgaven van Böhme; terwijl talrijke brieven van A. Ritschl, met wien hij bij diens
zwager Steitz had kennis gemaakt, bewijzen hoe hoog deze hem schatte en hoe
dikwijls hij Sepp's hulp inriep bij de behandeling van de nederlandsche piëtisten.
Herhaaldelijk werd Sepp vruchteloos aangezocht om voor de Allg. Deutsche
Biographie het artikel over Gichtel te bewerken. Anders heeft hij zijne bekendheid
bij Duitsche geleerden wel dienstbaar gemaakt aan 't handhaven van de eer der
Hollandsche theologie in het buitenland. In Brieger's Zeitschrift leverde hij in 1878
een overzicht van 't geen over de Geschiedenis van het Protestantisme in ons land
van 1875 tot 1877 was verschenen. In den 2den druk van Herzog's Real-Encyclopaedie
bezorgde hij een nieuw artikel over Gerardus Ioannis Vossius in plaats van dat van
Neudecker in de 1ste uitgaaf, en voegde bij dat van v. Oosterzee over Voetius
verbeteringen. In 't Supplement werd hem de gelegenheid geboden om over van
Gilse, van Hengel, Kist en de Teellincken artikelen te plaatsen; eene gelegenheid
waarvan hij een dankbaar en verdienstelijk gebruik heeft gemaakt. Hij achtte 't eene
onderscheiding, dit voor die vaderlandsche geleerden, die hij zoo hoog stelde en aan
wie hij zich zoo verbonden voelde, te kunnen doen. Dat was het ook.
Ook hier te lande is hem menige onderscheiding waarop hij aanspraak mocht
maken, niet onthouden. Behalve het lidmaatschap onzer maatschappij, hem in 1855
aangeboden, werd hij in 1859 tot lid van Teyler's Godgeleerd genootschap benoemd.
De eerste vergadering, die hij bijwoonde, was juist die, waarin het judicium over
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zijne Pragmatische Geschiedenis werd opgemaakt. Maar wat vooral voor Sepp eene
groote en door hem dankbaar gewaardeerde voldoening is geweest, was de toekenning
van de doctorale waardigheid, die de Senaat der Leidsche hoogeschool hem op
voordracht der godgeleerde faculteit honoris causa verleende. 't Was bij haar derde
eeuwfeest in 1875. Waarlijk, deze doctorale graad was ten volle verdiend. Daaraan
behoefde ook hij zelf niet te twijfelen.
Nu ik aan het einde ben gekomen van 't geen ik over Sepp's verdiensten voor de
wetenschap heb te verhalen, moet ik van één trek van zijn karakter melding maken,
die met dien arbeid in nauwe betrekking staat. Sepp was - ik kan het zeggen, omdat
ik het niet te zijnen nadeele doe, - geenszins in den alledaagschen zin van het woord
een ‘nederig en bescheiden man.’ Evenmin was hij bij al zijne heuschheld en
vriendelijkheid eigenlijk wat men ‘inschikkelijk’ noemt. Naijverig was hij niet,
behalve op zijne zelfstandigheid. Lag het wellicht daaraan, dat hij wel voor een eigen
tijdschrift overvloed van artikelen kon leveren, maar bijna nooit in tijdschriften
schreef, door anderen geredigeerd? Het eenige voorbeeld, mij daarvan bekend, is het
stuk over de Servetus-studiën van Tollin, in de Studiën en Bijdragen van 1874. En
wat het andere betreft: Sepp dacht hoog van zijne wetenschap, hoog van zijne
evangeliebediening, hoog van zijn christelijk geloof, gelijk hij hoog dacht van de
vriendschap van geleerden en geëerden, zelfs van aanzien bij de wereld; doch alleen
wanneer deze de kroon zijn van wezenlijke verdiensten. En juist dat hij van die
wetenschap en dat geloof zoo hoog dacht, bewaarde hem voor ijdelheid op hetgeen
daarvan hij zijn eigendom mocht noemen. Het hem aangeboren talent van bewonderen
deed hem altijd wel menschen vinden
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tot wier kennis en vroomheid hij gaarne opzag. Wie voor deze twee, hem zoo heilig,
gees waardeering en geen eerbied toonden, hen liet hij eenvoudig links liggen. Hoe
gelukkig was hij, wanneer hij in een jongmensch liefde voor zijne wetenschap
ontdekte en nog meer als hij die in iemand had kunnen wakker roepen. En ook reiner
genot is hem niet vreemd geweest, als hij in eene ziel honger naar het ééne noodige
aantrof of dien zelf mocht bevredigen. Maar … hij vond, vermoed ik, tamelijk spoedig,
te spoedig wellicht, dat iemand te onkundig was om zich aan de studie te wagen of
te oppervlakkig om een geloovige te kunnen worden. Hij had ‘de gemeente’, ook
zijn kerkgenootschap hartelijk lief: maar ik ben niet overtuigd van zijne groote
welwillendheid jegens iederen, ook den eenvoudigsten leeraar, noch ook van zijne
belangstelling in eene of andere afgelegen dorpsgemeente. 't Had niets van ijdelheid
of van hoogmoed; maar hij bezat wel degelijk de opgewekte fierheid van den man,
die invloed oefent en daarbij weet dat hij dien oefenen mag; naar wien beschaafden
en bekwamen luisteren, en die weet dat daartoe reden is. Rechtmatige blijdschap en
trots gevoelde hij na ieder onderzoek, dat hij gelukkig had ten einde gebracht; bij
ieder boekdeel van zijne hand dat het licht zag; ook (om daarmêe te besluiten) als
hij 't oog liet gaan over zijne boekverzameling. Gedurende een tijdsverloop van meer
dan veertig jaren, met groote kennis en zorgvuldigen smaak en zonder kosten te
ontzien bijeenverzameld, overtrof Sepp's bibliotheek, toen zij in veiling kwam, in
kerkgeschiedenis, biografieën, in geschriften over hooger, met name godgeleerd
onderwijs en in verzamelwerken over deze vakken, alles wat in vele jaren in ons land
onder den hamer is gekomen, en 't is de vraag of eenig particulier haar gelijke bezit.
't Was die groote
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verzameling boekwerken en vlugschriften, alle even keurig geconditioneerd, aan te
zien met hoeveel eerbied hun eigenaar ieder behandeld had. Ja, behandeld. Want dat
wist men: geene zaak van weelde is zijne bibliotheek voor hem geweest. Stelde hij
zijne schatten steeds gaarne en vrijgevig tot ieders beschikking: die boeken en
geschriften waren allereerst door hem zelven gebruikt, vlijtig en nauwgezet. Die
volle kasten vertegenwoordigden niet maar eene groote geldswaarde; zij waren zijne
trouwe vrienden, werkzame krachten geweest in een zeldzaam welbesteed
geleerde-leven.

X.
Maar een geleerde-leven heeft Sepp niet geleid in dien zin, dat hij zijne werkzame
deelneming zou hebben onthouden aan het gezellig verkeer en aan allerlei
maatschappelijke belangen, waarmede zijne betrekking of positie hem in aanraking
bracht. Trouw huisvader, met veel behoefte aan en zin voor conversatie, vond hij
met zijne geregelde dagverdeeling steeds tijd voor alien en alles; tijd voor zijne
omvangrijke briefwisseling; tijd om zijne vrienden te ontvangen en te bezoeken; tijd
voor armen en voor vergaderingen, voor 't lidmaatschap van menige vereeniging en
voor velerlei letterkundigen, philanthropischen, godsdienstigen arbeid.
Vóór en tijdens zijn verblijf te Leiden las hij soms in 't Nut en in de Hollandsche
Maatschappij, wier algemeene vergadering hij in 1867 als voorzitter opende met
eene rede, die ook het licht heeft gezien: De meest gewenschte Maecenas voor kunsten
en wetenschappen.
Van de maandvergaderingen onzer Maatschappij was hij een trouw en werkzaam
bezoeker. Voor hare levensberichten schreef hij dat van Dr. Abraham de Vries en
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van Prof. S. Muller, als ook dat van Eekhoff, van zijn vertrouwden vriend Mr. D.J.
Scherer en van den Haarlemschen leeraar Dr. Sybrandi, insgelijks een dergenen aan
wie hij zich zeer verbonden voelde. Warm vriend der zending, schreef hij voor de
kleine stukjes van 't Nederlandsch Zending-Genootschap: Uit de Geschiedenis van
gezang 269. Na zijne verhuizing naar Amsterdam vraagden ook daar vele belangen
zijne liefde en zijne medewerking; zending en ziekenverpleging niet het minst. Voor
het Bijbelgenootschap nam hij mede deel aan de taak om een druk naar den tekst
van 1637 te bezorgen: een arbeid, waarvan hij bijzonder weinig genoegen heeft
beleefd en dien hij dan ook spoedig vaarwel zeide. Vooral was hij te Amsterdam
werkzaam in de ‘Zedelijke verbetering der gevangenen.’ Weinige bezoekers die zoo
trouw zich bij de cellen laten zien of liever laten hooren. En was hij daar geweest,
dan kon men hem wekelijks zien, zich spoedende naar Amsterdamsche achterbuurten
en daar, ook toen hij reeds lijdende was, hijgend dikwijls en hoe moeilijk hem 't
klimmen ook viel, in zolderkamertjes en in verblijven van misdaad en ellende
vaderlijken raad en christelijke vertroosting brengende aan ontslagenen of gezinnen
en ouders van gevangenen. Maar van dien stillen arbeid vermoedden zij niets, die
den rustigen geleerde opzochten in zijne fraaie woning of zich over zijne talrijke
uitgaven verbaasden. Verkwikking en uitspanning bleven voor hem tot in zijne laatste
levensjaren zijne lievelingsschrijvers van voorheen, de Imitatio, Beets' Stichtelijke
uren, de romans van Bosboom-Toussaint en Eliot, Gerok's Palmblätter. Vooral ook
biografieën, zijne lievelingslektuur van der jeugd af tot zijn levenseinde toe, en die
aan zijne studiën de richting naar het speciale en persoonlijke hadden gegeven.
Boeken als Bunsen's en Rothe's leven, beide van Nippold's
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hand, waren het vooral die hij gaarne telkens opsloeg. In die duitsche geestelijke
wereld voelde hij zich bijzonder te huis; daar kende hij personen en toestanden; wat
waarlijk niet zeggen wil, dat hij daarom geen trouw vaderlander was, geen warm
patriot. Was hij misschien soms onbillijk in 't prijzen van de duitsche boven onze
godgeleerdheid en in zijne ergernis over de wijze, waarop hij bij benoemingen ten
onzent vaak richting zwaarder zag wegen dan kennis en geschiktheid? Maar zeker
liet hij geene aanleiding ongebruikt voorbijgaan om van zijne innige liefde voor zijn
land en volk en voor de historie daarvan getuigenis af te leggen. Het artikel in
Brieger's Zeitschrift is een warm pleidooi voor het aanzien, dat aan onze
hedendaagsche theologie in het buitenland toekomt.
Hier dicht bij ligt het gebied, waarvoor Sepp nooit eenigen zin of liefde heeft
bezeten: de staatkunde. Het zedelijk en geestelijk welzijn zijner stad en zijner natie,
zeker, dat ging hem ter harte. Maar wie daarover regeerden? Dat was zijne zaak niet.
Degelijke en ernstige mannen zouden wel onder alle partijen zijn! En zoo dacht hij
geheel in overeenstemming met zijne godsdienstige, zijne godgeleerde en kerkelijke
zienswijze. Ik herinner mij nog, hoe hij de eerste maal dat ik hem ontmoette zich
ergerde over eene liberale kiesvereeniging te Leiden, die besloten had om voor
gemeenteraad of provinciale staten gees enkel katholiek kandidaat te stellen. Sinds
kon hij op zulke liberalen niet meer stemmen. Zijne ergernis over zulk eene
uitsluitingszucht had iets naiefs. Daartoe besloten meest protestantsche mannen! Hij
begreep er niets van. Geen katholiek? Maar waren die dan niet burgers zoo goed als
wij? - En dit was bij hem waarlijk niet dat zekere
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gevoel van ik zei bijna staatsburgerlijke verwantschap met de katholieken, 't welk
men soms onder dissenters aantreft. Sepp was hartelijk en innig protestant, iedere
jaargang van zijn Huisvriend, elk van zijne historische werken bewijst het; en hij
sprak dat ook gaarne uit. Maar juist doordat hij dat was, was hij zoo beducht voor
de alleenheerschappij van eenige partij of van eenige richting, die licht de
zelfstandigheid der individuen, de vrije ontwikkeling van iederen vorm van leven
verstoort. Hij geloofde aan de noodzakelijkheid van het voortbestaan van verschillende
richtingen, kerken, scholen voor den bloei van Gods Koninkrijk, en hield het voor
een even heiligen plicht eigen levenskring hartelijk lief te hebben als den levenskring
van anderen en hunne liefde voor dezen van harte te eerbiedigen.

XI.
Niet anders is Sepp gezind geweest ten opzichte van zijne eigene kerkgemeenschap.
Niet alleen op zijn leven en arbeid, ook op zijne wetenschappelijke werken is die
gezindheid van te grooten invloed geweest dan dat ik daarover niet opzettelijk zou
spreken. In kleine kringen ontstaat licht het gevaar van verflauwing uit gevoel van
eigen kleinheid, van verlangen om op te gaan in grootere lichamen met verwaarloozing
van 't besef van eigen roeping; een gevaar dat Sepp voor zijn genootschap weinig
duchtte. Maar niet minder groot is het gevaar van iets geheel anders, van overschatting
van eigen beteekenis, van zich zelven voor uitnemender te houden dan de groote
kerken; en voor dit gevaar onder de Doopsgezinden is Sepp steeds uiterst beducht
geweest. Hierin was hij geheel eenstemmig met zijn ouden leermeester Muller. Wat
kon deze en op niet zachten toon zijne er-
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gernis lucht geven over die doopsgezinde ijveraars met hun rechtzinnig
mennistendom! Welnu, Sepp heeft niet minder dan Muller, in zijne geschriften en
zijn gedrag steeds angstvallig ook den schijn daarvan vermeden. Hij was echt en
goed mennist. Daardoor had hij niet alleen zijn kerkgenootschap en den eigenaardigen
geest daarvan lief en deed hij voor de gemeenten, hem toevertrouwd, wat hij kon.
Maar daardoor ook hing hij niet angstvallig aan traditioneele bijzonderheden in hare
gewoonten en instellingen, b.v. bij 't opnemen van leden in de gemeente. Daardoor
kwam het niet bij hem op te meenen, dat zijne kerkgemeenschap exceptioneele
voortreffelijkheid zou bezitten. Neen, ieder, zoolang zij een eigen richting
vertegenwoordigde, had volgens hem aanspraak op eene eigen plaats; doch niet meer
dan eene bescheiden plaats was het, die hij in de wetenschap en in het leven der
protestantsche Christenheid voor zijne gemeenten vraagde. 't Was hem uit het hart
gesproken, wat Prof. de Hoop Scheffer in het voorbericht van de nederlandsche
vertaling zijner intreê-rede schreef: ‘gelijk op maatschappelijk gebied het invoeren
van nieuwe gebruiken den aanzienlijke vrijstaat, maar in den minder voorname als
aanmatiging misprezen wordt, zoo hield ik het er voor, dat ik het bescheiden karakter
der Doopsgezinde kweekschool zou hebben miskend, indien ik mij tot toongever
had opgeworpen in het afschaffen eener eeuwenoude gewoonte, en geen acht had
geslagen op het voorbeeld van 's lands universiteiten, wier meerder aanzien, wat
oudheid, omvang en rechten betreft, onze kweekschool altijd gaarne erkend heeft.’
Het doopsgezinde element lag bij Sepp juist in het niet op den voorgrond stellen,
het niet eenzijdig verheffen van
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alles wat een doopsgezind etiket draagt of droeg; in den afkeer van iedere neiging
om zich met zekere opzichtigheid daarmeê te tooien. Voorts in den niet minder
sterken afkeer van iedere nadere betrekking tusschen staat en kerk, van iedere
vermenging van staatkundige en godsdienstige belangen; in het geloof aan het gelijk
recht van alle richtingen en kerken niet alleen voor de wet, maar ook in het koninkrijk
van God; in den onbeperkten eerbied voor ieders recht op zelfstandige ontwikkeling
van eigen geestelijk leven. Naar zijn oordeel moesten de Doopsgezinden op hunne
bescheiden plaats en naar de mate hunner kracht mededoen, niet meer dan mededoen, maar dit met al hun vermogen, aan alles wat de Kerk van Christus (een term,
tegen het gebruik waarvan hij, anders dan de meesten zijner geloofsgenooten, geen
bezwaar had) en de godgeleerde wetenschap zich tot taak zagen gesteld. Dit maakte
hem eenigszins terughoudend tegenover een geleerde als Dr. Keller en diens
geestverwanten hier te lande.
Natuurlijk vloeide daaruit voort, dat het volgens Sepp - men leze wat hij in de
voorrede van Stinstra daarover schrijft - wel bepaald op den weg van doopsgezinde
b.v. geschiedvorschers lag om datgeen te onderzoeken en aan het licht te brengen,
wat de geschiedenis hunner afdeeling der kerk raakt. Hij heeft dat zelf gedaan als
weinigen.
Bij iedere aanleiding gaf hij daarover wat hij wist ten beste, en zijn weten was ook
op tit gebied zeer rijk. Reeds in de Godgeleerde Bijdragen had hij telkens 't geen in
dien kring uitkwam uitvoerig besproken. Zoo in den jaargang 1854 den nieuwen
Haarlemschen gezangbundel en de strijdschriften van de Liefde. Daarentegen weigerde
hij standvastig zijne medewerking aan alle uitgaven, die den naam ‘Doopsgezind’
voeren. Hij schreef nooit een
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letter, noch in het Jaarboekje, waarvan Prof. Muller voor 't laatst in 1850 een nummer
in het licht zond; noch in Gorter's Doopsgezinde Lectuur die van 1852 tot 1854
uitkwamen, of in de Doopsgezinde Bijdragen, die van 1861 af verschijnen, sinds
1870 door Prof. de Hoop Scheffer verzameld, noch in de Zondagsbode in
doopsgezinde en verwante christelijke gemeenten, die in 1887 werd opgericht. En
dit terwijl hij toch veertig jaren lang de vruchtbaarste schrijver van zijn
kerkgenootschap is geweest, en al die redacteurs (Gorter uitgezonderd) evenmin als
Sepp eenige neiging hadden om in hunnen kring iets boven andere Protestanten
uitnemends te zien, terwijl eindelijk hem met name aan Prof. de Hoop Scheffer eene
veeljarige en innige vriendschap verbond.
Eveneens achtte Sepp het plicht om allereerst in eigen aangewezen kring zijn
arbeidsveld ten bate van de Christelijke Kerk en godsvrucht te zoeken. Voor zoover
zij aan deze dienstbaar waren, zijn ook de belangen van zijn genootschap door hem
trouw behartigd. Hij was daarin een man van grooten invloed door zijne
persoonlijkheid en door den eerbied dien men zijne kennis toedroeg; ook als de man,
die zooals weinigen veler genegenheid bezat en met velen in betrekking stond. Ik
zou niet weten, met wien Prof. Muller sinds ongeveer 1854 - vroeger was de
betrekking minder vriendschappelijk geweest en ook later werd zij nog wel eens
gestoord, - vertrouwlijker over de belangen van 't genootschap van gedachten wisselde,
behalve met van Gilse. Die invloed van Sepp klom nog sinds zijne vestiging te
Amsterdam, waar hij ook in de gemeente welhaast veler vertrouwen won en zijn
raad menigmaal werd ingeroepen. Juist zijn afkeer van alle uitersten, zijne
ondogmatische natuur, zijne min of meer evan-
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gelische richting, zijne groote waardeering van anderen bij groote vastheid in wat
hij zelf gewenscht vond, zijne voorkomende heuschheid, en dat alles gevoegd bij
zijn leeftijd, zijne kennis en ervaring, zijne mengeling van gemeenzame
openhartigheid en voorzichtigheid, het moest hem in die kringen spoedig tot een
leidende persoonlijkheid maken. Dat was hij ook in de Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit. In 1852 nam hij daarin zitting als bestuurder, in 1853 ook als Curator van
haar Seminarium. Onafgebroken heeft hij tot zijn dood toe beide betrekkingen vervuld.
In die colleges was hij veler vraagbaak, gelijk zijne adviezen zwaar wogen niet
minder bij iedere andere aangelegenheid dan bij benoemingen. Met hart en ziel wijdde
hij zich aan die taak. Vooral als het gold de godgeleerde opleiding van aanstaande
evangeliedienaren te regelen, voelde hij zich daar op zijne plaats. Het lag geheel in
de hooge eischen van kennis en letterkundige vorming, die hij aan predikanten stelde,
dat hij krachtig er toe medewerkte om de komst van buitenlanders aan die
kweekschool en de aanstelling van proponenten zonder volledige universitaire
opleiding zoo goed als onmogelijk te maken; ook dat hij zulke die van de Vrije
Universiteit mochten komen, hielp weren. Bij de laatsten was ook zijn vrees voor
exclusivisme in 't spel. Evenzoo bracht zijne zienswijze mede, dat hij de benoeming
van de doopsgezinde kerkelijke, professoren tot hoogleeraren aan eene universiteit
zeer gewenscht keurde, maar even gewenscht dat de Sociëteit hun 't aannemen van
de, trouwens zeer geringe, bezoldiging dezer universitaire betrekking uit eene publieke
kas verbood. Kenmerkend voor Sepp mag 't eindelijk heeten, dat hij bij de laatste
regeling van dat kerkelijk godgeleerd onderwijs niet als anderen ijverde voor het
speciaal doopsgezind bestanddeel daarin. Kennis van
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het Nieuwe Testament, dat moest volgens hem het middelpunt van die opleiding
zijn.
Zoo bleef ook hier de man zich zelven gelijk, die zijne stichting even goed in
luthersche als in doopsgezinde bedehuizen, niet minder bij rechtzinnige dan bij
moderne predikers vond; die in een Christendom geloofde, ja zelf een Christendom
bezat, dat boven dergelijke verschillen is verheven.

XII.
Op het zoo even besproken gebied lagen de bemoeiingen, waaraan Sepp, buiten zijn
huisgezin en zijne studie, het laatst een werkzaam aandeel heeft gehad. 't Gold het
vervullen der vakante leeraarsbetrekking te Amsterdam en van het hoogleeraarsambt,
dat door het aftreden van Prof. de Hoop Scheffer was opengevallen, beiden in den
winter van 1889 op 1890. Die benoemingen hielp hij nog voorbereiden. De
vergaderingen, waarin zij haar beslag zouden krijgen, kon hij echter wegens ziekte
niet meer bijwonen.
Reeds was hij na eene bedenkelijke krankheid in 1887, al herstelde hij daaruit, bij
tusschenpoozen sukkelend gebleven. Allengs begon hij hulp en raad van trouwe
vrienden uit zijne latere jaren, van Prof. Knappert en Ds. Boetje, in te roepen voor
zijn arbeid voor de pers en in de Sociëteit. In Januari '90 verergerde zijn toestand in
die mate, dat de zijnen het naderend einde begonnen te vreezen. Hij wilde en zou
naar buiten, naar Wijk aan Zee; ongeduldig haastte en jaagde hij om daarheen vervoerd
te worden. Zijn wensch werd vervuld. Den 6den Mei kwam hij er aan, om reeds den
10den nog onverwachts te ontslapen. Te Beverwijk rust zijn stoffelijk overschot.
Zoolang de vreeselijke benauwdheden, waaraan hij leed,
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hem niet geheel overmeesterden, heeft hij ook die krankheid die hem tot
werkeloosheid doemde, waardig gedragen; gelijk hij menig droevig leed, 't welk ook
aan dat schijnbaar zoo gelukkig leven niet bespaard bleef, geloovig en manlijk
gedragen had. Zoo moest hij eene geliefde dochter in den bloei harer jaren zien
heengaan. Met eene andere dochter mocht zijne echtgenoote tot zijn levenseinde toe
hem een dagelijksche trouwe steun wezen in zijn arbeid en zijn soms diepgaand
lijden, bijgestaan door een zijner vier zonen, den Amsterdamschen geneesheer. Geen
van deze had zijns vaders werkkring gekozen.
Aan Sepp's graf voerde namens de naaste betrekkingen en vertrouwde vrienden
van den huize zijn neef, de Beverwijksche leeraar J. Sepp, het woord; namens de
Doopsgezinde Sociëteit Ds. Lulofs van Deventer; namens de Leidsche en Haagsche
gemeenten Ds. S. Kutsch Lojenga en de Heer H.M. de Vries. Maar velerwege werd
en wordt hij nog herdacht door zoovelen, die zijne beminlijkheid, zijne behoefte om
mede te deelen, zijne zucht om vriendelijke woorden en daden te geven, heeft
goedgedaan, die in hem het gemis niet hinderde van de strengheid van karakter,
welke het deel is van meer stroeve naturen. Velen houden den geleerde in dankbaar
aandenken, aan wiens werkkracht en onverpoosde liefde tot zijne wetenschap zij
zooveel hebben te danken, al hebben dan zijne voorliefde voor detailonderzoekingen,
zijn smaak voor biografieën, zijn louter historische studie hem ook wel voor velerlei
dingen oog en hart gegeven, maar evenmin breede wijsgeerige inzichten als beslistheid
van dogmatische overtuiging bij hem doen opkomen.
In den aanvang noemde ik als de meest kenmerkende trekken van Sepp's leven
zijn goeden, vromen moed en zijne behoefte om nut te stichten. Over het laatste heb
ik
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niets meer te zeggen na alwat ik van zijne belangelooze toewijding aan velen en
velerlei vermeld heb. Wat het eerste aangaat, hij is daarin steeds dezelfde gebleven,
in de jaren dat hij zijne loopbaan en zijne studiën begon, in den tijd van de
Pragmatische Geschiedenis en de Bijdragen, ook toen hij zijne historische werken
uitgaf en den ouderdom naderde. Hij mag eenigszins andere woorden zijn gaan
spreken: zijn optimisme, zijn gemoedelijk Christendom wijzigde zich niet. In het
leven heeft zijn oog bij voorkeur het goede gezien, het goede opgemerkt, mede, denk
ik, doordat het het oog was van een man van rein leven. Sepp die in zoovele intieme
dingen is betrokken geweest, heeft veel kwaad van menschen geweten. Men hoorde
hem nooit kwaad spreken.
Altijd den blik te vestigen op wat goed is, goed in de richtingen die hij beschreef,
goed in de menschen, met wie hij te doen had, dat is reeds zijn natuurlijke neiging
geweest. Dat heeft het leven hem nog meer en meer geleerd.
Wat Sepp als geleerde in staat is geweest aan de wereld te geven, dat heeft hij haar
mogen schenken. Naar alle streken verstrooid, evenals de boeken der bibliotheek die
zijn naam dragen, zullen de werken, die hij opstelde, nog tientallen van jaren lang
de zichtbare getuigen blijven van zijn leven. Maar wat hij voor enkelen in zijn naasten
kring, wat hij voor eene vrome ziel hier, voor een schuldig geweten ginds is geweest
door zijne blijdschap met de blijden, zijn weenen met de droeven: dat zal welhaast
op aarde zijn uitgewischt. Dat ligt elders, hooger: veilig en wèlbewaard.
Amsterdam, 5 September 1891.
S. CRAMER.
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Lijst der uitgegeven geschriften van Dr. Christiaan Sepp.
1840.

Wildenhahn, Leven en Sterven, bewerkt
door C.S. (2e druk 1847).

1840

tot 1847. Artikelen in de Bijdragen van
buitenlandsche Godgeleerden.

1842.

Waarom heb ik de Roomsch-Catholieke
Kerk verlaten?

1846.

Herinneringen uit het leven van een
hulpprediker.

1846.

tot 18 .. Artikelen in het Christelijk
Album, uitgeg. bij A.C. Kruseman.

1848.

Grueneisen, Mennonieten en
Doopsgezinden in Wurttemberg.

1848.

J.A. Bengel, een waardig discipel van den
Heer.

1849.

Tholuck, Zonde en Verzooner.

1850.

De leer des Nieuwen Testaments over de
Heilige schriften des
Ouden Verbonds.

1850.

Bijvoegsel tot het onderzoek naar de leer
des N.T. enz. (in de
Godg. Bijdr.)

1851

tot 1869. Artikelen in de Godg. Bijdr.,
naamloos of met S. geteekend, o.a.: Eenige denkbeelden over
de wenschelijke betrekking van de Natuurkundige en de
Godgeleerde wetenschap
(1851). Hase's Rijk der Wederdoopers.
Herzog's Roman. Waldenser. Een blik op den Christel.
waterdoop (1854). Enz. Enz.

1851

tot 1854. Artikelen in het Christelijk
Museum, uitgegeven bij
Fikkert te Amsterdam, later bij Swaan te
Utrecht.
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Leerrede ter nagedachtenis van den
hoogleeraar Matthijs Siegenbeek.

1855.

‘Vader, Uw wil geschiede’, en ‘Werp al
uwe bekommernissen
op den Heer’ (1856); nieuwe bewerking
van Wildenhahn's
Leven en Sterven in 2 dln.
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1855.

Godg. Bijdr.: Een woord vooraf. Eene
bijdrage tot de kennis
van de Messiasverwachtingen der Joden
ten tijde van 's Heilands geboorte. Een woord ter
nagedachtenis van Dr. A. Niermeijer. Iets over Lessing en zijne
verhouding tot de theologie.
Recensie van H.G. Hasse, Das Leben des
verklärten Erlösers
im Himmel.

1856.

De Zeven Kruiswoorden.

1856.

Godg. Bijdr.: De opvoeding der
zintuigen; naar aanleiding van
G.C.B. Suringar, De opvoeding Der
Zintuigen. Dogmaticae
Christianae initia; n. aanl. van Scholten's
Initia. Uit het leven
van Bossuet; naar aanl. van A. Floquet,
Sur la vie de B. De
jongste theologie; n. aanl. van K.
Schwarz' Geschiedenis I.
Recensie van Hoekstra, Het geloof des
harten volgens het
Evangelie.

1857.

Godg. Bijdr.: Rec. van Moll,
Geschiedenis van het kerkelijk
leven der Christenen gedurende de zes
eerste eeuwen, II.
Scholten's Bijbelsche Godgeleerdheid en
Christelijke dogmatiek.
De jongste theologie; naar aanleiding van
Schwarz' Geschiedenis II.

1857.

tot 1875. Artikelen in De Christelijke
Huisvriend, onder Sepp's
redactie.
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Godg. Bijdr.: Rec. van Hilgenfeld, die
Jüdische Apokalyptik.

1859.

Godg. Bijdr.: Ter nagedachtenis van den
hoogleeraar J. van Gilse.
Het Protestantisme in Frankrijk
gedurende de XVI, XVII en
XVIIIe eeuw.

1860.

Proeve eener Pragmatische geschiedenis
der theologie hier te
lande. 2e druk in hetzelfde jaar.

1860.

Godg. Bijdr.: Hofpredikers trouw. Het
Evangelische Straatsburg
der 16e eeuw. Rec. van Siegmund Sturm,
Eén is uw meester.

1861.

Godg. Bijdr.: Het Protestantisme in
Frankrijk gedurende de
XVI, XVII en XVIIIe eeuw. Reformatie
en Revolutie.

1862.

Godg. Bijdr.: De biechtvader De la
Chaise. Bijdragen tot de
geschiedenis der prediking in Nederland.
Een woord van de
Redactie aan en over de medearbeiders
van dit tijdschrift.

1863.

‘Vader, Uw wil geschiede’, 4e druk.

1863.

Levensschets van Abraham de Vries.
(Levensberichten der Maatsch.
van Letterkunde).

1863.

Godg. Bijdr.: Maurits van Saksen.
Aankondiging van Renan's
Vie de Jésus.

1864.

Godg. Bijdr.: Een pleidooi van Hermanus
Noordkerk. De gelijkenis van den Farizeër en den
Tollenaar.

1865.

Godg. Bijdr.: Rec. van Heppe,
Geschiedenis van het duitsche
protestantisme in de jaren 1555-1585.
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en 1866. Johannes Stinstra en zijn tijd. 2
dln.

1866.

Woorden gewijd aan de nagedachtenis
van Daniël Tieboel Siegenbeek.
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1866.

Godg. Bijdr.: De redacteur aan de
medewerkers en lezers van
dit tijdschrift.

1867.

De meest gewenschte Maecenas voor
kunsten en wetenschappen.

1867.

en 1868. Proeve eener Pragmatische
geschiedenis der theologie
hier te lande. 3e druk.

1868.

Godg. Bijdr.: Iets over de Scaligerana.
Voor de letterkundige
geschiedenis van Calvijn's Institutio.
Beoordeeling van Heppe's
Geschichte der Evangelischen Kirche von
Cleve-Mark und der
Provinz Westphalen. Rec. van Nippold,
Bunsen's Leben.

1869.

Godg. Bijdr.: Prof. Meursius als
geschiedschrijver der Leidsche
Hoogeschool. De geschiedenis van
Calvijn's Institutio nader
toegelicht. Sebastian Frank von Wörd,
der Schwarmgeist.
Rec. van: Studiën en Bijdragen op 't
gebied der Historische
theologie, verzameld door Moll en de
Hoop Scheffer.

1870

Godg. Bijdr.: De veel genoemde en
weinig bekende geschriften
van den Wederdooper Bernt Rothmann.
Jacob Böhme's oudste
vrienden in Nederland.

1871.

Uit de geschiedenis van een gezang.
(Kleine stukjes van het
Ned. Zend-Genootschap).

1872.

Geschiedkundige nasporingen I.

1873.

Geschiedkundige nasporingen Il.
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Levensbericht van Dr. K. Sijbrandi. (Mij
van Letterkunde).

1873.

en 1874. Het Godgeleerd Onderwijs in
Nederland gedurende
de 16e en 17e eeuw. 2 dln.

1875.

Geschiedkundige nasporingen III.

1876.

Nieuwe Studiën over Servet (Studiën en
Bijdragen).

1876.

Levensschets van Dr. Samuel Muller. (Mij
van Letterkunde).

1878.

Die Literatur über die Geschichte de
Protestantismus in den Niederlanden 1875-1877 (Brieger's
Zeitschrift).

1879.

Drie Evangeliedienaren uit den tijd der
Hervorming.

1881.

Polemische en irenische theologie.

1881.

Levensschets van Wopke Eekhoff. (Mij
van Letterkunde).

1882.

Polemische en irenische theologie, 2e
druk.

1883.

Bibliographische mededeelingen.

1884.

Levensbericht van Dirk Jacob Scherer.
(Mij van Letterkunde).

1885.

Kerkhistorische Studiën.

1885.

Artikelen over Voetius en Vossius in
Herzog's Real. Enc.

1886.

Bibliotheek der Nederlandsche
Kerkgeschiedschrijvers.

1888.

Artikelen over van Gilse, van Hengel,
Kist en Teellinck, in het
supplement op Herzog's Real. Enc.

1889.

Verboden lectuur. Een drietal indices
librorum prohibitorum.

1890.

Uit het predikantenleven van vroegere
tijden.

1891.

Het staatstoezicht op de godsdienstige
literatuur in de Noordel.
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Nederlanden. Uit Sepp's nagelaten
papieren uitgegeven door
Dr. J. Knappert en J. Sepp.
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Levensbericht van Mr. A.J. Duymaer v. Twist.
NASCHRIFT.
Op pag. 72 vermeldde ik, steunende op mij verstrekte mededeelingen, dat de Raad
van Indië den Gouv. Gen. D.v. Twist heeft voorgesteld, den heer E. Douwes Dekker
(Multatuli) uit 's lands dienst te ontslaan. Deze mededeeling is onjuist. De mij, op
mijn verzoek met de meeste welwillendheid uit Indië verstrekte stukken toonen aan,
dat de Raad heeft voorgesteld E. Douwes Dekker, adsistent-resident van Demak ‘als
ongeschikt voor die betrekking van derzelver verdere vervulling eervol te ontheffen’.
De gronden, door den Raad voor dat voorstel aangevoerd geven aanleiding tot het
vermoeden dat dit hooge college hem ongeschikt achtte als adsistentresident voort
te dienen. De Gouv. Generaal althans schijnt gemeend te hebben dat het advies in
dien geest kon worden opgevat, maar op grond van de door mij medegedeelde
overwegingen zich te hebben bepaald tot eene overplaatsing van D. Dekker in
denzelfden rang naar Ngawi. Vandaar dan ook het feit dat in het besluit van den
Gouverneur-Generaal, - naar het heet genomen in overeenstemming met het advies
van den Raad van Indië, - om D. Dekker eervol van de verdere vervulling van de
betrekking van ads.-resident van Lebak te ontheffen, de woorden ‘als ongeschikt
voor die betrekking’ niet worden aangetroffen. Het besluit tot overplaatsing
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is dan ook niet genomen in overeenstemming met het advies van den Raad van Indië.
P.A.V.D. LITH.
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