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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verslag van de 125ste jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden
op den 16den Juni 1892.
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, 16 Juni, des voormiddags te elf uren, in het
gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op de Steenschuur alhier.
Na de opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. J.G.R. Acquoy, zullen
de volgende punten behandeld worden:
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I.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

II.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.

III.
Overlegging van de Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.

IV.
Mededeeling van het Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.

V.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
Het besluit, omtrent deze stemming in de Jaarlijksche Vergadering van
1881 genomen en in die van 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.
Voorstel der Maandelijksche Vergadering, om uit de beschikbare renten van het
Fonds de uitgave van een Derde Supplement op het ‘Repertorium van verhandelingen
betreffende de geschiedenis des Vaderlands’ met ƒ 150 te steunen.

VII.
Voorstel van het Bestuur, om Art. 4 der Wet aldus te wijzigen:
Tot leden kunnen verkozen worden 1o Nederlanders, waa ook gevestigd,
die, hetzij als beoefenaars en voorstanders der Nederlandsche Taal- en
Letter-, Geschied- en Oudheidkunde, hetzij door het bekleeden van eene
openbare wetenschappelijke betrekking, die onderscheiding waardig zijn;
2o vreemdelingen, in Nederland gevestigd, die aan dezelfde vereischten
voldoen.

VIII.
Voorstel van het Medelid Mr. D. van Eck, om in de Wet de volgende wijzigingen
aan te brengen:
Art. 6. De woorden ‘vóór 1 Mei’ te vervangen door ‘eene week voor de
Maandelijksche Vergadering van April’.
Art. 7 aldus te lezen: ‘De namen der voorgestelden worden aan de
Maandelijksche Vergadering van April opgegeven, die het getal bepaalt
der daaruit te benoemen leden.
De namen der voorgedragenen met die der voorstellers en de redenen der
voordracht, worden binnen eene week na de Maandelijksche Vergadering
van April aan de leden der Maatschappij vertrouwelijk medegedeeld.
De leden kunnen veertien dagen vóór de Maandelijksche Vergadering van
Mei hunne opmerkingen vertrouwelijk mededeelen aan het Bestuur.
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Het Bestuur deelt daarop bij de toezending van den beschrijvingsbrief
voor de Jaarlijksche Vergadering aan de leden vertrouwelijk mede, welke
der voorgestelden het ter benoeming aanbeveelt’.
Art. 12, lid 2, te doen vervallen, ten einde ook aan talentvolle vrouwen op
het gebied der Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
de gelegenheid te openen, om als gewone leden der Maatschappij te worden
opgenomen.
Art. 83 en 84 met het Opschrift te doen vervallen, en daarvoor, met het
Opschrift ‘Wetsverandering’, in de plaats te stellen:
‘Art. 83. Leden, die verandering in de Wet wenschen, zenden hunne
voorstellen daartoe met eene memorie van toelichting aan het Bestuur in,
dat de voorstellen aan de leden mededeelt, met uitnoodiging om, wanneer
deze van hunne zijde voorstellen tot wetsverandering wenschen te doen,
die binnen twee maanden na de kennisgeving aan het Bestuur in te zenden.
Binnen twee maanden na het verstrijken van dien termijn doet het Bestuur
aan de leden mededeeling van de ingekomen voorstellen en van zijn advies,
alsmede van zijne eigene, met redenen omkleede voorstellen.
De openbare behandeling heeft plaats op de Jaarlijksche Vergadering, die
gehouden wordt minstens twee maanden na de mededeeling, in het
voorafgaand lid van dit artikel vermeld.
Art. 84. Deze Wet treedt in werking den 1sten October 1892’.

IX.
Verkiezing van een Lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Dr. J.G.R. Acquoy. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. J. VERDAM en Dr. J.W. MULLER.

X.
Verkiezing van een Lid des Bestuurs, in de plaats
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van Dr. P.J. Cosijn, die voor zijne betrekking bedankt heeft. Het door de
Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. W.C. VAN MANEN en Dr. S.G. DE VRIES.

XI.
Verkiezing van een Secretaris, tevens Bibliothecaris, in de plaats van den tijdelijken
titularis Dr. C.C. Uhlenbeck. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. C.C. UHLENBECK en E.A.H. SEIPGENS.
Namens het Bestuur, Dr. C.C. UHLENBECK, Tijdelijk Secretaris.
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De presentielijst wordt geteekend door de bestuursleden: Dr. J.G.R. Acquoy,
Voorzitter; Mr. S.J. Fockema Andreae; Dr. W. Pleyte; Dr. A. Kluyver; Dr. P.J. Cosijn;
D. Hartevelt, Penningmeester; Dr. C.C. Uhlenbeck, Secretaris.
Verder door de Leden: Dr. J. Dyserinck; P.A.M. Boele van Hensbroek; Dr. W.P.C.
Knuttel; Dr. G.H. Betz; Henriquez Pimentel; H.T. Boelen; J. Gram; F. Smit Kleine;
Dr. J. Ten Brink; Dr. J. Offerhaus Lz.; Dr. C.J. Van Ketwich; Dr. H. Oort; Dr. F.
Pijper; Dr. S.G. De Vries; F. Caland; M. Buys; A.N.J. Fabius; Mr. Ch. M. Dozy; Dr.
J.W. Muller; J. Winkler; Dr. W.C. Van Manen; Dr. M.J. De Goeje; Dr. W. Francken
Az.; J. Craandijk; Dr. A. Beets; M. Nijhoff; A.P.M. Van Oordt; S.C. Van Doesburgh;
Dr. D. De Loos; F. De Stoppelaar; Dr. R. Fruin; Dr. W.N. Du Rieu; Dr. H.C. Rogge;
Dr. H.G. Hagen; C.A. Marchant; A.L.H. Ising; W.G. Van Nouhuys; J.H. Krelage;
J. Tideman; L.D. Petit; R.W.P. De Vries; Jhr. Mr. J.K.W. Quarles Van Ufford; Dr.
S.A. Naber; J.H.W. Unger; Dr. E. Van Rijckevorsel; E. Seipgens; Mr. L.H.J. Lamberts
Hurrelbrinck; Mr. M.G.L. Van Loghem; J.H. Groenewegen; A. Sassen; Dr. H. Blink;
J.H. Hingman; Dr. B.F. Matthes; Mr. R. Fruin Th. Az.; Mr. J.E. Heeres; Mr. A.
Telting; J.F. Gebhardt Jr.; V. Loosjes; F.S. Van de Pavord Smits; J.C. Van Slee; H.J.
Bool; Mr. H. Van der Hoeven; J.J. Van Kerkwijk; P.M. Netscher; Jhr. C.A. Van
Sypesteyn; P. Haverkorn Van Rijsewijk; H.M. Werner; A.A. Vorsterman van Oyen;
Dr. T.C.L. Wijnmalen; T.H. Der Kinderen; Mr. D. Van Eck; Dr. J.J. Prins; Dr. P.L.
Muller; Dr. J.B. Kan; Th. Nolen.
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De Voorzitter opent te ruim elf uur de vergadering met eene rede over D e
stichtelijke proza-literatuur onzer vaderen vóór de
H e r v o r m i n g , 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.
Daarna leest de tijdelijke Secretaris Dr. C.C. Uhlenbeck zijn verslag voor omtrent
de belangrijkste lotgevallen der Maatschappij, waarvoor de Voorzitter hem den dank
der Vergadering betuigt (zie B i j l a g e II).
Vervolgens brengt de heer Uhlenbeck in zijne betrekking als tijdelijk Bibliothecaris
verslag uit omtrent den toestand der Bibliotheek; ook hiervoor wordt hem door den
Voorzitter dank gezegd (zie B i j l a g e III).
De heer Mr. H. van der Hoeven brengt verslag uit namens de Commissie tot het
nazien van de rekening van den Penningmeester. De rekening is in orde bevonden
en onder dankzegging goedgekeurd. Met dien dank vereenigt zich de vergadering
bij acclamatie.
De heer Hartevelt geeft daarna een overzicht van den staat der geldmiddelen (zie
B i j l a g e IV).
De Voorzitter geeft het woord aan den heer Mr. Ch. M. Dozy, die namens de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde verslag uitbrengt. Ook dit verslag
wordt onder dankzegging goedgekeurd.
De Voorzitter verzoekt den heer Dr. W.C. van Ma-
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nen, rapporteur der Commissie van stemopneming (welke heeft bestaan uit de heeren
Mr. Ch. M. Dozy, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Dr. W.C. van Manen, F. de
Stoppelaar, Mr. E. de Vries en Dr. C.C. Uhlenbeck), verslag uit te brengen over den
uitslag der stemming. Er waren 214 geldige stembriefjes ingekomen; volgens het
besluit der Vergadering van Mei moesten 20 gewone en 5 buitenlandsche leden
worden gekozen. Op voorstel der Commissie besluit de vergadering volgens art. 8,
alinea, niet 20 maar 21 gewone leden te benoemen, daar de 21ste candidaat evenveel
stemmen als de 20ste op zich vereenigd heeft. De uitslag der stemming is deze, dat
gekozen zijn tot

Gewone Leden.
Dr. J.J.P. Valeton Jr., te Utrecht.
Dr. C. Hofstede de Groot, te 's-Gravenhage.
Dr. H.W. Kosters, te Leiden.
E. Gugel, te Delft.
Dr. Is. van Dijk, te Groningen.
E.B. Kielstra, te 's-Gravenhage.
N.A. Cramer, te Zwolle.
J.W. IJzerman, Fort de Kock, Sumatra's Westkust.
Mr. H. Viotta, te Amsterdam.
Dr. C.H. Th. Bussemaker, te Haarlem.
J.H. van den Bosch, te Zierikzee.
Jhr. Mr. W. Elout van Soeterwoude, te 's-Gravenhage.
L. Wichers, te 's-Gravenhage.
W.J. Leendertz, te Amsterdam.
Dr. L.W. de Roo, te Nijmegen.
J.D. Fransen van de Putte, te 's-Gravenhage.
C.J. Leendertz, te Leiden.
G.J.W. Koolemans Beynen, te 's-Gravenhage.
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Mr. J.E. van Someren Brand, te Amsterdam.
Dr. R.D.M. Verbeek, te Buitenzorg.
Dr. F.E. Daubanton, te Amsterdam.

Buitenlandsche Leden:
Jhr. A. de Maere Limnander, te Gent.
Dr. H. Logeman, te Gent.
George W. van Siclen, te New-York.
Benjamin Cordt, te Dorpat.
Emile Michel, te Parijs.
Hierna wordt de vergadering voor een uur geschorst, nadat de Voorzitter heeft
medegedeeld, dat hij een brief heeft ontvangen van het Bestuur der Studenten-Sociëteit
Minerva alhier, waarbij voor dezen dag aan alle leden der Maatschappij introductie
wordt verleend.
Na de pauze is het eerst aan de orde punt VI van den Beschrijvingsbrief. Bij acclamatie
wordt goedgekeurd het voorstel der Maandelijksche Vergadering, om uit de
beschikbare renten van het Fonds de uitgave van een Derde Supplement op het
‘Repertorium van verhandelingen betreffende de geschiedenis des Vaderlands’ met
ƒ 150. te steunen.
Thans komt in behandeling het voorstel van het Bestuur tot wijziging van art. 4 der
Wet (zie Beschrijvingsbrief, VII). Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
De Heer van Eck oppert het denkbeeld, dit voorstel met de voorstellen, die hij zelf
heeft ingezonden (zie Beschrijvingsbrief, VIII), aan te houden tot het volgende jaar,
en tevens eene Commissie van vijf leden tot voorbereiding eener wetsherziening te
benoemen, bij welke
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intusschen ook andere leden, die veranderingen in de wet gewenscht achten, hunne
voorstellen zullen kunnen indienen.
Daar het voorstel van het Bestuur reeds is aangenomen, zou het plan van den Heer
van Eck alleen op zijne eigene voorstellen kunnen worden toegepast. Na uitvoerige
gedachtenwisseling over de vraag, of hetgeen de Heer van Eck in overweging geeft
slechts als eene motie dan wel als een nieuw voorstel moet worden beschouwd, wordt
bij stemming door de Vergadering in laatstgenoemden zin uitspraak gedaan, en daarna
wordt (volgens art. 45, 9o) bij eene nieuwe stemming uitgemaakt, dat het voorstel
van den Heer van Eck niet urgent is, zoodat thans punt XIII van den Beschrijvingsbrief
terstond in behandeling moet komen. Aan het debat over deze zaak werd deelgenomen,
behalve door den Heer van Eck en den Voorzitter, door de Heeren Kan, Sassen,
Haverkorn van Rijsewijk, Quarles van Ufford, Krelage en Boelen.
In de eerste plaats worden nu behandeld de voorstellen van den Heer van Eck tot
wijziging der artikelen 6 en 7, strekkende om de verkiezing van nieuwe leden in een
anderen vorm te doen plaats hebben. De Heer van Eck licht zijn voorstel toe,
waartegen de Heer Krelage opmerkt dat, hoezeer de tegenwoordige wijze van
benoemen ongetwijfeld hare bezwaren heeft, zij toch stellig even goed is als die
welke thans wordt voorgesteld. Bij stemming wordt op praeadvies van het Bestuur
beslist, dat art. 6 en art. 7 onveranderd zullen blijven.
Vervolgens wordt door den Voorzitter aan den Heer van Eck gelegenheid gegeven
tot uitvoerige toelichting van de door hem voorgestelde verandering van art. 12.
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Daarna verklaart de Voorzitter dat het Bestuur, in deze zaak niet eenstemmig zijnde,
hierover volgens art. 27 geen bepaald praeadvies kan uitbrengen, maar somt het voor
en het tegen op, zooals dit in de Bestuursvergadering in het midden is gebracht. Aan
het einde zijner woorden wijst hij op het ingrijpende van het voorstel, de groote
beteekenis er van voor de geschiedenis der Maatschappij en den ernst, waartoe het
bij de gedachtenwisseling en straks bij de stemming vermaant. Het pleidooi van Mr.
Van Eck voor de gelijkstelling van mannen en vrouwen ten aanzien van het
lidmaatschap der Maatschappij wordt krachtig ondersteund door den Heer Kan. Ten
slotte wordt het voorstel, na ernstige beraadslaging, waaraan verschillende leden
deelnemen, met groote meerderheid van stemmen (50 tegen 18) aangenomen.
Daarop verklaart de Heer van Eck dat hij de andere door hem ingediende
voorstellen tot wetsverandering intrekt.
Aan de orde is de verkiezing van twee nieuwe Bestuursleden uit de beide tweetallen,
in punt IX en X van den Beschrijvingsbrief opgegeven. De uitslag is, dat met groote
meerderheid worden gekozen de heeren Dr. J. Verdam en Dr. W.C. van Manen, deze
laatste voor den tijd van vier jaren.
Thans moet volgen de verkiezing van een Secretaris-Bibliothecaris, waarvoor door
de Maandelijksche Vergadering is gesteld het tweetal Dr. C.C. Uhlenbeck en E.A.H.
Seipgens. De Voorzitter deelt mede dat de Heer Uhlenbeck den vorigen dag tot
buitengewoon Hoogleeraar te Amsterdam is benoemd, welke benoeming volgens
verklaring van den Heer Uhlenbeck door hem zal worden
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aangenomen, en dat daardoor de vraag zich voordoet of de voordracht geldig blijft,
of dat overeenkomstig art. 74 de Maandelijksche Vergadering een nieuw tweetal
moet indienen. Verder bericht de Voorzitter dat hij een brief heeft ontvangen van de
Bibliotheek-Commissie, waarbij in overweging wordt gegeven de benoeming thans
niet te doen plaats hebben en de betrekkingen van Bibliothecaris en Secretaris aan
twee verschillende personen te doen opdragen. Het voorstel der Commissie wordt
nader toegelicht door haar medelid, den Heer Fruin. Verschillende sprekers meenen
dat, hoewel de Heer Uhlenbeck verklaart zijne benoeming te Amsterdam te zullen
aannemen, er toch geen reden is om af te wijken van de orde van den
Beschrijvingsbrief, waarin het door de Wet vereischte getal van twee verkiesbare
personen wordt opgegeven. De Heer Fockema Andreae merkt op, dat het aanstaand
vertrek van den Heer Uhlenbeck op de thans uitdrukkelijk voorgeschreven verkiezing
geen invloed kan hebben. Van hetzelfde gevoelen zijn de Heeren Ten Brink en
Haverkorn van Rijsewijk. Na een langdurig debat stelt de Heer Krelage deze motie
voor: ‘Punt XI van den Beschrijvingsbrief wordt niet in behandeling genomen’. Deze
motie wordt aangenomen, zoodat thans de Maandelijksche Vergadering volgens art.
24 tijdelijk in de vacature zal moeten voorzien, en de Jaarlijksche Vergadering van
1893 eene definitieve benoeming zal hebben te doen.
Bij de rondvraag wordt door den Heer Dyserinck medegedeeld dat hij belangrijke
gegevens omtrent de Dames Wolff en Deken heeft gevonden, waaruit blijkt dat Aagje
Deken een werkzaam aandeel in het schrijven der romans heeft genomen, en dat hij
voor de Leden na afloop der
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vergadering eene tentoonstelling van boeken, handschriften en prenten betreffende
deze schrijfster in eene andere afdeeling van het lokaal heeft bijeengebracht.
De Heer Francken vraagt of het niet mogelijk zou zijn dat de Maatschappij iets deed
om te verhinderen, dat de werken van Mevr. Bosboom-Toussaint met zooveel
taalfouten gedrukt worden als men in de tegenwoordige uitgaven opmerkt. Tevens
herinnert hij, dat het gedenkteeken voor den dichter Ter Haar den 5den Juli a.s. te
Rozendaal zal worden onthuld. De Voorzitter dankt den Heer Francken voor zijne
mededeeling, wat de onthulling van het gedenkteeken betreft, en verklaart dat het
Bestuur zijn verlangen gaarne in overweging zal nemen, wat de taalfouten in
genoemde werken aangaat.
De Heer Nijhoff biedt, uit naam van den schrijver, voor de Bibliotheek aan: ‘Schets
eener parlementaire geschiedenis van Nederland door Mr. W.J. van Welderen Baron
Rengers’. Dit boekgeschenk wordt in dank aangenomen.
De Heer Quarles van Ufford vraagt wat het Bestuur besloten heeft ten opzichte van
eene afzonderlijke uitgave van het Leven van Duymaer van Twist door Mr. Van der
Lith (zie blz. 12 der Handelingen van het vorige jaar). De Voorzitter antwoordt, dat
aan het verlangen van den geachten spreker indertijd geen gevolg kon worden
gegeven, daar de letter waarmede het stuk was gezet reeds was gedistribueerd, toen
het verzoek om eene afzonderlijke uitgave werd gedaan.
Daarna spreekt de Heer Quarles van Ufford den wensch uit, dat het voorbeeld van
den Heer Acquoy door andere
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Voorzitters worde gevolgd, opdat ook dezen in hunne openingsrede een onderwerp
uit hun vak behandelen.
De heer Krelage bedankt den Voorzitter voor de ordelijke en onpartijdige leiding
der Vergadering, welke daarna onder dankzegging aan de leden voor hunne talrijke
opkomst en hunne welwillende medewerking wordt gesloten.
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Bijlagen.
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Bijlage I.
Toespraak van den voorzitter.
Mijne Heeren!
Toen ik vóór drie jaren, evenals thans, de eer had, de Jaarlijksche Vergadering onzer
Maatschappij met eene toespraak te openen, heb ik gemeend van de oude, in 1884
ook nog door mij zelven gevolgde gewoonte te moeten afwijken, en niet te leveren
wat men weleens ironisch genoemd heeft ‘een aangekleed verslag’, maar eene korte
verhandeling over een wetenschappelijk onderwerp. Ik sprak toen - misschien
herinneren sommigen uwer het zich nog - over de Christelijke typologie in beeld, in
woord en in handeling. Het voorbeeld heeft bij den Voorzitter van 1890 geen
navolging gevonden, niet omdat deze de zaak afkeurde, maar omdat de kring zijner
studiën hem geen geschikt onderwerp voor eene vergadering als deze aanbood.
Daarentegen is de Voorzitter van 1891 op den door mij ingeslagen weg voortgegaan.
Wat staat mij nu heden te doen?
Als eene vergadering zich wel aan mijne leiding wil onderwerpen, dan ga ik, o
zoo gaarne, vertrouwelijk met haar om. In die vertrouwelijkheid zie ik den besten
waarborg voor de wederzijdsche goede verstandhouding.
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Vooral hier in Nederland kan dat zoo zijn, want wij Nederlanders zijn toch eigenlijk
een trouw, vertrouwbaar en vertrouwelijk volk. Ook in onze Jaarlijksche
Vergaderingen blijkt dit telkens opnieuw. Waarlijk, het is een genot, uw Voorzitter
te wezen, want niemand uwer, of hij is op vertrouwelijkheid gesteld. Laat mij dan
nu ook aan u allen in vertrouwen mogen mededeelen, wat sommigen uwer mij in
vertrouwen hebben gezegd, namelijk dat ik verkeerd heb gedaan met deze nieuwigheid
in te voeren. Volgens hen had ik er nooit mede moeten beginnen. Wij komen hier,
zoo beweren zij, niet om geleerde verhandelingen aan te hooren, maar om te
vergaderen, de belangen onzer Maatschappij te behartigen, van gedachten te wisselen
en gezellig met elkander te verkeeren. Één der tegenstanders, een even openhartig
als geestig man, die volgens zijne goede gewoonte en tot mijne niet geringe vreugde
hier ook thans weder tegenwoordig is, heeft mij bepaald aangeraden, dit jaar mijn
eigen voorbeeld niet te volgen. Nogmaals, wat staat mij nu heden te doen?
Ik sprak zooeven van een eigenaardigen karaktertrek der Nederlanders. Staat mij
toe, er nóg een te noemen. Wij zijn een vrijheidlievend volk, niet op de wijze der
Franschen, die, onder de leuze van ‘liberté’, waar het te pas komt elkander dooden,
maar op de echte, rechte wijze, d.i. zóó vrijheidlievend, dat wij elkander volle vrijheid
gunnen, vrijheid van geweten, vrijheid van spreken, vrijheid van handelen. Nu is
mijn grootste tegenstander in uw midden een echt Nederlandsch man met een breed
Nederlandsch hart, en terwijl hij zelf zijne vrijheid tot het laatst toe zou handhaven,
kan niemand meer dan hij de vrijheid in een ander eerbiedigen, vooral wanneer hij
weet, dat er eene overtuiging
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achter zit. En aangezien hij mij als type van alle mogelijke tegenstanders geldt, besluit
ik uit hem tot die allen. Met andere woorden, ik volg mijn eigen voorbeeld van vóór
drie jaren wel; ik doe het in hunne eigene tegenwoordigheid; wat meer zegt, ik doe
het met hunne eigene goedkeuring.
Doch evenals de omstandigheden mij in 1889 wel dwongen, eerst eenige zaken,
onze Maatschappij betreffende, zij het ook in het kort te bespreken, evenzoo
verplichten zij mij thans weder, hetzelfde te doen. Toen had ik onder mijn
voorzitterschap den Secretaris zien aftreden en een nieuwen zien optreden; ditmaal
is weder hetzelfde geschied. Maar helaas, op hoe geheel andere wijze! Toen had Dr.
Kluyver ontslag uit zijne betrekking gevraagd, ten einde zich te krachtiger aan het
‘Woordenboek der Nederlandsche taal’, zijne levenstaak, te kunnen wijden; thans
ontviel ons zijn opvolger W.P. Wolters door den dood. Slechts weinige weken na
onze laatste Jaarlijksche Vergadering, die hij trouwens wegens lichaamszwakte niet
meer had bijgewoond, stierf hij in den vreemde, waar hij, op raad van deskundigen,
zoo mogelijk herstel van gezondheid had gezocht. Wij verloren in Wolters een
sympathiek man, een bekwaam letterkundige, een welwillend en, zooveel zijne
krachten hem toelieten, een ijverig Secretaris. Zijn voorganger Kluyver, die inmiddels
als gewoon lid van het Bestuur was opgetreden, bewees ons den grooten dienst, de
zaken gaande te houden, totdat in de eerstvolgende Maandelijksche Vergadering in
October een waarnemende titularis zou zijn benoemd. Hij deed het met warme
toetoewijding, en namens u allen breng ik hem daarvoor ook nog heden onzen
welgemeenden dank. Den 2den October werd Dr. C.C. Uhlenbeck tot tijdelijk Secretaris
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gekozen. Straks zal deze in zijn uit te brengen Verslag over de Heeren Wolters en
Kluyver moeten spreken. Dan zal hij ook - altijd eene lastige zaak - zich zelven
moeten noemen. Maar wat hij niet doen mag, dat verheug ik mij te mogen doen. Ik
mag hem prijzen wegens den ijver en de trouw, waarmede hij thans negen maanden
zijne veelomvattende en tijdroovende taak heeft volbracht, en hem danken voor
hetgeen hij in zijne betrekking voor onze Maatschappij heeft gedaan.
Onze tijdelijke Secretaris zal u straks ook de namen doen hooren van de een en
twintig gewone en eenige buitenlandsche leden, die in den loop van dit
genootschappelijk jaar ons door den dood zijn ontvallen. Met uitzondering van Mei
en deze eerste helft van Juni is er geen maand voorbijgegaan, die niet één of meer
hunner ons ontnam; in Januari alleen stierven er vijf. En gij zult het u herinneren, er
waren onder hen mannen van algemeene bekendheid, ja zelfs van beroemdheid.
Twee hunner vooral hebben aan onze Maatschappij verdiend, op hare Jaarlijksche
Vergadering met onderscheiding te worden herdacht, wijl beiden haar vele jaren
hebben helpen besturen en meer dan eens het voorzitterschap in haar midden hebben
bekleed; ik bedoel den oud-hoogleeraar Mr. J. de Wal en den dienstdoenden
hoogleeraar Dr. A. Kuenen. De eerste heeft van zijne liefde voor de Maatschappij
daarenboven een blijvend teeken geschonken, door haar eene belangrijke verzameling
schrifturen van hem zelven en van zijnen vader, den Groningschen hoogleeraar
Gabinus de Wal, bij uiterste wilsbeschikking te vermaken. En wat Kuenen betreft,
die ook onze Maandelijksche Vergaderingen zooveel mogelijk geregeld placht bij
te wonen, en de Jaarlijksche slechts dan verzuimde, als zijn plicht hem elders riep,
hij heeft
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in beide steeds getoond, der Maatschappij een warm hart toe te dragen en alles te
willen bevorderen, wat haar tot nut strekken kon.
En nu treed ik niet verder in de rechten van den Secretaris; nu loop ik op zijn
Verslag niet langer vooruit. Aan hem alle gelegenheid tot het doen van de officieele
mededeelingen; aan mij nog slechts, zoo ik hoop, eenige aandacht voor eene korte
wetenschappelijke verhandeling. Ik ga tot u spreken over d e s t i c h t e l i j k e
proza-literatuur onzer vaderen vóór de Hervorming.
Ik mag inderdaad wel beginnen met de hoop uit te spreken, dat niemand uwer bij het
hooren van het onderwerp mijner rede moge zijn afgeschrikt. Het woord ‘stichtelijk’
- ik weet dit zeer goed - heeft voor sommigen een ontstichtenden klank. Doch men
veroorlove mij de opmerking, dat ik niet over stichtelijkheid, maar over literatuur
wensch te spreken, en dat ik mij sterk maak, u onder den indruk te brengen, dat er
in de ‘suverlike boekskens’ onzer vaderen vele letterkundige schoonheden worden
gevonden.
Aan de andere zijde zou men kunnen vragen, of deze indruk nog noodig is. Hier
durf ik niet al te boud spreken, wijl ik natuurlijk niet weet, hoeveel aangaande dit
onderwerp aan mijne geëerde toehoorders bekend is. Vooral de letterkundigen en
taalgeleerden in ons midden durf ik te dezen aanzien niet taxeeren. Doch één ding
bemoedigt mij, al verwondert het mij tevens. Sla ik de ‘Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde’ van Jonckbloet op, dan vind ik onze middeleeuwsche
proza-literatuur niet als deel van het werk behandeld, maar naar een ‘Aanhangsel’
verwezen; ja, wat meer zegt, dan lees ik, dat de
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geschriften, waaruit wij ons middeleeuwsch proza leeren kennen, niet behooren tot
het gebied der Kunst, en dat zij daarom ook ter nauwernood passen in de lijst van
het werk1. En raadpleeg ik de ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ van
Dr. Jan te Winkel, dan wordt mij verzekerd, dat de middeleeuwsche prozaschrijvers
slechts een bescheiden plaatsje in de geschiedenis der fraaie letteren verdienen, en
dat, wijl tot heden aan den Dietschen prozastijl der middeleeuwen nog in 't geheel
geene studie van eenige beteekenis is gewijd, zelfs de kortste behandeling van ons
middeleeuwsch proza in eene geschiedenis als deze een hoogst ondankbaar werk is2.
Wanneer dit nu geldt van het genoemde proza in het algemeen, wat laat zich dan van
de stichtelijke proza-literatuur in het bijzonder verwachten?
Toch durf ik mijne stelling volhouden: in die stichtelijke proza-literatuur liggen
kleine letterkundige schatten verborgen, parelen van groote waarde, diamanten van
het zuiverste water. Het spreekt van zelf, dat men ze niet moet beoordeelen naar de
eischen van latere tijden; dat moet men de middeleeuwsche dichtwerken óók waarlijk
niet doen; maar wie ze beschouwt in het licht hunner dagen, die zal van deze
letterkundige voortbrengselen moeten erkennen, dat zij te veel schoons bevatten, om
zoo minachtelijk te worden ter zijde gelegd. Doch wat is het gansche geheim? Wie
middeleeuwsche schoonheid wil zien, moet zich in de middeleeuwen indenken,
inleven. Hier is niet de mannelijke kracht, de breede slag, de forsche vlucht van latere
tijden, maar de vrouwelijke teerheid, de geloovige vroomheid, de rustige innigheid
van de dagen van weleer. Maar is ook die teerheid, die vroomheid, die innigheid niet
schoon? Ja, zeg ik, als men maar eerst geleerd heeft, er het liefelijke
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van te gevoelen. Laat mij aan een ander kunstgebied eene, naar het mij voorkomt,
volkomen juiste vergelijking ontleenen. Nog niet vele jaren geleden zag men naar
de muziekwerken van onze oud-Nederlandsche toonkunstenaren als Ockeghem,
Obrecht, Orlandus Lassus en Clemens non Papa niet om, en thans kennen de
liefhebbers nauwelijks fijner genot dan het hooren van hunne missen en motetten,
met toewijding door een koor a capella gezongen. Doch het is een ander genot dan
dat, hetwelk de hedendaagsche muziek met hare overweldigende klankmassa's en
hare instrumentale geluidenmengeling ons aanbiedt. Hier de hartstocht, dáár de
hartstochteloosheid; hier een vaak bruisende woudstroom, dáár eene stil murmelende
beek; hier eene schilderij vol kleuren, dáár eene muurschildering in zachte tinten;
hier een boeiende roman, die den lezer voortdurend in spanning houdt, dáár de
‘Imitatio Christi’, die den geest zachtkens doet wiegelen op een stroom van de reinste
gedachten.
Maar genoeg vergelijkingen. Haar eenig doel was, u te doen gevoelen, dat
middeleeuwsche werken iets anders zijn dan moderne, en dat zij met een
middeleeuwsch oog willen worden gezien, met een middeleeuwsch oor gehoord,
met een middeleeuwsch hart genoten. Zijn wij het hierover eens, dan kunnen wij
verder gaan.
De eersten, die, zoover ik weet, verschillende proeven uit de stichtelijke
proza-literatuur onzer vaderen vóór de Hervorming in het licht gaven, waren Schrant3
en Van Vloten4. Beiden deden het met een letterkundig, en zeker ook wel met een
taalkundig doel. Eerst Moll heeft de overblijfselen van dezen rijken boekenschat uit
vroe-
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gere eeuwen dienstbaar gemaakt aan de kennis van het godsdienstig leven onzer
vaderen in de 15de eeuw5, terwijl de Leidsche predikant Van Iterson, het stichtelijke
op den voorgrond plaatsende, er stemmen uit deed opgaan, die wel verdienden nog
eens te worden gehoord6. Van hetgeen Moll gedaan heeft, is zijn ‘Johannes Brugman’
het uitgangspunt. Dáár is ook het eerst eenige orde in de verwarde massa gebracht.
Dit laatste geschiedde nog meer in zijne studie over de boekerij van het St.
Barbara-klooster te Delft7. In zijne ‘Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de
Hervorming’ voegde hij er niets wezenlijks aan toe; daarentegen wel in het na zijnen
dood uitgegeven, zeer belangrijk werk ‘Geert Groote's Dietsche vertalingen’8. Om
kort te gaan, niet een letterkundige van beroep, maar een godgeleerde is hier de
baanbreker geweest; hij het eerst heeft ons de stichtelijke proza-literatuur van ons
voorgeslacht recht doen kennen.
Intusschen is met zijne onderzoekingen het veld niet afgeloopen. Dat veld is ook
zóó uitgebreid, en sommige gedeelten er van liggen zóó verborgen, dat één mensch
nauwelijks alles terstond kon overzien. Met zaken als deze moet men geduld oefenen.
Men kan niet altijd verkrijgen, wat men zou wenschen in handen te hebben. Soms
moet men jarenlang wachten, eer een gelukkig toeval iets bekends, waarnaar men
verlangd heeft, of ook iets onbekends, waarop men geen gedachte had of hebben
kon, onder het bereik of wel in eigen bezit brengt. Zelfs Moll heeft al de soorten van
stichtelijke geschriften, waarmede onze vaderen hunnen geest voedden, niet gekend.
Er blijft nog eene nalezing over.
En dit brengt mij tot hetgeen de stichtelijke proza-literatuur van ons voorgeslacht
moet geacht worden te omvatten. Bedrieg ik mij niet, dan vallen de Dietsche
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vertalingen van den Bijbel en gedeelten des Bijbels hierbuiten. Onze vaderen stichtten
zich met den Bijbel, maar daarom behoort de Bijbel nog niet tot de zoogenaamde
stichtelijke literatuur. Slechts voor één gedeelte des Bijbels zou ik eene uitzondering
willen maken, d.i. voor den Psalter, die blijkbaar meer bij wijze van gebedenboek
dan bij wijze van bijbelboek werd gebruikt. Zeer zeker moet deze uitzondering gelden
voor de zeven boetpsalmen, die zonder eenigen twijfel slechts tot stichting dienden,
hetzij men ze in hun eenvoudigen staat of in meer uitgebreide lezing of met
aanteekeningen - want op deze drieërlei wijze komen zij veelvuldig in de handschriften
voor - ter opwekking van boete en berouw aanwendde. Overigens behooren tot de
stichtelijke proza-literatuur van het voorgeslacht natuurlijk de verschillende soorten
van getijdenboeken, gebedenboeken, levens van Jezus, passiën des Heeren, levens
van Heiligen, Maria-legenden, geestelijke tractaten, zoogenaamde spiegels,
sermoenen, exempelen, plenariën enz.
Wat plenariën zijn, zal eenige toelichting behoeven. Du Cange omschrijft ze in
het algemeen als boeken, waarin iets ‘plene’, d.i. volledig, is begrepen9. Zoo werd
bijv. eene verzameling van de vier Evangeliën, van de kanonieke brieven, van de
evangelie- en epistellessen, hetzij voor het gansche jaar, hetzij voor de Zondagen of
voor de Heiligendagen, een plenarium genoemd. Deze boeken waren in het Latijn
en behooren dus niet tot ons onderwerp. Doch nu ontstonden er in de 15de eeuw in
Duitschland en Nederland (waarschijnlijk ook wel in andere landen) vertalingen van
de evangelie- en epistelpericopen voor het gansche jaar, ten behoeve der leeken. Aan
deze vertalingen werden voorts allerlei toelichtingen, zooals historische verhalen,
korte verklaringen, kleine
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sermoenen en andere dergelijke zaken toegevoegd. Het doel hiervan was, datgene
wat op de verschillende dagen in de kerken in het Latijn werd voorgelezen, door
middel van de landtaal meer tot het volk te brengen, en den inhoud er van meer
begrijpelijk en toepasselijk te maken. De inrichting van deze bijzondere soort van
plenariën ten gebruike der leeken was uit den aard der zaak zeer verschillend, en
hunne waarde voor de geschiedenis der bijbelvertaling, der schriftverklaring en der
predikkunde, alsmede voor de kennis van in omloop zijnde geschiedkundige verhalen
en christelijke legenden hangt van die inrichting grootendeels af. Zoo bezit ik bijv.
een Dietsch plenarium, dat rijk is aan allerlei legendarische verhalen betreffende
Jezus en Maria, Augustus en Herodes, Lazarus en andere Nieuw-Testamentische
personen. Deze verhalen zijn wel voor een groot deel ontleend aan de Apokryfe
Evangeliën, maar gaan toch ook voor een ander deel buiten die evangeliën om.
Onwillekeurig doen zij denken aan het 2de Boek van den ‘Lekenspiegel’ van Jan
Boendale10. In hoofdzaak nu leert men er uit, welke legenden er in de middeleeuwen
zoo al in omloop waren. Menige anders onbegrijpelijke trek in geestelijke liederen,
en menige eigenaardige voorstelling op de schilderijen der oude meesters wordt er
duidelijk door. In één woord, de plenariën bevatten een nog ongebruikten schat tot
kennis van het verstandelijk en godsdienstig leven van ons voorgeslacht. Op de
Duitsche plenariën is in 1874 door den bekwamen R. Katholieken kerkhistoricus
Alzog het eerst de aandacht gevestigd11. Over de Nederlandsche hoop ik zelf iets te
schrijven.
Doch wij moeten tot de l e t t e r k u n d i g e w a a r d e
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van de stichtelijke proza-literatuur onzer vaderen komen. Laat mij beginnen met op
eenige minder goede hoedanigheden er van te wijzen. Onze vaderen hadden, of
namen althans, veel meer tijd voor vrome overdenkingen dan wij. Zij konden zich
zoo heel kalm in een hoekske met een boekske nederzetten, terwijl wij, meer dan
voor ons zinnelijk, maar bovenal voor ons geestelijk leven goed is, worden
voortgezweept door den strijd om het bestaan en den wedstrijd om vooruit te komen
in de wereld. Ook brengt de aard van een stichtelijk boek mede, dat hij, die het schrijft,
in eene rustige stemming moet zijn en ook zijne lezers in zulk eene stemming moet
trachten te brengen en te houden. Om kort te gaan, onze vaderen waren niet afkeerig
van lange tractaten, en eene gewone fout van hunne stichtelijke boeken is dan ook
eene zekere g e r e k t h e i d . Die boeken zijn dikwijls zoo breed, zoo log, zoo
langdradig. Hier komt ten andere bij, dat de ideeën in die boeken, hoe nieuw wellicht
voor hen, ons meestal vrij alledaagsch en onbeduidend klinken. Het zijn gewoonlijk
opmerkingen, die ieder wel maken kan, niet kinderlijk genoeg, om ons door hare
naïeveteit te bekoren, en niet mannelijk genoeg, om er onzen geest lang mede te
kunnen bezighouden. Maakt de zoetheid der taal of het schoone van den vorm het
niet goed, dan laat de inhoud ons door deze o n b e d u i d e n d h e i d meestal
onverschillig. En aan die gerektheid en onbeduidendheid paart zich dan soms nog
eene zekere s m a k e l o o s h e i d , die zich nu eens in valsch vernuft, dan eens in
geknutsel met woorden, dan weer in spelen met letters openbaart. In één mijner
handschriften bezit ik een werkje, dat in meer handschriften voorkomt en dus zekere
verspreiding schijnt te hebben gevonden12. Het is getiteld ‘De spiegel der
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zusteren’. En hoe heeft de schrijver het ingedeeld? Het woord ‘svster’ met eene s en
eene v spellende, schrijft hij aldus: ‘Opdat gij dan een van de wijze geestelijke zusteren
worden moogt, zoo dunkt mij dat u noodig is, dat gij zes principale punten aan u
hebt, die men verstaan kan door de zes letteren, daar men den naam ‘svster’ mede
schrijft, van welke letters als er ééne ontbreekt, zoo maakt dit den naam onvolkomen.
Als gij zijt S, dat is stadig (gestadig), V, dat is vreedzaam, de andere S, dat is sober,
T, dat is trouw, E, dat is eenvoudig, R, dat is rein. En over deze zes principale punten,
met andere punten die daarin begrepen zijn, denk ik in dit boekske een weinig te
handelen’13. In een ander handschrift, toebehoorende aan onze Maatschappij, komt
een brief voor, die belangrijk moet zijn geacht, wijl men hem hier bij allerlei
stichtelijke opstellen heeft afgeschreven. Het is een brief van een welmeenenden
vriend aan zijne ‘goede vriendin Hil’, die onlangs haren man heeft verloren. En
welken troost biedt hij haar in dezen treurigen staat? De schrijver bedoelt het natuurlijk
uiterst goed, maar ons klinkt het in een brief van rouwbeklag wel wat vreemd: ‘Ik
weet u niets beters te schrijven dan drie korte woorden, die men verstaan kan door
drie letteren uw naams, want Hil is uw naam. H, dat is heb, I, dat is Iezus, L, dat is
lief. Heb Iezus lief en verkies hem voor uwen bruidegom’14. Men kan zoo bemerken,
dat de deelnemende vriend zijne vernuftige vinding zeer belangrijk heeft geacht,
maar ons schijnt zij toch meer dan wansmakig. Intusschen - en dit moeten wij, om
billijk te zijn, geenszins vergeten - de vijftiende eeuw was van dezen wansmaak vol.
Zelfs een man als Thomas à Kempis deed er aan mede15.
Dit zijn schaduwkanten, maar daar staan heerlijke
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lichtzijden tegenover. Onze vaderen mogen heel wat gerekte, onbeduidende en
wansmakige geschriften hebben nagelaten, zij konden het beter; zij konden het beter
door de d e g e l i j k h e i d v a n d e n i n h o u d en de s c h o o n h e i d v a n d e n
v o r m . In mijne kleine verzameling bevindt zich een Leven van Jezus in gebeden16.
Waar men het ook opslaat, schier overal wordt men getroffen door de kracht der
woorden en de hoogheid der gedachten. Er is een verheffing in, die meesleept, een
gloed, die verwarmt. Er klopt een hart in dat boek; een ziel stijgt er uit op tot God.
‘Heer, mijn God,’ zoo begint reeds het eerste gebed, ‘ik begeer u te loven, want ik
ken mij, om u te loven, geschapen. Open mijnen mond tot uwen lof, opdat ik moge
zingen glorie uwen name. Verwek mijn harte tot u. Verdrijf alle verdriet, stort in
uwe gracie, opdat ik u moge betalen den dank, dien men u schuldig is. Doe weg de
boosheid uwer dienstmaagd; maak mij rein van alle bevlekking des vleesches en des
geestes, opdat ik waardig worden moge, mijne lippen te openen tot de eere uws
naams. Maar wie zal kunnen waardiglijk loven de afgrondige waardigheid uwer
geweldige heerlijkheid? Zie, alle creaturen der hemelen en alle mogendheden der
engelen zijn niet genoeg, om de grootheid uwer hoogheid waardiglijk te loven;
hoeveel minder een broos mensche’. En zoo gaat het verder, totdat de schrijfster want eene vrouw is in dit handschrift aan het woord - uitroept: ‘Daarom, mijn God,
moet u loven uw onbegrijpelijk wezen uwe onuitsprekelijke almacht, uwe
ondoorgrondelijke wijsheid’. Met andere woorden: menschen kunnen het niet; engelen
vermogen het niet; u waardig te loven, o God, dat kan uw wezen, dat kunnen uwe
eigenschappen, uwe deugden alleen. Kan het verhevener?
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Een ander voorbeeld. In een handschrift, weinige jaren geleden door onze
Maatschappij aangekocht en in tweeën gesplitst17, komt eene beschrijving voor van
God. Ziehier een paar gedeelten er uit. ‘God is een eenvoudige substantie, een simpel
wezen, een klare, loutere spiegel, onveranderlijk in zich zelven. God is een pure geest
en een eenig, eeuwig, ongeschapen goed, dat zich zelf alleen kent en daar alle
creaturen uit gevloten zijn ..... God is een afgrondige zee, die altijd vloeiende is en
overvloeiende en doorvloeiende alle creaturen, en hij is desniettemin in zich zelven
.... God is een cirkel, buiten welken niemand zich bewegen kan, boven welken
niemand genieten kan, zonder welken niemand leven kan, welks punten in alle
plaatsen zijn en welks middelpunt nergens is’18. Nogmaals, kan het verhevener? Doet
het niet aan Vondel's reizang in den ‘Lucifer’ denken, aan dien door tijd noch
eeuwigheid noch ronden gemetenen God?
Ik heb maar een paar grepen gedaan, maar hoop u toch reeds de overtuiging te
hebben geschonken, dat er in de stichtelijke proza-literatuur onzer vaderen, ondanks
hare doorgaande onbeduidendheid, wat den inhoud betreft, toch ook kloeke en
grootsche gedachten voorkomen. Nochtans ben ik de eerste, om volmondig te
erkennen, dat hare letterkundige belangrijkheid vooral moet gezocht worden in den
vorm. Over dien v o r m heb ik thans tot u te spreken.
En dan noem ik reeds terstond de a l l e g o r i e , waarvan onze middeleeuwsche
stichtelijke proza-schrijvers zooveel en vaak zoo gelukkig gebruik hebben gemaakt.
Denkt maar eens aan Johannes Ruysbroeck. Is zijn ‘Boek van den geestelijken
tabernakel’19 niet eene doorloopende allegorie? In alles, wat het heiligdom der
omzwervende
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Joden betreft, al de deelen er van, al de voorwerpen er in, de priesters en hunne
kleederen, den hoogepriester en zijne versierselen, de verschillende offeranden, ja
wat niet al, ziet hij beelden en gelijkenissen van het geestelijke leven. Met een
schitterend vernuft, eene onuitputtelijke vindingrijkheid, een schat van geest, past
hij al dat uitwendige op het inwendige toe. Zijn geestelijke bloedverwant Hendrik
Mande, ‘de Noord-Nederlandsche Ruysbroeck’, doet desgelijks. In zijn ‘Boeksken
van de bereiding en versiering onzer inwendige woning’20 gaat hij van stuk tot stuk
na, wat de ziel heeft te doen, om Christus, haren Bruidegom, te ontvangen. En nu
wordt in het geestelijke overgebracht, wat in het zinnelijke pleegt te geschieden, het
reinigen van het huis en het strooien van gras of welriekende kruiden op den vloer
(naar middeleeuwsche gewoonte), het aanbrengen van witte leliën en roode rozen
en zoete violen; voorts het bereiden van het bed, het leggen van de hoofdpeluw en
de kussens, het spreiden der lakens en van een dubbelen deken. Ook de tafel moet
gereed staan met een schoon tafellaken er op, een servet, twee soorten van brood,
wijn, een gebraden lam enz. Eindelijk moet ook de hof in orde zijn, om den Bruidegom
naar behooren te kunnen ontvangen, de hof, wel bezaaid, behoorlijk gewied, met een
gracht er omheen, een hoogen muur er rondom en een poort er voor met een portier.
Men bemerkt het, niets wordt vergeten; tot in de kleinste bijzonderheden spint de
schrijver zijne allegorie uit; maar zijne kunst, hooger dan die van Ruysbroeck, is
deze, dat hij beknopt blijft bij zijne uitvoerigheid, daar hij alles meer aanduidt dan
uitwerkt. Het kleine geschriftje, vol spelend vernuft, doet u denken aan sprankelend
water of aan ragfijn kantwerk. De verluchter van Windesheim was een geboren artist.
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Dat moge ook blijken uit dien anderen kunstvorm, dien hij zoo goed wist te hanteeren,
den vorm, die bij de devoten van vroegeren en lateren tijd zoo geliefd was, de
s a m e n s p r a a k der ziel met haren hemelschen Bruidegom. Hoort eens, welk een
zoete taal; merkt eens op, welk een dichterlijke gloed; voelt eens, welk een diepte
van heimwee in Mande's ‘Klage of eenige sprake der minnende ziel’21. ‘Och,
minnelijke, zoete Heere, wanneer zal mij geschiên, dat ik, ontkommerd van allen
hinder en gebrekkelijkheid, u, mijn beminde, schouwen en genieten mag? Och,
uitverkorene, hoe lang zal ik blijven en gehouden worden in deze duisternis, die mij
omgeeft, zoodat ik u, mijn eenige Een, die het eeuwige licht zijt, niet zien of genieten
mag naar mijne begeerte?’ En dan antwoordt de Heer: ‘De stemme der tortelduif is
in ons land gehoord; uw zuchten en uw kermen is tot mij gekomen. Zie, mijne
uitverkorene, ik ben hier om uwe vurige begeerte, en uw ootmoedig gebed heeft mij
tot u getogen. Van eeuwigheid heb ik u bemind en mij uitverkoren tot eene woning,
opdat gij mij in eeuwigheid zoudt genieten’..... En zoo gaat het voort, nú de ziel, dán
de Bruidegom, en alles eindigt met een lofgebed en een Amen. Waar zulk eene taal
ons tegenruischt (en helaas, wat is onze tegenwoordige taal bij de liefelijke Dietsche
sprake, waarin Mande heeft geschreven?); bovenal, waar zulk een kunstvorm zóó
gelukkig wordt aangewend, daar mag men toch eene zoodanige literatuur niet naar
een Aanhangsel verwijzen, en van dergelijke kunstgewrochten niet beweren, dat zij
ter nauwernood passen in de lijst onzer letterkundige geschiedenis.
Doch er is meer. Er is ook een k u n s t v a n v e r h a l e n , en daarin hebben onze
middeleeuwsche stichtelijke schrijvers zich soms meesters betoond. Voorbeelden
daarvan
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moet men vooral zoeken in hunne zoogenaamde e x e m p e l e n en hunne l e g e n d e n ,
waaronder dan de M a r i a -l e g e n d e n in den regel weer de schoonste zijn. Gij zult
mij wel willen veroorloven, u een paar exempelen mede te deelen. Het eerste, aan
een mij toebehoorend handschriftje uit de eerste helft der 15de eeuw ontleend, geef
ik meer tot verfrissching van onzen misschien een weinig vermoeiden geest, ofschoon
een middeleeuwsch monnikenhart het zich als een uitnemend voorbeeld ter navolging
zou hebben voorgehouden; het tweede daarentegen wordt om zijne letterkundige
waarde in vollen ernst door mij onder uwe aandacht gebracht. Ziehier het eerste.
‘Men leest een exempel, dat er een broeder was in een klooster, die uit
gehoorzaamheid daar buiten den ganschen dag had gearbeid. Des avonds kwam hij
te huis, hongerig en dorstig, nat en koud. Toen kwam de pater en zeide: ‘Waar zijt
gij den ganschen dag geweest? Wat hebt gij gedaan?’ Toen viel de broeder op zijne
knieën en zeide: ‘Lieve vader, het is mijne schuld; ik wil mij gaarne beteren’. Hij
zeide niet: ‘Ik heb den ganschen dag gearbeid en ben moede; scheldt gij mij nu nog?’
Toen ging de pater henen en liet hem niet opstaan. En de broeder bleef den ganschen
nacht op de knieën. Des morgens kwam zijn pater weder en vond hem nog op de
knieën staande en zeide: ‘Gij hypocriet, staat gij nog hier? Ga heen naar de metten
met de broeders’. Toen zeide hij ‘Gaarne’ en ging henen zonder murmureeren. Des
morgens vroeg ging de broeder, hongerig en dorstig, weder uit tot den arbeid. Toen
vraagde hem een broeder, of hij niet ongeduldig was geworden noch gemurmureerd
had, toen hij den ganschen nacht op de knieën stond. Toen zeide hij ‘Neen’. Toen
vraagde
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hem de broeder verder, wat hij onderwijl dacht, toen hij op de knieën stond. Toen
antwoordde hij: ‘Wat zou ik denken? Ik las den ganschen psalter tot het einde’.
Maar nu dat andere exempel. ‘Er was een geweldig koning, die machtig was en
zeer rijk, en hij was goedertieren voor zijn volk. Deze koning had eene zeer schoone
dochter, die zeer minnelijk was om aan te zien, want zij was schoon en zeer rijp van
zeden en eerzaam en gelaten, goedertieren en minzaam. En de koning, haar vader,
was zachtmoedig en goedertieren en versmaadde niemand. En hij gebood door geheel
zijn koninkrijk, dat zoo wie het eerst kwam tot zijn hof, die zou de schoone jonkvrouw,
zijne eenige dochter, hebben. En hierin was zijne goedertierenheid te prijzen, want
hij zonderde niemand uit, hoe arm of hoe leelijk hij ook was. En het geschiedde, dat
er velen kwamen van alle zijden, die een iegelijk hoopten, deze bruid te verkrijgen.
En deze voorzegde jonkvrouw was in een schoon priëel van rozen en bloemen, daar
zoete lucht was en schoon geluid van vogelenzang. Maar om dit priëel, daar deze
jonkvrouw in was, liep een glind of hegge van doornen en bramen, die zeer scherp
was, daar zij mede behoed was voor de dieven, zoodat er niemand door kon komen
zonder groote pijne en wonden. En velen kwamen daar, zooals voorzegd is, die allen
hoopten, deze schoone jonkvrouw te ontvangen, des konings dochter. En daar zij
zich zelven met geweld door deze heg moesten trekken, die zeer scherp was, zoo
werden zij zeer gestoken en gewond door de doornen, zoodat zij de pijn ontzagen,
en keerden weder achterwaarts en lieten de jonkvrouw wezen. En het ging tegen den
nacht, en daar kwamen vele wilde beesten, die zeer wreed waren en verslonden dege-
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nen, die wedergekeerd waren. Doch zij keerden niet allen weder, want daar was één
hunner, die de gedachte aan deze jonkvrouw zóó vast in zijn harte gedrukt had, dat
hij verduldelijk leed al de pijnen der doornen en alle andere tegenheid, die hij
ontmoette. En hij kwam met groote moeite door de hegge, zoodat hem al zijne
kleederen gereten waren van zijn lijf en hij zeer gewond in zijn lichaam. En als hij
deze jonkvrouw zag, die zoo uitermate schoon was en versierd met alle deugden,
zoo vergat hij al zijne zeerigheid. En zij keerde zich waardiglijk tot hem om, en
ontving hem met een minlijken kus, en zalfde zijne wonden, en weldra was hij gezond.
En de koning gaf hem deze minlijke jonkvrouw tot zijne vriendinne, en daar werd
bruiloft gehouden met groote blijdschap, want vrome ridders zijn bij de koningen in
aanzien’22.
Ziedaar het exempel. Ongetwijfeld hebt gij reeds begrepen, wie deze koning is,
en wie met zijne schoone dochter wordt bedoeld. De schrijver zelf zegt het: De koning
is God, en de dochter is Maria.
En dit voert mij ten slotte tot het liefelijkste, fijnste en teerste, dat de stichtelijke
proza-literatuur onzer vaderen ons aanbiedt, hunne M a r i a - l e g e n d e n . Ik laat die
legenden natuurlijk voor hetgeen zij zijn, wat hare strekking betreft, en neem ze
alleen als voortbrengselen onzer middeleeuwsche letterkunde. Die ruimte van geest
hoop ik altijd te blijven bezitten, dat ik het schoone schoon kan vinden, in welke
vormen het zich ook vertoont, en het vrome vroom, al draagt het een kleed van andere
godsdienstige denkbeelden dan de mijne. Van u, mijne Heeren, durf ik hetzelfde
verwachten. Komt, genieten wij dan te zamen van de letterkundige schoonheid onzer
Maria-legenden.
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Gij kent ze, niet waar, zoo niet uit het belangrijk opstel van J.A. Alberdingk Thijm
in ‘De Dietsche Warande’ van 186023, dan toch uit de degelijke studie van ons medelid
C. Honigh in ‘De Gids’ van 187924. Ach, waarom heeft deze nog altijd geen gevolg
gegeven aan zijn voornemen, om dat belangrijk handschrift No. 267 der Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, bevattende ‘Onzer Liever Vrouwen mirakelen’, in het
licht te zenden? Maar geene klachten! Van al die mirakelen is wel geen aandoenlijker
dan dat van Beatrijs, weleer door Jonckbloet in de middeleeuwsche dichterlijke
bewerking25, later door Honigh in den middeleeuwschen prozavorm uitgegeven26.
Kent gij een aandoenlijker, aangrijpender verhaal dan dit? Heeft Göthe's ‘Gretchen’
u ooit een meer tragischen indruk gegeven dan deze Beatrijs van een onbekenden
schrijver of dichter? Maar is ook de legende van des herders dochter u bekend?
Alberdingk Thijm heeft haar naar het zooeven genoemde handschrift der Koninklijke
Bibliotheek tweemalen uitgegeven27, en ook in een handschrift van onze Maatschappij
komt zij voor28. Doch bekend of niet bekend, staat mij toe, haar u te doen hooren.
Slechts zal ik haar, wijl zij wat lang is, hier en daar een weinig bekorten.
‘Er was eens een herder, en die woonde in een dorp. En hij had eene dochter, die
nog een reine maagd was en hem de beesten hielp hoeden. En op het veld, daar zij
placht te hoeden, stond een verwoeste kerk, en daar was zij gewoon haar gebedje te
spreken voor het beeld van onze lieve vrouwe Maria. Doch wijl deze kerk verwoest
was en door de menschen verlaten, zoo was ook dit beeld niet zeer geacht, zoodat
het zeer armelijk gekleed en versierd was. En de maagd had daar medelijden mede
en sprak al klagende: ‘O Koningin van het he-
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melrijk, gebenedijde Moeder mijns Heeren Christi, gij zijt zeer kwalijk gekleed, en
ik heb helaas niet, waarmede ik u kan kleeden en versieren, zooals ik gaarne zou
doen; maar ik wil u kleeden met mijne gebeden, zoo allerinnigst en devotelijkst als
ik kan’. En in dusdanige devotie was zij menig jaar, en hierna geschiedde het, dat
onze Lieve Vrouw haar wilde loonen voor den dienst, dien zij haar gedaan had. En
de maagd werd ziek en viel te bedde. En op zekeren tijd gingen twee kloosterbroeders
door een bosch, dat gelegen was bij het dorp, waar deze maagd ziek lag. En de een
kreeg een onoverwinnelijken slaap en legde zich neder en sliep, maar de ander ging
bij hem zitten en begon zijne gebeden te lezen. En terwijl hij aldus zat te lezen, zag
hij een groote schare van schoone jonkvrouwen komen met gestreepte kleederen
aan. En hij stond voor haar op met groote waardigheid, en zij neigden hem toe en
gingen hem voorbij zonder spreken. Daarna kwam eene andere schare, die nog
schooner was, met witte kleederen bekleed. Ook dezen gingen hem voorbij, gelijk
de eersten hadden gedaan. Toen kwam de derde schaar, nog veel schooner dan de
anderen, met roode kleederen aan. En daarop volgde eene glorieuse jonkvrouw, zeer
minlijk om te zien, gekleed met witte en roode rozen om haar lijf en een schoonen
krans op haar hoofd, alsof zij uit het paradijs was gekomen. En de broeder stond voor
haar op met groote reverentie, en neigde haar toe en begeerde zeer devotelijk te
weten, wie die schoone jonkvrouw mocht wezen. En toen de schoone koningin zijne
begeerte bemerkte, neigde zij vriendelijk tot hem en sprak hem minzaam toe en zeide:
‘Ik ben Maria, de Moeder Gods, die geen zondaren versmaad, die mij aanroepen.
Wij willen gaan in dit dorp tot eene jonkvrouw, die op
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haar verscheiden ligt, en willen haar óók ontvangen in onze scharen, want zij heeft
mij devotelijk gediend en met hare gebeden aldus gekleed en versierd, als gij zien
kunt’. En de broeder zeide: ‘Wij willen daar óók komen en bezoeken de maagd’.
Toen scheidde onze lieve vrouwe Maria van hem. En hij wekte zijn gezel, en zij
gingen naar het dorp en vroegen zeer vlijtig, waar ergens een jonkvrouw ziek lag;
maar al de lieden van het dorp zeiden, dat zij van geen zieke jonkvrouw wisten. Toen
werden de broeders zeer droevig en wilden weer weggaan. Doch er kwam een mensch,
die hun zeide, dat er eene arme maagd ziek lag aan het einde van het dorp, eens
herders dochter. Toen werden de broeders blijde en gingen daarheen en vonden de
maagd liggen op het stroo, maar zij zagen niemand bij haar. En zij groetten haar en
spraken haar toe. Toen sprak de maagd tot hen en zeide: ‘Broeders, doet uwe kovelen
af en bidt God, dat hij u geve te zien het schoone gezelschap, dat hier vergaderd is’.
Toen vielen zij neder op hunne knieën, en trokken hunne kovelen af, en zagen al de
schoone jonkvrouwen, die hun op den weg waren voorbijgegaan, met vele engelen
bij haar. En zij zagen ook onze lieve vrouwe Maria, die de schoonste was van haar
allen. En zij had een schoonen rozenkrans in hare hand. En zij begonnen zeer zoetelijk
te zingen, en ontvingen de ziel van de jonkvrouw. En onze Lieve Vrouw zette haar
den krans op het hoofd, en zoo werd zij gevoerd naar den hemel’.
Hierbij, mijne Heeren, zal ik het laten. Bedrieg ik mij, of heb ik u heden eenig
letterkundig genot bereid? Zoo ja, erkent dan met mij, dat onze middeleeuwsche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

43
proza-literatuur niet zoo arm is, als men u wil doen gelooven, en dat met name de
stichtelijke proza-literatuur van ons voorgeslacht edelgesteenten bevat voor hem, die
er naar zoekt.
Met hulde, niet slechts aan de vroomheid, maar ook aan de letterkundige kunst
van dat voorgeslacht, open ik deze Jaarlijksche Vergadering.
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Bijlage II.
Verslag van den Secretaris.
M. H!
Al mocht het afgeloopen jaar voor de Maatschappij in vele opzichten voorspoedig
zijn, toch leed zij reeds korten tijd na de vorige Jaarlijksche Vergadering een gevoelig
verlies door het overlijden van haar verdienstelijken Secretaris, den Heer W.P.
Wolters, aan wiens nagedachtenis onze Voorzitter reeds eenige woorden van hulde
heeft gewijd. Ook behoef ik U wel niet te herinneren aan twee onzer Leidsche leden,
de Hoogleeraren G.A. Wilken en A. Kuenen, ons in den loop van dit jaar ontvallen,
daar hun roem ook vèr buiten onze Maatschappij en vèr buiten ons vaderland zal
blijven voortleven. Behalve de reeds genoemden, betreuren wij nog het overlijden
onzer medeleden D.M. Maaldrink te Twello, N. Bosboom te 's-Gravenhage, J. Moll
te 's-Gravenhage, Th. M. Tromp te 's-Gravenhage, Dr. D. Burger te Amersfoort, J.B.
Rietstap te 's-Gravenhage, Dr. J. Beckering Vinckers te Groningen, P.H. Witkamp
te Wijchen bij Nijmegen, Jhr. Mr. D. van Akerlaken te Hoorn, J.H. Meyer te
Amsterdam, M.L. van Deventer te Prinsenhage, L.H. Schutjes te Orthen, Mr. J. de
Wal te Arnhem, Dr. F.G. Slothouwer te Leeuwar-
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den, Dr. D. Harting te Enkhuizen, F.H.W. Kuypers te Nijmegen, Mr. W.I. Baron
d'Ablaing van Giessenburg te 's-Gravenhage, Dr. J.F. van Hengel te Hilversum.
Van de buitenlandsche leden, die ons ontvielen, herinner ik U slechts aan de
beroemde namen van Friedrich Zarncke, Bernhard ten Brink en Friedrich von
Bodenstedt.
Bij zijn overlijden vermaakte Mr. J. de Wal, oud-hoogleeraar te Leiden, die
verscheidene malen het voorzitterschap onzer Maatschappij heeft bekleed, ons eene
belangrijke verzameling van boeken en handschriften betreffende het Hooger
Onderwijs, welk legaat door het Bestuur met dankbaarheid is aanvaard. Doch dit is
niet het eenige blijk van belangstelling, dat de Maatschappij heeft ondervonden. Bij
hare ontbinding heeft namelijk de Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen
eene som van ƒ 800 ter beschikking der Maatschappij gesteld, opdat deze zoude
worden besteed tot het aankoopen van boeken over buitenlandsche
litteratuurgeschiedenis. Ook zijn wij bijzonderen dank verschuldigd aan den Heer J.
Bosboom Nzn. te 's-Gravenhage, welke ons eene belangrijke verzameling
handschriften, afkomstig van zijne tante Mevrouw Bosboom-Toussaint, benevens
vertalingen van Majoor Frans in 't Duitsch, Zweedsch en Russisch, ten geschenke
aanbood.
Op de Maandelijksche Vergadering van 2 October 1891 legde Mr. S.J. Fockema
Andreae het praesidium neder en werd deze waardigheid opgedragen aan Dr. J.G.R.
Acquoy, welke haar aanvaardde, niet omdat hij voor zich verlangde nog eenmaal het
voorzitterschap te bekleeden, maar alleen uit liefde voor de Maatschappij. In die
zelfde bijeenkomst trad Dr. P.J. Cosijn als bestuurslid op en werd het ambt van
Secretaris-Bibliothecaris,
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dat gedurende de ziekte en na het overlijden van den Heer Wolters met welwillendheid
door Dr. A. Kluyver was waargenomen, tijdelijk opgedragen aan het nieuw benoemde
lid Dr. C.C. Uhlenbeck.
Prof. Acquoy opende de rij der sprekers op de Maandelijksche Vergaderingen met
eene ‘Geschiedenis der Psalmwijzen, bij de Nederlandsche Hervormden in gebruik’.
Het is bekend, dat deze wijzen ontleend zijn aan de Fransche psalmberijming van
Marot en Beza. Spreker toonde aan, dat 83 melodieën door Louis Bourgeois deels
zijn geredigeerd, deels gecomponeerd, terwijl zekere Maître Pierre te Genève, van
wien verder niets bekend is, het werk met 40 oorspronkelijke en 27 aan Bourgeois
ontleende zangwijzen heeft aangevuld. De heer Acquoy deed opmerken, dat al deze
Psalmen in de oude Gregoriaansche toonsoorten zijn gesteld en oorspronkelijk op
heele en halve noten werden gezongen. Door den invloed der nieuwe muziek sinds
ongeveer 1600 zijn er evenwel verbasteringen in gekomen, die bij de uitgave der
nieuwe Psalmberijming in 1773 officiëel zijn vastgesteld. Ware dit niet geschied,
dan zou het kerkgezang der Nederlandsche Hervormden een archaïstisch karakter
hebben behouden, door welks eigenaardigheid het zich van de hedendaagsche
wereldlijke muziek ten eenenmale zou onderscheiden, indien althans de organisten
de noodige kennis van de oude toonsoorten hadden, om iederen psalm te begeleiden
naar zijn eigen aard.
In de Vergadering van November hield Prof. Land eene rede over ‘Arnold Geulincx
als essayist’. Nadat hij in korte trekken het leven van den Leuvenschen hoogleeraar
had geschetst, gaf spreker een uitvoerig overzicht van Geulincx' werkzaamheid aan
de universiteit, waar hij zijn ambt bekleedde, in het bijzonder van
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de Disputationes quodlibeticae, welke in 1653 te Antwerpen het licht zagen en in
1665 te Leiden werden herdrukt. Prof. Land doet ons Geulincx kennen als een
vriendelijk, opgewekt en geestig man, vol ernst en ijver om de waarheid te zoeken,
van welke karaktertrekken de Disputationes, waarvan spreker er eenige in vertaling
mededeelde, het beste getuigenis afleggen.
In December voerde Dr. du Rieu het woord over ‘Nederlandsche kolonies in
Duitschland’, tijdens de twaalfde en dertiende eeuw gesticht, zoowel aan de
Beneden-Elbe als in Holstein. Onder de bewijsgronden voor deze kolonisatie voert
spreker aan, dat de Aartsbisschop van Bremen in het begin der twaalfde eeuw
Nederlanders naar zijn aartsbisdom deed overkomen en hun stukken land toedeelde
in erfelijk bezit. Ook hebben verschillende plaatsen in 't Bremensche en den omtrek
reeds vroegtijdig namen, die aan Holland herinneren, zooals Holländerkerke en
Holländerhufe.
De eerste rede in het jaar 1892 werd door Dr. A. Beets gehouden, welke de
‘Verdietsching van vreemde woorden’ besprak en curieuze bijzonderheden
mededeelde omtrent dwaze purismen uit vroeger en later tijd. Spreker verklaarde
zich evenwel niet tegen het beginsel van verdietsching, doch sprak de meening uit,
dat purismen slechts dan veroorloofd zijn, als zij niet het uiterlijk hebben van
navolgingen naar 't model van uitheemsche woorden, maar aan de eischen van
ongedwongenheid en goeden smaak voldoen.
In Februari hield Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck eene voordracht, getiteld ‘Het
Beleg en Ontzet van Leiden ten tooneele gebracht’, waarin hij de verschillende
tooneelstukken behandelde, welke de Leidsche gebeurtenissen van 1574 tot onderwerp
hebben. In 't algemeen
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werden deze stukken bestemd om op den derden October te worden gespeeld. Spreker
stelde in 't licht, hoezeer de meeste afwijken van de historische waarheid.
Op de Maandelijksche Vergadering van Maart besprak Prof. Cosijn het
Oudgermaansche Hildebrandslied. Hij leverde eene critiek op hetgeen elders over
dezen tekst is geschreven en sloot zich in hoofdzaak bij den Duitschen geleerde
Kögel aan, die 't Hildebrandslied als oorspronkelijk Saksisch beschouwt. Het bezwaar,
dat het woord suâsat tegen deze meening oplevert en door sommigen als
onoverkomelijk wordt beschouwd, trachtte spreker door eene conjectuur (suâs sunu
in plaats van suâsat chind) uit den weg te ruimen.
Prof. Fruin voerde op de Aprilvergadering het woord over ‘de Cause célèbre van
Onno Zwier van Haren’, waarover hij vele nieuwe bijzonderheden aan 't licht bracht.
Spreker maakte duidelijk, hoe eene indiscretie van den bekenden Staatsman tot
eindelooze scènes aanleiding gaf en door de schoonzoons in volle oprechtheid, maar
zeer oncritisch werd overdreven, hoe beide partijen in hun gelijk meenden te zijn,
in één woord, hoe ook in deze tragedie minder kwade trouw dan wel onverstand de
hoofdrol heeft gespeeld.
Behalve de voordrachten, kwamen er ook nog andere quaesties op de
maandelijksche vergaderingen ter sprake; zoo deed Prof. Land eene mededeeling
over 't woord sjamberloek, waaraan op eene volgende bijeenkomst door Dr. Kluyver
het een en ander werd toegevoegd, en maakte Dr. J.W. Muller eenige litterarische
bijzonderheden omtrent Borger's Ode aan den Rijn bekend.
Ik heb nog slechts mede te deelen, dat Dr. Beets tot lid der Taalkundige Commissie
werd gekozen, en tot lid der Historische Commissie Dr. P.L. Muller.
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Naar ik vertrouw, is het U, mijne Heeren! uit dit korte overzicht gebleken, dat de
Maatschappij met ijver voortgaat op den weg, vóór meer dan eene eeuw door haar
ingeslagen, en dat zij ook op den thans voleindigden jaarkring met voldoening mag
terugzien. En zekerlijk spreek ik in uw aller geest, als ik der Maatschappij een krachtig
leven toewensch voor de jaren, die nog zullen komen, want haar ouderdom is geen
beletsel om mede te gaan met de eischen van een nieuwen tijd, maar geeft haar slechts
wederstandsvermogen te meer om aan tegenspoed het hoofd te bieden.
C.C. UHLENBECK.
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Bijlage III.
Verslag van den Bibliothecaris.
M.H.!
Als tijdelijk Bibliothecaris ben ik verplicht nog eenige oogenblikken uwe aandacht
te vragen voor een verslag omtrent de uitbreiding onzer boekerij. U allen ligt nog
versch in de herinnering, hoe vóór twee jaren de Heer James de Fremery te
's-Gravensande eene aanzienlijke geldsom aan de Maatschappij ten geschenke gaf
ten behoeve der Bibliotheek. Ook thans hebben wij weder eene groote aanwinst te
danken aan de schenking, ons door de ontbonden Vereeniging van Nederlandsche
Letterkundigen aangeboden. Het was de uitdrukkelijke wensch van de Bestuurders
dezer Vereeniging, dat de ƒ 800, aan de Maatschappij geschonken, tot den aankoop
van werken op het gebied der Europeesche litteratuurgeschiedenis zouden worden
gebruikt. Advies omtrent de boeken, welke in de termen vielen om voor dit fonds te
worden aangekocht, zoude gegeven worden door Prof. ten Brink. In overleg met den
Heer ten Brink zijn reeds talrijke werken aangekocht, grootendeels betrekking
hebbende op de Middeleeuwsche Letterkunde en in 't bijzonder op den sagenkring
van koning Arthur en 't Heilige Graal, die voor zoovelen een bron van onderzoekingen
is ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

54
weest. Maar ook de jongere tijd werd niet uit 't oog verloren, getuige de menigte
geschriften betreffende moderne Fransche auteurs, waarmede onze Bibliotheek door
de mildheid der ontbonden Vereeniging is verrijkt. Mogen de Keltische teksten van
den Arthurcyclus, thans in 't bezit der Maatschappij gekomen, eene aansporing wezen
voor onze taalgeleerden om ook dezen tak van den Indogermaanschen taalstam, die
tot nog toe te karig in onze bibliotheken was vertegenwoordigd, te gaan beoefenen!
Werd door deze schenking onze Bibliotheek met werken over buitenlandsche
letterkunde verrijkt, de Bibliotheek-Commissie is voortgegaan om verschillende
werken aangaande de Nederlandsche taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde
voor de Maatschappij aan te koopen, waartoe vooral door enkele belangrijke
verkoopingen gelegenheid werd gegeven. Ik maakte reeds melding van 't geschenk
van den Heer N. Bosboom, dat hoofdzakelijk uit de handschriften van uitgegeven
en onuitgegeven romans van Bosboom-Toussaint bestaat, maar ook bescheiden
betreffende het Leycestersche tijdvak, brieven van verschillende letterkundigen en
vertalingen van Majoor Frans bevat. Verder hebben nog vele anderen onze Bibliotheek
door hunne vrijgevigheid vermeerderd, voor wier boekgeschenken ik onder
dankbetuiging naar de lijst der aanwinsten kan verwijzen, die in de Handelingen zal
worden gedrukt.
Ten slotte moet ik, namens de Maatschappij, mijn dank betuigen aan de Directie
en de beambten der Rijks-Bibliotheek, welke steeds met dezelfde welwillendheid en
belangstelling voortgaan zorg te dragen voor onze boekerij.
C.C. UHLENBECK.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij werd vermeerderd door
I. GESCHENKEN.
A. HANDSCHRIFTEN.
J. B o s b o o m N z .
A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT, Verschillende werken. Eig. Inhoud:
Ia.

Raymond de schrijnwerker.

b.

Raymond. Roman in gesprekken. (1ste
ontwerp).

II.

De terugkeer van Golgotha. (1ste
ontwerp).

III.

Fragment eener autobiographie.

IV.

Een en ander naar aanleiding van de
feestelijke hulde, Nic. Beets aan te bieden
13 Sept. 1884.

V.

Voorrede voor de volksuitgave van ‘De
Delftsche Wonderdokter’.

VI.

Aan Ds. J.P. Hasebroek. Opdracht van
den 3den druk van ‘De Graaf van
Devonshire’.

VII.

De Molenaar van Mühlberg. Historische
(onvoltooide) novelle.

VIII.

De Cornetjes. Onvoltooide novelle.

IX.

‘En Desespereert nimmer’. Bij de
beeltenis van J. Pz. Koen. 13 Sept. 1883.
Hierbij zijn gevoegd:

X.

JOH. BOSBOOM, Eenige mededeelingen
omtrent het leven van Mevr.
Bosboom-Toussaint.

XI.

Eenige aanteekeningen en uittreksels door
of voor Mevr. Bosboom gemaakt ten
behoeve van haren ‘Graaf Leycester’
(hierbij een door Leycester eig. get. brief,
2 Aug. 1586, aan Corn. van Nienborch;
een eig. get. stuk, met gegraveerd portret,
van Elb. Leoninus; een door J. de
Drencwairt, 25 Aug. 1588, eig. get. stuk;
een eig. brief, 15 Aug. 1591, van Petr.
Forestus aan Franc. Raphelingen, eenige
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XII.

Brieven, gericht aan Mevr. Bosboom
(gedeeltelijk vóór häar huwelijk), en
eenige aan Joh. Bosboom, t.w. van:
L.R. Beynen. - J. Bosscha. - A.J. de Bull.
- F. Buloz. - J.H. Burlage. - I. da Costa 3
(waaronder] met eig. gedicht: ‘Op de
afbeelding van den Vader des
Vaderlands’). - Ch. Ewings 8. - J. Geel 3
(met een br. van Geel aan H.W.
Tydeman). - P.A. de Génestet. - G. Groen
van Prinsterer 2. - O.G. Heldring. - Abr.
des Amorie van der Hoeven. - M. des
Amorie van der Hoeven. - C. Busken
Huet 2 (aan Joh. Bosboom). - J. van
Lennep. - N. Pieneman. - E.J. Potgieter
13 en 2 ongedat., benevens 3 fragmenten.
- Sophie Potgieter 2. - G.D.J. Schotel 4.
- G.H. van Senden. - J.A. Alberdingk
Thijm (met eig. gedicht: ‘Ons
Najaarslied’. Oct. 1854). - H. Tollens 3.
- H.W. Tydeman 3. - C.A. Wilkens 29
(w.o. een aan Joh. Bosboom).

XIIIa.

A. Beeloo, ‘Voor anker, tusschen Texel
en den Helder’. Eig. gedicht.

b.

S.J. van den Bergh, ‘Aan Joh. Bosboom.
Jan. 1852’. Eig. gedicht.

c.

J.P. Hasebroek, (Het slot van Wijk bij
Duurstede) 15 Dec. 1845. Eig. gedicht.
Mej. S p i j k e r .
H.J. SPIJKER. (Verschillende papieren aangaande)

I.

Brieven aan Spijker van:
P.P. van Bosse 3. - W. Broes. - J.
Clarisse. - S. van Heemstra. - W.A. van
Hengel. - F.W.F.T. van Pallandt van
Keppel. - J. van Rosenthal. - J.R.
Thorbecke 12.

II.

Brieven aan Mevr. Wed.
Spijker-Broedelet van:
J.F. Asma. - F.W.B. van Bell. - P.A.S.
van Limburg Brouwer. - B. ter Haar. W.A. van Hengel. - C. Hooyer. - A.
Kuenen. - J.F. Kuyper. - A.D. Loman. -
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J.H. Maronier. - J.H. Scholten. - J.D.
Stetterogge. - J.H. Stuffken. - J.R.
Thorbecke.
III.

Toespraak door H.J. Spijker uit naam van
het Haagsch Genootschap gehouden bij
gelegenheid van den 90sten verjaardag van
W.A. van Hengel (zie Dr. J.G.R. Acquoy,
Levensber. Mij. der Ned. Letterk. 1871,
blz. 328).
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IV.

Toespraken gehouden bij het graf van
H.J. Spijker: door C.E. van Koetsveld en
door J.A. Jolles (zie Dr. Acquoy, t.a.p.
blz. 329).

L e g a a t D e Wa l .
Aanteekeningen en excerpten betreffende de Nederlandsche studenten in het
buitenland, te Bologna, Erfurt, Genève, Heidelberg, Herborn, Jena, Keulen, Marburg,
Orleans, Padua, Praag, Rostock, Steinfurt, en betreffende vreemdelingen die te Leiden
studeerden.
Excerpt uit het album van Franeker en Groningen.
Excerpten betreffende Daventria erudita, de regeering van Leeuwarden, het Hof
van Friesland, dat van Gelderland en dat van Holland.
Collectanea betreffende de Noordsche mythologie, Nederlandsche oudheden, den
Saksenspiegel, Nederlandsche rechtsgeschiedenis, Nederlandsche staatsinstellingen,
Nederlandsch strafrecht en Nederlandsche en andere rechtsgeleerden.
Aanteekeningen op Van der Keessel's theses.
Rechtsgeleerde Aanteekeningen op het Woordenboek van De Vries en Te Winkel
en Nalezingen op dat Woordenboek.
Het onuitgegeven leven van Bonifacius; aanteekeningen op het geslacht Matthaeus.
Zeer talrijke Nalezingen op het Biographisch Woordenboek van Van der Aa.
Mevr. Wed. W i g g e r s v a n K e r c h e m .
Eenige Keur-Dichten raakende de Provincie van Holland, van de Jaaren 1614,
1654, 1672 &c. Alsmede eenige raakende de Provincie van Utrecht van de Jaaren
1743 en 1746. Afschrift, einde der 18de eeuw, 19 bl. fo.
Politieke gedichten in afschriften der 17de eeuw.

B. BOEKEN EN OVERDRUKKEN.
Association des étudiants de Budapest.
Les Roumains Hongrois et la nation Hongroise etc. Budap. 1891.
C o m m . d. A t h e n a e u m -B i b l i o t h e e k t e D e v e n t e r .
MOLIÈRE, Le Misanthrope en Amphitryon, vert. d.A. O o m s . Deventer.
Catalogus der Handschriften berustende op de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer.
Deventer 1892.
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F. d e B a s .
F. d e B a s . M.D. Graaf v. Limburg Stirum. Den Haag 1890.
H.J. B i e g e l a a r .
H.J. B i e g e l a a r . Eer uwen vader en uwe moeder. Proeve eener verklaring van
het vierde gebod. 2de herz. druk. Venloo 1889.
P.J. B l o k .
P.J. B l o k . Geschiedenis van het Nederlandsche volk. I. Gron. 1892.
P.J. B l o k . Verslag aangaande een voorloopig onderzoek in Engeland naar
Archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 's-Gravenh. 1891.
Ch. Boissevain.
C h . B o i s s e v a i n . Dertig jaar uit het leven van Generaal Verspyck. Amst. 1892.
A.C. B o n d a m .
Verslag omtrent de oude Gemeente- en Burgerlijke-standsarchieven in
Noord-Brabant. Mei 1891.
G.H.v. B o r s s u m Wa a l k e s .
G.H.v. B o r s s u m Wa a l k e s . Vervolg van Friesche klokke-opschriften. Leeuw.
1891.
J. B o s b o o m . N z .
A.L.G. BOSBOOM TOUSSAINT, De terugkeer van Golgotha. Amst. 1862.
A.L.G. BOSBOOM TOUSSAINT, Major Franz, übers. v. STEPHAN BORN. Leipz. o.J.
A.L.G. BOSBOOM TOUSSAINT, Major Frans. Ofvers. af M.A. GOLDSCHMIDT.
Stockh. (1883).
A.L.G. BOSBOOM TOUSSAINT, The Granite monthly. Vol. III, 5-12; IV, 1-4,
bevattende eene vertaling van Majoor Frans.
A.L.G. BOSBOOM TOUSSAINT, Eenige nummers van den Novyi Russkij Bazar
1884, bevattende gedeeltelijk de Russische vertaling van Majoor Frans.
V. B o u t o n .
V. B o u t o n . Wapenboeck ou Armorial de 1334 à 1372. IV. Armorial. Paris 1892.
E.J. B r i l l .
ALMANAK voor Texel, Vlieland en Terschelling 1874.
E. MEEUSSEN & G.D.J. SCHOTEL, Gelegenheids-versjes enz. bij gelegenheid van
't overlijden van freule A.F.V. van Heemstra 1872.
F.C. WILSEN, Naar Atjih. Samarang. Z.j.
Jan Broeckaert.
J a n B r o e c k a e r t . Dendermondensche drukpers. Denderm. 1890.
C.P. B u r g e r J r .
C.P. B u r g e r J r . Sechzig Jahre aus der älteren Geschichte Roms 418-358. Amst.
1891.
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C.P. B u r g e r J r .
C.P. B u r g e r J r . De bello cum Samnitibus secundo. Harl. 1884.
C.P. B u r g e r J r . De beperkte aansprakelijkheid van den schuldenaar in het
hedendaagsche en in het oude zeerecht. Leid. 1889.
J.F.W. C o n r a d .
J.F.W. C o n r a d . Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas. La Haye
1890.
P.J. C o s i j n .
P.J. C o s i j n . Aanteekeningen op den Beowulf. Leid. 1892.
National Council of congregational churches of the United
States.
Proceedings at the unveiling of the John Robinson Memorial Tablet in Leyden,
Holland, July 24, 1891. Boston 1891.
N.A. C r a m e r .
VONDEL'S Lucifer, uitg. d. -. Zwolle (1891). (Zwolsche herdrukken III & IV).
J. D i r k s .
J. D i r k s . Penningkundig Repertorium. III, IV. Leeuw. 1891.
C. D i r k s e n .
C. D i r k s e n . Ostfriesische Sprichwörter u. sprichwörtl. Redensarten und
sprachliche Anmerkungen. II. Ruhrort 1891.
C. D i r k s e n . Meidericher Sprichwörter, sprichwörtl. Redensarten und
Reimsprüche mit Anmerkungen. Meiderich 1890.
J.I. D o e d e s .
J.I. D o e d e s . Collectie van Rariora, inzonderheid Godsdienst en Theologie. 2de
uitg. Utr. (1891.)
S.C.v. D o e s b u r g h .
W.G.C. BIJVANCK, Parijs 1891. Notities. Leid. 1891.
F. LAPIDOTH, Portretten en landschappen. Leid. 1891.
Los en Vast. 1891, 2-4; 1892, 1.
N.J. SINGELS, Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Leid. 1892.
W.P. WOLTERS, Uit stad en land. 2 dln. Leid. 1891.
C h . M. D o z y .
F. VAN AKEN, Mengelschriften voor de jeugd. Amst. 1803.
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H. v a n D r u t e n .
H. v a n D r u t e n . De Bijbel en de volkstaal. Nijm. (1891).
Fl. van Duyse.
Oude Nederlandsche Liederen, uitg. door -. Bruss. 1891.
H.J. E y m a e l .
C. HUYGENS' Zede-printen, vermeerderd met de tot dusver onuitgegeven print van
‘een professor’ en van inleiding en aanteekeningen voorzien door -. 1ste St. Gron.
1891.
J.J.A.A. F r a n t z e n .
J.J.A.A. F r a n t z e n . Kritische Bemerkungen zu Fischarts Uebersetzung von
Rabelais' Gargantua. Strassb. 1892.
James de Fremery.
[J a m e s d e F r e m e r y ] Californië. Uittreksels uit de consulaire jaarverslagen.
de
2 bundel 1876-90. 's-Gravenh. 1891.
J. ARMSTRONG, Poetical works. Lond. w.y.
R. BLACKMORE, Poetical works. Lond. w.y.
W. BROOME, Poetical works. Lond. w.y.
Cecilia or memoirs of an heiress. Dresd. 1790.
JOH. CLAESSEN, Leerdam tegen zijnen ondergang gewaarschuwd enz. Amsteld.
1787.
W. CONGREVE, Poetical works. Lond. w.y.
E. FENTON, Poetical works. Lond. w.y.
Gezangen voor de Achtbare Orde en Vlijt, gevestigd in het Oosten van
Gorinchem. Gor. 5832 (1832).
G. GRANVILLE, Poetical works. Lond. w.y.
J. HAMMOND, Poetical works. Lond. w.y.
A.W.F. HERCKENRATH, Het gesticht voor behoeftige Cretinenkinderen, opgericht
door Dr. Guggenbühl enz. Amst. 1842.
De Librye. 1887-89. No. 1-10.
C. MEINERS, Letterkundige handleiding tot aanmoediging van eigenen arbeid en
het beoefenen van de schriften der ouden, uitg. d.H.T. Troskes. Leid. 1821.
E. MOORE, Poetical works. Lond. w.y.
TH. OTWAY, Poetical works. Lond. w.y.
J.V. OUDENHOVEN, Ingebroken Alblasser-waert, in Zuyd-Hollandt, vervangende
desselfs situatie, groote, dijckagien, oude ende nieuwe inbreuken enz.. Leid 1741.
N. ROWE, Poetical works. Lond. w.y.
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James de Fremery.
E.B. UNDERWOOD, The use of oil to lessen the dangerous effect of heavy seas.
Washington 1887.
T. DE WIT, A discourse delivered in the North Reformed Dutch church in the city
of New York Aug. 1856. New York 1857.
6 div. Leerredenen van C.H.V. HERWERDEN CHZ.
2 div. Leerredenen van W. FRANCKEN AZ. en H.H. VIERVANT.
1834 23 Mrt. 1884. De Herv. Gemeente aan de Dedemsvaart gedurende haar
50-jarig bestaan. Feestrede door A. VOORHOEVE en toespraken gehouden door H.
KOOPS en anderen.
Zestien brochures, leerredenen, pamfletten enz.
R. F r u i n .
Bijdragen v. Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde. 3de Rks., VI, 2-4; VII, 1.
R. F r u i n T h . A z .
R. F r u i n T h . A z . De Middeleeuwsche Rechtsbronnen der kleine steden v.h.
Nederdersticht v. Utrecht. I. 's-Gravenh. 1892.
Verslagen omtrent oude Gemeente- en Waterschapsarchieven in de provincie
Utrecht 1888-1891. Utr. 1888-91.
Gemeentebestuur van Leiden.
Verslag 1891. Leid. 1892.
Gemeentebestuur van Nijmegen.
J.G. CH. JOOSTING, Inventaris van h. Oud-Archief der Nijmeegsche
broederschappen. Nijm. 1891.
D. H a r t e v e l t .
I.D. FRANSEN V.D. PUTTE. Atjeh. Schied. 1866.
Eugène Hatin.
E u g è n e H a t i n . Théophraste Renaudot. L'absolue verité sur sa vie et ses
oeuvres. Paris 1892.
P. H a v e r k o r n v. R i j s e w i j k .
P. H a v e r k o r n v. R i j s e w i j k . Notice descriptive des tableaux et sculptures
du Musée de Rotterdam. Rott. 1892.
C.J. H e e r i n g .
Surinaamsche Almanak. 1820, 21, 25, 27-30, 32-34, 36-41, 43, 45, 59-60, 88-90.
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J. H e r d e r s c h e ê .
J. H e r d e r s c h e ê . De Wonderverhalen des Bijbels. Naar het Duitsch. Leid. 1892.
C. H o f s t e d e d e G r o o t .
C. H o f s t e d e d e G r o o t . Arnold Houbraken in seiner Bedeutung f. die
holländische Kunstgeschichte. Haag 1891.
H. J e l l i n g h a u s .
H. J e l l i n g h a u s . Die niederländischen Volksmundarten. Norden-Leipz. 1892.
G. J o n c k b l o e t .
G. J o n c k b l o e t . Lief en leed. Batavia 1891.
P.H.v.d. K e m p .
P.H.v.d. K e m p . De Quarantaine- en epidemie-voorschriften in Ned. Indië. Batavia
1892.
J.H. K e r n .
De Limburgsche Sermoenen, uitg. d. -. 1ste en 2de afl. Gron. 1891.
A.M. K o l l e w i j n N z .
Tijdschrift voor Geschiedenis. VI, 4-6; VII, 1.
F. L a t e n d o r f .
F. L a t e n d o r f . Friedrich Försters Urkunden-Fälschungen zur Geschichte d.J.
1813 mit besonderer Rücksicht auf Theodor Körner's Leben und Dichten. Poesneck
1891.
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 .’
AESCHYLUS, Prometheus, treurspel vert. d.W. HECKER. Gron. 1890.
M. ARNOLD, The study of Celtic literature. Lond. 1891.
R. KOOPMANS VAN BOEKEREN, Nog wat knutselwerk. Amst. 1890.
M. BARRIÈRE, L'oeuvre de H. de Balzac. Paris 1890.
ELISE VAN CALCAR, De tweede Pinksterdag. 2 dln. 's-Gravenh. 1891.
H. TH. CHAPPUIS, Vrouwenharten. 2 dln. Sneek 1891.
A.C.E. COHEN STUART, Kleine schetsen. Amst. 1890.
F. COPPÉE, Les paroles sincères. Paris 1891.
MARIE DAAL, De familie Van Westvoorne. 2 dln. 's-Gravenh. 1891.
C.J.B. VAN DER DUYS, W.J. Hofdijk. Edam 1890.
E. FAGUET, Notes sur le théatre contemporain. 2e série. Paris 1890.
G. FLAUBERT, Correspondance. Paris 1891.
ANNIE FOORE, Bogoriana. Haarl. 1890.
C.G. COBET, Brieven aan Geel, uitg. door R. FRUIN en H.W. VAN DER MEY. Leid.
1891.
FRANCISCA GALLÉ, Zonder omwegen. 2 dln. Amst. 1891.
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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 ’.
JOSEPHINE GIESE, Sphinx. 2 dln. Amst. 1890.
TH. GILLE, La bataille littéraire. Paris 1891.
E. et J. DE GONCOURT, Journal. 2 vol. Par. 1849-51.
E. GOSSE, Robert Browning. Lond. 1890.
J. GRAM, Willem III, koning der Nederlanden. Apeldoorn 1890.
K. GROTH, Lebenserinnerungen, hrsg. v.E. WOLFF. Kiel-Leipz. 1891.
J. HERZFELDER, Goethe in der Schweiz. Leipz. 1891.
HILARIUS VAN TEISTERBACH, Mevr. Jansje Boekhout. Amst. 1890.
W.J. TEN HOET, Karel XII. Edam 1890.
J.J. HONEGGER, Das deutsche Lied der Neuzeit. Leipz. 1891.
J. HUF VAN BUREN, Ebras en Vogezen. Schoonh. 1890.
F.J.L. KRAEMER, Maria II Stuart. Utr. 1890.
H. KRUL, Haagsche Doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd.
's-Gravenh. 1891.
C.J. LUZAC, De Nederlandsche sentimenteele Roman. Amersf. 1890.
M. MAETERLINCK, La Princesse Maleine. Brux. 1890.
M. MAETERLINCK, Les aveugles. Brux. 1890.
W.F. MARGADANT, Voor drie jaren naar de Oost. Leid. 1890.
VAN DER MEER, De Italiaansche. Amst. (1890).
TH. VAN MEERENDONK, Een tweede huwelijk. Amst. 1890.
F. MISTRAL, Nerto. Provençalische Erzählung, Deutsch v.A. BERTUCH. Strassb.
1891.
E. DE MORSIER, Romanciers allemands contemporains. Paris 1890.
MULTATULI, Aleid. Amst. 1891.
W. OTTO, Bij dag en nacht op het telegraafkantoor. Amst. 1890.
JAN PEEREBOOM, Een kleine garve. Amst. 1890.
RANA NEIDA, Eene verloving. Leid. 1890.
C.C. TER REEHORST, Eene parel gelijk. Dordr. 1890.
CATHARINA VAN REES, Leopolds zoon. Arnh. 1891.
CATHARINA VAN REES, Hollands ontrouw. 2 dln. Arnh. 1890.
J.J. DE ROCHEMONT, Rudolf van Meerkerke. 2 dln. 's-Gravenh. 1890.
EMILE SEIPGENS, Langs Maas en Geul. Amst. 1890.
G.M. SLOTHOUWER, Uit mijn jongensjaren. Leid. 1890.
F. SMIT KLEINE, Schrijvers en schrifturen. Haarl. 1891.
Sodom und Gomorrha. I, II. München 1891.
LOUISE STRATENUS, Josephine de Beauharnais. Amst. 1891.
A. TRABERT, Franz Grillparzer. Wien 1890.
E. WECHSLER, Karl Frenzel. Leipz. 1890.
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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 ’.
H. VON WLISLOCKI, Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen
Zigeuner. Wien 1890.
H. L o g e m a n .
H. L o g e m a n . Elckerlijk, a fifteenth century Dutch morality and Every man, a
nearly contemporary translation, ed. by -. Gand 1892.
A. L o o s j e s .
A. L o o s j e s . Nog een en ander over het pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’.
Amst. 1891.
V. L o o s j e s .
V. L o o s j e s . Het portret van Jerôme. 2 dln. Haarl. 1891.
A.A. L o o y e n .
Verslag v.d. Directeur v.h. Kon. Kabinet v. penningen en gesneden steenen te
's-Gravenhage 1890.
J. L o u r e n s .
O. BAAS, Onze historie. 9de dr. Gron. 1891.
Bloemlezing uit DA COSTA'S gedichten. 3de dr. Leid. (1890).
M. JOEL, Anleitung zur Erlernung der russischen Sprache. Frankf. 1854.
MEYER'S Volksbücher No. 100, 101, 208, 211-215, 251-256, 366-367.
W. SCHRÖDER. Plattdüdsche Lieder un Döntjes. Leipz. o.J.
P. L o u w e r s e .
DAN. DEFOE, Robinson Crusoe's leven en zonderlinge lotgevallen. Uit het Eng.
naverteld door -. 's-Gravenh. 1891.
A.E. L u b a c h .
A.E. L u b a c h . Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der
16de eeuw. Gron. 1891.
D.M. M a a l d r i n k .
D.M. M a a l d r i n k . Cleopatra. Zutphen 1891.
D.C. M e y e r J r .
Gedenkboek, uitgegeven bij het honderdjarig bestaan der Hersteld Evengel.-Luth.
Gemeente te Amsterdam. Amst. 1891.
Ministerie van Binnenl. Zaken.
Traités et conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas depuis 1813. X, 2.
La Haye 1891.
Ministerie van Marine.
Jaarboek v.d. Kon. Nederl. Zeemacht. 1890-91. 's Hage 1891.
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N.N.
F. VAN EEEDEN, Studies. Amst. 1890.
M. SMIT, Letterkundige hommels. Almelo 1891.
A. WOUTERS, Documents concernant le canal de Bruxelles à Willebroeck. Brux.
1882.
We d . Va n d e r O s .
Inventaris der boeken, handschriften enz., gelegateerd aan de stad Vlissingen door
W. van der Os. Middelb. 1891.
L. O v e r m a n , Secret. v.d. Alg. Synode d. Nederl. Herv. Kerk.
Reglementen voor de Nederl. Herv. Kerk. Uitg. en met aant. en een uitvoerig
alphab. Register voorzien door -. 9de dr. Schied. 1891.
Lord Reay.
W. WILSON HUNTER, Bombay 1885-90. A study in Indian administration. Lond.
w.y.
W.N. d u R i e u .
Een geheel volledig ex. van de uitgaven der Maatsch. tot bevordering der
Bouwkunst, bestaande uit:
1. Bouwkundige Bijdragen. 1843-80. I-XXVI. Amst. 1843-80.
2. Bouwkundig Tijdschrift. 1881-91. I-XI, 1-3. Amst. 1881-91.
3. Bouwkundig Weekblad. 1882-89. I-IX. Amst. 1882-89.
4. Verzameling van bouwkundige Ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de
Maatschappij t. bev. der Bouwkunst. Amst. 1855-71.
5. Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Uitg. d. de Mij. t. bev. der
Bouwkunst. Amst. 1854-76.
6. Eene verzameling van wetten, rapporten, prijsvragen, prospectussen enz. der
Maatschappij.
E. BOURLIER et E. LACHERET, Souvenir du troisième centénaire de l'Église
Wallonne de la Haye. La Haye 1891.
J. GRANIER, Topographie médicale de l'île de Walcheren. Breda 1813.
A. IPSEN, Holland. Naar het Deensch door M.A.S. MEYBOOM. (Feuilleton v. Het
Vaderland 1892).
J. LUIKEN, Het leerzaam Huisraad. Leid. (1890).
J. LUIKEN, De Bykorf des gemoeds. 2 dln. Leid. (1890).
J. LUIKEN, Spiegel van het Menschelyk Bedrijf. Leid. (1891).
J. LUIKEN, Beschouwing der Wereld. 2 dln. Leid. (1891).
J. LUIKEN, Vonken der Liefde Jezus. Leid. (1890).
J. LUIKEN, 's Menschen Begin, Midden en Einde. Leid. (1890).
P. PASCAL, Elie Bénoist et l'église reformée d'Alençon. Paris 1892.
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J.A. d e R i j k .
J.A. d e R i j k . Aan Hare Majesteit Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Z.p.e.j.
H.A.M. R o e l a n t s .
F. DE BAS, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 11. Schied. 1891.
Het leven van Z.M. Koning Willem III, zijne regeering en zijn tijd. Schied. 1890.
Th. M. R o e s t .
Th. M. R o e s t . Catalogue du Cabinet numismatique de la fondation Teyler. Harl.
1892.
P. R o m e y n .
P. R o m e y n . Drie forsche Karakters. Jeremia de Profeet. Phocion. Cato van
Utica. Leid. 1891.
Armand Sassen.
A r m a n d S a s s e n . Rijkspostspaarbank. Statistisch-historisch overzicht.
1881-1891. Franeker z.j.
Verslag Rijkspostspaarbank 1891.
A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n .
A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n . Partij of Beginsel? 's-Gravenh. 1892.
We d . C. S e p p .
C. SEPP, Het Staatstoezicht op de godsdienstige letterkunde in de Noordelijke
Nederlanden. Leid. 1891.
G.W. v a n S i c l e n .
ANDREW CARNEGIE, De zegevierende Republiek enz. Uit het Eng. in het Nederl.
overgebracht door -. New York 1891.
L.H. S l o t e m a k e r .
L.H. S l o t e m a k e r . Toespraak bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der
Geld. Maatschij voor Geschied- en Letterkunde 20 Febr. 1892. Z.p.
J. S m i t s v. N i e u w e r k e r k .
J. LE FRANCQ VAN BERKHEY, Aan de getrouwe en echte Patriotten van Leydens
edele en manhafte Schutterije. Z.p.e.j.
Een bundel brochures van -.
H.J. SCHIMMEL, Leidens ontzet. Z.p.e.
J.W. S t a a t s E v e r s .
J.W. S t a a t s E v e r s . Gelderlands voormalige steden enz. Arnh. 1891.
K. S t a l l a e r t .
De Bervoete Broers, een Zuid-Nederlandsch kluchtspel uit het midden der XVIde
eeuw, voor de eerste maal uitg. d. -. Antw. 1891.
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M. v a n S t a v e r e n .
M. v a n S t a v e r e n . Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr. J. Blasius.
Z.p.e.j.
F.A. S t o e t t .
Die Borchgravinne van Vergi, uitg. d. -. (Klassiek Letterkundig Panthéon 127).
Zutphen 1892.
J.J. v a n To o r e n e n b e r g e n .
PHILIPS VAN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, Godsd. en kerkel. Geschriften, uitg.
d. -. III. 's-Gravenh. 1891.
C.C. U h l e n b e c k .
C.C. U h l e n b e c k . en J.L. BERNS, Verslagen aangaande een onderzoek in de
Archieven van Rusland, en naar Archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van
Friesland. 's-Gravenh. 1891.
Universiteit te Groningen.
Jaarboek 1890/91. Gron. 1890.
J. Ve r d a m .
J. Ve r d a m . Over Wetenschap en wetenschappelijke methode. Haarl. 1891.
Ve r e e n i g i n g t. b e v o r d e r i n g v.d. b e l a n g e n d. B o e k h a n d e l s .
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederl. boekhandel. II. Brieven van DANIËL
ELSEVIER aan Nicolaas Heinsius (9 Mei 1675-1 Juli 1679). Amst. 1890.
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederl. boekhandel. III. Een veertigjarige
uitgevers loopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden 1851-1 Jan. 1891. Amst. 1891.
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederl. boekhandel. IV. J.T. BODEL
NYENHUIS, De Wetgeving op boekhandel en drukpers. Amst. 1892.
R.W.P. d e V r i e s .
SAMUEL COSTER'S Boere-klucht, met eene inleiding en aanteekeningen voorzien
door R.K. KUIPERS. Amst. 1891.
Jaarboekje v.h. Kon. Genootschap ‘Natura Artis Magistra’ 1857.
S.G. d e V r i e s .
Feestrede, toespraken, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan des Gezelschaps ‘Oefening in Wetenschappen’ te Haarlem. 1848.
B.G. d e V r i e s v a n H e y s t .
BOËTHIUS, Vertroostinge der Wijsbegeerte, vert. d.M. GARGON. Amst. 1722.
Het klooster van Diepeveen, HS., uitg. en toegel. door W.R.E.H. OPZOOMER.
's-Gravenh. 1886-87.
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J. Wa t t s d e P e y s t e r .
J. Wa t t s d e P e y s t e r . The Wirtembergers in the Black Forest in Aug. 1870.
New York 1891.
J. Wa t t s d e P e y s t e r . Before, at, and after Gettysburg. New York 1887.
J. Wa t t s d e P e y s t e r . The genuine letters of Mary Queen of Scots. W.p.a.y.
T h . I g n . We l v a e r t s .
T h . I g n . We l v a e r t s . Levensschets van Jacobus de Kort, eersten prelaat der
herstelde abdij van Postel-Molle. Helm. 1891.
T h . I g n . We l v a e r t s . Geschiedenis van Bladel en Netersel. Eindhoven 1890.
W.D. W h i t n e y .
W.D. W h i t n e y . Max Müller and the science of language. New York 1892.
J. t e W i n k e l .
J. t e W i n k e l . Maerlant's werken. 2de omgew. druk. Gent en 's-Gravenh. 1892.
J. t e W i n k e l . De beoefening der Germanistiek. Haarl. 1892.
J.B. Wo l t e r s .
Nederlandsche Dicht- en prozawerken. Bloemlezing uit de Nederl. letteren, d.G.
PENON. I, III-V. Gron. 1886-89.
We d . W.P. Wo l t e r s .
W.P. WOLTERS, Uit stad en land. 2 dln. Leid. 1891.
W. Z u i d e m a .
E. DE CHATELEUX, Chandosse. Drama. Leid. 1877.
TH. KÖRNER. De Bremer neef. Blijspel. Gron. 1819.
J. VAN MAURIK, Janus Tulp. Blijspel. Amst. 1879.
W. SHAKESPEAR'S Tooneelspelen. II, III. Amst. 1780-81.
H.J. WANSINK, Jezus Christus. Drama. Naar het Italiaansch. Arnh. 1877.

OVERDRUKKEN.
J. Anspach, F. de Bas, H.J. Biegelaar, Ph. v. Blom, G.M. Boissevain, J. Bolte, J.H.
Bool, C.W. Bruinvis, C.P. Burger Jr., P.H. Craandijk, C. Curtius, J. Dirks, J.I. Doedes,
Joh. Dyserinck, J.A. Feith, I.D. Fransen v.d. Putte, J.G. Frederiks, R. Fruin Th. Az.,
C.J. Gonnet, J.H. Groenewegen, J. Herderscheê, J. Hoste, J.J. van Kerkwijk, T.H.
der Kinderen, R.A. Kollewijn, J.P.J.W. Korndörffer, J.H. Krelage, M.E.v.d. Meulen,
W.J.C. Moens, A.L.H. Obreen, J. Obrie, Ch. M. Polvliet, J.K.W. Quarles van Ufford,
W.N. du Rieu, A. Sassen, W.C.A. Staring, W.H.D. Suringar, J. Tideman, C.C.
Uhlenbeck, W.D. Whitney, J. Winkler.
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Uit het Fonds van de ontbonden Vereeniging van Nederlandsche
Letterkundigen werd aangekocht:
H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littérature celtique. I-IV.
Paris 1881-1892. I. Introduction à l'étude de la littérature celtique.
Paris 1881-1892. II. Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique.
Paris 1881-1892. III, IV. Les Mabinogion, trad. p.J. LOTH. - V. L'épopée celtique
en Irlande I.
A. ARNOLD, Béranger, ses amis, ses ennemis et ses critiques. 2 vol. Paris 1864.
CH. ASSELINEAU, Bibliographie romantique. 2 vol. Paris 1872-74.
CH. ASSELINEAU, Les sept péchés capitaux de la littérature. Paris 1872.
A. BARBOU, Vict. Hugo et son temps. Paris 1881.
K. BARTSCH, Albrecht v. Halberstadt und Ovid im Mittelalter. Quedlinb. u. Leipz.
1861.
CH. BAUDELAIRE, Souvenirs. Correspondances. Bibliographie. Paris 1872.
G. BIZOS, Ronsard. Paris 1891.
B. TEN BRINK, Geschichte der englischen Litteratur. I, II, 1. Strassb. 1877-89.
A. BRIVOIS, Bibliographie de l'oeuvre de P.J. de Béranger. Paris 1876.
A. BÜCHNER, Französische Literaturbilder. Frankf. 1858.
J. CLARETIE, Molière et ses oeuvres. Paris 1873.
F. COMBES, Madame de Sévigné historien. Paris 1885.
CHRISTIAN VON TROYES, Sämtliche Werke, hrsg. v.W. FÖRSTER. I-III. Halle
1884-90. I. Cliges. - II. Der Löwenritter (Yvain). - III. Erec u. Enide.
M. CROISET, Histoire de la littérature grecque. 3 tom. Paris 1887-91.
V. DEVELAY, Lettres de FRANçOIS PÉTRARQUE à Jean Boccace, trad. du latin etc.
Paris 1891.
CH. DICKENS, Bibliography of the writings of -. Lond. 1879.
R. DOUMIC, Portraits d'écrivains. Paris 1892.
A. DUPUY, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. Paris 1892.
Etudes romanes dédiées a Gaston Paris. Paris 1891.
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G. FARQUHAR, The dramatic works of -, ed. by A.C. EWALD. 2 vol. Lond. 1892.
EUSÈBE G...., Revue des romans. 2 vol. Paris 1839.
The Fians, or Stories, poems, and traditions of Fionn and his warrior band.
Collected by J.G. CAMPBELL. Lond. 1891.
J.L. LE GALLOIS, La vie de Mr. de Molière. Paris 1877.
A. GASPARY, Geschichte d. italienischen Literatur. 2 Bde. Berl. 1885-88.
M. GASTER, Ilchester lectures on Greeko-Slavonic literature. Lond. 1887.
F.A. GELBKE, Die englische Bühne zu Shakespeares Zeit. 3 The. Leipz. 1890.
W. GEMOLL, Die Realien bei Horaz. I. Berl. 1892.
K. GOEDEKE, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. I-IV, 1. Dresd.
1884-91.
W. GREIF, Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanersage. Marb. 1886.
The Mabinogion, transl. by Lady C. GUEST, Lond. 1877.
B. HAURÉAU, Singularités historiques et littéraires. Paris 1861.
O. D'HAUSSONVILLE, Mme de la Fayette. Paris 1891.
Histoire du Chevalier de Grieux et de Manon Lescaut. Bibliographie. Paris 1875.
P.L. JACOB, Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif de la
Bretonne. Paris 1875.
W. KNIGHT, The philosophy of the beautiful. Lond. 1891.
A. KOBERSTEIN, Grundr. d. Gesch. der deutschen Nationalliteratur. 6te Aufl. von
K. Bartsch. I. Leipz. 1884.
G. KOERTING, Dictys and Dares. Halle 1874.
P. LACROIX, Sciences et lettres au moyen-âge. Paris 1877.
P. LACROIX, Bibliographie Moliéresque. Paris 1875.
P. LACROIX, XVIIIe siècle, Lettres, sciences et arts. France 1700-1789. Paris 1878.
L. LALANNE, Curiosités littéraires. Paris 1857.
L. LALANNE, Curiosités biographiques. Paris 1858.
R. LANGTON, The childhood and youth of Charles Dickens. Lond. 1891.
CH. LENIENT, La poésie patriotique en France au moyen-âge. Paris 1891.
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E. LEDEUIL, Causeries familières sur les fables de La Fontaine. Paris 1875.
F. LICHTENBERGER, Le poème et la légende des Nibelungen. Paris 1891.
J. MAC DOUGALL, Folk- and hero-tales. Lond. 1891.
THOMAS MALORY, Le Morte Darthur, faithfully reprinted from the original edition
(1485) of W. Caxton, ed. by H.O. SOMMER. 3 dln. Lond. 1889-91.
W. VON MALTZAHN, Deutscher Bücherschatz. Jena 1875.
W. METZ, Shakespeare vom Standpunkte der vergl. Litteraturgesch. I. Worms
1890.
G. MONOD, Jules Michelet. Paris 1875.
NOVALIS, His life, thoughts and works, ed. and transl. by M.J. HOPE. Lond. 1891.
R. OHLE, Shakespeares Cymbeline und seine romanischen Vorläufer. Berl. 1890.
M. PALÉOLOGUE, Alfred de Vigny. Paris 1891.
GASTON PARIS, Le Juif Errant. Paris 1880.
GASTON PARIS, Extraits de la Chanson de Roland. Paris 1891.
GASTON PARIS, et A. JEANROY, Extraits des chroniqueurs français. Paris 1892.
H. PAUL u.A., Grundriss d. germanischen Philologie. I; II1, 1-4; II2, 1, 2. Strassb.
1889-91.
CH. PERRAULT, Mémoires, publ. p.P. LACROIX. Paris 1878.
L. PETIT DE JULLEVILLE, Les tragédies de Montchrestien. Paris 1891.
PHILOMNESTE Jr., Les fous littéraires. Brux. 1880.
E. PICOT, Bibliographie Cornélienne. Paris 1876.
A. PIEDAGNEL, Jules Janin. N. éd. Paris 1877.
CH. PLOIX, Le surnaturel dans les contes populaires. Paris 1891.
A.J. PONS, Les éditions illustrées de Racine. Paris 1878.
A. DE PONTMARTIN, Nouveaux Samedis. Paris 1865-75. Séries 1, 4-7, 10-12.
A. DE PONTMARTIN, Causeries littéraires. Paris 1854.
A. DE PONTMARTIN, Nouvelles causeries littéraires. Paris 1855.
CTe DE PUYMAIGRE, Les vieux auteurs castillans. 2 séries. Paris 1888-90.
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W.R.S. RALSTON, Russian folk-tales. Lond. 1873.
W.R.S. RALSTON, The songs of the Russian people. Lond. 1872.
A. RAMBAUD, La Russie épique. Paris 1876.
L. RATISBONNE, Auteurs et livres. Paris 1868.
F. REYSSIÉ, La jeunesse de Lamartine. Paris 1892.
JOHN RHYS, Studies in the Arthurian legend. Oxford 1891.
JOHN RHYS, and J.G. EVANS, The text of the Bruts from the Red Book of Hergest.
Oxford 1890.
Rolandslied, Das altfranzösische -. Text von Chateauroux, hrsg. v.W. FÖRSTER.
Heilbr. 1883.
Rolandslied, Text von Paris, hrsg. v.W. FÖRSTER. Heilbr. 1886.
P.K. ROSEGGER, Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling. Wien, Pest u.
Leipz. 1891.
D.G. ROSSETTI, Dante and his circle. Lond. 1892.
C.A. SAINTE-BEUVE, Causeries du Lundi. II, III, V-VIII, X, XII, XV. Paris 1850-76.
H.S. SALT, Percy Bysshe Shelley. Lond. 1892.
G.A. SCARTAZZINI, Dante-Handbuch. Leipz. 1892.
A. SCHULTZ, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. 2 Bde. Leipz. 1889.
E. SCHURÉ, Les grandes légendes de France. Paris 1892.
SHELLEY, Dichters verdediging. Naar h. Eng. d.A. VERWEY. Amst. 1891.
PHILIP SIDNEY, An apologie for Poetry, ed. by E.S. SHUCKBURGH. Cambr. 1891.
H. SUCHIER, Die Lais der Marie de France. Halle 1885.
J. SYMONDS, Dante, son temps, son oeuvre, son génie. Traduit de l'anglais par Mlle
C. AUGIS. Paris 1891.
J.A. TASCHEREAU, Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille. 2e éd. Paris
1855.
W.S. TEUFFEL, Studien und Characteristiken zur griech. und röm.
Literaturgeschichte. Leipz. 1889.
F. VILLON, Oeuvres complètes, publ. p. AUG. LONGNON. Paris 1892.
W. WACKERNAGEL, Geschichte d. deutschen Literatur. 2te Aufl. v.E. MARTIN. I;
II, 1, 2. Basel 1879-89.
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W. WALTHER, Die deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters, 3 Tle. Braunschw.
1889-91.
A.W. WARD MARLOWE, Tragical history of Dr. Faustus Greene, Honourable
History of Friar Bacon and Friar Bungy. Oxford 1892.
E. WERDET, Souvenirs de la vie littéraire. Paris 1879.
L. WIRTH, Die Oster- und Passionsspiele u.s.w. Halle 1889.
TH. WRIGHT, Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans
l'art. 2e éd. Paris 1875.

II. AANKOOP.
BOEKEN EN VERVOLGWERKEN.
Noordbrabandsche Almanak 1891. 's Bosch 1891.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1892. Amst. 1892.
Bibliotheek v. Middelned. Letterkunde. Afl. 44. Frederik III en Karel de Stoute
te Trier 1473, naar een aan hem toebeh. HS. uitg. d.H.E. MOLTZER. Gron. 1890. Afl. 45. Levens en legenden van Heiligen. 1ste ged. Brandaen en Panthalioen, n.h.
Utr. HS. uitg. d.H.E. MOLTZER. Gron. 1891.
R. BONTIUS, Belegering ende het ontset der Stadt Leyden. 2de dr. Leyd. (1646).
BOSWORTH-TOLLER, An Anglo-saxon Dictionary. IV, 1. Oxford 1892.
A.J. DE BULL, Diana. 's-Gravenh. 1849.
Dictionarium Germanico-latinum. Antwerpiae 1556.
J. FRANCK, Etymologisch Woordenboek d. Nederl. taal. Afl. 8. 's-Gravenh. 1892.
DE GENLIS, De kleine La Bruyère, vert. d.E. BEKKER. 's-Gravenh. 1800.
GEORGII BENEDICTI HARLEMENSIS De Rebus gestis Illustriss. Principis Guilielmi,
Comitis Nassovii Lib. II. Lugd. Bat. 1586.
J. TER GOUW, Geschiedenis van Amsterdam. VII, 5. Amst. 1891.
H. HOFFMANN V. FALLERSLEBEN, Gesammelte Werke. Lfrg. 20-36. Berl. 1891-92.
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CONST. HUYGENS, Gedichten, uitg. door J.A. WORP. I. Gron. 1892.
Jaarboekje van het Nederl. Vredebond 1873-89. 's-Gravenh. 1873-89.
Haagsch Jaarboekje 1892. 's-Gravenh. 1891.
Rotterd. Jaarboekje 1892. Rott. 1892.
J.S., Fondament-boeck, of Grondigh Bewijs van de Kennisse Godts, ende
Christelijcke Godtsdienst. Amsterdam 1683.
L.J.F. JANSSEN, Drentsche Oudheden. Utr. 1848.
J.C. DE JONGE, Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen. 5 dln. Haarl. 1858 e.v.
TH. JORISSEN, Historische Karakters. Haarl. 1892.
F. KLUGE, Etymol. Wörterbuch der deutschen Sprache, 5te Aufl. Lief. 1, 2. Strassb.
1891.
H. KROON en F. KAPTEIN, Nieuwe Kroniek van Hoorn. Vel 24-25.
Letterschakering voor de Lieve Nederlandsche Jeugd. Rott. 1824.
Mannen van Beteekenis 1884-88, 1890-92.
K. MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde. III. Berl. 1892.
MULTATULI, Brieven. Gerangschikt en toegelicht door Mevr. DOUWES
DEKKER-HAMMINCK SCHEPEL. 3 dln. Amst. 1891-92.
PHILIPS VAN MARNIX, Kort begryp van de principaelste Hooftstucken der
Christelicke Religie. 's-Gravenh. 1626.
Altdeutsche Predigten, herausg. v. ANT. E. SCHÖNBACH. III. Texte. Graz 1891.
N. DE ROEVER, Van Vrijen en trouwen. Haarl. 1891.
N. DE ROEVER, Het Leven van onze voorouders. Afl. 3-5. Amst. 1892.
Schoolboekjen van Nederlandsche deugden uitgegeeven door de Mij. t. Nut v. 't
Algemeen. Amst. 1788.
Synonymia Latino-Teutonica. Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek der XVIIde
eeuw, uitg. d.E. SPANOGHE. II. Antw. 1892.
K. STALLAERT, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden enz. Afl.
4-10. Leid. 1887-91.
Haagsche Stemmen 1890-91. 's-Gravenh. 1890-91.
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederl. Woordenboek. III, 9-11.
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J. VAN DEN VONDEL, Werken, uitg. d.J. VAN LENNEP. Herzien en bijgewerkt d.J.H.W.
UNGER. XXI-XXIV. Leid. (1891-92).
Verzameling van catechisatieboekjes.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1892. Assen 1891.
Volksalmanak (Geldersche) voor 1892. Arnh. 1891.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1892. Gron. 1891.
Wörterbuch (Deutsches) von J. und W. GRIMM. IV, A2, 8; VIII, 6-9; XI, 3; XII,
4.
Woordenboek (Biographisch) der Noord- en Zuidnederl. letterk. door J.G.
FREDERIKS en F. JOS. V.D. BRANDE. Nieuwe druk. Amst. 1891. Afl. 12-14.
Woordenboek der Nederlandsche taal door M. DE VRIES e.a. Dl. III, 1; Dl. V, 3;
de
2 Rks. 12, 13.
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht. XIX, 2, 3.
Antwerpsch Archievenblad. XVIII, 2, 3.
Belfort (Het). VI, 5-12; VII, 1-6.
Bladen (Wetenschappelijke). 1884-90.
Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. XVI, 3; XVIII, 1, 3.
't Daghet in den Oosten VII, 3-12; VIII, 1-6.
Eigen Haard 1891. Haarl. 1891.
Forschungen (Indogermanische). I, 1-5.
Familieblad (Algem. Nederlandsch). VIII, 4-12; IX, 1-6.
Gids (De). 1891, 7-12; 1892, 1-6.
Katholiek (De). 1891, Mei-Dec.; 1892 Jan.-Juni.
Literaturblatt f. germanische u. romanische Philologie. IX.
Loquela. 1890, 6-12; 1891, 1.
Messager d. sciences historiques de Belgique. 1891; 1892, 1.
Moyen Age (Le). 1891; 1892, Janv.-Mai.
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Museum (Nederlandsch). 4de Rks. I, II, 1.
Navorscher (De). 1891, 5-12; 1892, 1-7.
Noord en Zuid. XIV, 3-6; XV, 1-2.
Oud-Holland. IX.
Quellen u. Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur u. Sprache. 67, 69,
70.
Revue celtique. XII, 3, 4; XIII, 1, 2.
Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied. XXXVI, 4-5; XXXVII, 1-5;
XXXVIII, 1-5.
Taal en Letteren. I; II, 1-3.
Toekomst (De). 7de Rks. V, 5-12; VI, 1-5.
Volkskunde. IV, 5-12; V, 1-5.
Warande (Dietsche). N. Rks. IV, 4-6; V, 1-3.
Zeitschrift f. deutsches Alterthum u. deutsche Litteratur. XXXV, 2-4; XXXVI, 1.
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung d. indogermanischen Sprachen. N.F.
XI, 4, m. Register; XII, 1, 2.

III. RUILING MET BINNEN- EN BUITENLANDSCHE
GENOOTSCHAPPEN.
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
Nederland.
Koninklijke Akademie v. Wetenschappen. Verslagen. Afd. Natuurk. 3de Rks. VIII, 3;
IX, 1, 2. - Verslagen. Afd. Letterk. 3de Rks. VIII, 1-3. - Verhandelingen. Afd. Letterk.
XX. - A. STERZA, Maria Virgo in monte Calvariae, sepulto domino. - Catalogus. 1ste
Vervolg.
Museum v. Oudheden in Drenthe. Verslag 1890, 1891. - Catalogus. Afd. II, III.
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Kon. Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift. 2de Serie, VIII, 3-8; IX, 1-3.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Almanak 1892. - H.U. MEYBOOM,
Armenzorg. - De Begrafenisfondsen in Nederland. Rapport, uitgebr. door de Comm.
van onderzoek. - B.V.D. MEULEN, Uw huis en uwe woning. - De kunst om rijk te
worden. - Leiddraad voor de inrichting van volksbanken. - PH. FALKENBURG, De
werkeloosheid. - Het onderwijs in handenarbeid. - 2de Jaarverslag d. Commissie voor
onderwijsbelangen. - Punten ter beschr. Algem. Verg. 1892.
Nederl. Tooneelverband. Het Tooneel. XX, 14-16; XXI, 1-13.
Museum te Alkmaar. Verslag 1891.
Koninklijk Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde in N.-Indië. Bijdragen. 5de
Rks., VI, 3-4; VII, 1-2.
Indisch Genootschap. Verslag der Alg. Vergaderingen. 31 Mrt. 1891-15 Mrt. 1892.
Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’. Maandblad. IX, 3-11.
Genootschap ‘De Nederlandsche Heraut’. Tijdschrift. VII, 2-3.
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. CHR. HUYGENS,
Oeuvres complètes. IV. - Archives d. sciences exactes et naturelles. XXV, 1-4. Natuurk. Verhandelingen. 3de Verz. V, 2.
Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift. 1891, 5-10; 1892, 1-25. - Offic.
mededeelingen. 1892, 1. - Bulletin Kolon. Museum. II. - Verslag Museum. 2de halfjaar.
Teyler's Genootschap. Archives. 2e Sér. III, 6-7. - Atlas penningen. 1ste st.
Maatschappij d. Nederlandsche Letterkunde. Tijdschrift. N.R. II, 2-4; III, 1-2. Handelingen en Mededeelingen. 1890-91. - Levensberichten over 1889-90.
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse. Forjit my net. XXI, 2-4; XXII, 1.
Friesch Genootschap. De Vrije Fries. VI, 1-2. - Verslag 1891. - V.D. VEEN,
Aanvullingen en verbeteringen op: ROMEIN, Naaml. v. predikanten.
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Société hist. et archéol. de Limbourg. Publications. 1891. N. Sér. VII.
Zeeuwsch Genootschap. Archief. VII, 1-2. - Levensber. v. Zeeuwen. Afl. 3.
Instituut v. Doofstommen te Rotterdam. Verslag 1891.
Vereeniging v. Fabrieks- en Handwerksnijverheid. 40ste Verslag 1891.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en Madedeelingen. XIII. - S. MULLER
FZ., Het oudste Cartularium v. 't Sticht Utrecht. - Dagverhaal van J. VAN RIEBEEK.
II.- Registers v.h. Bisdom Utrecht. II.- Documents concernant les relations entre le
duc d'Anjou et les Pays-Bas (1576-1583). Publ. p.P.L. MULLER et ALPH. DIEGERICK.
III (févr. 1579-janv. 1581).
Museum Boymans. Verslag 1890.
Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage. Verslag 1890.
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verslag Alg. Vergad.
1891. - Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectievergaderingen 1891.
Vereeniging t. beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Jaarverslag
1867-68. - Verslagen en Madedeelingen. III, 9, 10. - H. CROESER, Stadregt van
Campen. I-Il. - Stadregten van Steenwijk (1892.) - Stad-, Dijk- en Markeregten III,
19.

Nederlandsch - Indië.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift. XXXIV, 3-6.
- Verhandelingen. XLVI. - Notulen. XXVIII, 4; XXIX, 1-3. - Nederl.-Indisch
Plakkaatboek 1602-1811, uitg. d.J.A.V.D. CHIJS. VIII, IX. - Daghregister gehouden
in 't Casteel Batavia 1663, uitg. d.J.A.V.D. CHIJS. - J.W. IJZERMAN, Beschrijving d.
oudheden nabij de grens der Residenties Soerakarta en Djogdjakarta. Met atlas.

België.
Académie Royale de Belgique. 1891. 3e Sér. XVII-XXI. - Annuaire 1890/91.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen. 1891, Feb.-Dec.; 1892, Jan.-Febr.
- H. LEVITICUS, De klank- en vormleer der St. Servatius-legende. - Jaarboek 1891-92.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

79
Société du Hainaut. Mémoires et publications. 5e Sér. II, III.
Académie d'archéologie de Belgique. Annales. 4e Sér. V. - Bulletin. 4e Sér.
XXII-XXIV; 2e partie, I-III.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annales. V, 1-4; VI, 1. - Mémoires, documents
etc. du Congrès etc. livr. 1. - Annuaire 1892.
Fédération archéologique et historique de Belgique. Annales. 4e Sér. V. Compte-rendu des travaux du Congres, 7e Sess, 2e livr.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin. XIX, 3.
Willemsfonds. Jaarboek 1890, 91.
Société scientif. et littér. du Limbourg. Publications 1891. XVI.

Luxemburg.
Institut du Grand-Duché de Luxembourg. Publications. XXXIX, XLI, XLII, 1.Cartulaire du Prieuré de Marienthal. II.

Zwitserland.
Histor. Verein. d. fünf Orte, Uri, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der Geschichtsfreund.
XLVI.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheil. XVI; XXIII, 2.
Historische Gesellschaft zu Basel. Basler Chroniken. IV. - Beiträge. IV, 1.
Société d'histoire de la Suisse Romande. Mélanges. 2e Série III.
Verein f.d. Geschichte Bodensee's. Schriften. XIX-XX.

Duitschland en Oostenrijk.
Verein f. niederd. Sprachforschung. Forschungen. I, II, V.
Kön. Sächsische Altherthums-Verein. N. Archiv. XII.
Histor.-Philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrb. I, 2; II, 1.
Kön. Preussische Academie der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte. 1891,
1-53.
Kön. Bayerische Academie d. Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte 1891,
I-IV.
Düsseldorfer Geschichtsverein. Beiträge. VI.
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Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift. XIII.
Universität zu Kiel. Akademische Schriften, Reden u.s.w.
Kön. Sächsische Gesellschaft d, Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Classe.
Berichte. 1890, II-III.-Abhandlungen. XII,1-3;XIII,1-3.
Münchener Altherthumsverein. Zeitschrift. N.F. III, 3-4.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Zeitschrift. XXV.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. Beiträge zur
Geschichte d. Stadt Greifswald. III. - Bau- und Kunstdenkmäler. II. - Baltische
Studien. XLI.
Verein f. Gesch. und Alterthum zu Lübeck. Zeitschr. VI, 2. - Mitth. IV, 6-12. Bericht üb. 1887.
Academie der Wissenschaften zu Wien. Sitzungsber. Philos.-hist. Cl. 1890.
CXIX-XX.
Verein f. Mecklenburg. Gesch. und Altherthum. Jahrbücher und Jahresber. LV,
LVI.
Verein f.d. Geschíchte von Erfurt. Mittheil. XV.
Musealverein f. Krain. Mitteil. IV, 1-2; V. 1-2. - Izvestja. Letnik I-II.
K.K. Geograph. Gesellsch. in Wien. Mittheil. 1890.
Bergisches Geschichtsverein. Zeitschr. Jhrg. 1889-90.XXV-XXVI.
Histor. Verein f.d. Groszherzogthum Hessen. Quartalbl. 1890, 1-4.
Histor. Verein f. Steiermark. Mittheil. XXXVIII-XXXIX. - Beiträge. XXIII.
Institut f. österr. Geschichtsforschung. Mitth. XIII, 1, 2.
Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden. Jahrbuch.
IX, 2.
Kön. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Nachrichten. 1891.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’. Sitzungsberichte. 1890.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts- und Atterthumsvereine. 1891, Mai-Dec.;
1892, Jan.-Juni.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens. Zeitschrift. XLIX.
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Würtemberg. Alterthums-Verein. Vierteljahrhefte XIII, 3-4; N.F. I, 1-2.
Verein f. Kunst u. Alterthum in Oberschwaben. Mittheil. 1891, 2.
Gesellschaft f. Geschichte, Alterthums- und Volkskunde in Freiburg. Zeitschrift.
X.
Kirchl.-histor. Verein f. Geschichte d. Erzdiöcese Freiburg. Freiburger
Diöcesan-Archiv. XXII.
Kön. Böhmische Gesellschaft d. Wissenschaften. Jahresbericht. 1890-91. - Abhandl.
Mathem. Cl. VII, 4. - Abhandl. Philol. Cl. VII, 4. - Sitzungsber. Mathem. Cl. 1890,
II; 1891. - Sitzungsber. Philol. Cl. 1890-91.
Histor. Verein zu Osnabrück. Mittheilungen. XVI.
Museum Carolino-Augusteum. Jahresbericht. 1890.
Histor. Verein f. Oberbayern. Denkmäler. II, 1. - Festakt zur Feier d.
siebenzigjährigen Geburtstages S.K.H.d. Prinz-Regenten Luitpold v. Bayern. München
1891. - Jahresbericht. 1889-90.
Hennebergische Alterthumsforsch. Verein. Neue Beiträge. Lfrg. 9-11.
Gesellschaft f.d. Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs. Zeitschrift. XX. Quartalbl. I, 1-4.
Verein f. Thüringische Geschichte u. Alterthumskunde. Zeitschr. VII, 3-4.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg. Zeitschrift. II, 35.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht. 1889-90. - Archiv N.F.
XXIII, 2-3.
Histor. Verein f. Nieder-Sachsen. Zeitschrift. 1891.
Histor. Verein f. Niederbayern. Verhandlungen. XXVI, 3-4; XXVII.
Verein f. Nassauische Alterthumsk. Annalen. XXIII.
Histor. Verein f.d. Oberpfalz. Verhandlungen. XLIV, 2.
Gesch. und Alterthumsf. Verein d. Osterlandes. Mittheil. I.
Histor.-litterar. Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrbuch. 1891.
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Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresbericht. 1889-90. - Ergänzungsheft
LXVII.
Verein f.d. Geschichte der Stadt Leipzig. Schriften. IV.
Verein f.d. Geschichte d. Stadt Meiszen. Mittheil. II, 3-4.
K.K. Mähr. Schles. Gesellschaft. Mittheil. 1890.
Germanisches Museum. Katalog d. Originalskulpturen. 1890. - Mit- 1890-91. Anzeiger 1890-91. - Katalog 1891.
Museum Francisco-Carolinum. 49ter Bericht. - H. COMMENDA, Materialien zur
landeskundl. Bibliographie Oberösterreichs. Linz 1891. - J.B. WIESBAUR u. M.
HASELBERGER, Beiträge zur Rosenflora von Oberoesterreich, Salzburg und Böhmen.
Linz 1891.
Verein f. Hamburgische Geschichte. Mittheil. XIII-XIV.
Oberlausitzische Gesellschaft. Magazin. LXVI, 2; LXVII, 1, 2.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. Jahrb. 2te Ser. II.
Histor. Verein f. Oberfranken. Archiv. XVIII, 1-2.
Verein f. Geschichte d. Mark. Brandenburg. Märkische Forschungen. IV, 1, 2.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbücher XC,XCI. - Festschrift
zum 50 jähr. Jubilaeum.
Histor. Verein f.d. Niederrhein. Annalen. LI-LIII.
Histor. Verein f. Schwaben u. Neuburg. Zeitschrift. XVIII.
Verein f. Geschichte u. Alterthum zu Frankfurt. Archiv. 3te F. II. - Inventare des
Frankfurter Stadtarchivs, eingel. v.R. JUNG. II, III.
Histor. Verein f. Wirtemb. Franken. Beilage zu d. Vierteljahrshefte 1892. N.F. IV.

Rusland.
Gesellschaft f. Geschichte u. Alterthumskunde d. Ostseeprovinzen. Sitzungsberichte.
1890. - Die Quellen des Rigischen Stadtrechts bis z.J. 1673, herausg. v.J.G.L.
NAPIERSKY. Riga 1876.
Littauisch Litter. Gesellschaft. Mitth. XIII-XVI.
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Esthnische Gesellschaft zu Dorpat. Sitzungsberichte. 1891. - Verhandlungen. XV;
XVI, 1.

Frankrijk.
Société d'Antiquaires de Picardie. Album archéologique. Fasc. 5. - Bulletin 1890,
2-4; 1891, 1. - Mémoires. XII. N. Sér. I.
Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletins. Livr. 155-166. - Les Chartes de
Saint Bertin. II, 3.
Société Dunkerquoise p. l'encouragement d. sciences et des lettres. Mémoires.
XXV.

Denemarken.
Kgl. Nordiske Oldskrift Selskab. Mémoires. 1890. - Aarbøger. 2e R. VI, VII, 1-2 m.
tillag.
Nord Museet. Samfundet 1881-88. 3 afl. van platen en 4 kleine geschr. - Forslag
till bygnnad. Stockh. 1891.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie. Tidskrift. VIII, 3; IX, 3; X, 6; XI,
4.

Italië.
Academia dei Lincei. Rendiconti. 4a Ser. VII. 2a Sem. 1-12; 5a Ser. I, 1-3.

Engeland.
Manchester Literary Philosophical Society. Proceed. IV, 4-5.

Amerika.
New-York State Library. 73th Annual Report 1890. - Bulletin. Juli-Aug. 1891; Jan.
1892.
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Smithsonian Institution. Annual Report 1888, 1889.
American histor. Association. Report 1890.
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Bijlage IV.
Verslag van den Penningmeester, den Heer D. Hartevelt.
‘Telken jare omtrent December openen enkele dagbladschrijvers het littéraire
mausoleum onzer levensberichten van afgestorven leden, waarmede zij aan niet
weinig Nederlanders voor het eerst bekend maken, dat er een Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde bestaat’. Dit is een vlinder van Piet Vluchtig, uitgevlogen
onder de vleugels van het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag, 3 Januari 1892.
Die vlinder fladdert vluchtig voort rondom dat mausoleum en overdonst met het
poeder van goud en lazuur der dichterlijke vereering de zielen der verheerlijkten, en
geeft daarmee getuigenis van Piet Vluchtig's ingenomenheid met - en dankbaarheid
voor de levensberichten onzer afgestorvenen, in den bundel van 1891, al gaan ze niet
(zooals hij ten onrechte beweert) buiten de grenzen der wereld onzer Maatschappij.
Ieder lid eener Maatschappij gevoelt zich gevleid en vereerd, wanneer het blijkt
dat hare handelingen sympathie verwekken, zooveel te meer de bestuursleden aan
wier beleid de handelingen geheel of ten deele ter uitvoering of ter bewaking zijn
toevertrouwd. Hun, voor zulke liefelijke indrukken, ontvankelijk gemoed, wordt
daarentegen
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smartelijk aangedaan door kastijding aan de leden der Maatschappij in 't algemeen
toegedeeld, over benoemingen die niet in ieders smaak vallen, of die zelfs met een
afwijzing van de eer worden begroet. Het valt niet te ontkennen dat dit wel eens
gebeurde, en wat nog erger is, niemand durft zweren dat het nooit meer zal gebeuren.
Als verzachtende omstandigheid mag misschien in aanmerking komen, dat alle
Maatschappijen, wier bloei, of liever, wier bestaan afhangt van het aantal
contribueerende leden, noodwendig in de verzoeking geleid worden om sommige
voorzorgen te veronachtzamen, nu de uit noodzakelijkheid geboren gewoonte schijnt
te eischen, dat ieder jaar uit omtrent 80 geroepenen 20 worden uitverkoren. Met
uitzondering van omtrent ƒ 71 aan renten van legaten heeft de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde geen inkomsten dan de jaarlijksche bijdragen. De opbrengst
door verkoop van den Catalogus is eerder als een langzame en altijd ongenoegzame
restitutie te beschouwen van de duizenden aan dat werk uitgegeven, die opbrengst
is te gering om zelfs maar één pct. 's jaars te geven van het kapitaal in dat werk
vastgelegd. Of er om die jaarlijksche bijdragen op het cijfer van omtrent ƒ 3400 te
houden, bij de verkiezingen een zacht geweld wordt gedaan aan de waardigheid van
het wezen der Nederlandsche letterkunde, is zeker wel een uiterst gewichtige vraag,
maar den penningmeester voegt het daarbij koelbloedig te blijven.
Inmiddels kunnen wij met onze rekening gerust voor den dag komen. De staart
van de oude is het hoofd van de nieuwe, een batig saldo in kas van ƒ 449,62. Van de
inkomsten is niets bijzonders te vertellen. Zij bedroegen in totaal ƒ 3817,84, waarvan
aan contributiën ƒ 3342 en wel:
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Ontvangen binnen Leiden van

73 Leden ƒ 458.

Ontvangen elders in Nederland

454 Leden ƒ 2774.

Ontvangen van Buitenl. Leden

5 Leden ƒ 30.

Ontvangen Leden in Ned.-Indië

9 Leden ƒ 80.
---543 Leden ƒ 3342.

Dat de teleurgestelde verwachtingen der Vereeniging van Letterkundigen, ƒ 800
in de kas onzer Maatschappij deden vloeien, is uit het verslag van onzen Secretaris
reeds bekend. Zij zijn ons met een bepaalde bestemming geschonken, eigenlijk in
beheer of juister in bewaar gegeven. Aan den HGel. Heer Prof. Dr. J. ten Brink is
daarbij het recht van advizeeren voorbehouden; reeds is door Z.H.Gel. over ƒ 570.beschikt ten behoeve onzer Bibliotheek, zoodat weldra die ƒ800.- zullen zijn als
wolkjes van gedroom, die vervlogen, om misschien te worden nagewolkt door nieuwe
wolkjes, als er weder eens letterkundige Vereenigingen liquideeren.
Wel is dit jaar voor het stillen van den boekenhonger der Bibliotheek niet zooveel
geld uitgegeven als verleden jaar. Toen werd er voor ruim ƒ 2800.- gefourrageerd,
dit jaar slechts om en bij de ƒ 1500.- i.e. ƒ 900.- uit de gewone rekening en ƒ570.uit het Dr. ten Brink-fonds.
Het Legaat Vollenhoven is nu ten volle belegd, en brengt even als het legaat
Verbrugge voortaan, zoolang de Staat der Nederlanden betaalt, ƒ32,66 's jaars op.
Het onaantastbare Fonds der Maatschappij bedraagt thans ƒ 14000 nominaal 2
1/2% Inschrijving Grootboek Nationale Schuld. In Mei 1891 en in April van dit jaar
is betaald voor het glossarium Stallaert, iederen keer ƒ200.- In 1889 was daarvoor
reeds uitgegeven ƒ 150.- alzoo te zamen ƒ 550.Tot slot mijner mededeelingen volgt hier opgave van de Saldo's der diverse
rekeningen.
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Saldo der Algemeene Rekening

ƒ 295.20

Saldo Fonds Vereeniging van
Letterkundigen in liquidatie

ƒ 231.45

Saldo uit het Onaantastb. Fonds. Voor
aankoop fondsen ƒ 63.33
Saldo uit het Onaantastb. Fonds. Vlottend ƒ 1578.31
Kapitaal ƒ 1514.98
---Totaal

ƒ 2104.96

Van deze gezamenlijke Saldo's is een som van ƒ 1800.- belegd in
beleening-Prolongatie bij de Leidsche Bank.
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Rekening Dienstjaar 1891-1892.
Ontvangsten.
Saldo vorige Rekening

ƒ 449,62

Renten 6 Aand. Geb. Nut ƒ 18,van 't Alg
Renten Legaat Buma

ƒ 5,94

Renten Legaat Verbrugge ƒ 32,66
Renten Legaat
Vollenhoven

ƒ 29,70

Renten Prolongatie
rekening

ƒ 47,54

ƒ 133,84

---Contributiën

ƒ 3342,-

Catalogus

ƒ 180,-

Maaltijd

ƒ 162,---ƒ 4267,46
Uitgaven
ƒ 1233,92

Drukwerk
Subsidiën Hist. Commissie ƒ 25,Subsidiën Wetens. Centr.
Verz. bureau

ƒ 35,-

ƒ 60,-

---Boekerij, Aankoop

ƒ 794,06

Boekerij, Bindwerk

ƒ 66,05

Boekerij, Assurantie

ƒ 28,13

ƒ 888,245

---Locaalhuur, verlichting,
vuur

ƒ 118,50

Vergaderkosten

ƒ 79,95

Maaltijd

ƒ 434,70

Salarissen

ƒ 700,20

Algemeene onkosten

ƒ 195,09

Schrijfloonen

ƒ 67,06
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Aankoop Fonds
Vollenhoven

ƒ 94,59

Buitengew. Uitgaven
Secretariaat

ƒ 100,-

Saldo in kas

ƒ 295,20
---ƒ 4267,46

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, April 1892. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Gecommitteerden den 5den Mei 1892. H. VAN DER
HOEVEN. S.G. DE VRIES.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de Vergadering van 3 Mei 1892. J.G.R.
ACQUOY. S.J. FOCKEMA ANDREAE.
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Bijlage V.
Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar
1891-1892.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. De
maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer Muller tot lid ter
vervanging van den Heer du Rieu. 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 ingewonnen omtrent de wenschelijkheid
van het verleenen van een subsidie aan eene eventueele uitgave der kaarten van Jacob
van Deventer. De Commissie adviseerde hierop in afwijzenden zin. De groote kosten
aan die uitgave verbonden zouden een belangrijk subsidie vereischen, te minder
gewettigd daar slechts een gedeelte der kaarten tot dusver onbekend was. De
Commissie acht het veeleer op den weg der betrokken provinciën of steden te liggen
voor reproductie zorg te dragen. De uitgave van een supplement, loopende over de
jaren 1880-1890, op het ‘Repertorium van bijdragen betreffende de geschiedenis des
Vaderlands’ kan vóór het einde van het loopend jaar worden verwacht. Van de
toegezegde
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samensmelting daarvan met de twee vorige supplementen en het in 1863 verschenen
hoofdwerk moest om verschillende redenen worden afgezien.
De volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Acquoy sprak naar aanleiding van een Dietsch plenarium, in zijn bezit,
over deze afdeeling der stichtelijke literatuur uit de middeneeuwen, waarop in 1874
door Alzog de aandacht is gevestigd. Een andermaal wees hij op het verkeerdelijk
tot de Windesheimsche kloostervereeniging brengen van twee conventen, die daartoe
niet hebben behoord. Ook het te Windesheim meest gebruikelijke stichtelijke boekje
(zie zijn ‘Klooster te Windesheim’, deel I, blz. 161) werd door hem besproken naar
aanleiding van een hoogst zeldzaam exemplaar van de Fransche vertaling daarvan
(Paris, 1666).
De Heer Fruin lichtte het rijmpje:
Op den eersten April
Verloor Alva zijn bril

historisch toe1. Ook deelde hij mede, dat hij het oorspronkelijk Latijnsch verhaal van
een Spaanschgezinden Delvenaar der terechtstelling van Balthasar Gerards (waarover
hij eenige jaren geleden reeds in de Gids een en ander had geschreven) thans te Rome
had opgespoord en in Nijhoff's Bijdragen eerlang hoopte uit te geven.
De Heer du Rieu deed herhaaldelijk verslag van zijne ondervindingen in
buitenlandsche musea en bibliotheken. Hij bracht ter tafel een afdruk van de lijst der
Zwitsersche Studenten aan onze Hoogeschool, met bijvoeging van aanteekeningen
in een buitenlandsch tijdschrift verschenen. De vele handschriften die hij in den
vorigen zomer

1

Later verscheen over dit onderwerp een korte verhandeling van zijn hand in het Tijdschrift
der Maatschappij.
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had gezien te Keulen, te Trier, te Mainz, te Leipzig, te Bamberg en te Wolfenbuttel
gaven stof tot verschillende opmerkingen omtrent de kunst van den miniaturist in
Duitschland van de 9e eeuw af. Ook over handschriften hier en elders bewaard, die
middeleeuwsch notenschrift bevatten en o.a. door Dom Cagin van Solesmes werden
bestudeerd, deed hij mededeelingen, en prees ook zeer de door den heer K. Burger,
conservator van het Museum der Duitsche boekhandelaren te Leipzig bewerkte
reproductie der Duitsche en Italiaansche incunabelen, een werk dat na Holtrop's
‘Monuments’ steeds op zich liet wachten. Ten slotte deelde hij mede, dat het
mathematische handschrift door Dr. C. Leemans in een maandvergadering vertoond
in 1864 en door Dr. E. van der Ven beschreven in onze Mededeelingen (bl. 74),
behoord had aan den vader van den Heer P.N. van Doorninck van Bennebroek, die
het onlangs aan de Univ. boekerij heeft geschonken, doch het daarachter gebonden
portret van Samuel Carolus Kechelius van Hollensteyn geb. te Praag, magister in de
mathematische ende astronomische konst, out 44 jaeren residerende tot Leyden, door
diens leermeester D. Druyff 1655 in potlood vervaardigd, was er uit gesneden.
De Heer Muller besprak het werk van Hegel: ‘Städte und Gilden der germanischen
Städte im Mittelalter’ en deed mededeeling omtrent bescheiden, handelende over de
laatste jaren der Bataafsche republiek te Utrecht.
De Heer Fockema Andreae handelde over de samenstelling van het
middeneeuwsche hofgericht, over de schenkingsoorkonden van Drenthe aan Utrecht
in 1024, over de rechten der advocaten van kerken en kloosters, over middeneeuwsche
weeskamers en weeskeuren en eindelijk over de berekeningen der graden van
bloedverwantschap

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

92
in de middeneeuwen. Bovendien werden meer dan eens middeneeuwsche
uitdrukkingen door hem te berde gebracht en toegelicht.
De Heer Pleyte bracht eene verzameling Leidsche penningen uit het kabinet van
Mr. Pieter van Lelyveld ter tafel, aan het Leidsch gemeentemuseum door een
nakomeling geschonken en verklaarde de belangrijksten daarvan, alsook de afdrukken
in was en in papier van eenige sedert verloren zegelstempels en buurtpenningen.
De Heer Dozy sprak over de oudste Noord-Nederlandsche couranten naar
aanleiding van de door hem gevonden vermelding van een tot dusver onbekende van
16191. Een andermaal schetste hij de levensbijzonderheden van den Leidschen
burgemeester Johan van den Bergh. Medegedeeld werd door hem de aard van den
inhoud der aan het gemeentearchief geschonken stukken, afkomstig van de familie
van Eys. Ook de laatste uitgave van Severinus' Beleg en ontzet van Leiden werd
door hem besproken. Herhaaldelijk werden door hem zeldzame gravuren ter
bezichtiging gesteld.

1

Spectator 9 April 1892 no. 15.
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Mededeelingen, behoorende bij het verslag der ‘Historische commissie’
over 1891-1892.
I. Het ‘Soliloquium’ van Gerlach Petersz. en de ‘Epistola de vita et passione
Domini’ in Fransche vertaling.
Dat Moll ons den Windesheimschen kloosterling Gerlach Petersz. en diens geschriften
eerst recht heeft doen kennen (Kist en Moll, Kerkhistorisch Archief, deel II [Amst.
1859], blz. 145-246), behoeft nauwelijks te worden gezegd. Later heb ik getracht,
zijn beeld te schetsen en een kort overzicht van zijn leven en werken te geven (Het
klooster te Windesheim en zijn invloed, Utr. 1875, deel I, blz. 271-280). Intusschen
hadden noch Moll, noch ik, 's mans Soliloquium of Soliloquia in Fransche vertaling
gezien, ofschoon wij beiden wisten, dat er zulk eene vertaling bestond. Onze zegsman
was J.M. Neale, A history of the so called Jansenist Church of Holland, Oxf. 1858,
p. 89; Moll wist het daarenboven uit Pierre Poiret, De auctoribus mysticis, ed. 2da,
1708, p. 295. Thans evenwel is een exemplaar van het hoogst zeldzame werkje in
mijn bezit. Ik kocht het onlangs bij den antiquarischen boekhandelaar J.W. van
Leeuwen te Leiden. Eene korte beschrijving er van schijnt mij niet van belang
ontbloot.
Het is een aangenaam gedrukt boekje in klein-octavo, dat, buiten eenige
ongenummerde bladzijden aan het begin en het einde, 87 + 338 pagina's bevat. De
titel
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luidt: Les Soliloques de Gerlac, chanoine regulier de l'Ordre de S. Augustin, dit un
autre Thomas a Kempis, A Paris, Chez Charles Savreux, M. DC. LXVII. Vooraf
gaat een ‘Avis au lecteur’ en eene ‘Approbation des Docteurs’. Daarna volgt ‘La Vie
de Gerlac’ (p. 1-87); voorts met eene nieuwe pagineering ‘Les Soliloques de Gerlac’
(p. 1-243), en eindelijk met een afzonderlijken titel, die denzelfden uitgever noemt,
maar het jaartal M.DC.LXVI draagt, de ‘Lettre touchant la vie et la passion de
Iesus-Christ, et les exercices de pieté Qui se pratiquent par les Freres et les Laïques
du Monastere de Windesse’ (p. 245-338).
Wat nu ‘La Vie de Gerlac’ betreft, dit is, evenals de daarin voorkomende
bijzonderheden aangaande Gerrit de Groote, Florens Radewijns, de broeders des
gemeenschappelijken levens en het klooster te Windesheim, bijna geheel aan het
Chronicon Windesemense van Joannes Busch, Antv. 1621, ontleend. Wat ‘Les
Soliloques de Gerlac’ aangaat, deze zijn zorgvuldig en vloeiend vertaald. En wat de
‘Lettre touchant la vie et la passion de Iesus-Christ’ aanbelangt, daaraan gaat p.
247-250 eerst nog een ‘Avis sur cette lettre’ vooraf.
Volgens Neale (l.c., p. 89) was het Soliloquium van Gerlach Petersz. bij de
Port-Royalisten zeer geliefd, en Moll (t.a.p., blz. 231) achtte daarom waarschijnlijk,
dat het aan hunne zorg de eer had te danken van in de Fransche taal overgezet te
worden. Het boekje zelf strijdt niet met deze gissing, maar steunt haar veeleer, hoewel
ik er niets in heb gevonden, wat als rechtstreeksch bewijs voor de zaak kan dienen.
Voorts blijkt uit het ‘Avis au lecteur’, dat de vertaling is geschied naar de Latijnsche
uitgave der Soliloquia, in 1659 te Parijs verschenen. Heb ik in mijn Klooster te
Windesheim, deel
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I, blz. 278, noot 1, aan de juistheid van het laatstgenoemde jaartal getwijfeld, thans
is mij gebleken, dat het daarachter geplaatst vraagteeken niet noodig was geweest.
J.G.R. ACQUOY.

II. Is de Windesheimsche prior Johannes Vos van Heusden de schrijver van
de ‘Epistola de vita et passione Domini nostri Iesu Christi’?
De eerste, die dit beweerde, was, zooveel ik weet, Sweertius in zijn Athenae Belgicae,
Antv. 1628, p. 484. Later hebben Valerius Andreae (Bibliotheca Belgica, Lov. 1643,
p. 578) en Foppens (Bibliotheca Belgica, Brux. 1739, tom. II, p. 748) hetzelfde
gezegd. Waarschijnlijk door hen misleid, is zelfs Moll in deze dwaling vervallen
(Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, Arnh. 1864, deel II, st. ii,
blz. 366). In mijn Klooster te Windesheim en zijn invloed, Utr. 1875, deel I, blz. 161,
heb ik het aan Johannes Vos ontzegd en aan een onbekenden auteur toegeschreven.
Nochtans is Karl Grube in zijne nieuwe uitgave van het Chronicon Windesemense
en het Liber de reformatione monasteriorum, beide van Johannes Busch (Halle, 1886,
p. 226), bij de oude opvatting gebleven, ja zelfs zoover gegaan van in eene noot aan
den voet der bladzijde opzettelijk te schrijven: ‘Verfasser des Briefes ist der Prior
Johannes Vos’. Hij verwijst daarbij naar Capitulum XI (p. 32 zijner uitgave; in die
van Rosweyde, Antv. 1621, p. 300). Wij kunnen dus niet beter doen dan die plaats
op te slaan. Zij luidt aldus:
‘Pro cuius compendiosa geste rei forma menti sue facilius imprimenda cuncta sua
quotidiana formavit exercicia iuxta dies et tenorem in libello dicto: ‘Qui perse-
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veraverit’ aut ‘Dilecte frater’ expresse satis descriptos aperteque distinctos. In quo
tria devocionis fercula quotidie singulis anteponuntur, ut si unum non sapuerit, sapiat
vel secundum aut tercium, cum aliis notabilibus exerciciis spiritualibus. Quem libellum
nobis filiis et fratribus suis pro devotis exerciciis acquirendis plurimum commendans
ea nobis persuasit assumenda. Venit itaque apud nos in usum optimum, ut tam fratres
quam conversi clerici et laici eius usque hodie exemplum imitantes in dictis exerciciis
sedulo se exercitent (volgens betere lezing: exercent) non parvum devocionis fructum
et divine dulcedinis saporem exinde consequentes’.
Wat lezen wij dus hier? Dat het voortreffelijk kloosterhoofd Johannes Vos, die
volgens het voorafgaande gewoon was, het leven en lijden des Heeren in zijn hart te
dragen, en het alle weken eenmaal geheel placht te overpeinzen, zijne dagelijksche
oefeningen op dit gebied vastknoopte aan het genoemde geschrift, en dat hij het met
hetzelfde doel ook aan al zijne zonen aanbeval, zoodat het inderdaad bij de
koorbroeders, conversen, geestelijken en leeken te Windesheim, naar zijn voorbeeld
het gebruikelijk boekske werd.
Zij, die in de Latijnsche woorden iets anders hebben gelezen, schijnen te hebben
voorbijgezien, dat er niet staat: ‘cuncta sua quotidiana formavit exercicia in libello
dicto’ etc. (aangenomen, dat men zelfs in middeleeuwsch Latijn zich aldus had
kunnen uitdrukken), maar ‘cuncta sua quotidiana formavit exercicia iuxta dies et
tenorem in libello dicto’ etc. Hij schreef dus zijne dagelijksche oefeningen niet in
een boekje, getiteld enz., maar hij richtte ze in volgens de dagen en den
gedachtengang, voorkomende in zeker werkje, getiteld enz. Doch al waren de
oorspronkelijke woorden veel onduidelijker dan zij zijn,
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ook dan nog moest men begrepen hebben, 1o dat Johannes Vos het voor eigen gebruik
nooit in den vorm van een brief zou hebben geschreven, 2o dat het den innig nederigen
man onmogelijk zou zijn geweest, een geschrift van zijne eigene hand ‘plurimum
commendare’, en 3o dat zijn vereerder Johannes Busch bij de kenschetsing van dit
geschrift nooit het waardeverminderend woord ‘satis’ zou hebben gebruikt.
Ik kan niet eindigen zonder mijne verwondering en mijn leedwezen te hebben
uitgedrukt, dat het lieve werkje slechts in de Latijnsche vertaling van Busch in diens
Chronion Windesemense (uitgave van Rosweyde, p. 217-246; uitgave van Grube, p.
226-244) tot ons is gekomen. Bij het algemeen gebruik er van in het klooster te
Windesheim zou men verwachten, dat de oorspronkelijke Dietsche tekst nog wel
hier of daar in een handschrift voorkwam. Tot heden evenwel heb ik dit ‘Leven en
lijden onzes Heeren’ in den vorm van een brief aan een lieven en zeer geliefden
broeder nergens ontdekt. In hope, dat anderen gelukkiger mogen wezen, schrijf ik
het begin en het einde hier af: ‘Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.
Dilecte frater et preamande in corde domini nostri Ihesu Christi’.... ‘Quod tibi Deus
concedat. Amen’, of ‘dominica die de regno celorum. Materiam inde habes in Beatus
vir’.
Had Johannes Vos geweten, dat het door hem zoo hoog geschatte werkje twee en
een halve eeuw later nog in het Fransch zou worden vertaald (zie boven, in No I),
zijn geest zou zich hebben verblijd.
J.G.R. ACQUOY.
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III. Een brief van Maria Reigersbergh aan H. de Groot.
Wijlen de heer W.G.A. Diederichs te Amsterdam bracht eene belangrijke verzameling
authographen bijeen. Zelden werden er gedurende zijn leven, in ons land of in den
vreemde, handschriften onder den hamer gebracht, waaruit niet enkele stukken in
zijn bezit overgingen. Gelukkig bleef deze kostbare verzameling voor ons land
bewaard; zijn zoon, de heer G.A. Diederichs, schonk haar in 1875 aan de stad
Amsterdam. Zij werd aanvankelijk op het Stedelijk Archief geplaatst en aldaar door
den kundigen Archivaris Dr. P. Scheltema opnieuw geordend, om het gebruik
gemakkelijk te maken. Aan de beschrijving werd mede de hand geslagen, doch zijn
dood was oorzaak, dat dit omvangrijk werk onvoltooid bleef. Dezer dagen is de
verzameling, bij de verplaatsing van het Archief naar de voormalige St. Anthonis
Waag, naar de Universiteitsbibliotheek overgebracht.
Deze verzameling bevat o.a. eene afzonderlijke portefeuille, waarin enkel brieven
van en aan Hugo de Groot zijn bijeengebracht, die, op een paar uitzonderingen na,
onuitgegeven zijn. Onder deze stukken vond ik den brief van Maria Reigersbergh
aan haar echtgenoot, die hieronder wordt medegedeeld, en met een anderen, door
mij vroeger bekend gemaakt (Handel. v.d. Maatsch. 1866, bl. 154) tot aanvulling
kan strekken van de Brieven, door Mr. Vollenhoven en Dr. Schotel in 1857
uitgegeven. Het belang van dit schrijven is voornamelijk gelegen in hetgeen hieruit
blijkt omtrent de verhouding van H. de Groot en Maria tot Willem van Oldenbarnevelt,
heer van Stoutenburgh, nadat hij den moordaanslag gepleegd en zich te Brussel
gevestigd had. Uit de brieven van
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Stoutenburgh aan de Groot, geschreven van 1626 tot 1633, vroeger door mij
medegedeeld in de Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht (Jaarg. 29,
1873), wisten wij reeds van welken aard die verhouding was. Hetgeen wij nu te weten
komen, licht dit punt nog nader toe.
De brief werd geschreven in Mei 1627, toen Maria andermaal Parijs had verlaten,
om te zien of er voor haar echtgenoot uitzicht zou bestaan, om veilig naar het
vaderland terug te keeren. Hij is gesteld in dien eigenaardigen toon, die al hare brieven
zoo aantrekkelijk maakt. In de aanteekeningen zal men vinden al wat ter verklaring
van den inhoud kan dienen, waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt, van hetgeen
Prof. Fruin, toen hij het stuk in de vergadering van de Historische Commissie voor
mij ter tafel bracht, er nog tot opheldering aan heeft toegevoegd.
H.C. ROGGE.
Alderliefste.
Zonnedach voorleeden, wesende den eersten pinsterdach1, zyn wy hier2 ghearriveert,
hebbende zeer qua wech en geen goedt weer ghehadt. Wy hebben eenen nacht in een
herreberge gheslapen, dan den anderen dach commende by den man, die onse
pasporten most bezorgen3, en heeft hy gans niet ghewilt wy anders als by hem zouden
logeren, zeggende hij ons anders geen pasporten en wilde doen hebben; zulcx dat
wy naer veel exkusen ons logement by hem hebben moeten nemen, te weeten myn
suster ende ick.4 Neef De Bie ende monsieur Vet5 zyn in de herreberge ghebleeven,
dan commen hier dickmaal eten. Den heer en heeft ons van hier niet willen laeten
gaen, dan heeft ons gheseidt dat wy morgen gaen zullen, om tegen den ommeganck
tot andt-
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werpen te zyn6, die men zeidt dat werdt ghezien is. Inde herberge daer wy een nacht
gheslapen hebben waeren die van orange7 ghelogeert, die my thoonden gans geen
contentement te hebben, het welck u E. van haer int breede zult connen verstaen.
Onsen neef8, zeggen zy, dat wel by den man9 staedt, dan dat den man niet gaeren en
heeft dat ment weet. Den geenen die men zeide dat daer commen zoude10 en meenen
zy niet dat zoo wel staedt. Zy hebben my ghezeidt dat zy verstaen hebben, dat die
reis af is, alzoo verus11 gheschreven heeft dat hy niet goedt en vindt datter iemandt
compt.12 Van hier zyn ghedeputeerde naer rosendael om met eenighe van ons Landt
te handelen op eenighe ghevangens.13 Zommighe hier meenen, dat men daer wat
voorder sal spreecken, dan masnier14 meende dat daer niet aen en is. Hy houdt zeeker
dat het huylyck niet te maecken en sal zyn, ofte de huylicxse voorrewaerde zoude al
meer tot naedeel van de dochter ghemaeckt moeten werden, het welcke ick zegge
dat de vooghden in haer maght niet en hebben.15 Het schindt den vrier16 hem vri wat
trots houdt, overmidts hy meendt zy niet beeter en magh; dan Constans17 heeft
ghezeidt, dat hy hem licht bedroogen zoude vinden, en datter andere zyn die al meede
zin int meisken hebben, dat zy licght resolveeren zoude een ander te nemen en dat
het dan te laet zoude commen en dat hy het dan zonder twyfel zoude beklagen. Men
advouweert my dat wel meede, dan men zeidt nerua18 het anders niet en verstaedt.
Wat de zaeck van Constantius19 belangt, hebbe myn best ghedan om te hoeren wat
men van hem houdt. Men ment hy in grooten waerde by nerua zoude connen commen,
by aldien hy hem met augustus20 wilde [vougen], daer geen aparentie toe en is, en
buten dat en kant
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niet veel zyn, ghelyck wel te beduncken is. Sal zien wat ick naerder kan horen, en
hebbe die man, daervan gheschreven was, niet ghesproocken, overmidts hy hier niet
en is. Ick hebbe hier verhaeldt van een boucxken21, dat een engelsman ghemaeckt
heeft; daer in staedt dat het contraremonsstrans ghevoelen nooidt in engelant ghelooft
en is gheweest en noch niet ghelooft en wordt, en met Godts hulpe nooit ghelooft en
sal worden, en misschien, zeidt hy, dat ghy wilt sprecken van het tgene over zee
ghepasseert is.22 UE. zult nu wel weeten wat boucxken ic meene. Myn weerdt heeft
zeer ernstich op my begerdt uE. hem met den eersten wilde den tytel daervan schriven,
opdat hy der naer moght haeten (sic) zien. Ick bidde uE. dit toch niet te vergeten,
oock thommaes23 te laeten vermaenen van de patroenen, daer zyn meester kneght
een memorie van ghelaeten hebbe. Ick verlange te verstaen hoe ghy het al maekt, en
bidde uE. toch niet melankolijck te zyn, sal my zoo zeer haesten alst mogelyck is.
Als ghy tot monsieur Dors24 gaedt eten, zoo laet jakes thuys blyven, en teickent al
de reisen aen al waert datse uE. noode. Schryft my eens hoe het de vrier25 al maekt,
of hy uE. zomwylen compt bezoucken en wat ghy van hem verstaedt. Thoondt hem
altydt goede myne en zegdt aen de kinderen datse schappelyck zyn. Ick salse wat
mede brengen. Hier meede sal ick blyven.
UE. altydt ghetrouwe
Maria Reigersberch.
Naer ick hoor zoo en sal den minne broer26, die van paris hier ghevangen ghebraght
is, geen swarigheyt hebben, maer meenne hy haest wt sal commen. Ick zende uE.
door den voerman die my hier ghebroght heeft twee
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hammen met een stuck gherockt vleis. Den voerman heedt Jan Le rocij. Laetter
Jakes27 binnen thien ofte twalf dagen eens naer zien. UE. mochter geen vraght van
geven maer wel een glas wyn alsse den voerman thuys brengt. Adieu.
Schryft my oock hoe het femme al maekt en doet myn ghebiedenisse aen alle de
goede bekende. Als uE. brieven op hollandt aen my wilt zenden, meugdse wel hier
over zenden28, sullen wel besteldt werden. Myn suster doet hare ghebiedenisse als
meede Cornelia. Ick hebbe hier zeer veel vriendtschap ontfangen; als uE. schryft,
mocht den goeden heer wel bedancke, want hy ons zeer wel ghetrackteert heeft; het
gherookt vleis compt van hem.
Den XXVIII May.

Eindnoten:
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In 1627 viel Pinksteren op 23 Mei.
Brussel.
Willem van Oldenbarnevelt.
Alsmede haar dochter Cornelia, gelijk uit het slot blijkt. De zuster die haar vergezelde was
waarschijnlijk Susanna Reigersbergh.
Dezelfde van wien het praatje ging, dat hij aan Cornelia het hof maakte (Brieven van Maria
Reigersbergh blz. 60). De beide heeren waren zeker uit Parijs meegekomen.
Op Zondag na Pinksteren, H. Drievuldigheid, werd te Antwerpen eene processie gehouden.
Er was in 1627 eene drukke correspondentie tusschen die van Orange en Frederik Hendrik,
maar De la Pise en Pontbrian spreken niet van gezanten. Maria noemt ze elders (Brieven blz.
70) ‘raedtsheeren’; zij bezochten De Groot te Parijs volgens eene afspraak met haar.
Frederik Hendrik.
Lodewijk XIII.
François Aerssens.
Frankrijk. Vgl. Brieven van Maria R. blz. 115 v.
De Fransche gezant d'Espesses gaf in Mei kennis aan de Staten-Generaal, dat zijne regeering
thans den tijd verstreken achtte, waarop een buitengewoon gezant uit Holland aangenaam zou
zijn.
Vgl. over deze samenkomst te Rosendaal: Arend, Geschied. des vaderlands, vervolgd door
W.G. Brill, Dl. III, St. IV, blz. 240.
Meusnier, een oude dienaar en vertrouwde van Stoutenburgh, bij wien hij inwoonde, komt
herhaaldelijk voor in de vroeger door mij uitgegeven brieven. Na Stoutenburgh's dood trok de
Groot zich zijne belangen bij de erven aan (Epist. Grotii, App. No. 339.)
Het huwelijk is de vrede, de dochter is de Republiek en de voogden zijn de Staten.
De regeering van Brussel. Onder de ‘andere, die meede zin int meisken hebben’, staat Frankrijk
bovenaan.
Maria zelve.
Spanje.
De Groot.
De Roomsche kerk.
Mij onbekend.
De zaken der O.-Ind. Compagnie, waarmede De Groot zeer vertrouwd was.
Blijkbaar een winkelier te Parijs.
De Fransche predikant François d'Or.
Een bejaard, katholiek, Fransch edelman, doch die Cornelia niet aanstond. Vgl. Brieven van
M. Reig. blz. 82, 84.
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27 De knecht van De Groot. Femme, die volgt, was zijne dienstmaagd. Vgl. Brieven van M. Reig.
Register.
28 Zij bedoelt: door tusschenkomst van Stoutenburgh.
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Lijst van de leden der Maatschappij.
Opgemaakt den 1sten November 1892.
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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
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Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Herderscheê, Dr. J., Tiel. 1879.
Hertog, C.H. den, Amsterdam. 1891.
Hettinga Tromp, Mr. T. van, Leeuwarden. 1878.
Heuff Az., J.A., Kerk-Avezaath bij 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.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Hol, Richard, Utrecht. 1874.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Honigh, C., Wageningen. 1872.
Hoog, Dr. I.M.J., Terwolde. 1887.
Hoogvliet, W., Haarlem. 1871.
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.
Ising, A.L.H., 's-Gravenhage. 1862.
Jager, H. de, Brielle. 1876.
Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
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Jong, Dr. J. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jong van Rodenburgh, C.M. de, Haarlem. 1871.
Kaay, Mr. W. van der, 's-Gravenhage. 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.
Kielstra, E.B., 's-Gravenhage. 1892.
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., 's-Gravenhage. 1880.
Kollewijn, A.M., Amersfoort. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koo, J. de, Amsterdam. 1878.
Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Korndörffer, J.P.J.W., Breda. 1889.
Kosters, Dr. H.W., Leiden. 1892.
Krelage, J.H., Haarlem. 1879.
Krieken, J. van, Rotterdam. 1885.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kruseman, A.C., Haarlem. 1856.
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Kruyff, Dr. E.F., Groningen. 1882.
Kuiper, Dr. K., Haarlem. 1889.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., Amsterdam. 1869.
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.
Leendertz, C.J., Leiden. 1892.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
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 bij 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, 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., 's-Gravenhage. 1884.
Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., Utrecht. 1889.
Mey, H.W. van der, Wijchen bij Nijmegen. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Assen. 1884.
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.
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.
Nederburgh, Mr. S.C.H., 's-Gravenhage. 1878.
Neeb, Mr. H.A., Leiden. 1867.
Netscher, P.M., 's-Gravenhage. 1854.
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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, A.C.H., Amsterdam. 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-Hertogenbosch. 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.
Rees, R.P.A. van, Maassluis. 1885.
Reiger, A.F.J., Lunteren. 1882.
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Reiger, Mr. W.A., Groningen. 1891.
Reitsma, Dr. J., Groningen. 1877.
Rengers, Mr. W.J. van Welderen Baron, Leeuwarden. 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.
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.
Roo, Dr. L.W. de, Nijmegen. 1892.
Roodhuyzen, H.G., Amsterdam. 1880.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage, 1890.
Rop, A.L. de, Amsterdam. 1875.
Rovers, Dr. M.A.N., Utrecht. 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, Amsterdam. 1878.
Schaepman, Dr. H.J.A.M., Rijsenburg. 1868.
Schagen van Soelen, Dr. J.C., Boxtel. 1887.
Scheltema, J.N., Amsterdam. 1877.
Scheltema, M.W., Amersfoort. 1871.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schimmel, H.J., Bussum. 1851.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, Utrecht. 1877.
Schlegel, Dr. G., Leiden. 1878.
Schneider, J.F.L., Delft. 1881.
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Schotel, Dr. G.D.J., Leiden. 1833.
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.
Sijmons, Dr. B., Groningen. 1879.
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. 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.
Someren Brand, Mr. J.E. van, Amsterdam. 1892.
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.
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.
Telting, Mr. I., 's-Gravenhage, 1859.
Terwey, T., Amsterdam. 1879.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
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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., Amsterdam. 1891.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
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.
Viotta, Mr. H., Amsterdam. 1892.
Vitringa, Dr. A.J., Utrecht. 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, Dr. A.C., Leiden. 1875.
Vries van Heyst, B.G. de, Nijmegen. 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.
Was, Dr. H., Sint-Oedenrode. 1878.
Weitzel, A.W.P., 's-Gravenhage. 1869.
Welter, W.L., Hees. 1854.
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Werner, H.M., Zutphen. 1887.
Wertheim, A.C., Amsterdam. 1881.
Wessels, W., Zevenaar. 1872.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wichers, L., 's-Gravenhage. 1892.
Wijnmalen, Dr. T.C.L., 's-Gravenhage. 1868.
Wijnne, Dr. J.A., Utrecht. 1864.
Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Johan, Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Lisse. 1860.
Wintgens, Mr. W., 's-Gravenhage. 1874.
Witte, H., Leiden. 1871.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Enschedé. 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, (correspondeerend Lid) Tapanoeli. 1881.
Holle, K., Waspada, Preanger. 1868.
IJzerman, J.W. Sumatra's Westkust. 1892.
Jonckbloet, G., Batavia. 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., Pontianak. 1890.
Verbeek Dr. R.D.M., Buitenzorg. 1892.
Verkerk Pistorius, W.A.P., Java. 1872.
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Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die overeenkomstig hun verlangen vol gens 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.
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.
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.
Cordt, Benjamin, Dorpat. 1892.
Cornelius, Dr. C.A., München. 1874.
Cossa, Dr. L., Pavia. 1870.
Crecelius, Dr. W., Elberfeld. 1870.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Westerloo. 1882.
Diegerick, J., Gent. 1851.
Dietrich, Dr. F.E. Chr., Marburg. 1862.
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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.
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., Göttingen. 1868.
Hiel, E., Brussel. 1869,
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, G., Parijs. 1887.
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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., Brussel. 1886.
Latendorf, Dr. F., Schwerin. 1867.
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Borger's ‘Aan den Rijn’.
Een ieder herinnert zich uit de Camera Obscura hoe Mevrouw Dorbeen op het
‘avondje’ ten huize van Oom Stastok, gewapend met de schaar, ‘het Rijntje dan nog
maar reis’ - niet ‘zegt’ gelijk thans het modewoord is, maar inderdaad op den ouden
trant ‘opzegt’ of reciteert, hoe aan het eind van den 4den regel:
Ontslagen van de(n) winterboei

‘die winterboei’ volgens haar droogkomieken echtgenoot ‘hare tong boeit’, hoe zij
verder ‘voortging het hartroerende meesterstuk des grooten Borgers op eene
hartroerende wijze te bederven’ enz. Het geheele tooneel is sedert eene halve eeuw
bij jong en oud bekend en beroemd. Welnu, die vermaarde winterboei is in de e e r s t e
uitgave der Dichterlijke Nalatenschap1 n i e t te vinden: daar staat - waterboei! En
dit laatste woord staat niet alleen in genoemde editie; ook in de o o r s p r o n k e l i j k e
uitgave van het gedicht, dat kort na des dichters dood in den Nederlandschen
Muzenalmanak voor 18212 verschenen is, leest men, tot zijne verwondering, hetzelfde.
Eerst de jongere drukken der Dichterlijke Na-

1
2

Leiden en Utrecht 1836 (blz. 73).
Rott. 1821 (blz. 201).
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latenschap1 hebben, evenals de vroegere en latere uitgaven van de Camera, het ons
bekende winterboei.
Dat dit verschil in lezing reeds oud is blijkt uit de talrijke vertalingen enz., indertijd
na Borger's vroegtijdigen dood van zijn zwanezang gemaakt en grootendeels in de
editie van 1836 achter het gedicht afgedrukt. In overeenstemming met waterboei
heeft de Friesche vertaling van R. Posthumus: ‘Ont-sleijn uwtt' wetterboeij in pijnn'’;
ook in de ‘Verhooring van Borger's Klagte’ door F. de Greuve, een weerklank op
B.'s vers, komt de waterboei, zelfs tweemaal, voor: ‘En vrij weer van de waterboei’
(blz. 92) en: ‘Ontslagen van de waterboei’ (blz. 95). Daarentegen strooken met de
lezing winterboei de Fransche vertaling van A. Clavareau (‘Libre des chaînes
d'hiver’), de Engelsche van J. Bowring (‘Unfettered from its winter chain’), en
waarschijnlijk ook de Latijnsche van P. Hofman Peerlkamp (‘Tandem igitur fera
cessit hyems: vincloque solutus, Rhene pater etc.’), de Hoogduitsche van G.H. van
Senden (‘Entfesselt von der schweren Kette, Die schmiedete der rauhe Nord, Wälzt
eislos itzt in seinem Bette enz.’), en de Grieksche van M. van den Brandeler (‘Πηνον
τ εν δεσμοις ουκ ετι ριγος εχει’)2.
Nu is die waterboei wel niet gansch onzinnig, maar toch zeer dubbelzinnig en
reeds daarom verwerpelijk: deze samenstelling doet allereerst denken, niet aan eene
boei

1

2

Althans de te Haarlem in 1852 in 24o verschenen druk (blz. 116), en de 6de, door W. Eekhoff
in het Letterkundig Panthéon bezorgd (Schiedam 1868, blz. 109). De overige heb ik niet
kunnen opsporen. Ook een boekje, getiteld: E.A. Borger, zijn leven en zijne dichtvruchten
Amst. (1850, blz. 80) leest: ‘de winterboei’.
De Latijnsche vertaling van J.C.A. van Heusde en de Latijnsche en Grieksche van J.G.H.
Reudler, waarvan Eekhoff, blz. 112, gewag maakt, heb ik niet onder de oogen gehad.
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of keten, die het water vast omsloten houdt, maar aan eene geheel andere boei, nl.
eene op het water drijvende ankerboei. Dat winterboei hier volstrekt te verkiezen is,
daarover zal zeker weinig verschil van gevoelen bestaan1.
Ofschoon het nu op zich zelf zeker slechts van zeer betrekkelijk belang is, of er
in dien regel waterboei dan wel winterboei staat, ontleenen toch de vragen die zich
hier vanzelf voordoen: Wat heeft de dichter zelf geschreven, en van waar die
verschillende lezingen in een algemeen bekend vers uit deze eeuw, in dit geval een
bijzonder belang aan de omstandigheid dat zich juist omtrent dit gedicht eene zekere
legende heeft gevormd. Van Lennep placht, zoo werd mij medegedeeld, Borger's
‘Aan den Rijn’ aan te halen ten bewijze dat dergelijke dichterlijke ‘ontboezemingen’,
al schijnen ze ‘uit het hart geweld’ en ‘los op 't papier geworpen’, inderdaad veelal
met groote moeite en zorg gemaakt en vermaakt, gelikt en gevijld zijn: immers die
beroemde, aandoenlijke klaagzang had eerst na herhaald over- en weerzenden aan
Immerzeel en Tollens, die er heel wat in gesnoeid en geschaafd hadden, zijn
eindelijken vorm gekregen. Ditzelfde verhaal bleek ook elders bekend te zijn. In
hoeverre het juist is zou alleen de vergelijking van den

1

Beide woorden zijn ontleend aan dezelfde beeldspraak. Maar, nog afgezien van de
dubbelzinnigheid der samenstelling, een woord van zoo algemeene beteekenis als het
enkelvoud water schijnt minder geschikt om in deze beeldspraak gebruikt te worden. Borger
althans bezigt elders in een dergelijk geval te recht het meer persoonlijke en forsche stroomen
(Dicht. Nal., 6de dr., 54):
Als felle wintervorst en bosch en beemd ontbladert,
Het leven der natuur verdooft, de stroomen boeit,
welke regels tevens zijdelings pleiten voor de lezing winterboei in de ‘Ode aan den Rijn’.
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tegenwoordigen tekst met Borger's handschrift kunnen uitwijzen.
Die vergelijking nu is mogelijk. Zoo ergens, dan moest het autograaf van dit gedicht
te vinden zijn onder de papieren van den dichter J. Immerzeel Jr., den bekenden
uitgever van den Muzenalmanak, waarin het vers verschenen is. Toen ik na eenig
zoeken het spoor hiervan gevonden had, bleek mij dat Immerzeel's eigen exemplaar
van den Muzenalmanak (een zijner lievelingsuitgaven1, door hem verrijkt met alle
teekeningen en proefdrukken der portretten en platen en met vele autografen der
gedichten2, thans, post varios casus, toebehoort aan den heer Henri van de Velde
alhier, die mij welwillend inzage verleende en toestond daaruit het volgende openbaar
te maken3.
Het handschrift van Borger's gedicht is daar inderdaad, gelijk de catalogus van
Immerzeel's boekerij opgeeft, te zijner plaatse te vinden, vervat in drie brieven van
B., waarvan ik hier den hoofdzakelijken inhoud zal mededeelen.
In den eersten zendt Borger zijn vers, nog slechts v i e r coupletten lang, ter
plaatsing in den Muzenalmanak.

1
2
3

Zie A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een gesch. v.d. Nederl. Boekhandel I, 54-57.
Zie de uitvoerige beschrijving van den inhoud in den verkoopcatalogus van I.'s boekerij.
Amst. 1842 (blz. 28-51).
Ik kan hierbij den bescheiden wensch niet onderdrukken, dat dit exemplaar te eeniger tijd
en wijze kome te berusten in de Bibliotheek onzer Maatschappij. Eene verzameling autografen
en brieven van letterkundigen en teekeningen van schilders uit de jaren 1819-1848, die thans
zeker geen groote handelswaarde heeft doch uit een historisch oogpunt belangrijk blijft, is
nergens beter op hare plaats dan in onze Boekerij, die nog onlangs van de erven
Bosboom-Toussaint zulk eene rijke verzameling brieven en autografen ten geschenke ontving.
Moge dit voorbeeld navolging vinden!
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Die vier coupletten zijn over 't geheel gelijkluidend met de vier eerste, gelijk wij ze
kennen, behoudens de volgende, hier cursief gedrukte woorden. De titel luidde eerst:
‘Herinnering’, vervolgens ‘Aan den Rijn, in de lente van het jaar 1820’, wat weer
veranderd is in: ‘Mijn Buitenverblijf aan den Rijn in de lente’ enz.
Coupl. I, r. 4:

den1 winterboei (niet: waterboei,
waarover straks).

Coupl. I, r. 10:

Zijn gunst of zijn geweld doet blijken.

Coupl. II, r. 8:

De lustplaats van den rijksten koning.

Coupl. II, r. 12:

En juichten in 't bescheiden deel.

Coupl. III, r. 4-6:

Eer ik dien slag vergeten zal, Den slag,
die mij ten tweedemale De kroon deed
vallen van mijn hoofd.

Coupl. III, r. 10:

Die nimmer plaagt om ons te plagen.

Coupl. IV, r. 7:

De zanger heeft geen kracht noch [moed2.

Ten slotte schrijft B.: ‘Voorts mag de Heer Tollens’ (blijkbaar de raadsman van
zijn stadgenoot Immerzeel op het stuk van poëzie) ‘er in veranderen, wat hem belieft’.
De tweede brief behelst in de eerste plaats eenige verbeteringen, door Borger z e l f
in zijn vers gebracht. Hij wil

1

2

Den, gelijk men zich dien regel uit de oudere edities der Camera Obscura herinnert; niet de,
zooals alle uitgaven van Borger en de latere der Camera lezen, grammaticaal juister, doch
blijkbaar niet naar de bedoeling van den dichter, die hier waarschijnlijk evenmin als Mevr.
Dorbeen gaarne de n gemist had - in spijt van Dr. Kollewijn. Merkwaardige overeenstemming
trouwens tusschen Borger, Bilderdijk e.a. en - den Nieuwen Gids, in het aanvoegen of
weglaten eener -n, al naar 't hun beter k l i n k t ! (Zie hierover Kalff in Gids 1892, I, 132,
maar ook Kollewijn in het Weekbl. De Amsterdammer, 17 Jan. 1892.) Of zouden bij Bilderdijk
en de zijnen hierin altijd en alleen historisch-grammaticale overwegingen den doorslag
hebben gegeven??
Enkele kleinigheden van spelling en interpunctie neem ik hier niet in aanmerking.
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den 10den regel van het 1ste couplet, die ‘mat en prozaïsch is’ lezen1:
Nu effen/rustig vloeit, dan breekt door dijken.

‘Couplet 2. laatste regel liever’:
En dankten voor 't bescheiden deel.

‘In de vier eerste regels van het 3de Couplet is iets dat mij van het begin af gestuit
heeft, maar dat ik niet verbeteren kan. Mij dunkt, ook Uw gevoel moet U zeggen,
dat de derde regel een te abrupten overgang maakt, welk ongemak nog vermeerderd
wordt door den vierden regel, waarin de woorden dien slag mij verbazend hinderen,
dewijl die slag nog niet gemeld is’. Daarom wil B. thans lezen:
En nu - ik kan mijn haren tellen;
Maar tranen ween ik zonder tal;
Eer stort de Rijn weer in zijn wellen,
Eer ooit mijn hart vergeten zal
Den slag, die mij ten tweedemale enz.

of wel: Eer ik niet meer beweenen zal enz.
‘Dit zegt nu zoo mijn gevoel. Verkiest Gij of Tollens de eerste redactie, of weet
Gij er iets anders op, leeft er meê, zoo als U goed dunkt: want ook met mijne correctie
ben ik nog niet te vrede. Het pathetieke in de twee eerste regels, gaat eenigzins in
het narrative over in de volgende. Enfin, ik weet het niet beter.’
Coupl. IV, r. 7: De droeve zanger heeft geen moed.
Voorts schrijft B.: ‘Ik stel er veel belang in, dat de twee nevensgaande coupletten
bij het vers gevoegd worden. Zij moeten vast niet kwaad zijn, want het gevoel heeft
ze mij gedicteerd, en zij zijn mij zonder eenige moeite van de hand gegaan’.
Vergeleken met de latere

1

Hier zijn de wijzigingen der t w e e d e redactie cursief gedrukt.
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lezing, verschillen deze twee coupletten (V en VI) in de volgende regels:
Coupl. V, r. 1-4:
En groet ook 't kindje, dat aan de aarde
Reeds dagen lang was toevertrouwd:
Het slaapt aan 't hart van die het baarde,
En heeft nooit zon of maan aanschouwd.

Coupl. V, r. 8:

Aan moeders borst, die 't wicht moest
[laven.

Coupl. VI, r. 1-2:

Noem vrij deze aarde een hof van Eden,
Wie altijd mogt op rozen gaan.

Coupl. VI, r. 5:

Ik reken ieder' dag gewonnen.

Coupl. VI, r. 12:

Waar's drijvers stem niet wordt gehoord.

Aldus vermeerderd en verbeterd, zal het gedicht aan Tollens' oordeel onderworpen
zijn geworden1. Althans in den derden brief, gedagteekend 13 Aug. 1820, betuigt
Borger: ‘Ik houde de correctien van den Heer Tollens voor wezenlijke verbeteringen,
en beruste daar gaarn in. Dit zou ik zelfs blindelings gedaan hebben.’ Toch heeft hij
enkele bedenkingen.
Tollens' ‘correctien’ komen, zooals uit de vergelijking van Borger's verbeterden
met den gedrukten tekst blijkt, neer op het volgende, hier cursief gedrukte:
Coupl. I, r. 10: De stranden kust of scheurt de dijken.
(B. twijfelt of men de oevers eener rivier wel stranden mag noemen.)
Coupl. II, r. 8: De lusthof van den rijksten koning.
(B. vraagt of men eene ‘woning’ eigenlijk wel een

1

Het is jammer dat Tollens' of Immerzeel's brief er niet bij ligt. Men zou gaarne de aesthetische
gronden vernemen, waarop de wijzigingen steunen. Onder des dichters nagelaten papieren,
na den dood van zijn eenigen zoon, Ds. P.A. Borger te Arnhem, aan de Bibliotheek van het
Friesch Genootschap geschonken, bevindt zich geen enkele brief (volgens vriendelijke
mededeeling van Mr. J.L. Berns te Leeuwarden).
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‘lusthof’ kan noemen. ‘Doch ik durve het nu veilig wagen met Tollens.’)
Coupl. III, r. 1-4. Borger's eigen bezwaren tegen deze regels hebben bij Tollens
blijkbaar niet gewogen; althans de eerste schrijft: ‘Moeten de 4 eerste regels van
coupl. 3 zoo blijven? fiat’.
Coupl. IV, r. 10:

Die nimmer plaagt uit lust tot plagen.

Coupl. V, r. 1 - 2:

Noem hij deze aarde een hof van [Eden,
Die enz.

Coupl. V, r. 12:

Bij 't overschot dat mij behoort.

(‘Mijne laatste regel in dat coupl.’ (het 5de) ‘was ontleend uit de heerlijke
beschrijving van den staat der afgescheidenheid, Iob III. De regel van Tollens is voor
westersche ooren verstaanbaarder, en dus beter.’)
Ten slotte geeft B. zelf voor de eerste vier regels van coupl. V, waarin reeds ...
was den kort daarop gevolgden dood der moeder bedoelen maar niet duidelijk genoeg
vermelden, nog de volgende gewijzigde lezingen ter keuze1:
Groet ook het lieve kind, dat kind, welks lijkje de aarde
Reeds had ontvangen geborgen in haar schoot,
Eer zij, die mij dat lijkje baarde,
Aan de armen mijner liefde ontvlood. Voor 't levenslicht hare oogen sloot.

Ziedaar alles! Zooveel blijkt alvast dat het gerucht Tollens' en Immerzeel's aandeel
in het maken en vermaken van B.'s gedicht schromelijk heeft overdreven. In hoeverre
de aan I. gezonden kopij reeds de vrucht was van langdurigen arbeid, is natuurlijk
niet meer uit te

1

Daarenboven blijkt (door T. of I.?) nog het volgende veranderd, hoewel B. daarover niet
schrijft: de titel; III, 4-5: den slag - dien slag - het hoofd; in V, 1-4 gekozen tusschen de twee
door B. voorgestelde lezingen; en V, 8: En aan de borst.
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maken: een oud-uitgever als de Heer A.C. Kruseman weet heel wat te vertellen, niet
alleen van de door wijzigingen en doorhalingen bijna onleesbare kopij van sommige
letterkundigen, maar ook van de angstvallige zorg van andere om den voorafgeganen
arbeid te verbergen en aan den uitgever of drukker een vlekkeloos handschrift te
zenden! Maar voor eene dergelijke gissing of eigenlijk verdenking bestaat hier geen
grond: wat wij thans w e t e n is dat van de niet zoo bijzonder talrijke wijzigingen in
Borger's gedicht slechts enkele door Tollens of Immerzeel, de meeste door den dichter
zelf zijn aangebracht, en dat dus het praatje, alsof het vers nog door anderen moest
‘opgeknapt’ worden alvorens het in 't licht kon verschijnen, eenvoudig onwaar is.
Dat Borger (of eigenlijk Immerzeel) Tollens als keurmeester raadpleegde is nog geen
blijk van onzelfstandigheid: Tollens was toen een man van gezag en zal denkelijk
wel meer bijdragen, zoo voor den Muzenalmanak als andere, ter keuring ontvangen
hebben; het vers als zoodanig is en blijft B.'s letterkundig eigendom. Aan dit
eigendomsrecht is hier vooral veel gelegen, omdat Borger's roem of naam als dichter
voornamelijk berust op dit gedicht, ja eigenlijk daarmede staat of valt. Daarom scheen
mij een kijkje in de ‘werkplaats der poëzie’, anders vaak onbescheiden, in dit geval
wel geoorloofd: het geldt hier min of meer eene ‘Ehrenrettung’ van iemand, wiens
kleine dichterlijke nalatenschap toch reeds niet zoo heel veel schoons of
oorspronkelijks behelst, maar wien het daarom nog niet behoeft of behoort te vergaan
naar het bijbelsche: ‘maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij
heeft’.
Om nog even terug te keeren tot het woord dat aanleiding gaf tot dit onderzoek,
met des te grooter ver-
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wondering vraagt men nu: maar hoe kan er dan in den Muzenalmanak waterboei
staan, wanneer Borger's eigen handschrift (zoo duidelijk mogelijk!) winterboei heeft
en van eene opzettelijke wijziging door T. of I. niets blijkt, en omgekeerd: hoe is dit
laatste weer in de latere drukken van Borger's gedichten en in de Camera Obscura
gekomen, wanneer het n i e t in de oudste uitgave staat? Denkelijk zal dit aldus te
verklaren zijn. Borger is niet lang na het schrijven van den derden brief aan Immerzeel,
den 10den Oct. 1820, na een tijd van sukkelen en kwijnen, gestorven; waarschijnlijk
heeft hij de drukproef van zijn vers (waarom hij in den tweeden brief aan I.
uitdrukkelijk vraagt) niet zelf gezien. De waterboei zal dus, hetzij door eene s c h r i j f
fout in het afschrift1, hetzij door een d r u k -fout in den afdruk geraakt en aan het oog
van I. of diens corrector ontsnapt zijn: beide is graphisch zeer wel te verklaren. Dat
eene zoo smakelooze en door niets geëischte of gewettigde wijziging van den dichter
zelf afkomstig, of erger nog, na diens dood eigenmachtig door Immerzeel of Tollens
aangebracht zou zijn, schijnt mij onmogelijk.
Waarschijnlijk is het vers echter in dien tijd, toen het reciteeren algemeen aan de
orde was, reeds vóór, maar vooral na Borger's vroegen dood, die alom deelneming
wekte en zijn laatste gedicht dubbel aandoenlijk maakte, uit zijn naasten kring door
mondelinge overlevering of door afschriften van zijne ‘minuut’ (die B. natuurlijk
zelf behouden had)2 alom verspreid; zoo bleef de echte

1
2

De tekst moest nu geput worden uit drie brieven, die I. bovendien, vooral na B.'s overlijden,
liever niet ter drukkerij gegeven maar dadelijk voor zijn archief bestemd zal hebben.
Inderdaad zijn juist vele verzen van B. lang alleen in dergelijke afschriften bewaard, totdat
zij (en niet eens alle) in de editie van 1836 werden opgenomen: zie het Voorbericht van
laatstgenoemde uitgave, V-VI, en Eekhoff's Levensbeschouwing, blz. 20.
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lezing den winterboei, buiten den Muzenalmanak om, in verschillende vertalingen
en ook in de Camera bewaard, totdat zij in de latere drukken der Dichterlijke
Nalatenschap werd opgenomen, hetzij alleen naar die betere overlevering, hetzij na
inzage van B.'s handschrift. Men behoeft dus niet te denken aan eene verbetering,
door Hildebrand onwillekeurig gemaakt en op zijn gezag verspreid; deze weet zich,
naar ik verneem, niet anders te herinneren, dan dat hij het in de Camera uit het hoofd
geciteerd en nooit anders gehoord heeft.
Gold het hier een antiek of middeleeuwsch werk, wij zouden gelegenheid hebben
behalve over de ‘variae lectiones’ der verschillende edities, te spreken over de
verschillende ‘redacties’ en over de ‘handschriften-familiën’, daaruit de ‘filiatie’
trachten te bepalen en een ‘stamboom’ opmaken, om eindelijk te besluiten tot den
‘archetypus’ en daarnaar de lezing der ‘editio princeps’ ‘emendeeren’. Daarbij zou
dan blijken dat in dit geval de ‘orale traditie’ in den mond der ‘fahrende sänger’ de
oorspronkelijke lezingen zuiverder heeft bewaard dan de geschreven (in casu gedrukte)
tekst. Wie dat deed zou zich zeker blootstellen aan het welverdiend verwijt van
noodeloozen geleerden omhaal, van ‘Duitsche geleerdheid’ (in veler oog, naar 't
schijnt, een der ergste schimpnamen, ongeveer gelijkstaande met obscurantisme!).
En toch zou hij in het w e z e n der zaak, in de methode, volkomen gelijk hebben.
Gelukkig dat het bestaan van Borger's eigen handschrift dezen omslag onnoodig
maakt en de zaak ten duidelijkste uitwijst. Waren wij bij middeleeuwsche gedichten
ook maar eens zoo gelukkig de echtheid eener lezing door een autograaf
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van den schrijver te kunnen uitmaken, dan zouden er vrij wat minder emendaties of
conjecturen behoeven gemaakt te worden, en heel wat erger dwaasheden dan deze
onschuldige waterboei zouden openbaar worden en meteen voorgoed verdwijnen.
Maar is het, vraagt allicht iemand, ten slotte wel de moeite waard zooveel woorden
te verspillen aan dit vers van een dichter van den tweeden rang, ‘wiens dichttalent’
(zoo getuigden reeds in 1836 met betrekking tot hun tijd de eerste uitgevers der
Dichterlijke Nalatenschap) ‘het opkomend geslacht wel niet overeenkomstig zal
vinden met de thans meer en meer zich verheffende school’? Is dit niet ‘het halen
van eene oude koe uit de vaderlandsche sloot’? Naar mijne bescheiden meening is
laatstgenoemd misdrijf hier niet gepleegd. Het scheen mij wel der moeite waard de
geschiedenis mede te deelen van een gedicht dat, afgezien van zijne volstrekte
deugden en gebreken, zekere historische vermaardheid bezit1 en den naam van den
dichter een tijdlang op aller lippen gebracht heeft; vooral wanneer men daardoor
diens nagedachtenis van een blaam kan zuiveren. Maar bovendien is het voor al wie
eenigen historischen zin heeft niet onbelangrijk op te merken welke versregels toen
werden afgekeurd, welke niet, en op welke gronden. In hoeverre zouden wij dit
oordeel van een vroeger geslacht thans nog onderschrijven; welke

1

Het valt echter niet te ontkennen, dat het vers tegenwoordig hoofdzakelijk voortleeft door
de Camera, en dat de vermaardheid van ‘het hartroerende meesterstuk des grooten Borgers’
juist door die omstandigheid, zeer zeker tegen Hildebrands bedoeling, van een twijfelachtige
soort is: van tien Nederlanders die het vers kennen, denken stellig negen tevens onmiddellijk
aan Mevr. Dorbeen, den olifant met het speelwerk enz. Geen wonder dat men menigen regel
vaak parodiëerend hoort aanhalen.
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‘correctiën’ achten ook wij ‘wezenlijke verbeteringen’? En omgekeerd: welke toen
door hen niet gewraakte regels of uitdrukkingen schijnen ons thans onverdedigbaar?
Gaan wij de door Borger zelf en door Tollens aangebrachte wijzigingen na, dan
zullen wij ons met de meeste kunnen vereenigen. I, 10 is veel krachtiger geworden,
al komt dat de stranden kust ons thans vrij ouderwetsch en versleten voor; in II, 10
is dankten ongetwijfeld meer in den toon der voorafgaande regels dan juichten. Ook
III, 10 en IV, 7 hebben veel gewonnen; maar vooral de wijziging van V, 1-4 mag
eene verbetering heeten, zoowel om de door B. zelf opgegeven redenen, als omdat
die wonderlijke regel: ‘En heeft nooit zon noch maan aanschouwd’ daardoor
verwijderd is. Daarentegen valt het ons moeilijk te deelen in B.'s eigen bezwaren
tegen III, 1-4, die trouwens op Tollens' aanraden onveranderd gebleven zijn. Ook
zal men het thans niet algemeen billijken dat Borger zijn krachtigen slotregel: ‘Waar
's drijvers stem niet wordt gehoord’ heeft opgegeven voor het slappe, kleurlooze:
‘Bij 't overschot dat mij behoort’, dat maar weinig beter bij den voorafgaanden regel
aansluit, maar door den dichter op gezag van Tollens ‘voor westersche ooren
verstaanbaarder, en dus beter’ geacht en van hem overgenomen werd.
Kenschetsend is het dat noch Borger zelf, noch Tollens of Immerzeel aanstoot
hebben genomen aan die regels, welke ons nu het meest hinderen of althans het minst
behagen: dat conventioneele ‘landvolk, spelende aan zijn' vloed enz.’, dien niet
minder conventioneelen Rijn die zich op verzoek ‘met een zilten (tranen)vloed belast’,
omdat ‘de droeve zanger geen moed heeft Die tranen op het graf te plengen’, minder
juiste uitdrukkingen als: ‘Wa r m heeft mij het hart geslagen, Bij 't levenslot,
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mij t o e g e d a c h t ’, of thans afgezaagde en door parodie op parodie verjaagde
wendingen als: ‘Eer keert enz.’ Maar vooral die ‘meer dan vijf en dertig zonnen’,
die Borger ‘reeds boven 't hoofd draaiden’ zijn (nog afgezien van alle
cosmographische bezwaren) onduldbaar: wie heeft daarbij niet altijd gedacht aan de
draaiende zonnetjes van een vuurwerk? Laten wij hopen dat B. die nog niet gekend
heeft en dus niet verantwoordelijk mag worden gesteld voor den kluchtigen indruk,
dien deze regel thans op ons maakt!1
Met dat al, de dichter moge hier en daar onzen veranderden smaak niet meer
bevredigen, de ‘Ode aan den Rijn’ blijft eene uit het hart gewelde, roerende
dichterlijke klacht, het laatste en beste dat Borger gedicht heeft, in den vollen zin
des woords zijn zwanezang.
Leiden, Maart 1892.
J.W. MULLER.

1

Men wordt onwillekeurig herinnerd aan Tollens, die in zijn ‘Overwintering’ goedvindt de
schildering van het noorderlicht te besluiten met:
‘En biddend zinkt hij neer die 't p r a c h t i g v u u r w e r k ziet’.
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Het beleg en ontzet van Leiden ten tooneele gebracht.
Er zijn weinig historische feiten, welke zoo menigmaal tot stof van een drama of
tooneelspel hebben gediend, als de belegering (als ik ten minste zoo de insluiting
dezer veste noemen mag) en het ontzet van Leiden.
Eigenaardig mag het heeten, dat, hoe verschillend de inhoud der verscheidene
tooneelwerken in hoofdzaken ook zijn moge, er wat de details betreft, bij allen een
zekere mate van overeenstemming heerscht.
Bij allen vindt men de menigmaal in twijfel getrokken woorden, aan Van der Werff
toegeschreven, weer, welke door Orlers in zijn ‘Belegh en Ontset van Leiden’
bestempeld zijn als ‘Romeynse antwoorde’ van Pieter Adriaenz van der Werff.
Volgens dezen zou de wakkere burgervader de volgende woorden geuit hebben: ‘Siet
lieve Medeburgers, ick heb eedt gedaen, die ick verhope door den Gever aller goede
gaven standvastelick te houden: soo ghy met myn doot beholpen syt, ick moet eens
sterven, ende het is mij evenvele oft ghyt doet op alsulcker mate, ofte vijandt; want
myn sake is goet, syt gy dan
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met mijn doot beholpen, neemt myn lichaem, snydet ontstucken ende deylt daervan
zoovele als strecken magh, ick bens ghetroost.’
Bij de meesten leest men den versregel van Cato
‘fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps’

door Orlers vertaald:
‘Als de voghelaer 't voghelken vry ziet vlieghen
Fluyt hy soet om 't voghelken te bedrieghen.’

door van der Does den glipper Hoochstraten ten antwoord gegeven, toen deze van
uit Leiderdorp den belegerden den raad gaf zich over te geven; velen hebben gewag
gemaakt van het gezegde van den wachtmeester Meeuws Haviksz ‘één arm om te
eten, één om mee te strijden, zoo lang wij die nog aan het lijf hebben, denken wij
aan geen overgaaf’.
Opmerkelijk is het, dat door de schrijvers deze gezegden meestal niet in den mond
van hen gelegd worden, die ze werkelijk gesproken hebben.
Het eerste en derhalve het oudste tooneelspel: ‘Benoude Belegheringe der stad
Leyden uyt bevel des machtigen Conincx van Hispaengen in den jaere 1574, haer
aen-ghedaen, ende het wonderbaerlyck ontset daer op den derde dage Octobris 1574
ghevolgt’, vinden wij in ‘Een Ghedenckboek, hetwelck ons leert aen al het quaet en
den grooten moetwil van den Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te
ghedencken ende de groote liefde ende trou van de Princen uyt den huyse van Nassau,
aen ons betoont eeuwelick te onthouden, speelwijs in dichtghestelt door Jacob Duijm,
inwoonder der stad Leyden.
Het werck is ghedruckt tot Leyden by Hendrick Lodewycxszoon van Haeftens in
den jare 1606.’
In zijn opdracht ‘aen den Doorluchtigen, Hoogghebo-
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ren Prince Mauritius van Nassau’ enz. schrijft hij, dat hij alles, wat hij te boek stelt,
niet heeft van ‘hooren segghen, maer ook meestendeels met mijn ooghen ghesien en
met mijn ooren ghehoort hebbende.’
Duym was namelijk ‘Capteyn’ in het leger van den Prins. Bij een gevecht tijdens
de belegering van Antwerpen bij de sterkte van Lillo is hij op den Couwenstijnschen
dijk gevangen genomen en heeft vervolgens twee-en-twintig maanden op het kasteel
van Namen moeten doorbrengen.
Door de weinige beweging en het gedwongen stil zitten heeft hij een ziekte in de
beenen gekregen, die hem gedurende achttien jaren belette, den prins zijn diensten
weer aan te bieden ‘maer’, zoo schrijft hij, ‘al ist dat het lichaem gheenen
sonderlinghen dienst en heeft konnen doen, en heeft niettemin den gheest konnen
ledich ziin van yet voor te nemen, 't geen dat soude moghen strecken tot eer, lof en
priis van het doorluchtigh Huijs van Nassauwen.’
In zijne voorrede ‘tot den goedwilligen leser’ geeft hij een lang overzicht van de
scenerie en het decoratief, welke hij bij eene eventueele vertooning van zijn stuk
wenscht aangebracht te zien.
‘Soo dan yemant’, schrijft hij ‘dit begheerden speelwijs den volcke voor te stellen,
sal moeten een groodt wijdt Tanneel, Raduys, oft Speel-waghen gemaekt worden
ende op d'een zijde in den uytersten hoeck een gedaente van een Staat, hetwelck
Leyden zal zijn, met een poorte om uyt en in te gaan ende boven van binne met eenen
ganck om over de vesten te sien en te spreken.
Op d'ander zyde teghen over, heel voorwaerts sal zijn de kercke ende Dorp te
Soeterwou, daer men langhs een beleidinghe sal maken van zeyldoeck, logyssche
wyse,
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daer de Spaengnaerts ende haren aenhanck uyt ende in comen sullen.
Nu sal heel naerby Soeterwou moeten ghemaeckt worden de schants te Lammen
ende wat meer achterwaarts, bykans by de stadt, de Schants te Boshuysen - welcke
schansen men sal maken van lichthout, revelers oft anders lichte stocke, vierkantigh
onder met haken en ooghen vast ende boven oock met haken in elckanderen sluytende
en moeten met doeck van boven tot beneden becleedt zyn, ende gheschildert, als
aerde wallen ende sal dit ter aerde blyven ligghen, totdat den tyd comt dat de schansen
ghemaeckt worden, dan sy sullen achter moeten open syn om uyt ende in te loopen.
Den wal van de stad van Leyden zal op d'een zyden oock moeten met lynen bekleedt
worden, opdat men 't zelfde laet neervallen op 't lest, eer 't ontset volkomen is.’
Het geheel is verdeeld in vijf geschiedenissen, welke op hun beurt verdeeld zijn
in verschillende uytcomsten.
De eerste uytcomst der eerste geschiedenis doet ons Valdez, door den schrijver
Baldeso genoemd, aanschouwen met enkele hoplieden, Carion en Alonso geheeten.
Valdez uit zijn voornemen, om de stad te bemeesteren en uit te plunderen, met de
volgende woorden:
‘De stad, die moeter aen, dats nu int cort gheseyt
Cray sal gheen voghel zyn, oft ick sal haer haest winnen,
Sy sullen 's Conincx macht haest proeven en bekinnen
Het ghelter nu om goet, het cost haer al den hals.’

Na deze verklaring, waarin de beide hoplieden natuurlijk instemmen, ‘gaen zij allen
in’ d.w.z. zij verwijderen zich van het tooneel, om terstond hunne plaatsen te zien
ingenomen, door een aantal ‘borgheren’ welke ‘uytcomen’ en die op hunne beurt
elkander de plechtige belofte geven, de stad tot het uiterste te verdedigen.
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De eerste uytcomst van de tweede geschiedenis brengt ons weer Valdez met enkele
zijner hoplieden op de planken.
Als Carion den bevelhebber den raad geeft, om de stad met geweld, d.i.
stormenderhand te nemen, ontvangt hij hierop het volgend antwoord:
‘Dat cost groot volck en ghelt, sulcx Haerlem ons wel leert
Ende stad Alckmaer oock, 't mach ons seer wel ghedincken
Niet gheeren en sie ick de goedt soldaten crincken
Daer zyn der claer seer veel ghebleven in den loop
Ick meyn wel Leyden noch te cryghen beter coop.’

Ik citeer deze regelen met het oog op latere tooneelstukken, waarin het niet bestormen
dezer veste aan geheel andere oorzaken wordt toegeschreven.
In de tweede uytcomst dezer tweede geschiedenis hooren wij twee burgemeesters
van Leiden en enkele burgers.
Beide burgemeesters verklaren, de stad nooit over te zullen geven, een feit dat met
de historie in strijd is.
Van de toenmaals vier regeerende burgemeesters: Baersdorp, bijgenaamd Half
Leijden, van Zwieten met den bijnaam Brouwer, van Noorden en Vermeer, algemeen
bekend onder den naam van Pieter Adriaansz. van der Werff, heeft alleen de laatste
zich tegen de overgave der veste verzet.
De volgende geschiedenissen malen ons het beramen van het plan tot - en den
uitval zelve, om de schansen aan de Boschhuizerbrug te vermeesteren en te slechten
en verder den in de stad klimmenden nood.
Uitgehongerde mannen, vrouwen met kinderen komen op het tooneel en smeeken
den burgemeester van der Werff, de stad op genade over te geven: anderen vragen
hem brood.
Een der burgers zegt o.a.:
‘Heer, in 't corst hier gheseyt, wy willen haest brood hebben
Den hongher is te scherp, siet dat ghy 't ons bestelt.’
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waarop Pieter Adriaansz. antwoordt:
‘Hoe, of ick 't heb of niet, begeert ghy dat met ghewelt
Ick hebt soo quaet als ghy, noch geef ik niet verloren.
Wat ick ter wereld heb, stell ick de Borghers voren.
Maer dat ik niet en heb, en kan ick gheven niet
Ick settet al by, goet, bloed en miin leven siet
Ist u om my ghedaen, kapt my, koockt mij, ten besten
Ick weet claer, dat ick eens sterven moet ten lesten,
Eet liever my, dan ick den vyand word tot roof.’

In de laatste geschiedenis zijn de dijken doorgestoken; Valdez en de zijnen vluchten,
de burgers uiten luide hunne vreugde over het ontzet en rapen de haringen, het brood
en de kaas op, die de bootsgezellen van Boisot hun toewerpen; de prins verschijnt
en met een danklied, waarin allen instemmen, eindigt dit tooneelspel.
Men ziet, een bepaalde handeling ontbreekt hier geheel en al; van een bepaalden
draad, welke door het geheele stuk loopt, is geen sprake; eenig verband tusschen de
verschillende geschiedenissen bestaat er niet; het bevat niets anders dan een
opvolgende reeks van tafereelen, een aantal schetsen aan de belegering ontleend en
alles in kreupelrijm weergegeven.
Na Duym volgt een als dichter meer bekend en beroemd man, namelijk Jacob van
Zevecote.
Deze, geboren den 16den January 1596 te Gent, studeerde later te Leuven in de
rechten; tengevolge eener ongelukkige liefde voor eene juffrouw, welke hij in
verschillende zijner gedichten o.a. in zijn ‘Oorlofdicht aan Gent’ ‘Thaumantis’ noemt,
trok hij zich van de wereld terug en werd Augustijner monnik. Niet lang echter bleef
hij deze roeping getrouw. Na in 1624 een reis te hebben gemaakt door Italië, was hij
naar Holland getogen, om de lessen te volgen van zijn neef, den hoogleeraar Daniel
Heynsius. Tot het protestantisme bekeerd, trad hij hier ter stede in den echt en werd
in 1626 tot hoog-
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leeraar in de Geschiedenis bij de Hoogeschool te Harderwijk benoemd, waar hij den
17den Maart 1642 in den ouderdom van 46 jaren overleed.
Onder de talrijke werken van dezen geleerde, door Dr. W.J.A. Jonckbloet in zijne
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde genoemd ‘de prins der vlaamsche
dichters’, vinden wij ook ‘Beleg van Leyden’, treurspel gedrukt te Leiden in de
‘druckerye’ van de Elzeviers van het jaar 1626 en ‘Ontset van Leyden’ Blij-eindich
spel gedrukt te Harderwijk bij Nicolaas van Wieringen in het jaar 1630.
Het eerste is, met aanhaling van enkele versregelen van Daniël Heinsius,
opgedragen ‘Aen de onwinbare Maegt van Leyden’; het tweede aan de ‘eerenfeste,
achtbare, wyse ende seer voorsienige Heeren, burgemeesters en aen den raet ende
pensionaris van de doorluchtige ende wyt vermaerde stat Leyden.’
In deze laatste opdracht noemt de schrijver zich ‘een half borgher van Leyden,
aldaer getrout hebbende, wier voorouders ende vrienden in UE. stat niet alleen geboren
en zyn geweest en opgetrocken, maer oock deselven hebben helpen regeeren.’
Zelf beschrijft hij den korten inhoud van zijn Belegh aldus:
‘Naerdat den heere graef Lodewyck van Nassau op de Mockerheide gebleven ende
den slag verloren was, heeft don Lodewyk de Requessens, gouverneur in de
Nederlanden van den spaenschen koninck gestelt in het jaer 1574, in mey door den
veldoverste Baldeus met tienof elfduyzent mannen, de stat van Leyden aen alle kanten
doen belegheren; die haer meer dan vier maenden soo nou beset ende besloten
gehouden heeft, dat door den hongersnoot ende peste meer dan zes duysent man,
ellendelick in de stat zyn gestorven; de andere niet min
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met ongehoorde kloeckheit haer stat ende vrydom tegen den tyran en zynen leger
bewarende. Den tyt is eenen van de leste dagen van September.’
Het geheel is verdeeld in vijf ‘geschiedenissen’ waarvan de vier eerste zijn verdeeld
in één of twee ‘vertoogen’ en eindigen met een koorzang, terwijl in de laatste
geschiedenis uitsluitend het woord wordt verleend aan ‘de Goddelicke
Rechtveerdigheyt’, die recht laat wedervaren aan den moed en de dapperheid door
de Leidenaren betoond en dan ook eindigt met de woorden....
‘De Leytsche borgery
Is nergens toe geteelt dan om te wesen vry.’

Elke regel getuigt van een buitengewonen afkeer, van een diepen haat tegen de
Spaansche overweldigers.
Geen schimp- of scheldwoorden zijn den schrijver te krachtig.
Zoo schrijft hij o.a. van den hertog van Alva gewagende:
‘Wat heeft dien dollen hont, dien bloedigen verrader.
Dien overgeven beul en alle boosheyts vader,
Wat heeft hy tot verderf der landen niet gepeyst,
Als hy van al het goet den tienden penninck eyst.’

De ingekankerde haat tegen al wat spaansch is, doet hem zelfs dikwijls onbillijk en
onrechtvaardig zijn.
Bekend en erkend is het, dat Valdez, de belegeraar dezer veste, van nature niet
wreed was en toch legt Zevecote dezen o.a. de volgende woorden in den mond:
‘Ick sie de stat is myn, z'en kan my niet ontgaen
Dan sal ick overal de teere kinders kelen
Met t'afgesneden hooft gelyck met bollen spelen.
Ick sal den zwangren buyck der vrouwen open doen,
Met onvolmaekte wicht myn vreemde lusten voen
Al dat ick dencken kan, sal ick aldaer bedryven,
Dat nimmer stoute pen te vollen en sal schryven
Die wreetheyt, die oyt eeuw te voren heeft geschien.’

De schrijver is buitendien te langdradig, hetgeen hem dikwijls in herhalingen doet
vallen.
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Zoo leest men o.a.
‘Die in dit vrye lant op Spaegnen is gesint,
Al is hy hier geteelt, is een onwettlick kint’

terwijl eenige regels verder staat:
‘Die yet van Spaegnen hout, ick houd het voor gewis
't Sy waer hy sy geteelt, dat hy een bastaard is.’

De wreedheden, door de Spanjaarden te Haarlem en te Naarden bedreven, worden
driemalen op verschillende wijzen beschreven.
Ook hij laat van der Werff, in de vierde geschiedenis, in een trioloog tusschen
jonckheer van der Does, den bevelhebber der stad, eenen kleinhartigen, die op
overgave aandringt, en eerstgenoemde, de bekende woorden volgenderwijs zeggen:
‘Is 't dat 't benoude volck heeft in myn doot behagen
Ick ben seer wel te vreen, dat zy myn siel uytjagen
Op d' een of d' ander voet; ick ben seer wel te vreen
Dat zy versaeden haer met myn gekapte leen.’

Ook in dit werk ontbreekt handeling en onderling verband; het heeft van het drama
niets anders dan den vorm. De verzen echter, vooral de klaagliederen der uitgeweken
Vlamingen en der Leidsche vrouwen, zijn verrukkelijk schoon.
Den inhoud van zijn ‘Ontset van Leyden’ - Blijeindich-spel, geeft de schrijver
zelve weer met deze korte woorden: ‘de vermaerde Leytsche stadt, naer dat zy meer
dan vier maenden belegert was geweest, ende tot den uytersten noot gekomen, wert
door Godes hant genadelick verlost.’
Geheel conform met het vorig tooneelwerk is ook dit verdeeld in vijf
geschiedenissen, elk bevattende een of twee vertoogen en eindigend met een koorzang:
in de laatste geschiedenis doet zich wederom ‘de goddelicke rechtveerdigheit’ hooren,
maar wordt hier besloten met een ‘vreuchtliet van Leytsche vrysters.’
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Eenige jaren later verschijnt ‘Belegering ende Ontsetting der stadt Leyden, gheschiedt
in den jare 1574, beginnend den 27sten May ende eyndechende den 3den Octobris
daeraenvolgende, seer levendigh afghebeeldt door Reinerius Bontius,
treur-bly-eyndespel’. Voorzeker het meest bekende.
De verschillende uitgaven, welke ik van dat werk heb gezien, dagteekenen: de
eerste van het jaar 1646, welke is ‘gedruckt tot Leyden by Jacob Tuinekens wonende
op de Hoogelantsche Kerckgragt, aldernaest de Prince Vlag.’
Het is ‘den tweeden druck, vermeerdert ende verbetert’ door den autheur. De
tweede mij bekende uitgave is van het jaar 1654 en is ‘ghedruckt te Amsterdam bij
de erven van der Putte’; de beide laatsten dragen tot dagteekening het jaar 1659; het
een heet de ‘achtsten druck, door den autheur op nieuws oversien en verbetert,
gedruckt tot Leyden by Daniel Burghoorn, boeckverkooper, wonende op 't
Amsterdamsche Veer’; het andere heeft de bijvoeging van ‘verdeelt in zes
extra-ordinaire Acte met zijne Vertoningen. Alles nae 't leven verbeelt in Valckenburg
den 5, 6 en volgende dagen van September’ en heet ‘den lesten, besten en geheel
verbeterde en vermeerderde druck en is gedruckt bij Jan Zacharias Baron, woonende
op 't Zandt, by 't Wageveer te Leyden.’
De woorden ‘op nieuws oversien ende verbetert door den autheur’ weerspreken
op onwederlegbare wijze het wel eens geuit vermoeden, dat de Leidsche hoogleeraar
in de Geneeskunde Reinier Bontius de schrijver van dit stuk zou geweest zijn; deze
toch was reeds in het jaar 1623 overleden.
Op bladzijde 8 van de eerstgenoemde uitgave komt een lofdicht voor van een
zekeren M.H. Besteben op
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de Belegeringe en 't Ontset van Leyden - ‘speelsgewijs gestelt en gerijmt, door den
aerdighen Poët Reynier de Bont’. Dit lofdicht leert ons den waren naam kennen van
den dichter.
‘Of hij’ - schrijft Dr. J.T. Bergman in de handelingen dezer Maatschappij over het
jaar 1869, ‘al of niet een verre bloedverwant van den gewezen hoogleeraar in de
Geneeskunde was, laten we in het midden.’ Uit het stedelijk archief te Leiden teekende
de Archivaris Jhr. Rammelman Elsevier op, dat ‘op 10 September 1625 in de
Pieterskerk is gedoopt Reijer, zoon van Mr. Cornelis Bontius en Trijntje Daendels.’
't Is niet onwaarschijnlijk, dat deze de bedoelde persoon kan geweest zijn. Het is in
dit stuk, dat voor het eerst gewag wordt gemaakt van de later zoo bekend geworden
‘Magdalena Moons;’ alle latere tooneelschrijvers over het beleg van Leiden hebben
dit voorbeeld gevolgd.
Zooals bekend is, is de monnik Famianus Strada de eerste geweest, die in zijn
beschrijving over den tachtigjarigen oorlog, verschenen te Rome in 1632, de legende
heeft wereldkundig gemaakt, dat Leiden zijne redding en behoud te danken heeft
gehad aan een Haagsche dame, die, verloofd met Valdez en vernomen hebbende,
dat hij het plan had opgevat, de stad stormender hand te nemen, hem, ter wille harer
menigvuldige te Leiden wonende vrienden en bloedverwanten, aan een te 's
Gravenhage gehouden maaltijd gesmeekt had, van dit voornemen of te zien, waaraan
Valdez werkelijk gehoor zou hebben gegeven.
Mr. Jan Moens, advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland, heeft in eene
verhandeling, welke in 1659 of 1660 het licht zag, bekend gemaakt, dat de door
Strada bedoelde dame een zijner bloedverwanten was, zijne oudtante met name
Magdalena Moons.
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Er is reeds zooveel over deze vrouw en over hare verhouding tot Valdez geschreven,
dat het hier ten eenenmale overbodig mag heeten om verder over haar uit te weiden.
Hoe verschillend de meeningen ook waren, alle historieschrijvers stemden hierin
met elkander overeen, dat er werkelijk een huwelijk tusschen haar en Valdez te
Antwerpen enkele jaren na het ontzet van Leiden zou gesloten zijn; doch ook dit
beweren schijnt niet op vaste gronden te berusten, zooals de hoogleeraar Fruin in de
Handelingen en Mededeelingen dezer Maatschappij heeft aangetoond.
Dezelfde historicus heeft buitendien voldoende bewezen, dat het niet bestormen
van Leiden aan geheel andere oorzaken dient toegeschreven te worden; eerstens aan
het gebrek van voldoend geschut en ten tweede aan de de vrees, wederom zoovele
en belangrijke verliezen te lijden als de Spanjaarden te Alkmaar en te Haarlem hadden
te betreuren gehad.
Dit laatste gevoelen wordt o.a. bevestigd door de straks door ons geciteerde
woorden, welke Jacob Duym den Spaanschen veldheer heeft doen spreken.
Voor den tooneelschrijver blijft niettemin de persoon van Magdalena Moons een
uiterst dankbare figuur, waarvan dan ook allen in meerdere of mindere mate hebben
partij getrokken.
Bijna allen stellen haar voor als eene edele, rechtschapen, barmhartige vrouw.
Alleen Bontius, in navolging van Bor, die haar door Valdez laat onderhouden,
wijkt hiervan af; toch blijft hij deze meening niet altijd getrouw.
In de uitgave van het jaar 1646 noemt hij haar ‘Amalia, boel van Baldeus’, in de
uitgave van 1654
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heet zij daarentegen ‘Amelia, edele juffrouw’; in 1659 wordt zij weer verlaagd tot
‘boel van Baldeus’, terwijl de drukker Zacharias Baron eigenmachtig - Bontius was
bij de verschijning dezer uitgave reeds dood, zooals blijkt uit het voorschrift, waarin
dit werk aan zijn geest wordt gewijd - haar weder in eere herstelt en haar den volke
vertoont als ‘M.M. een Edele jonckvrou’.
Het geheele werk van Bontius is verdeeld in vijf ‘deelen’, welke op hunne beurt
zijn samengesteld uit verschillende ‘uytcomste’.
Ook hier nog niet het minste spoor van eenig onderlingen samenhang tusschen de
verschillende ‘deelen en uytcomste;’ ook hier slechts een reeks van tafereelen, die
dikwijls met de historie in strijd zijn. Wel is waar heeft de tooneelschrijver een zekere
mate van vrijheid in het groepeeren van feiten en in het aaneenschakelen van
gebeurtenissen, maar deze vrijheid vervalt, wanneer de auteur zelve bij voorbaat
verklaart, zich getrouw aan de geschiedenis te houden, zooals Bontius in zijne
voorrede ‘aan den goetgunstigen leser’ doet, waarin hij o.a. schrijft: Schipio Africanus
seydt: ‘ick hoope met de tijdt de seeckerheyt van de saecken, waer door ick te kennen
geef dat ick van tydt tot tydt meerder klaerheyt van waerheyt en wercken van dezen
voorgenoemde tragoedy hebbe gevonden, niet uyt eenige cronyckschrijvers, ofte
beusel-praetjes, maar uyt eygen verhael van seeckre mynen Vrient, nu out zynde 80
jaeren, die dit droevige treurspel aendachtelyc heeft aenschout en niet minder als
andere heeft geleden. Yemant soude nu mogen seggen, ick hebbe dit al over lange
jaren gelesen, namentlyck: in Guisiardyn, en Emanuel van Meteren; dat beken ick
wel, dese vermaerde schrijvers hebben het wel in 't kleen begrijp uyt andere schriften
ghenoomen, geschreven, doch
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niet voltrocken, ende ick bevinde, dat zy niet overeen comen, dan men vint geen
schryvers sonder misslagen. Dus hebbe ick myn uyterste devoir gedaen om hetselve
claerlyck int licht te brengen.’ En toch niettegenstaande deze ‘uyterste devoir’ zijn
er in het werk tal van misslagen aan te wijzen. Zoo laat Bontius reeds in de tweede
uytcomst van het eerste deel den toenmaligen gouverneur der stad, Andries Allerts,
door van Lennep genaamd ‘vrijvechtmeester’, den eenigen officier van beroep, die
voor het tweede beleg in dienst der stad was, een gesprek voeren met den Engelschen
kolonel Eduard Chester, waarin hij dezen laatsten den toegang tot de stad ontzegt.
Reeds dit is geheel en al bezijden de waarheid, want Allerts was reeds vroeg in
den ochtend van den 27sten Mei bij het doen eener verkenning gesneuveld, terwijl
Chester eerst later op den dag met zijn vijfhonderd man voor de Witte Poort verscheen.
Ook hij schetst Valdez als een verschrikkelijken snoodaard, zooals blijkt uit de
volgende woorden, welke hij den Spaanschen overste in den mond legt:
‘Ick dorst nae Burgerbloed en haeck nae Vrouwenschande
Het is soldaets genot, wanneer men 't Leger plant
En (na gewone vreucht) eens lustig rooft en brant
Ick groey int bloedig spel en lag int druck der Vrouwen.’

Voorzeker geen zachtzinnige gevoelens, die de schrijver hem toedicht.
Rekening houdende met het feit, dat Leiden toen ter tijde slechts 14 à 15 duizend
inwoners telde, is het aantal der verdedigers zeer vergroot, als Bontius een der
stadskapiteins op de vraag door van der Does:
‘Hoe sterck zyn wy gemant?’

laat antwoorden:
‘Omtrent ses duysent man
Bequaem en strytbaer Volck, dat waepnen voeren kan
En jongens sonder tal, die al de aerde wercken.’
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In verschillende uitgaven leest men:
‘Ick Baldeus, soon van den Hertogh van Alba.’

Ook dit is niet waar.
Valdez is van geringe geboorte, doch had door moed en bekwaamheid zulk eene
hooge betrekking in het Spaansche leger veroverd.
Deze fout wordt buitendien ook door Orlers in zijne geschiedenis van het Belegh
en Ontset van Leyden gemaakt.
Wijders smeekt Magdalena Moons niet aan een te 's Gravenhage gehouden
middagmaal de stad ter wille van hare bloedverwanten en vrienden te sparen, maar
zij komt hier zelve, in rouwkleederen gedost, in het kamp der Spanjaarden op het
oogenblik, dat reeds alles tot de bestorming gereed is, en voegt dan haren verloofde
toe:
‘'t Was van dees avont laet, als ick ter rust sou gaen,
Sag ick eens 't venster uyt en hoorde droevig aen,
Hoe ghij dees Leytse stadt met Ruyters en soldaten
Terwijl bestormen soudt, dies heb ick al verlaeten
Wat in mijn huyzing was en trock dit Rou-gewaet
Al bevende aan 't lijff, ich bidt uw oogen slaet
Op mij, hierom bedroeft, en 't herte vol van rouwe
Verhoord haer droef gesmeeck, mijn Heer, wilt haer aanschouwe
't Gesicht en al verbleeckt, indien gij sulkx begint.’

Valdez geeft gehoor aan deze smeekgebeden, niettegenstaande hem dit ten sterkste
ontraden wordt door zijne vertrouwde officieren Carion, Alonso en Sichem.
Wij zouden nog tal van onnauwkeurigheden kunnen opsommen, maar reeds deze
zijn volgens onze bescheidene meening voldoende om te bewijzen, dat Bontius niet
dat vertrouwen verdient, dat hij zichzelven toeschrijft.
Het antwoord, door van der Werff der uitgehongerde menigte gegeven, wordt
aldus vertaelt:
‘Wat hulp sal ick u doen, die selfs dus moet gaen dwalen
Om eenig laeffenis tot mijn behoef te halen?
Hoort Burgers, eens voor 't lest, 'k en weet geen ander raet
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Als dat gij met 't Geweer mij daetelyck verslaet
En kapt mijn romp van een, en deylt malkaer de stucken
Soo wyt het strecken kan, kom wilt mijn ziel ontrucken
Ick ben ter dood bereyt, mijn lyf is u een roof
Opdat gij daar u noot en honger mee verdooft.
Ick acht het minder pijn, dat ick voor u moet sterven
Als ick (int leven) dan de stad zou zien bederven
Komt burgers, tast nu toe, voldoet u 's Heeren eysch
Voldoet de laetste dienst in 't snyden van mijn vleysch’.

Deze regelen dienen tevens als een staaltje der poëzie, waarin dit tooneelspel
geschreven is.
Ongetwijfeld zal niemand ten huidigen dage daarin eenige schoonheid kunnen
ontdekken en toch werd dat werk voorheen uitbundig geprezen, zooals o.a. blijkt uit
de woorden, door den drukker aan den Geest van Reynards Bontius gewijd: ‘Jae 't
aloude (dat voor eenige jaren wat luysters hadde) is door U.E. Eersteling verdooft
geworden en bijnae onzichtbaer gemaekt’. Ook de heer J.M.E. Dercksen schreef in
een kleine brochure getiteld: ‘Iets over den Leidschen Schouwburg in de achttiende
eeuw’ ‘hoogstwaarschijnlijk is het nieuwe comediegebouw op de oude vest ingewijd
(d.i. in 1705) met een tooneelstuk ‘Leydens Ontzet van R. Bontius’, een stuk dat
toen zeer in den smaak viel’.
De verklaring, dat de schrijver alles vernomen heeft uit den mond van een ruim
tachtig-jarigen, die zelf heeft medegeleden, en het feit, dat het werk van den monnik
Strada hem de geschiedenis van Magdalena Moons in de pen heeft gegeven,
veroorlooft de veronderstelling dat dit opus is geschreven in 1634 of 1635.
De dichter, ambachtsman, schepper van historische vertooningen Jan Vos, door
Huygens genoemd ‘de zeldsaeme glasmaler’ en een zekere T. Domselaer hebben
eenige plastische voorstellingen gewrocht, die bij de opvoering
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van dit stuk in den Amsterdamschen schouwburg werden vertoond.
Vervolgens ontmoeten wij: ‘Het Belegh van Leyden’, treurspel en ‘Het ontzet van
Leyden’ Bly-eindent treurspel, beide van een zekeren H. Brouwer en beide gedrukt
in het jaar 1683.
Beide werken zijn verdeeld in vijf tooneelen, waarvan ieder is samengesteld uit
verschillende ‘uytcomste’.
Het eerste ‘Het Belegh’ eindigt ongeveer den 15den September, tenminste van der
Werff heeft zijn lichaam der muitende menigte reeds aangeboden en de boden zijn
vertrokken, om de hun meegegeven brieven aan den Prins en aan de Staten te
overhandigen.
De auteur laat de persoonlijkheid van Magdalena Moons niet voor het voetlicht
treden, maar toch maakt hij gewag van haar.
Reeds in de eerste uytcomst van het eerste tooneel verhaalt Valdez aan Gallio
‘spaans overste’ zijne liefde voor eene Haagsche schoone. De dialoog, welke thans
volgt, is in hooge mate plat en onkiesch, zelfs nog rekening houdende met de niet
bepaald gekuischte taal, welke men in die dagen aantreft.
Het schijnt, dat deze juffrouw Moons werkelijk een bizondere schoonheid geweest
is, tenminste als men geloof kan hechten aan de woorden door Valdez hier geuit:
‘S' is aardigh-geestig. En bevallig ongemeen
Beleeft oock. Minsaam, kuis en eerbaar, Lyf en leden
Volmaeckt. Maer boven al te roemen syn haar seden,
Het schijnt dat vrouw Natuur haar heeft verpynt ten toon
In haar te stellen, al wat eerbaar is en schoon’.

Als Gallio eindelijk vraagt:
‘Maer doch, wat doet u min tot het belegh van Leyden?
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geeft Valdez ten antwoord:
‘Dees son, heer Gallio, besweeck, gelijk wij seiden
In 't midden van de vreught. En met haar, het mijn scheen
Dat toors, en sterre-light, en maneschijn verdween.
Haer aangesight verviel; haar lelien, haar rosen,
Verwelckten op haar wangh: haar tongh, in 't lieve-kosen
Volmaackt, wiert spraackeloos. Het levendigh koraal
Van hare lippen, wiert en peers en blauw, en vaal.
Een koude grillingh deed haar schudden, trillen, beven
Ick wiert anxvalligh, en ick riep: Mijn ziel, mijn leven
Wat schort u! agh waarom vervalt u wesen! wat
Ontwaert u dus? daar op sagh sy mijn aan, en hadt
Een droefheit in 't gesight, genoegh om te verstellen
Een wrede moordenaar. Ick sei, wilt u niet quellen.
Nogh treuren byde vreught, weest vrolyck neffens mijn
Toen sprack sy, wat bedaart, Hoe sou ik vrolyck syn?
De storm besloten is. De Leytse stadt moet vallen
Eer t' overmorghen daaght. Want hare swacke wallen
Onmaghtigh syn u maght te wederstaan, Dogh ick
Beny niet dit geluck aan u, mijn Heer. Maar schrick
In 't overdencken, hoe het woeden der soldaten,
Sal mijner vrienden bloedt doen vlieten langhs de straten,
Hoe dat veel Juffren, die met myn syn opgevoedt,
Mijn lieve speelgenoots. De geile brandt en gloedt,
Van oude satyrs haast, onmaghtigh sullen blussen,
En eerst geschonden, dan afwaghten, dat men tussen
Haar borsten, haar het hart afsteecke, met een dagh.
Mijn dunckt, ick hoor alrees haar kermen, haar geklagh,
En sie voor mijn gesight, haar dode schimmen swieren,
Mijn ziel ontstelt sigh, door haar schreyen, schreeuwen, tieren
Speel-nootje, ach! ons schent de geilheit, doot de koort
Bedrijft ghy vreught met hem, die toestemt onse moort.
Uit had sy, en besloot met traanen hare woorden
Die mijn het manlyck hard, met medelij doorboorden.
Dat sy door slagh op slagh te suchten, hielt beknelt.’

In de tweede en derde uytcomste brengt Brouwer ons eenige personen voor het
voetlicht, waarvan slechts door een enkelen der vorige auteurs met een kort woord
is gerept, namelijk de wegens hun trouw aan de R.C. kerk uitgeweken burgers ‘de
zoogenaamde glippers’ met name ‘Johan van Matenesse van Wybisma, Jan de Huijter,
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Arent Gerritsz. enz.’ Wybisma speelt hier volstrekt geen onedele rol; hij wordt ons
voorgesteld als de vertrouweling van Valdez en maakt van dit in hem gestelde
vertrouwen gebruik, om zooveel dit in zijne macht staat, den Spaanschen veldheer
tot mildheid en zachtmoedigheid aan te sporen tegenover de belegerde stad.
Ook in een gesprek met de andere glippers tracht hij hen over te halen, dat ieder
hunner zijn invloed bij de Spaanschen oversten doe gelden, om Leiden niet aan de
roof- moord- en wellust der Spaansche soldaten over te leveren.
Als de Huyter zegt:
Wat ister aan gelegen
Of Leyden, door Valdees bemachtigt, wiert een zegen
Van honger, of van swaart, als 't maar verwonnen wert.

voegt Wybisma hem toe:
‘Wel vrienden weet ghy niet, hoe schrickelyck, hoe hart
Hoe wreet de moortpriem steekt. Wanneer een stadt gewonnen
Wert stormer-hant? De wraack, met droppelen begonnen,
Stortvloeden, als begint te barnen: houdt geen maet
Maar wat dat leven heeft, en haar ontmoet, verslaet;
Geen grijsheit wert ontsien; verschoont geen jonge jaren,
Geen vrou kan in haar schoot haar zuigeling bewaren
Verwoedheit sonder toom bloedroot in moort geverft
Wat heerlyck is, verplet; wat eerlyck is, bederft;
Wat eerbaar is, besmet, staatsdochters, edle vrouwen,
En maaghden maar alleen het lieve leven houwen,
Om krijgers geile lust te boete in haar schoot,
'T welck kuisse hart verplet veel swaarder als de doot.
Men valt aan kloosterroof, aan huisse uit te plond'ren
Men weet niet heiligh van 't onheiligh uit te sond'ren.
Ja t'alderheilighst staet niet veiligh op t'altaar,
Men schent de non, en brenght de kuisheit in gevaar’.

en zoo gaat hij voort met het opsommen van alle mogelijke wreedheden, waaraan
een veroverde stad blootstaat om dan te eindigen met:
. . . . . . . . . . . . . . wij haten
Den opstant wel: maar doch ons mede-poorters niet.
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In een ander gesprek tusschen genoemden Wybisma en eenige uitgezonden Leytsche
burgers doet Brouwer zich kennen als een vreeselijk katholiekenhater. Hij laat o.a.
een der burgers zeggen:
‘Vervloeckt moet syn de Paus, met syn geschoren Papen
Die scheppers willen syn, van die haar heeft geschapen;
Die leeren dat een mensch kan eten synen Godt.
Verscheuren met de tant, en voort vermalen tot
Het vuilste, dat men door de stoelganck af moet drijven.’

en zoo gaat de burger een geheele bladzijde voort met het schelden en schimpen op
de R.C. leerstellingen.
Krachtig daarentegen beschrijft de auteur ons de in de stad heerschende ellende.
Een enkele aanhaling diene hiervan tot voorbeeld. Het is een klaaglied van een man,
die zijne overledene echtgenoote betreurt.
. . . . . . . . . . ‘Haar wangen, eertyts root
Als rosen, de luw-bleeck, voorboden van haar doot,
Bestorven lelyen vertoonden; haar oogen
Geschoten diep in 't hooft, meer hadden geen vermogen
Met straal en lonck te sien. Gerimpeld was haar vel:
Haar kaackens uitgeholt. Haar lighaam, haar gestel
Scheen een geraamt, geen mensch; swart waren hare handen
Haar boesem uitgedrooght; verteert haar ingewanden:
In 't kort, sy scheen een schim van rimpel, vel en been.
Mijn seven kinderen met schrijen en geween
Vervulden 't huys. Het een, agh! kust de dootse wangen,
Het aar de bleecke mont, rees van de doot bevanghen.
Het derde had syn hant in haar versturven hant,
Het vierde haar omarmd. Het vijfde lagh in 't sant
En kroop opdat het mocht omhelsen hare voeten,
Mijn oudste doghter die opstont, om mijn t'ontmoeten,
Zeegh spraackeloos ter neer, ter halver wegh; de meit
Sat aghter radeloos, en moedeloos en schreit.
Mijn zuigend schaapje lagh in moeders schoot en schreyde
Dan trock het aan de mam, verdroogt en dor; dan scheyde
Het weer daarvan en met syn traantjes maackte nat
De borst, waaruit het bloedt voor melck gesogen hadt.

Verder ook in dit werk niets dan historische tafereelen. Natuurlijk ook hier van der
Werff, die de uitgehon-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

37
gerde menigte toespreekt, haar zijn zwaard aanbiedt, om hem te dooden en zich met
zijn lichaam te verzadigen.
Brouwer is tevens de eerste, die recht laat wedervaren aan den milderen aard van
Valdez; hij doet dit zelfs tot tweemalen toe:
Wybisma zegt o.a. eens:
‘'k Maak staat op Valdees woort en wil hem niet mistrouwen.’

Een andere glipper weerspreekt dat vertrouwen niet, maar geeft als zijne meening te
kennen.
‘Hij mocht misschien in toorn, syn volck niet kunnen houwe’,

en nogmaals geeft schrijver getuigenis van Valdez menschelijkheid in een dialoog
tusschen een Leidsch burger en den bekenden Jan van der Does.
De eerste, als de nood zijn toppunt heeft bereikt, op overgave aandringende, zegt:
‘De Valdees is te vroom, en ongewoon te liegen’.

Ook van der Does ontkent dit niet, maar antwoordt:
Syn Hopmans sullen 't doen, sy syn van spaansche aardt.

Verschillende met de historie in strijd zijnde feiten worden ook hier verkondigd, zoo
o.a.: de hooge geboorte van Valdez, het deelnemen van Valdez' troepen aan den slag
op de Mookerhei, een feit dat ten onrechte, ook door enkele andere der genoemde
auteurs, beweerd is.
Het begin van het ‘ontset van Leyden’, doet ons Willem, prins van Oranje
aanschouwen, vergaderd met Adriaan van der Meijle, Otto van Egmont, Willem van
Heemskerk en andere raden.
De prins is van oordeel, dat al het mogelijke moet aangewend worden, om Leiden
te behouden. Hij zegt o.a.:
‘'t Moet alles by-geset tot het ontset van Leyden;
So Leyden schipbreuk lyt, moet Hollandt schipbreuck lyden.
Wij syn nu lots gemeen. Een yder sorgh nu, dat
Ons aller vrijheid niet verga met dese stadt
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't is tyt te waacken, als u Buurmans huis in brant staat,
't is tyt te veghten, als de vijant syne hand slaat
Aan Broeders hals, om hem de strot te snyen af.
Aan Leiden hanght gesnoert 's Lants-leeven, en 's Lants graf
Geluckt ons Leyden, 't sal ons alles wel gelucken.

Egmont meent echter dat het voor oogen gestelde doel niet is te bereiken, met het
oog op de geringe krachten, waarover men te beschikken heeft, hetgeen hij te kennen
geeft met
. . . . . . . . . . . . Vorst, uw woort
Is goet; maar onse maght gebroocken en vervallen.

waarop de Prins weer ten antwoord geeft:
‘Wij hebben maghts genoegh om Valdez voor de wallen
Van Leyden op te slaan, so ons geen moedt ontgaat.
Helpt ons nogh aardt, nogh lught, nogh vuur, men neemt te baat
Het water van de zee; doorsteecke dam en dijcken,
Van IJsel, Leck en Maas. Men laat door zestien wycken
Verdrincken Hof en hoef, en acker, beemd en velt,
Kan men den vijant niet verdrijven met gewelt
Van kneghten uit het hart van Rijnlandt; Laat de vloeden
Van IJssel, Maas en Zee op onse weiden woeden,
Voor Leijden strijden. Het verdroncken lant is lant
Bedorven beter als verloren. Godes hant
Den Spanjaart slaan sal door het water met verschrikken
Die Tijgers syn gewent op ram en lam te bicken
Op berg, en bos, en weyd. Het water is haar doot
Schrick sal haar jagen, als sy sullen sien een vloot
Van schepen, over lant haar mannelyck aanranden.’

Na lange beraadslagingen wordt dan ook besloten den raad van den prins op te volgen
en de dijken door te steken.
In het derde tooneel is een der tot den prins uitgezonden boden teruggekeerd; dit
tooneel heeft dus plaats op den 15den September. Hij brengt goede tijdingen mede in
een brief, welke op zijn blooten rug geplakt is; van den prins gewagende, zegt hij:
. . . . . . . Hij was gesont en wel te pas,
Maar scheen, zijn hooft vol muizennesten was.
So besigh was hij, om alles selfs te bestellen.
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Het is in dit blij-eyndent treurspel, dat wij voor het eerst eenig spoor van een intrigue
ontmoeten; wel is waar is de stof nog zeer gebrekkig ontwikkeld, maar toch is het
reeds een zeer belangrijke vooruitgang op het gebied van het tooneelspel te noemen.
De hoofdpersonen in dit tooneelgewrocht zijn: Debora en hare dochter Rosemond;
Wybisma, de zoon van den straks genoemden glipper; van Noorden, zoon van den
burgemeester der stad, en eene juffrouw Clara.
Van Noorden bemint Rosemond; deze echter kan geen wederliefde voor hem
gevoelen, wijl zij haar hart reeds heeft geschonken aan den jeugdigen Wybisma, die
in tegenstelling met zijn vader, den prins trouw is gebleven; zij wijst dan ook den
aanzoeker op bitse wijze af.
Van Noorden beklaagt zich over deze onheusche behandeling bij zijn nichtje Clara.
Deze nu geeft hem den volgenden raad:
‘Leght hem (dat is Wybisma) bij U Heer Vader
Een lack op, dat hij wert gehouden voor verrader,
Uit stadt gejaaght, het is de soon van Wybisma
De Glipper; gij vint haast geloof. U lief, daarna
Sal haar bedencken, en een schellem haast vergeten.’

De volgende uytcomst voert Debora voor van der Werff.
Als deze vraagt:
‘Wat isser gaand: ist weer onraat?’

weet zij hem te vertellen:
‘Een non weet in de nacht tot op de wal te komen
En heeft aldaar, terwijl geen wacht daar was, vernomen
Een Spanjaart, die de vest eerst peylde en toen swom
Tot aan de barrem van de wal; met hulp beklom
Van haar de muur. Daar wiert terstont verdragh besloten,
Hij sou haar trouwen en verlossen uit de sloten
Des kloosters. Valdees sou haar geven van de buit
Van Leyden soo veel, dat sy beyde rycklyck uit
d'Inkomsten leven en haar onderhouden konnen,
Des Valdes sou hem oock een Hopmans plaats vergunnen
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Voor syne dienst. Hij sou maar maacken met een schaar
Van vijftigh mannen, die wel swemmen konnen, haar
Bij nacht te vinden daar sy nu was. Sy met touwen
Sou hem ophalen, hij syn mackers. Dan men houwen
De wacht ter neder aan de Koepoort, laten in
De Spaanse ruiters en het voetvolck. Een gewin
Dat mackelyck te doen sou syn, dewijl de wallen
Daar niet en wierden wel bewaackt. De stad zou vallen
Dus sonder slagh of stoot in Valdez' hant; en hij
Sou leven na syn sin met Leydens Burgery.

Volgens Fruytier zou deze poging werkelijk, niet echter aan de Koepoort, maar aan
de Hoogewoerdspoort hebben plaats gehad, doch gelukkigerwijze ook mislukt zijn.
Als nu van der Werff weer vraagt:
‘Maar hoe komt ghy 't verraet te weten, kloecke vrouwe?’

deelt zij hem mede:
De soon van Wybisma mijn dochter soeckt te trouwen

En nu blijkt het dat van Noorden en Clara hun doel bereikt hebben, dat er werkelijk
aan de door hun uitgestrooide laster geloof wordt gehecht, want Leidens burgervader
antwoordt terstond:
‘De soon van Wybisma, des Glippers, is verdaght,
Hij moet ter poorte uit’.

En hoe Debora ook bidt en smeekt ter wille van hare dochter, om op dit besluit terug
te komen, v.d. Werff blijft hardnekkig weigeren. Is Wybisma werkelijk der goede
zaak toegedaan, welnu, hij bewijze dit doorzich als Spaansch soldaat te vermommen
en het leger van Valdez te bespieden.
Ter liefde voor Rosemond voldoet Wybisma aan dit bevel; hij wordt echter door
de Spanjaarden spoedig herkend, gevangen genomen en in de stad wordt het gerucht
verspreid, dat men hem heeft opgehangen.
Van Noorden herhaalt nu zijn aanzoek bij Debora. Deze echter overlaadt hem met
de smadelijkste verwijtingen.
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Gelukkig bevat het gerucht geen waarheid; door tusschenkomst van den glipper
wordt het leven van zijn zoon gespaard.
Als nu het water alles overstroomt, vluchten de gevangenbewaarders en
Rosemondes geliefde komt frank en vrij in Leiden terug, om spoedig daarna in den
echt vereend te worden, terwijl van Noorden zijn troost zoekt in een huwelijk met
zijn nicht Clara.
Een halve eeuw snelt voorbij, zonder dat het aantal tooneelwerken over Leidens
belegering wordt vermeerderd.
Eerst in 1732 vinden wij een nieuw treurspel ‘Leiden verlost’ (een eigenaardige
contradictio in terminis) van Mr. Cornelis Boon, gedrukt te Leiden bij Gerard Polvliet.
Wij zien hier voor het eerst de indeeling in vijf bedrijven en deze weer verdeeld
in verschillende tooneelen.
De geheele handeling vindt plaats in het leger te Leiderdorp.
Het aantal der vertooners is zeer gering: eigenlijk zijn zij slechts vier in getal en
wel: Valdez, de Spaansche veldheer; Karendilet, door de andere schrijvers Carion
geheeten; Katerijne, zuster van Magdalene en deze zelf, door Valdez eens genoemd:
‘De dochter van heer Moens’.

Dit is dus de eerste maal, dat haar werkelijke naam wordt verkondigd. Wijders treffen
wij nog aan Sancho, Alonzo, Arias en Pedro, Spaansche officieren, die als
tusschenpersonen dienst doen.
Ofschoon derhalve geen enkele der Leidsche helden het tooneel betreedt, wordt
de toeschouwer toch in kennis gebracht met hun moed en dapperheid. In een dialoog
tusschen Alonzo en Valdez zegt de eerste:
Gij denkt die stelingen,
Mijn heer, vergeefs door het gebrek van spys te dwingen,
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Weet gij niet meer, hoe zij, in spijt van al hun leet,
Op onze brieven ons ter veste af met die kreet,
Toen zich die Burgerheer, om zich te laten dooden
(Wie kende een heldedaet, zoo groot?) had aangeboden.
Aan 't muitend graew, opdat voor voetzel het zijn' leen
Verdeelde met elkaer, toeriepen deze reên?
Vermetel is uw breet geswets op onze ellende
En ydlen toeverlaet van ons ontzet in 't ende.
Gij scheldt ons, als of noch had smaet op zulken vat
Die zelf den grootsten smaet om de eer versmaen, voor katEn hondeneters; maer aan 't bulken en het loeien,
Ter walle uit klinkend, hoort ge wel, dat ons nog koeien
Zijn ovrig, om daer me te leven, als men placht
En haar op te eten, wen de noot zoo ver ons bracht.
Ontschiet daer boven ons de tyt, wij hebben echter
Twee armen hooft voor hooft, een linker en een rechter.
Den linker zullen wij ten lichaem zelf afslaen
En met zoo derelyk een voetzel ons versaen
Den rechter houden, om den snootsten der tirannen
Te keer te gaen, en u, zijn heillooze eetgespannen
Te weren van dees vest.

Valdez, in dit tooneelgewrocht ook weer geschetst als Alva's zoon en een ellendige
wreedaard, heeft bevel tot den storm gegeven; alles wordt in het Spaansche kamp in
gereedheid gebracht, om met den aanval een aanvang te nemen als plotseling twee
jonge vrouwen verschijnen; zij worden door Karendilet gevangen genomen, die
beiden ondervraagt; de vrouwen weigeren echter hunne namen te noemen, maar
verzoeken daarentegen een brief aan den veldheer te overhandigen.
Karendilet, verrukt door de schoonheid van Magdalene en tot op dit oogenblik
haar niet kennende, heeft plotseling een vurige liefde voor haar opgevat.
Valdez ontvangt den brief, begeeft zich terstond naar de tent, waarin zijne verloofde
met hare zuster zich bevindt, en hier, vermurwd door hare smeekgebeden, gebiedt
hij, van den storm af te zien, en geeft last dezen acht dagen uit te stellen.
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Karendilet, gedreven door zijne liefde voor Magdalena, stelt alle mogelijke middelen
in het werk, om Valdez van dit voornemen te doen afzien; hij schetst hem de schande,
hij stelt hem de oneer voor oogen, indien het bekend wordt, dat hij ter wille eener
vrouw zijn land en zijn koning heeft verraden; hij spoort hem tot den aanval aan,
altijd hopende, dat er dan een breuk tusschen diens bevelhebber en diens verloofde
zou ontstaan.
Die hoop wordt echter niet verwezenlijkt. Valdez blijft in zijn besluit tot uitstel
volhouden, hetgeen de redding der stad is geweest, want voordat de acht dagen
verloopen waren, was Leiden reeds ontzet.
Ziehier het eerste tooneelstuk, waar van af het begin tot het einde een geleidelijke
draad doorloopt, voor het eerst dat er werkelijk eenig dramatisch element wordt
ontwikkeld; men ontwaart hier een zielestrijd, men ont moet hier een ‘Spiel und
Widerspiel’ in het hart van Valdez, den tweestrijd tusschen plicht en liefde, welke
nog grooter, nog krachtiger op den voorgrond treedt, tengevolge der vermaningen
van Karendilet, die zijn veldheer steeds op zijn plicht wijst.
In een ‘brief rakende de behandeling der Tooneelpoezije’ schrijft Mr. Boon, dat
hij een groote bewonderaar is van Racine en Corneille.
Zijn werk geeft hiervan de meest onwederlegbare getuigenis; het is geheel en al
geschoeid op de leest der fransche dramaturgen uit die dagen; ook hier de vertrouwde
vriendin of dienares, ‘confidente’ of ‘suivante’, getypeerd door Katerijne, zuster van
Magdalene; ook hier naast den minnaar de medeminnaar, door Karendilet vertolkt.
Mr. Boon heeft de Fransche auteurs nagevolgd zonder hen echter te kunnen
evenaren; zijne verzen toch zijn verre beneden het middelmatige.
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Beter zijn de verzen van Lucretia Wilhelmina van Winter geb. van Merken, die in
het jaar 1774 te Amsterdam bij Pieter Meijer haar treurspel ‘Het beleg der stad
Leyden’, het licht deed zien.
Het drama zelf echter verdient dien lof niet, het is niet alleen onwaar, maar zelfs
in de hoogste mate onwaarschijnlijk; de liberté poétique wordt door haar verlaagd
tot eene ‘libertinage.’
Haar treurspel wordt voorafgegaan door eene ‘Toewijing aan de Edel Groot
Achtbare Heeren, Schout, Burgemeesteren, Schepenen, vroedschappen en veertig
der stad Leyden, mitsgaders derzelver ministers: uitmaakende het ligchaam der
regeeringe van deselve stad.’
Geheel getrouw aan de conventie is ook haar werk verdeeld in vijf bedrijven en
in verschillende tooneelen. De schrijfster heeft streng de hand gehouden aan de
eenheid van plaats en van tijd; alles vindt plaats in het huis van den burgemeester
Pieter Adriaansz. van der Werff en binnen het tijdsbestek van vier-en-twintig uren,
zooals de tekst duidelijk te kennen geeft.
Het eerste bedrijf brengt ons in kennis met Elizabeth van der Werff en Magdalena
Moons. Deze laatste heeft haar intrek genomen in het huis van Leidens burgervader,
omdat, zooals zij later getuigt:
. . . . . . . Leyden is mijn wieg en bakermat
Al wat hier aanzien heeft, bestaat mij in den bloede;
De brave van der Werff, door wiens getrouwe hoede
De stad beschermd wordt, is mijn naaste bloedverwant,
Zijn telg mijn hartvriendin; en soude ik in een stand,
Die zoo gevaarlijk is, de Vest en hen begeeven? ...
Neen, neen, mijn leven hangt aan mijner vrienden leven.

Een ander tooneel brengt ons van Hout, van der Werff, en de overige burgemeesters,
van Zwieten, van Noorden en van Baersdorp voor oogen. De drie laatsten,
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ditmaal geheel in overeenstemming met de geschiedenis, dringen op de overgave
der veste aan; de beide eersten echter verzetten zich daartegen met al de kracht, die
in hun was. Terwijl allen hierover druk aan het redetwisten zijn, komt van der Does
binnen met de woorden:
‘Verschoon 't, zo ik u stoor,
Een boô van Valdez eischt bij Leidens raad gehoor’.

Als de boodschapper het huis van van der Werff betreedt, ontvangt deze geheel
onverwacht de tijding, dat de vijand het bolwerk aan de Hoogewoerdspoort heeft
trachten te overvallen: van der Werff ijlt daarheen, na vooraf Magdalena Moons
opgedragen te hebben:
Spreek met des vijands boo, zeg dat tot Leydens val
De list zo weinig als de woede baaten zal.

Dit laatste is wel een coup de theâtre, zooals men gelukkig slechts zeer zelden in de
geschiedenis van het tooneel aantreft. Het hoofd der stad toch stelt op dit oogenblik
de geheele veste in handen eener vrouw, en nog wel eener vreemde.
Gelukkig komt alles terecht.
De bode is niemand anders dan Valdez zelf, als een gewoon soldaat vermomd.
Zijne liefde voor zijn bruid heeft hem tot dezen stap geleid.
Het meisje bidt en smeekt haren verloofde, om de stad van een bestorming te
besparen; zij herinnert hem aan de eenmaal afgelegde belofte; niets echter is in staat
het hart van Valdez te vermurwen, totdat Magdalena hem toevoegt:
Maar nooit, zoo lang ik leef, komt gij hier dan weer binnen.

Valdez vraagt:
Hoe poogt ge ........

Magdalena.
Neen, gij zult, na dit beweenlijk uur,
Uw troostelooze Bruid aanschouwen op den muur.
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Ik zelf zal in de spits de stormers tegentrekken
En helpen dus de Vest voor hunnen aanval dekken,
Of zo de zwakke muur door 't stormen nederstort
En de ingang voor uw volk daardoor ontsloten wordt,
Zult gij mij in de bres voor haar behoud zien strijden,
Totdat een van uw volk, ontbloot van medelijden
Zijn schitterende kling doet rooken in mijn bloed!
Dan kunt gij-zelf, aan 't hoofd van al den woesten stoet
Mijn stervend leven door uw eigen voet vertreden,
Dan zal ik u niet meer vermoejen met gebeden.

Na deze bedreiging durft Valdez geen weerstand meer bieden; hij herhaalt zijne
eenmaal gedane belofte en de stad is gered. Wijders volgen nog eenige tafereelen
aan de geschiedenis van het beleg ontleend, hieronder natuurlijk ook het oproer van
het muitzieke, uitgehongerde volk, het antwoord van van der Werff en eindelijk de
verlossing, waarna Boisot te voorschijn treedt en Magdalena toevoegt:
‘Zoo lang men Leydens naam met lof in Neerland noemt
Word ook uw deugd en naam door 't nageslagt geroemd.’

Eindelijk blijft ons nog ter behandeling over een trilogie van onzen vroegeren
stadgenoot J.M.E. Dercksen. De eerste afdeeling van dit werk is getiteld: ‘Leiden's
nood’, de tweede ‘wraakzucht en liefde’, en de laatste ‘worsteling en de uitredding.’
De grondstof van het geheel heeft de auteur gevonden in het huwelijk van Wybisma
de Matenesse met eene Haarlemsche poortersdochter, genaamd van Vliet, welke de
schrijver ons echter voorstelt onder den naam van Anna. Het huwelijk schijnt, volgens
den hoogleeraar Fruin, en werkelijk heimelijk gesloten te zijn tegen het decretum de
reformatione matrimonii van het Concilie van Trente en hij zou haar hebben verlaten,
onder voorwendsel van gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag.
Geheel anders schetst ons de heer Dercksen deze epi-
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sode: deze stelt ons zijn Anna voor als een verleid, onteerd meisje, jegens wie
Wybisma zijne trouwgeloften heeft geschonden; schrijver heeft in zijn tooneelspel
de Haarlemsche poortersdochter naar Leiden gevoerd en haar op die wijze aan de
verdediging dezer veste doen deelnemen.
De eerste afdeeling speelt op het Raadhuis te Leiden; van der Werff en van Hout
zijn in een gesprek gewikkeld; plotseling treedt van der Does binnen met de treurige
tijding, dat er ontevredenheid onder het uitgehongerde volk heerscht, dat men op
overgave aandringt; een weinig later komt van Baersdorp, de woordvoerder der
spaanschgezinden, in de zaal en tracht de anderen tot onderhandeling met den vijand
over te halen; zij blijven echter standvastig in hun besluit volharden en van Baersdorp
trekt af. Een bode verschijnt met een brief, welken hij van Hout overreikt, waarop
zich het volgend gesprek ontwikkelt:
van Hout.
Voor mij, wat mag dat wezen?
(Hij opent het papier en ziet het vluchtig in).
Van Anna ..... God!
v.d. D o e s .
Wat, spreek!
van Hout.
Een plan der hel ontrezen.
Lees zelf.
v.d. D o e s .
Daar broeit verraad. Gij weet van welken kant.
Het plan is Noordwijks Heer, zijn noblen bloedverwant,
Met van der Werff en u in gijzeling te stellen;
Wanneer dit feit gelukt, zal men naar 't raadhuis snellen
De sleutels nemen en de poort ontsluiten voor het heer
Van Valdez. Roep terstond de burgren in 't geweer.
Vooral de Koepoort zij een dubbele wacht gegeven,
Daar dreigt het grootst gevaar; het geldt de stad, uw leven
En aller braven lot.
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Ook dit is wederom eene dichterlijke vrijheid; wel is dit plan werkelijk beraamd, wel
is van Hout nog tijdig door eene vrouw hiervan in kennis gesteld, edoch haar naam
is niet aan de vergetelheid ontrukt kunnen worden: zij is onbekend gebleven. V.d.
Does noemt haar, zooals blijkt uit Leiden's belegering en ontzet van Dr. J. van Vloten,
eene Fulvia, gedachtig aan de gade van Clodius.
Na het ontvangen van dezen brief worden terstond de noodige maatregelen
genomen, om het gevaar te keer te gaan, en hiermede eindigt de eerste afdeeling.
De tweede brengt ons in het huis van van Leeuwen, hoofdman der
vrijbuiterscompagnie te Leiden, waar ook Anna vertoeft; deze treurt en beklaagt zich
over het schandelijk bedrog door Wybisma jegens haar gepleegd; hare ziel is vervuld
met wraakzuchtige gevoelens en als van Leeuwen haar tot betere, edeler gedachten
tracht te brengen, antwoordt zij:
‘Vriend
Ik kan niet, want de wraak is mij zoet
'k Wil dat hij met den dood zijn gruwel boet
En duizend dooden heeft die man verdiend
Aan mij.

Plotseling dringt een hevig rumoer tot hen door; een stem buiten roept:
‘Den dood aan 't Spaansch gebroed
Weg met den spie’.

Van Leeuwen begeeft zich op straat, Anna alleen latende.
Nauwelijks is hij vertrokken of een vluchteling komt ijlings de kamer binnen, hulp
en redding smeekende; het is Wybisma. Als hij het door hem bedrogen meisje herkent,
acht hij zich verloren; toch waagt hij nog ééne poging; in den beginne echter is Anna
onvermurwbaar, zij weigert hem bijstand te bieden, zij wil nu hare wraak koelen.
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Mattenesse blijft echter aanhouden.
Nogmaals ik bid u, red mij; hoor! zij komen.
Gij wilt dus, vrouw, dat zij mijn bloed doen stroomen?
Ach Anna! Dood mij niet. Gij hebt mijn lot
In handen. Red, wien ge eenmaal hebt bemind.
Anna.
Neen.
M.
'k smeek het u bij al de heilgen.
Anna.
Neen.
M.
Bij God!
A. (weifelend.)
Neen. Neen.
M.
Bij onze min.
A. (flauw.)
Neen.
M.
Bij ons kind.
A.
Dat gij verstiet als mij; dat in den dood
Al reeds is voorgegaan, dat gij zult volgen,
En spoedig ook.
M.
Blijf langer niet verbolgen
Bij 't zieltje van ons kind. Red me uit den nood.
A. (de handen voor oogen.)
O, God, dat is te veel!

Men hoort buiten wapengekletter en een stem, die roept:
Doe open.
M.
't Is te laat.
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A. (met minachting.)
Nog niet. Zie hier een uitweg naar de straat
Maar haast u: 'k wil uw dood niet meer. Gij zijt
Genoeg gestraft. Genoeg door mij verneerd
Ga neem dit vrijgelei. Ten dood gewijd,
Hebt gij door moedermin getriomfeerd.

In de laatste afdeeling van deze trilogie wordt door Gerrit van der Laan,
onderbevelhebber der burgerij het plan beraamd, om de schans van Lammen te
vermeesteren. Als hij zegt:
Mijn vendel trekt naar buiten
Wie als vrijwilliger zich daarbij aan wil sluiten
Ontvangt ten handgeld een pond Vlaamsch.

antwoordt Anna:
Ik trek met u
Maar zonder handgeld.

Van der Laan tracht haar van dit stoute plan terug te brengen, maar zij blijft aandringen
en sneuvelt dan ook in het gevecht; zij is dus geene getuige kunnen zijn van de
uitredding.
In dit werk heeft eene passage ten zeerste mijne verwondering gewekt; het is een
beweren, dat ik nergens anders heb aangetroffen. Van der Does namelijk geeft met
voorbijgang van van der Werff al de eer der wakkere verdediging aan van Hout, zoo
voegt hij o.a. dezen de woorden toe:
‘Zelfs toen een van der Werff, door laffe vrees besmet,
Aan d'overgave dacht, hebt gij de stad gered
En diep beschaamd hem tot zich zelf doen keeren,
Om weer een nieuwe trouw aan eed en plicht te zweren.

Dit is eene bepaalde onwaarheid.
Geen enkel oogenblik heeft de voorzittende burgemeester zijn plicht verzaakt.
Waren van der Does en van Hout de mannen, die
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met hun geest de verdediging geleid hebben, de zeemtouwer van der Werff was de
man van de daad.
Het blijft dus een niet alleen opmerkelijk, maar zelfs een verwonderlijk feit, dat,
terwijl alle tooneelschrijvers als om strijd den voorzittenden burgemeester den meest
uitbundigen lof hebben toegezwaaid, de laatste dezer hierop eene uitzondering heeft
gemeend te moeten maken.
Nog bestaat er eene opera ‘Le siége de Leide’ van een zekeren Vogel, welke in
1848 het eerst te 's Gravenhage voor het voetlicht is gebracht.
Het werk was opgedragen aan Willem III; men beweerde echter te dier tijde, dat
deze ook de componist er van zou geweest zijn.
LEIDEN.
MR. L.H.J. LAMBERTS HURRELBRINCK.
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Levensberichten der afgestorven medeleden van
de maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van
1892. Leiden. - E.J. Brill. 1892.
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 L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele.
Ludolf Anne Jan Wilt Sloet van de Beele werd den 28 Maart 1806 geboren te Voorst
bij Zutfen, als oudste zoon van Jan Adriaan Joost Baron Sloet en Vrouwe Johanna
Jacoba Sara Visscher1. Gedurende zijne kinderjaren opgroeiende in eene landelijke
omgeving, leerde hij reeds vroeg de natuur liefhebben, planten en dieren kennen,
belang stellen in jacht en visscherij, in tuinen landbouw. De uitgebreide algemeene
kennis, waarvan Sloet in zijne geschriften, van de vroegste tot de laatste, blijken
heeft gegeven en die ons ook in zijne gesprekken steeds op nieuw trof, was zeker in
de eerste plaats een uitvloeisel van de hem aangeboren zucht om belang te stellen in
hetgeen hem omringde2, maar mag, te oordeelen naar den aard dier kennis, voor een
groot deel ook toegeschreven worden aan de indrukken, die hij als kind van zijne
omgeving ontving.

1
2

Zijn jongere broeder was Bartholomeus Willem Anne Elise Baron Sloet tot Oldhuis, geb.
13 Oct. 1808.
Hij was zich hiervan zelf wel bewust; zie ‘Mijn verblijf te Kissingen’, blz. 2.
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Doch niet alleen de verschijnselen der levende natuur trokken den knaap aan. Als
telg van een oudadellijk Geldersch geslacht, hoorde en zag hij in het vaderlijk huis
veel wat de begeerte bij hem deed ontwaken om zich in de geschiedenis van het
voorgeslacht te verdiepen; veel wat zijne verbeelding prikkelde en zijn leeslust
opwekte.
Op dertienjarigen leeftijd werd de jonge Sloet naar het door Kinsbergen gestichte
Instituut te Elburg gezonden, om zich te bekwamen in de vakken die als voorbereiding
tot de Academische lessen gevorderd werden. Daar hij aan weetgierigheid een goed
geheugen en vlugheid van bevatting paarde, maakte hij snelle vorderingen, vooral
in het Latijn, de geschiedenis en de wiskundige vakken, en toen hij na een vijfjarig
verblijf aan het Instituut, den 8 Juni 1824 tot de Hoogeschool ‘gepromoveerd’ werd,
kon hij bogen op het bezit van vier medailles en een getuigschrift.
Den 16 Juni 1824 vinden wij Sloet ingeschreven als student in de Rechten te
Utrecht. Omtrent den gang en de richting zijner studiën aan de Hoogeschool zijn ons
geene bijzonderheden bekend geworden. Alleen weten wij dat hij den 17 Maart 1830
promoveerde op eene dissertatie, getiteld: De differentiis in iuris Francici et novi
Belgici ratione testamentorum.
Eenige maanden na gemeld tijdstip brak, gelijk men weet, de Belgische
omwenteling uit. Sloet was een warm vaderlander, en hoezeer toen reeds zeer
vrijzinnig in zijne staatkundige denkbeelden, een verklaard tegenstander van alle
oproermakerij. Het kan ons daarom niet bevreemden dat hij, na zich nauwelijks als
advocaat en procureur in Zutfen gevestigd te hebben (18 Augustus 1830), het cedant
arma togae niet in overeenstemming
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achtte met de tijdsomstandigheden en het besluit nam, voor vaderland en vorst de
wapenen op te vatten. Den 2 November 1830 werd hij als vrijwillig korporaal bij de
Geldersche schutterij ingelijfd; den 28 April van het volgende jaar werd hij bevorderd
tot 2e luitenant, den 23 Augustus 1833 tot 1e luitenant. Gedurende zijnen diensttijd,
die tot 9 October 1834 duurde, is Sloet niet in de gelegenheid gesteld geweest om
deel te nemen aan de krijgsverrichtingen; hij heeft zich dus niet kunnen onderscheiden
dan door getrouwe plichtsbetrachting in zijn garnizoen, eerst te Grave en later te
Nijmegen.
Na zijn ontslag keerde hij terug naar Zutfen om de praktijk weder op te vatten.
Zijne steeds toenemende beroepsbezigheden, waarbij zich later die van Wethouder
voegden, deden geen afbreuk aan zijne studiën, die hoofdzakelijk betrekking hadden
op de rechtsgeschiedenis van Gelderland en de oudere maatschappelijke toestanden
in dat gewest. Het stedelijk archief te Zutfen werd door hem aan een vlijtig onderzoek
onderworpen, en meer dan één belangrijk stuk daaruit voor 't eerst in druk
wereldkundig gemaakt. In Nijhoff's Bijdragen, D. II (1840) verscheen: Zutphen voor
het veemgerigt, en in de Nederlandsche Jaarboeken voor Rechtsgeleerdheid, D. VII
(1845): Het kondichboek der stad Zutphen, eene verzameling bevattende van
middeleeuwsche rechten, welke Sloet in tekst uitgaf en met toelichtingen voorzag.
Een later deel van dezelfde Jaarboeken (1847), bevat de door Sloet bewerkte uitgaven
van de Regten en gewoonten der Hertmermark, gevonden in een gedeelte der
archieven van het klooster Bethlehem in Deutekom.
In de korte maar zaakrijke inleiding op laatstgenoemde oorkonde, geeft Sloet
duidelijk te kennen, dat het hem met het uitgeven van zulke in het stof der archieven
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verscholen stukken eigenlijk alleen te doen was om bruikbare grondstof te leveren
voor verdere wetenschappelijke nasporingen. In werkelijkheid deed hij meer; want
hij wist niet alleen met noeste vlijt in oude perkamenten te snuffelen, maar bezat ook
zulk eene mate van algemeene kennis, zulk een inzicht in oudere en hedendaagsche
toestanden, dat hij, zonder een taalgeleerde te zijn, die oude dokumenten op menig
punt gelukkig wist op te helderen en hun tot op zekere hoogte leven in te blazen.
Die eigenaardige verbinding van groote belezenheid, van boekengeleerdheid, zoo
men wil, met levendige belangstelling in alles wat hem omringde, in de natuur en
alle menschelijk bedrijf, zooals men min of meer in alle geschriften van Sloet kan
opmerken, komt misschien nergens beter uit dan in zijn boekje Het jagtbedrijf onzer
voorouders. De schrijver noemt het ‘eene schets’, en meer is het dan ook niet, maar
eene schets, die van niet weinig studie en van veelzijdige kennis getuigt, en die
bovendien de verdienste heeft dat zij ons veroorlooft eenen blik te slaan in het
gemoedsleven van den schrijver. Want het is niet twijfelachtig, dat hij zijn eigen
gevoelen openbaart, wanneer hij, aan 't einde van zijn geschrift gekomen, de volgende
woorden van den grooten Jacob Grimm tot de zijne maakt: Aus dingen, denen wir
ungerührt vorübergehen, weht uns, wenn wir ihren hauch zu fühlen vermögen, noch
die fernste vorwelt entgegen. Wer seine heimat liebt, musz sie auch verstehen wollen;
wer sie verstehen will, überall in ihre geschichte zu dringen suchen’.
Uit het eerste tijdperk van Sloet's werkzaamheid als vorscher en schrijver, hetwelk
men, zonder zich aan willekeur schuldig te maken, kan afsluiten bij zijn vertrek uit
Zutfen in 1848, zouden nog andere kleine op-
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stellen kunnen vermeld worden, zooals eene Bijdrage tot de geschiedenis der
Heidenen in Gelderland, doch het zou eene bloote opsomming van titels zijn, die
beter in eene lijst van werken op hare plaats is dan in een beknopt levensbericht.
In de Novembermaand van het jaar 1847 werd Sloet benoemd tot Griffier der
Staten van Gelderland, hetgeen zijne verhuizing naar Arnhem ten gevolge had. Hij
aanvaardde zijn ambt den 1 Januari 1848.
De herinnering aan dat gedenkwaardige jaar ligt ons allen, die niet meer tot de
jongeren behooren, nog versch in het geheugen. Het was, wat men in dagbladstijl
noemt ‘een veelbewogen tijd’, een tijdperk van overgang en woeling, ook voor ons
vaderland. In die dagen, toen in het raderwerk van den staat zooveel herstellingen
moesten aangebracht worden, toen de strijd tusschen 't oude en 't nieuwe met zooveel
heftigheid, ja verbittering gestreden werd, was het Griffierschap der Staten van
Gelderland, waar de staatkundige hartstochten hooger opgezweept waren dan elders
in den lande, in meer dan één opzicht een zeer moeielijke post. Sloet wist echter door
werkzaamheid en tact alle moeielijkheden te overwinnen en daarenboven den tijd te
vinden om zijne studiën voort te zetten. In de richting hiervan kwam geene
verandering, alleen werd de kring er van meer uitgebreid. Terwijl hij namelijk als
Griffier den Commissaris des Konings op diens reizen in de provincie vergezelde,
verwierf hij zich eene zeldzame mate van plaatselijke kennis. Ik geloof niet, dat er
een stad of dorp in Gelderland gevonden wordt, waar hij niet zelf geweest is en
waarvan hij niet eene of andere bijzonderheid wist mede te deelen.
Ook in een ander opzicht had de betrekking die hij bekleedde invloed op de
vermeerdering zijner kennis;
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want zij gaf hem aanleiding zijne krachten te beproeven aan onderwerpen bij wier
behandeling geleerde nasporingen en praktische kundigheden gepaard dienen te gaan.
De bewijzen van Sloet's vruchtbare werkzaamheid in de hier aangeduide richting
vindt men in zijne Bijdragen tot de kennis van Gelderland 1852-1855, de opstellen
getiteld: Overzigt van den landbouw in Duitschland van de vroegste tijden tot het
midden der negende eeuw en Het zinnebeeldige in de Oud-Geldersche dijk- en
waterrechten1, en voorts in het door hem in vereeniging met den Hoofdingenieur
H.F. Fijnje uitgegeven werk: Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart
1855.
Het eerstgenoemde geschrift, een vrij lijvig boekdeel vormende, bevat gegevens,
zoo volledig en nauwkeurig als mogelijk, aangaande het grondgebied, den bodem,
het water en eindelijk, de polders der provincie Gelderland. Dat de samenstelling
van zulk een werk veel moeite en tijd gekost heeft, behoeft niet gezegd te worden.
Vooral het laatste gedeelte der Bijdragen, dat meer dan de helft van het geheele werk
inneemt, heeft veel onderzoek van allerlei aard vereischt. Zelfs bij eene oppervlakkige
inzage van dit werk, moet het ieder duidelijk worden dat Sloet de rechte man was,
om met behulp van een technicus als Fijnje de geschiedschrijver te wezen van den
geduchten watervloed des jaars 1855.
Een belangrijk gedeelte der Bijdragen is gewijd aan den bodem, vooral ten opzichte
der indeeling er van in bouw-, weide-, tuin-, bosch-, veen-, en markgronden, enz.
Daar het in den aard van Sloet lag, geen onderwerp onder handen te nemen zonder
het tevens, zoo mogelijk, tot voorwerp van geschiedkundig onderzoek te maken,

1

Beide opstellen verschenen in ‘Nijhoff's Bijdragen’, het eerste in D. VIII (1852), het tweede
in D. IX (1854).
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laat het zich gereedelijk verklaren hoe de twee opstellen, waarvan wij boven gewag
maakten, ongeveer gelijktijdig met de verschillende gedeelten der Bijdragen tot de
kennis van Gelderland het licht zagen. Misschien is het niet overbodig op te merken,
dat de uitdrukking, ‘de landbouw in Duitschland’ minder gelukkig gekozen is. De
bedoeling des schrijvers was, een overzicht te geven der historische berichten omtrent
den landbouw der oude Germanen en hunner afstammelingen, niet alleen in het
gebied dat thans Duitschland heet, maar ook en vooral in onze gewesten.
Het kon niet missen, of de ijver en bekwaamheid van Sloet als Griffier der Staten
moesten hem de waardeering waarop zij aanspraak hadden, verzekeren; doch ook
als geleerde werden zijne verdiensten in wijder kring erkend. Ten blijke hiervan
strekt o.a. zijne benoeming tot Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
den 5 Mei 1856. Zoo wij in de Mededeelingen en Verslagen der Akademie eerst een
paar jaar later een stuk van zijn hand ontmoeten, dan is dit hoofdzakelijk, zoo niet
uitsluitend te wijten aan de omstandigheid dat hij toen ter tijd leed aan eene
leverkwaal, die hem in het werken belemmerde en noopte genezing te zoeken in de
badplaats Kissingen.
De kuur die Sloet te Kissingen onderging, had de gewenschte uitwerking; hij
herstelde en voelde zich, na in den kring der zijnen te zijn teruggekeerd, opgewekt
om zijne bevindingen op reis en in de badplaats te boek te stellen. Hieraan heeft het
geschrift Mijn verblijf te Kissingen (1855) zijn ontstaan te danken. Dit boekje is geen
gewoon reisverhaal, men zoeke er vooral geen dichterlijke of oratorische
beschrijvingen van schilderachtige natuurtafereelen in, want Sloet was geen dichter,
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evenmin een redenaar, en hij versmaadde alle woordenpraal. Toch had hij een open
oog en veel gevoel voor natuurschoon. Men hoore slechts hoe hij zich uit bij
gelegenheid dat hij over het Zevengebergte spreekt1:
‘De vriend der natuur, de beminnaar der oudheid, zoude zoo gaarne den stroom
in zijn snorrende vaart willen remmen, om zoo vele schoone en belangrijke punten,
die zich met te groote snelheid opvolgen en afwisselen, naauwkeuriger op te nemen,
meer te genieten. Nog liever verliet hij het te snelvarende schip, om de wonderen
der schepping meer van nabij te beschouwen, - zich door de fraaije gezigten te
verkwikken, - te denken aan de oude riddereeuwen met hare woeste grootheid, - voor
zijnen geest te brengen den tijd der heldensagen, die van de kracht, de liefde en de
godsvrucht van het voorgeslacht vertellen. Doch de badreiziger heeft spoed, zoo ook
al zijn lichaamstoestand de vermoeijenissen van het klimmen en dalen gedoogt’.
‘Eene beschrijving van het geziene te geven is mij niet doenlijk. Het wordt
daarenboven in zoovele handboeken en reizen gevonden, in zooveel panorama's en
plaatwerken voor oogen gesteld, dat alleen een genialisch man het kan wagen iets
nieuws of in eenen nieuwen vorm mede te deelen. En toch geeft geene beschrijving
terug wat men ziet. Ook van natuurtooneelen geldt wat Schoedler van de
natuurwetenschappen zegt: ‘die beste Beschreibung ist nur eine Krücke, die man
wegwirft, sobald man mit eigenen Augen gesehen hat’ ’.
Het mag niet onvermeld blijven, - want het kenmerkt den man - dat hij die naar
Kissingen toog om herstel van gezondheid te zoeken, zich den tijd van zijn verblijf

1

Mijn verblijf te K., blz. 20.
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aldaar tevens ten nutte maakte om zijnen geest met nuttige kennis te verrijken.
Daardoor weet hij den lezer allerlei bijzonderheden mede te deelen zoowel over de
bronnen, als over het onderwijs, rechtswezen en burgerlijk bestuur; over den
plantengroei, 't wild, gevogelte en de visschen; over land- en wijnbouw, en andere
wetenswaardige zaken. Lezenswaardig is ook thans nog wat de schrijver vermeldt
aangaande de Beiersche Universiteiten, inzonderheid Würzburg, de latijnsche scholen
en gymnasiën, landbouw- en ambachtscholen.
Er komt in Mijn verblijf te Kissingen eene bladzijde voor, waar de schrijver, van
het dorpje Trimberg sprekende, gewag maakt van den middeleeuwschen Duitschen
dichter Hugo ven Trimberg, in dezer voege: ‘Hugo von Trimberg, magister en rector
der scholen van het collegiaalstift van Maria en Gangolf te Bamberg, schreef in het
jaar 1300 een hekelend leerdicht, de Renner’. In de toegevoegde noot lezen we: ‘Het
is volgens een perkamenten handschrift van 1347 te Erlangen in 1833-1836 uitgegeven
door het Historisch Verein te Bamberg’. Uit deze woorden meen ik te mogen
opmaken, dat Sloet, toen hij dit schreef, nog niet den band met handschriften ontdekt
had, waarover hij in 1858 eene mededeeling deed in de Koninklijke Akademie1.
Immers het eerste stuk in dien band voorkomende is de zooeven genoemde Renner
van Hugo ven Trimberg. Ook de overige stukken in den band zijn geschriften in het
Middel-hoogduitsch, evenals de Renner. Het is mij niet bekend, of die teksten de
aandacht getrokken hebben van de beoefenaars der Middel-hoogduitsche taal- en
letterkunde, hetzij in Duitschland of hier te lande.

1

Mededeeling over een band met middeleeuwsche handschriften te Arnhem gevonden (Versl.
en Meded. d. Kon. Akad. D. III, le Reeks).
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Tot de onderwerpen die steeds de bijzondere aandacht van Sloet getrokken en hem
tot het doen van nasporingen geleid hebben, behooren de marken. Wij hebben gezien
dat hij reeds in 1847 eene uitgave met aanteekeningen bezorgde van de Regten en
gewoonten der Hertmermark in de Graafschap; in 1859 gaf hij in het licht de Marken
op de Veluwe1, en eenige jaren later de Rechten van Loel, Milster- en Waverloholt
in de gemeente Didam2.
Inmiddels had de Griffier der Staten van Gelderland de betrekking, die hij twaalf
jaar lang met groote eere vervuld had, met eene andere verwisseld. Bij besluit van
31 Mei 1860 was hij namelijk benoemd tot Voorzitter van den Raad van toezicht op
de Spoorwegen, en den 24 Augustus daaraanvolgende tot lid van de Commissie der
Staatsspoorwegen. Niet zeer lang daarna zou hij tot een nog veel hooger ambt
geroepen worden, het hoogste hetwelk een Nederlandsch onderdaan onder het
Koninklijke hoofd van den Staat bekleeden kan: op 23 Juni 1861 werd Sloet benoemd
tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. Ruim twee maanden later op 31
Augustus, verliet hij het vaderland, en na eene reis die zich door niets bijzonders
kenmerkte, bereikte hij het doel van zijn tocht en nam de teugels van het bewind in
handen.
Hetgeen Sloet als opperlandvoogd van Nederlandsch-Indië tot stand gebracht of
voorbereid heeft, welke richting hij in het beheer onzer overzeesche bezittingen
voorstond, welken invloed zijn persoonlijkheid op den gang van zaken gehad heeft,
dat alles behoort tot de geschiedenis van Nederlandsch-Indie en zal hier buiten
beschouwing blijven, al was het maar omdat de steller van dit levensbericht

1
2

In de Nieuwe Reeks der Bijdragen van Nijhoff, D.I.
Als boven, D.V.
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zich ten eenen male onbevoegd acht om regeeringsdaden, waarvan de roerselen hem
onbekend zijn, met de noodige zaakkennis en bezadigdheid te beoordeelen.
Doch al zullen de staatkundige handelingen van den Stedehouder des Konings ons
niet bezighouden, geheel zwijgen over den persoon mogen wij niet. Het behoeft
nauwelijks gezegd te worden, dat gedurende Sloet's vijfjarig verblijf in Indië de
geleerde geheel op den achtergrond trad bij den bewindsman. Men vatte dit niet zóó
op, alsof hij alle studie liet varen, neen, ieder Gouverneur-Generaal, zoo hij met ernst
zijn taak opvat - er zijn er, die het niet gedaan hebben -, heeft veel en velerlei
vraagstukken te bestudeeren, maar grootendeels van anderen aard dan die waaraan
Sloet vroeger zijn aandacht gewijd had. Dat evenwel de oude belangstelling in zijne
meest geliefde studiën hem onverzwakt bijbleef, zou blijken uit de reeks van werken
die hij later, na zijne terugkomst in Europa, het licht zou doen zien. Als iemand van
veel algemeene kennis was hij begrijpelijkerwijze ook geen onverschillig toeschouwer
van de wonderen der tropische natuur; vooral de beroemde plantentuin te Buitenzorg
mocht zich in zijn belangstelling verheugen. Daarentegen heeft hij zich nooit
aangetrokken gevoeld tot de studie van taal eu volk in den Indischen Archipel. De
waarde van die studie heeft hij nooit miskend, en de bevordering van alles wat
strekken kon om het wetenschappelijk leven te wekken ging hem steeds na ter harte.
Van de vele feiten die ik zou kunnen aanvoeren, wil ik er hier slechts een paar in
herinnering brengen, omdat zij zoo recht duidelijk in 't licht stellen, hoe Sloet zijn
taak als bevorderaar der wetenschap opvatte.
In de voorrede tot de uitgave van Les Manuscrits lampongs, en possession de M.
le Baron Sloet van de
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Beele, publiés par H.N. van der Tuuk, leest men op blz. VII de volgende woorden,
die in vertaling luiden:
De Oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, Baron Sloet van de Beele
heeft, in de overtuiging dat de kennis der inlandsche talen van het hoogste belang is
voor onze heerschappij en de verstandelijke ontwikkeling des volks, den Heer
Friederich belast met eene bijzondere zending naar de Lampongsche districten, wier
Resident, de Heer Wallandt hem met het bestaan van eene niet onbelangrijke
letterkunde had bekend gemaakt. De uitkomsten dier zending zijn nog niet bekend,
maar vermoedelijk zullen ze weinig te beteekenen hebben, want de Heer Friederich
kon uithoofde van andere bezigheden slechts weinige maanden in die streken
verwijlen, en die tijd is te kort voor een grondig onderzoek’.
Inderdaad heeft die zending niet onmiddellijk tot bevredigende uitkomsten geleid,
doch de aandacht was nu op een veelbelovend onontgonnen gebied gevestigd, en dat
is reeds veel. Gelukkig kwam de Gouverneur-generaal in het bezit van Lampongsche
handschriften op bamboe, rotting en boomschors, die hij na zijne terugkomst in het
vaderland toevertrouwde aan ons destijds hier te lande vertoevenden Dr. van der
Tuuk, den grondigen kenner van 't Bataksch en eenigen geleerde die voor de taak
der uitgave berekend was. Aan Sloet's vrijgevigheid niet minder dan aan v.d. Tuuk's
talent, heeft de geleerde wereld de kostbare uitgave der Manuscrits Lampongs te
danken. Een der gevolgen van dit werk is geweest dat van der Tuuk later de studie
van het Lampongsch heeft voortgezet en dat wij thans een aantal teksten in transcriptie
benevens een vrij uitvoerige Lampongsch-Hollandsche woordenlijst bezitten, beide
uitgegeven door den Controleur O.L. Helfrich.
Het voorbeeld van een zoo hooggeplaatst persoon als
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de Gouverneur-generaal verdiende des te meer waardeering, omdat men van de
Regeering zoo weinig ware belangstelling in de taalstudie van den Indischen Archipel
gewoon was. Niet, dat men haar van karigheid kon beschuldigen; neen, schatten
gelds werden er verkwist aan het opstellen van allerlei onbruikbare schoolboekjes
en ander geheel overbodig werk, maat het ware inzicht in het belang der taalstudie
ontbrak ten eenenmale, en dus ook de ernstige wil om nut te stichten. Men gaf groote
sommen uit, doch alleen fatsoenshalve en ‘om er maar af te zijn’, en met groote
gelijkmoedigheid en kalme berusting zag men het aan, dat het weggeworpen geld
zijne renten niet opbracht. De machthebbenden hadden immers van hunne zijde
gedaan wat in billijkheid van hen kon geeischt worden?
Het zou onbillijk wezen hier te verzwijgen dat er in de laatste twintig jaren eene
aanmerkelijke verbetering is waar te nemen. In meer dan één opzicht heeft de
Regeering, zoowel hier te lande als in Indië getoond, dat zij van haren kant ernstig
wil medewerken om de studie der inlandsche talen te bevorderen, en wanneer men
dezen of genen nu nog de klacht hoort uiten dat wij, Nederlanders, zoo weinig voor
de studie van Indonesië gedaan hebben, dan kan men er op rekenen dat het iemand
is, die nooit iets tot vermeerdering onzer kennis heeft bijgedragen en die eenvoudig
nabauwt, wat hij in verouderde of buitenlandsche geschriften gelezen heeft. Aan de
verdiensten van Sloet doet het niets te kort, wanneer men erkent dat ook andere
bewindslieden nà hem op de eene of andere wijze getoond hebben, de waarde van
wetenschappelijk onderzoek, op welk gebied het ook zij, te kunnen beseffen.
In de Werken der Koninklijke Akademie van 1863 is
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opgenomen de verhandeling getiteld: De hof te Voorst. Toen dit stuk de pers verliet,
had de schrijver al sinds geruimen tijd te Buitenzorg gezeteld, doch het was, zoo ik
mij niet bedrieg, reeds vóór zijn vertrek afgewerkt. De verhandeling is in hoofdzaak
eene geschiedenis van den hof te Voorst, Sloet's geboorteplaats, of, hetgeen in dit
geval op hetzelfde neerkomt, van de bezittingen en inkomsten der abdij van Prüm,
die ook op andere plaatsen van Gelderland zoovele rechten en goederen bezat. Het
doel dat zich de schrijver voor oogen stelde, legt hij ons bloot in de volgende woorden:
‘Zoo ver ik weet bestaat er geen geschiedkundig overzigt van eenen hof, waarin de
toestand van personen en goederen, die er toebehoorden, en de veranderingen, die
de loop en de drang der tijden daarin bragten, zijn medegedeeld’. Het geheel mag
men dus kenschetsen als eene geschied- en rechtskundige studie, waarvan de waarde
door twee inleidende hoofdstukken over ‘Oorsprong en ontwikkeling der
hofhoorigheid’, alsook door talrijke bijlagen niet weinig verhoogd wordt.
Nadat Sloet gedurende vijf jaren als Stedehouder des Konings in Indië het bewind
gevoerd had, was voor hem de tijd gekomen om het gezag waarmede hij bekleed
was neder te leggen en aan zijn opvolger, Mr. P. Mijer, over te geven. Tegen het
einde van October 1866 betrad hij weder den vaderlandschen bodem met gemengde
gewaarwordingen, maar geenszins met het voornemen om op zijn lauweren te rusten.
Op wien de half deftige, half spottende uitdrukking ‘Gouverneur-Generaal in ruste’
ook toepasselijk moge wezen, stellig niet op hem. Want de reeks van grootere en
kleinere geschriften die hij na zijne terugkomst uit Indië liet verschijnen, overtreft
die welke hij vóór zijn vertrek het licht had doen zien; een
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feit dat zich gereedelijk laat verklaren, als men bedenkt dat hij niet meer gelijk vroeger
overkropt was met tijdroovende beroepsbezigheden, doch tevens getuigende van
zeldzamen ijver, eene onverzwakte werkkracht en blijvende wakkerheid van geest.
Het duurde eenigen tijd, vóórdat Sloet bij het zoeken van eene vaste verblijfplaats
de keuze liet vallen op Leiden, waar hij zich dan ook in Mei 1867 metterwoon
vestigde. Wat hem drong aan de ‘grijze Akademiestad’ de voorkeur te geven boven
andere plaatsen, zelfs boven zijn geliefd Gelderland, is niet twijfelachtig: het was
eensdeels de overweging dat hij daar eenen kring van geleerden en enkele oude
vrienden zou vinden; anderdeels het vooruitzicht dat hij in de boekerij der
Hoogeschool over de noodige hulpmiddelen zou kunnen beschikken om de
wetenschappelijke plannen welke hij beraamd had te verwezenlijken.
Alwie geen vreemdeling is in Leiden, weet dat daar ter stede nagenoeg allen die
als beoefenaars of liefhebbers van vaderlandsche letter-, geschied- en oudheidkunde
aangemerkt kunnen worden, lid zijn van de Nederlandsche Maatschappij der
Letterkunde, en dat er in de maandelijksche vergaderingen mededeelingen plegen
gedaan te worden aangaande onderwerpen, in verband staande met de zooeven
genoemde takken van wetenschap. Sloet behoorde tot degenen die de vergaderingen
trouw bijwoonden en nu en dan bijzonderheden uit den kring hunner studiën kwamen
mededeelen. Daaraan hebben wij een paar opstellen te danken, namelijk over ‘het
oudstbekende handschrift van het leven van den Heiligen Ludger’, en ‘Iets over de
vraag: hoe van Spaen gekomen is aan verscheidene oorkonden van Duitschen
oorsprong’, hetgeen ik vermeld, niet zoozeer omdat die opstellen
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zoo belangrijk zijn, als wel omdat ze eene aanwijzing bevatten, hoe hij toen reeds
de bewerking van zijn Oorkondenboek ondernomen had. Van 1871 - 1872 was hij
Voorzitter der Leidsche Maatschappij en bereidde hij als zoodanig de wetsverandering
voor, welke in de algemeene vergadering in Juni 1872 bekrachtigd werd.
Om den draad van mijn verhaal niet af te breken, heb ik tot nog toe niet vermeld,
dat het ambteloos leven van den gewezen Gouverneur-Generaal sedert 1868 een
einde had genomen. In dat jaar toch werd hij verkozen tot lid der Tweede Kamer der
Staten Generaal en moest hij dus zijne krachten verdeelen tusschen de behartiging
van 's lands belangen in den Haag en zijne studiën in het stille Leiden. Dat deze
laatste gedurende zijn vierjarig lidmaatschap der Tweede Kamer geleden hebben,
zou men geneigd zijn in twijfel te trekken, wanneer men let op de geschriften, die
hij achtereenvolgens in het licht gaf. Vooreerst treffen wij in de Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Akademie over 't jaar 1869 van zijne hand aan
Mededeelingen omtrent een handschrift te Nijmegen over den Ridder met de Zwaan.
Een nog belangrijker handschrift uit dezelfde stad, de in 't Latijn geschreven
Geldersche kroniek namelijk van Willem van Berchen, die door andere
geschiedvorschers wel is waar gebruikt, maar nog nooit gedrukt was, werd door Sloet
in 1870 voor 't eerst volledig uitgegeven, met Latijnsche voorrede en aanteekeningen
voorzien, onder den titel: Wilhelmus de Berchen, Rector parochialis ecclesiae Nyell,
Duyflie, de nobili Principatu Gelrie et eius origine. E codice archetypo, qui Noviomagi
servatur, descripsit, vulgavit breviterque annotavit L.A.J.W. Sloet van de Beele, iur.
utr. dr, Gubernator quondam Generalis in India Orientali, hoc tempore Delegatus
ad cameram secundam Ordinum Generalium etc.
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Een ongenoemd beoordeelaar in den Nederlandschen Spectator1 laat aan de
verdiensten dezer tekstuitgave en der aanteekeningen alle recht wedervaren, en
hoewel hij eenige aanmerkingen heeft, erkent hij tevens, dat bij zulk een werk niet
alles van één man en vooral niet van den uitgever eener eerste editie te vergen is. Hij
bepaalt zich dan ook slechts tot ééne aanmerking en zegt: ‘Zoo had de bewerker nog
bij de plaats waar de bisschopskeuze te Utrecht in 1150 besproken wordt, kunnen
wijzen op het bericht in de Annales Egmundani bij Pertz (Monum. Script. XVI, 456),
waarin, o.a., dezelfde woorden: ‘Sed pars nobilium, ut solet, alteram depressit’,
voorkomen, welke men ook bij de Berchen aantreft, hoewel de teksten overigens
verschillen. Doch tot zijne verontschuldiging zou de heer Sloet alligt kunnen
aanvoeren dat hij, als volbloed Geldersman, het meest op Geldersche zaken gelet
heeft en aan de andere minder opmerkzaamheid heeft geschonken’.
Ongeveer gelijktijdig met Van Berchen's Geldersche kroniek zag, in de Nieuwe
Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, D. XX, het licht: Het koerboeck
der stad Doetinchem. Wat bewoog Sloet tot het bekendmaken er van? Hij zegt het
ons zelf in de inleiding: ‘Voor ongeveer 25 jaren’, zoo luiden zijne woorden, ‘deelde
ik in de Nederlandsche Jaarboeken voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving, D. VII,
het Kondichboek der stad Zutfen mede. - ‘Het trok aandacht; - en te recht. Niet om
de aanteekeningen, die ik er bijvoegde, maar om den inhoud. Hetgeen de stadsrechten
bevatten doet een blik werpen in het politiek en economisch leven der stedelingen,
evenals de marke- en dijkrechten in dat der landbouwers’.

1

Zie het nommer van 12 Nov. 1870 van dat weekblad.
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Van eenigszins anderen aard dan de twee laatstgenoemde geschriften waren de
stukken welke Sloet voor de Koninklijke Akademie placht te bestemmen; het waren
verhandelingen of studiën en mededeelingen of overzichten. De Verhandelingen der
Kon. Akad. van 't jaar 1875 bevatten een stuk van zijne hand, getiteld: Een actio
spolii volgens het kanonieke recht in het jaar 1229 en Eene inleiding in erfgrond
volgens het burgerlijk in het jaar 1243. Omtrent de verdiensten dier in twee deelen
gesplitste verhandeling, meen ik te mogen verwijzen naar het rapport der
commissieleden, in wier handen het geschrift ter beoordeeling gesteld is geweest. In
de Verslagen en Mededeelingen van 1873 vinden wij nogmaals eene rechtszaak
behandeld in De dijkgraaf van Hattem wegens eene dijkgave in 1414 gedaan met
geestelijk recht vervolgd.
Onderwijl had de Gouverneur-Generaal ‘in ruste’ onvermoeid gearbeid aan zijn
groot Oorkondenboek van Gelre en Zutfen, waarvan het eerste gedeelte in den loop
van 1872 het licht zag om in 't volgende jaar door het tweede gevolgd te worden1. In
1873 was het ook, dat hij de Akademiestad verliet en naar Arnhem verhuisde.
Er waren er die zich toen verdiepten in gissingen omtrent de redenen, die Sloet
bewogen konden hebben eene stad te verlaten, waar hij oogenschijnlijk zoo tevreden
was. Ik voor mij houd het er voor, dat de voornaamste, zoo niet de eenige reden van
de verhuizing naar Gelderlands hoofdstad te zoeken is in het verlangen, dat bij
klimmenden ouderdom sterker bij hem werd, om de laatste dagen te slijten in het
gewest, waar hij geboren en getogen was, waar hij de beste en gelukkigste jaren zijns
levens doorgebracht had en dat zelfs zijne studiën hem

1

Het derde en laatste gedeelte verscheen 1876.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

19
dagelijks in de herinnering terugriepen. Hij was wel is waar niet wat men gewoonlijk
een ‘gevoelsmensch’ noemt, doch aan Gelderland was hij hartstochtelijk gehecht;
een trek, die bij zijne gewestgenooten niet zeldzaam wordt aangetroffen. Is dat
verlangen toe te schrijven aan de eigenaardige bekoring, die van het Geldersch
landschap uitgaat? of aan de fijnere, opwekkende lucht, die levensmoed wekt en de
zenuwen staalt? of aan de meerdere ongekunsteldheid van het menschenslag? Wellicht
aan dit alles te zamen; wellicht aan iets anders; hoe het zij, alwie dien trek in Sloet's
karakter hebben leeren kennen, zullen het besluit dat hij nam licht verklaarbaar
vinden, te meer omdat de werkzaamheden voor het Oorkondenboek, voor zooverre
die allerlei nasporingen in eene rijke boekerij vereischten, ten einde waren gebracht.
Met de samenstelling van het Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen,
tot op den slag van Woeringen, 5 Juni 1288, stelde de bewerker zich ten doel, een
werk te leveren, dat ingericht naar het voorbeeld van het nieuw Oorkondenboek van
Holland en Zeeland, het verouderde Charterboek van Bondam zou vervangen. Wat
het gebied betreft, waarover het werk zich uitstrekt, begreep de samensteller dat hij
zich niet mocht beperken binnen de grenzen der tegenwoordige provincie Gelderland.
‘Ik moest er in opnemen’, zegt hij in zijne opdracht van het boek aan de Staten der
provincie Gelderland, ‘wat er vroeger toe behoord heeft: het kwartier van Roermonde,
waarin de bakermat der graven van Gelre ligt; Wassenberg, Goch, Mook, de Duffel,
Emmerik, Elten’. Behalve de oorkonden in engeren zin, welke het hoofdbestanddeel
van de verzameling uitmaken, zijn hierin ook opgenomen de getuigenissen van
Annalen, Kronieken, Levensbeschrijvingen en Gedichten, voor zoover zij geacht
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kunnen worden van tijdgenooten afkomstig te zijn, van Opschriften, van Dood- en
Memorieboeken.
Men kan, zonder onrechtvaardig te zijn jegens het vele voortreffelijke dat wij
anders aan Sloet te danken hebben, beweren dat het Oorkondenboek der
Graafschappen Gelre en Zutfen zijn hoofdwerk is, datgene hetwelk hem in de eerste
plaats de dankbaarheid van volgende geslachten zal verwerven. Het ligt in den aard
der zaak, dat het aantal dergenen die zulke werken bestudeeren gering is, en dergenen
die een grondig oordeel over de verdiensten er van vellen kunnen, nog kleiner. Want
het is, zooals de schrijver eener aankondiging van het boek in den ‘Messager des
sciences historiques de Belgique (1878) zich uitdrukt: ‘Les amis des sciences
archéologiques seuls savent apprécier la valeur d'un travail tel que le Oorkondenboek,
fruit d'un zèle ardent qui n'obtiendra d'autre récompense que la gratitude d'un petit
nombre’.
Het behoeft niemand te verwonderen dat een zoo belangrijk werk als het
Oorkondenboek zoo weinig beoordeelingen in de pers heeft uitgelokt. Hieruit af te
leiden, dat zij wier studiën hen telkens met de onderwerpen daarin behandeld in
aanraking brengen onverschillig of ondankbaar zijn, ware mijns inziens verkeerd.
Naarmate een wetenschappelijk werk van grooter beteekenis is, zijn de mannen van
het vak des te huiveriger een tot in bijzonderheden afdalend oordeel uit te spreken.
Aanmerkingen op onderdeelen of verbeteringen van misslagen kan ieder niet volslagen
onkundige te berde brengen; het is zelfs verdienstelijk en nuttig, zulks niet na te laten,
doch zij die in staat zijn het geheel ten volle te waardeeren, stellen zich daarmede
niet tevreden; zij weten dat het geleerde publiek meer van hen verwacht en mag
verwachten. Van den steller dezer levensbeschrijving zal
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niemand, althans in deze vergadering, verwachten, dat hij een op grondig onderzoek
steunend oordeel over het groote werk van ons gewezen medelid zou kunnen vellen,
en daarom zal men mij zeker wel willen vergunnen, de woorden van een alleszins
bevoegd beoordeelaar, wijlen Professor G. Waitz, aan te halen1. Na een uitvoerig
overzicht gegeven te hebben van aard en strekking des boeks, en van de geraadpleegde
bronnen, gaat de recensent aldus voort:
‘Daaraan voeg ik echter gaarne de opmerking toe, dat de Heer Sloet zich in 't
algemeen een degelijk kenner toont niet enkel van de geschiedenis zijns vaderlands,
maar ook van het archiefwezen algemeen. Het gansche werk maakt overal den indruk,
met groote zorg uitgevoerd te zijn. De oorkonden zijn juist gelezen en doelmatig
afgedrukt, volgens de grondbeginselen, die Böhmer vroeger aanbevolen en ook Ficker
in diens uitgave der Acta in hoofdzaak in acht genomen heeft; hiermede komt het
boekdeel ook in uitwendigen vorm overeen, hetgeen men slechts loven kan. De
uitgever kent over't algemeen de nieuwere Duitsche literatuur vrij goed; hij citeert
Sickel, Stumpf, Giesebrecht en een aantal nieuwere oorkondenboeken, waaraan hij
niet weinig stukken ontleent. Evenwel zijn te dezen opzichte ook veel leemten op te
merken: zoo heeft hij zich niet bediend van Remling's, van Heinemann's of het
Lubeksche oorkondenboek, en heeft in plaats daarvan oudere drukken gebruikt. Ook
heeft hij Jaffe's uitgave van den Codex Udalrici ter zijde gelaten en het afdoende
betoog, door Spanken geleverd, van de onechtheid van het Registrum Sarachonis
niet gekend. In 't algemeen is scherpe kritiek ten opzichte der echtheid van bijzondere
stukken niet des uitgevers

1

In diens aankondiging van het eerste gedeelte in de Göttingische gelehrte Anzeigen, van Nov.
1872.
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sterke zijde; hij vermeldt niet eens altijd de door anderen geopperde bedenkingen en
drukt bijv. St. 232 (hier No. 94) af volgens eene mededeeling van Duncker uit het
beweerde Berlijnsche Originaal, zonder er van te gewagen, dat juist dit argwaan
gewekt heeft. In de tijdbepaling wijken de aangenomen dagteekeningen bij de
koningsoorkonden ook niet zelden van Stumpf en Röhmer af, meestal zonder dat het
vermeld, laat staan gerechtvaardigd wordt.
‘Zoo kan men allerlei aanmerkingen maken, doch in 't algemeen zal men, ik herhaal
het, gaarne erkennen, dat de Schr. aan de vrienden van de geschiedenis zijns
vaderlands door zijn boek een wezenlijken dienst bewezen heeft. Voor hen zijn ook
de vaak eenigszins uitvoeriger aanteekeningen bestemd, welke aan sommige nommers
toegevoegd zijn en voornamelijk geslacht- en aardrijkskundige punten ophelderen’.
Aan het slot zijner recensie uit Waitz den wensch, dat de Geldersche Staten, die
sedert 1851 zoo onbekrompen tot het verzamelen en beschrijven der provinciale
archieven hadden medegewerkt, ook verder hunnen steun niet zouden onthouden,
zoodat Baron Sloet misschien moed en lust zou hebben om de grenzen die hij zich
voorloopig gesteld had, te overschrijden. Deze wensch, hoe welgemeend ook, was
in de gegeven omstandigheden niet voor verwezenlijking vatbaar. Want toen het
Oorkondenboek met de aanhangsels geheel voltooid de pers verliet, in 1876, was
Sloet zeventig jaar oud. Aan werklust ontbrak het den wakkeren grijsaard niet, ook
niet aan kracht, doch eene nieuwe taak op zich te nemen, welke een niet te berekenen
aantal jaren zou vereischen, dat doet men op zulk een leeftijd niet.
Hoe werkzaam anders ons medelid bleef, zelfs nadat hij onder de rustende leden
der Kon. Akademie had plaats ge-
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nomen, ligt den leden van dat lichaam nog in 't geheugen. Meermalen hoorde men
hem daar mededeelingen doen, zooals in 't jaar van zijn aftreding als gewoon lid:
Over het wapen der eerste Graven van Gelre (Versl. en Meded. 2e Reeks, D. IV); in
1882 Over twee stukken geslepen bergkristal te Leiden; in 1885 over eene Vondst
van hoefijzers te Nieuwersluis; in 1889 nog over De bezittingen van het klooster
Abdinkhof. Ook de Werken der Kon. Akademie werden door hem verrijkt met de in
1879 uitgekomen verhandeling: Het hoogadelijk, vrij wereldlijk stift te Bedbur bij
Kleef en zijne Juffers, waarin een op echte bescheiden berustende beschrijving van
het soms weinig stichtelijk leven der Stichtsjuffers ons vergunt een blik te slaan in
sommige zonderlinge Middeleeuwsche toestanden.
Niet alleen als geleerde en schrijver bleef Sloet tot het einde zijner dagen werkzaam,
maar ook in een ander opzicht. Bij Kon. Besluit namelijk van 31 Mei 1876 werd hij
benoemd tot Curator der Leidsche Hoogeschool, en, na het aftreden van Dr. A. Vrolik,
den 21 Augustus 1877 tot President. Als zoodanig heeft hij veertien jaar lang met
onbezweken trouw en de grootste nauwgezetheid de belangen der Hoogeschool
behartigd en alles gedaan wat hij kon om den bloei der wetenschap te bevorderen.
Gelijk men van zulk een Curator verwachten kon, was zijne verhouding tot de
Hoogleeraren en Bestuurders van Akademische inrichtingen van hoogst
vriendschappelijken aard. De omstandigheid dat hij uit de dagen van zijn verblijf te
Leiden menigeen van hen persoonlijk kende, droeg zeker niet weinig daartoe bij.
Iedere maand placht hij, zoolang de staat zijner gezondheid het gedoogde, uit Arnhem
over te komen om de Curatorenvergadering bij te wonen, en bij die gelegenheden
de oude vrienden en bekenden trouw te bezoeken. En als de zomer in 't
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land was, en de tijd der groote vacantie aanbrak, dan stond zijne gastvrije woning te
Arnhem voor hen open. Allen die bij ondervinding weten, hoe vrij en ongedwongen
men zich daar bij den Oud-Gouverneur-Generaal in den kleinen huiselijken kring
gevoelde; hoe gezellig en onderhoudend de grijsaard, even rijk in ondervinding als
in kennis, over allerlei onderwerpen wist te spreken, zullen de aangename dagen te
zijnen huize nimmer vergeten. Het was moeielijk een onderwerp aan te roeren,
waarmede Sloet niet meerdere of mindere bekendheid verried. Ik herinner mij, hoe
ik eens met hem eene nijverheidstentoonstelling te Arnhem bezocht en hoe hij over
allerlei nijverheidsvoortbrengselen, werktuigen en handwerken eene kennis ten toon
spreidde, of liever al pratende ongezocht verried, die mij met verbazing vervulde.
Tot zijne liefhebberijvakken behoorde ook de plantkunde. Een kort opstel over
Nederlandsche plantennamen komt reeds voor in de ‘Algemeene Konst- en
Letterbode’ van 1861, doch er zou het vierde eener eeuw verloopen, vóórdat die
proeve door andere over een soortgelijk onderwerp gevolgd werd. Eerst na de
voltooiing van het Oorkondenboek veroorloofde Sloet zich eenige voor den
algemeenen lezer bestemde opstellen te schrijven, die men zou kunnen bestempelen
als causeries over planten, ware het niet dat de historische behandeling van zijn
onderwerp aan die stukken een eenigszins ander karakter geeft. Aan zijne
lievelingsbloem, de roos, is gewijd het Gidsopstel De koningin der bloemen (Nov.
1876), waartoe hij de stof voor een deel ontleende aan Hehn's Culturpflanzen. Over
Het ooft onzer voorvaderen schreef hij in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ (j.g. 1879,
No. 19-22), en over Het volksgeloof aan het bovennatuurlijke in het rijk der planten,
wederom in den Gids van 1881.
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Voor een meer beperkten kring van lezers dan de zooeven genoemde opstellen was
een stuk van zijne hand in D.X der Nieuwe Reeks der Bijdragen van Nijhoff, getiteld:
Gerrit van Bevervoorde schaakt iure militari juffer Anna Magdalena van Rheden in
het jaar 1589. Hierin maken wij, behalve met een merkwaardig voorval uit het
huiselijk leven, kennis met bijzonderheden uit den oorlogstoestand die destijds in
Gelderland en Twente heerschte. Met nog ééne uitgave, verschenen in 1889, van
Eene Geldersche oorkonde van 14961, is de lange reeks van geschriften die Sloet aan
de geschiedenis van zijn gewest gewijd heeft, gesloten.
Er blijft mij nu nog over gewag te maken van de geschriften, die de hoogbejaarde,
doch steeds werkzame man afzonderlijk in 't licht gaf. In de eerste plaats dan een
enkel woord over De heilige Ontkommer of Wilgeforthis. Dit ‘geschiedkundig
onderzoek’, zooals de schrijver het zelf betitelt, is gegrond op eene legende, welke
het eerst zijne aandacht getrokken schijnt te hebben, toen hij die aantrof in eene
verzameling van ruim 50 legenden, gevoegd achter het H.S. van Van Berchen's
Geldersche kroniek2.
Over deze heilige, die, ofschoon niet gecanoniseerd, vrij algemeen bij de
Westersch-Katholieke bevolkingen van Europa vereerd wordt, bestaat eene gansche
literatuur, te beginnen met het geschrift van den Bollandist Cuperus, ‘De S. Liberata
alias Wilgefortis, virgine et martyre, in variis Europae partibus’ (1723), tot Sloet's
geschiedkundig onderzoek toe. In ons land werd zij bijzonder vereerd te Steenbergen;
het heet zelfs in een Epitome van haar leven: ‘Sepulta est in Hollandia in ecclesia,
quae dicitur Steenberg’. Ofschoon reeds in 't begin der

1
2

Vereeniging uitg. van Rechtsbronnen, Verslagen.
Zie blz. 137 dier uitgave.
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vorige eeuw de dienst der heilige Ontkommer daar ter plaatse vergeten was, gelijk
Cuperus terecht opmerkt, bestaat er toch nog een Ontkommerpolder, een naam die
ook vroeger voorkomt1. Wat den schrijver bij zijn onderzoek ontgaan was, is dat in
de kerk te Horst bij Venlo een beeld van St. Ontkommer gevonden wordt2.
De schrijver van het ‘geschiedkundig onderzoek’ heeft de nevelen, waarin de
oorsprong der legende en de geschiedenis harer verbreiding gehuld is, niet
weggevaagd - hij maakte daar trouwens ook geen aanspraak op -, maar hij heeft toch,
zooals een kenner van dergelijke onderwerpen, Dr. E.d.B., zich uitdrukt: ‘meer licht
over Wilgeforthis verbreid’. In diens zeer waardeerende beoordeeling van het werk
in ‘De wetenschappelijke Nederlander’ (IV, No. 11) lezen wij o.a.: ‘Wij prijzen in
den schrijver de vlijt van onderzoek, zijne belezenheid, zijne waardeering der bronnen,
in 't algemeen, de mededeeling van zeer vele wetenswaardige bijzonderheden, vooral
over het Crucifix van Lucca, zijne gezonde oordeelvelling over zaken, die in zijn
bereik liggen, een of ander punt uitgenomen, en nog daarenboven de zorg die hij
heeft aangewend, om ons de besprokene figuren in plaat mede te deelen, maar voor
hij nog over Heiligen schrijve, zou het wenschelijk zijn, dat hij zich de moeite
getrooste, zich de heiligenleer der Katholieke Kerk eigen te maken. Maar de hoogste
lof komt toe aan de zedigheid van den geleerden schrijver, die, op het einde van zijn
werk, dat toch ware verdiensten heeft, de ootmoedige woorden van Cuperus tot de
zijnen maakt’.

1
2

Zie onzen Schr. blz. 49, vg.
Deze bijzonderheid werd Sloet later medegedeeld door den Eerw. Heer J. Habets, die hem
daarbij verwees naar de Publications de la Soc. du Limbourg, VIII, p. 531.
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Vraagt men wat Sloet genoopt heeft juist deze Heilige tot onderwerp van een
geschiedkundig onderzoek te maken, dan geloof ik die vraag bevredigend te kunnen
beantwoorden en de verklaring te vinden in de volgende zinsnede door den Schrijver
gebezigd: ‘Zij zelve werd, meer dan elk andere van haar geslacht, eene volksheilige1
en streefde zelfs de Koningin der heiligen ter zijde’.
De heilige Ontkommer is dus een volksheilige, en de Schrijver was iemand die
van jongs af levendig belang stelde in de denkwijzen, geloofsuitingen en
overleveringen van het volk. Het bovenvermelde Gidsopstel Over het volksgeloof
aan het bovennatuurlijke in het rijk der planten was een blijk daarvan en de voorbode
van een boek waarin de betrekking tusschen mensch en dier, naar de opvatting van
het volk, zou behandeld worden. Dit boek verscheen in 1887 onder den titel: De
dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik.
‘Dieper dan de planten, leiden de dieren ons in het openbaar en bijzonder leven
van ons voorgeslacht’, heet het in de voorrede. En inderdaad, de dieren spelen in de
overleveringen van alle volkeren een groote rol. Zoover menschenheugenis reikt,
heeft de meester der schepping de dieren met nauwlettenden blik gadegeslagen, hun
eigenaardigheden en gewoonten bespied, hen naar gelang van omstandigheden
vriendschappelijk of vijandig bejegend, hun listen afgekeken, in sommige opzichten
van hun voorbeeld geleerd en van hunne krachten partij getrokken. Nu eens de
onverzoenlijke, gevaarlijke vijand, dan weer de trouwe gezel van den mensch, kon
het niet anders of het dier moest in de gedachtenwereld der oudere en minder verfijnde
menschengeslachten eene ruime plaats

1

Ik onderschrap.
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innemen, en het is dus geen wonder, dat in allerlei gewrochten der verbeelding,
zoowel van gewijden als ongewijden aard, dieren optreden. Het is verklaarbaar, dat
men aangetrokken werd door voorkomen en aard van sommige dieren, of een zeker
gevoel van dankbaarheid koesterde voor 't nut dat men van hen trok; dat men voor
andere afgrijzen en vrees gevoelde. Uit zulke gevoelens kan zich de dierenvereering
ontwikkeld hebben, vooral wanneer het dier door zijne eigenschappen als het ware
den stempel droeg dat het behoorde tot het rijk der goede of der booze geesten, der
goden of der demonen.
Die oude denkbeelden en gevoelens zijn zelfs in de meest beschaafde landen nog
niet geheel verdwenen; talrijke sporen zijn er van overgebleven. Het ontbreekt niet
aan werken over volkssprookjes, bijgeloovigheden, kinderrijmen, en daarin komt
allerlei voor, wat op de dierenwereld betrekking heeft. Verscheidene van die werken
bepalen zich niet tot eene verzameling dier overleveringen, enz., maar brengen deze
in verband met de oude mythologie. Er zijn geleerden die zelfs elk volksgeloof en
volksgebruik uit die bron afleiden. Nu is er in de van ouds overgeleverde stof
ontegenzeggelijk 't een en ander, wat als een overblijfsel der voorvaderlijke
mythologie te herkennen is; of nu alles op dezelfde wijze verklaard moet en kan
worden, is eene andere vraag. In allen gevalle bestaat er verband tusschen hetgeen
men tegenwoordig folklore gelieft te noemen en de mythologie. Dit was den schrijver
natuurlijk wel bekend, en daarom achtte hij het noodig in zijne inleiding uit te weiden
over de verschillende methoden vau mythenverklaring. Over de waarde of onwaarde
dier methoden spreekt hij geen oordeel uit.
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Zooveel als mogelijk heeft Sloet getracht de verzamelde stof historisch te behandelen,
geheel in overeenstemming met de richting van zijn geest. Eene andere
eigenaardigheid van het boek is, dat de Schrijver meer een dierenkenner dan een
verzamelaar van sprookjes en bijgeloovigheden is; de dieren staan op den voorgrond
en om hen heen groepeeren zich de vertelsels en liedjes die nog in den mond des
volks leven of althans in historischen tijd voorkomen. Zoowel door de groepeering
der stof dus, als door den geest die het bezielt, onderscheidt het werk zich van de
meeste andere bijdragen tot de kennis der zoogenaamde folklore.
Het spreekt wel van zelf, dat er op het boek aanmerkingen te maken zijn. Zoo is
het niet goed te keuren, dat de Schrijver meermalen zijn bestek overschrijdt zonder
het uitdrukkelijk te vermelden. Om mij tot een paar voorbeelden te bepalen: op blz.
152 wordt de Boheemsche sage van Libussa medegedeeld, en iets verder is er sprake
van de bekeering der heidensche Pommeren en van den god Swantowit: Dat alles
behoort niet tot Germaansch, maar tot Slawisch gebied; dat in lateren tijd Bohemen
een deel van den Oostenrijkschen Keizerstaat, en Pommeren met Rugen van
Duitschland geworden is, doet niets ter zake. Ondanks alle aanmerkingen, die men
verder zou kunnen maken, is het geheel eene verdienstelijke monographie, welke
vooral ten opzichte der bewerking van het rijke materiaal tot voorbeeld kan strekken
voor soortgelijke geschriften.
Toen het werk De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik voltooid
was, dacht Sloet er over, eene omgewerkte uitgave van zijn Gidsartikel Het volksgeloof
van het bovennatuurlijke in het rijk der planten te beproeven. Doch zijne jaren waren
reeds hoog geklommen
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en hij besloot daarom, zich te bepalen tot het geven van schetsen van merkwaardige
planten in ons land en de aangrenzende landen. Aan dit besluit hebben wij te danken
het geschrift De planten in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik, het werk
van een 84-jarigen grijsaard, die met waarheid in den aanhef zijner voorrede van
zich kon getuigen: ‘Ik heb het voorrecht gehad mijne jeugd door te brengen in de
vrije natuur en was niet ziende blind en hoorend doof’. Ja, zoo is het. Er zijn in die
schetsen hoofdstukken, die tot het aantrekkelijkste behooren wat er uit zijne pen
gevloeid is; de uitvoerige schets van het vlas is een meesterstuk, en uit alle waait ons
de frissche lucht van veld, bosch en heide te gemoet.
Diezelfde voorrede welke begint met een herinnering aan de jaren der kindsheid,
eindigt met de aandoenlijke woorden: ‘Ze zijn mijn zwanenzang’. Sinds lang lijdende,
gevoelde hij dat zijne dagen ten einde spoedden. Zijn geest was onbewolkt en helder
als altoos, zijne belangstelling in alles wat gedurende zijn gansche leven hoofd en
hart vervuld had onverzwakt, maar de lichaamskrachten namen af, en het was voor
niemand eene onverwachte gebeurtenis, toen hij den 10 December 1890, zacht en
kalm, te zijnen huize in Arnhem overleed.
Zacht en kalm mocht hij ter ruste gaan, de man die met de gaven, hem door de
natuur geschonken, levenslang gewoekerd had ten bate der wetenschap en der
maatschappij. Groote voorrechten waren hem ten deel gevallen; hij had het verstaan,
er een waardig gebruik van te maken. Van geboorte een edelman uit oud geslacht,
had hij door zijne persoonlijkheid den hoogen stand waartoe hij behoorde meer luister
bijgezet, dan hij er aan ontleende. Bij veel voorspoed was hij eenvoudig
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en bescheiden gebleven, en alle rampen die hem troffen had hij met mannenmoed
en gelatenheid gedragen.
En daarom, en om nog veel meer, zal zijne herinnering blijven leven en zijn naam
met eere vermeld staan in de jaarboeken des vaderlands.
H. KERN.
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Lijst der uitgegeven geschriften van L.A.J.W. Sloet van de Beele.
Afzonderlijke werken.
1830

De differentiis in iuris Francici et novi
Belgici ratione testamentorum
(Dissertatie).

1848

Het jagtbedrijf onzer voorouders.

1853-1855

Bijdragen tot de kennis van Gelderland.

1856

(met Fijnje) Beschrijving van den
watervloed in Gelderland in 1855.

1857

Mijn verblijf te Kissingen.

1870

Wilhelmus de Berchen, de nobili
Principatu Gelrie et eius origine.

1871

‘Van Als’ (een herdruk bevattende van
een aantal in deze lijst opgenoemde
geschriften; niet in den handel).

1872-1876

Oorkondenboek der Graafschappen Gelre
en Zutfen.

1884

De heilige Ontkommer of Wilgeforthis.

1887-1888

De dieren in het Germaansche
volksgeloof en volksgebruik.

1890

De planten in het Germaansche
volksgeloof en volksgebruik.

In Nederlandsche Jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving.
1845

Het Kondichboek der stad Zutphen.

1847

Regten en gewoonten der Hertmermark.

In Nieuwe Bijdragen voor regtsgeleerdheid.
1870

Het Koerboeck der stad Doetinchem.
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In Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
1837

Stukken betrekkelijk de onderhandelingen
in den jare 1615 te Lubek gevoerd door
de Geldersche Hansesteden en Deventer
met de Duitsche Hansesteden.

1840

Zutphen voor het Veemgerigt.

184.

Berigt aangaande eene belangrijke
oorkonde van het jaar 1190.

1847

Bijdrage tot de geschiedenis der Heidenen
in Gelderland.

1847

Aanteekeningen op Bondams
Charterboek.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

33

1852

Overzigt van den landbouw in
Duitschland tot in het midden der 9de
eeuw.

1854

Over het zinnebeeldige van de
Oud-Geldersche water- en dijkregten.

In Nieuwe Reeks der Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh.
1859

Marken op de Veluwe.

1868

De rechten van Loel, Milster en
Waverloholt in de gemeente Didam.

1870

Mededeeling uit de archieven van v.
Spaen.

1870

Over den giftbrief betreffende Broek,
thans Biljoen, van 1076.

1872

Episoden uit de geschiedenis van
Doetinchem tusschen de jaren 1585 en
1599.

1875

Eene wonderdoende pijp van den
rechterarm der H. Moeder Anna te
Hattem.

1875

Des Hertogs huis te Hattem.

1880

Gerrit van Bevervoorde schaakt iure
militari juffer Anna Magdalena van
Rheden in het jaar 1589.

In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen.
1858

Over een band met middeleeuwsche
handschriften te Arnhem gevonden.

1869

Mededeeling omtrent een handschrift te
Nijmegen over den Ridder met de Zwaan.

1873

De dijkgraaf van Hattem wegens eene
dijkgave in 1414 gedaan met geestelijk
recht vervolgd.
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1876

Over het wapen der eerste Graven van
Gelre.

1882

Over twee stukken geslepen bergkristal
te Leiden.

1885

Vondst van hoefijzers te Nieuwersluis.

1889

De bezittingen van het klooster
Abdinkhof.

In Werken der Kon. Akad. van Wetenschappen.
1863

De Hof te Voorst.

1872

Eene actio spolii volgens het kanonieke
recht in het jaar 1229.

1872

Eene inleiding in erfgrond volgens het
burgerlijk recht in het jaar 1243.

1879

Het hoogadelijk, vrij wereldlijk stift te
Bedbur bij Kleef en zijne Juffers.

In Bijdragen voor Staathuishoudkunde en Statistiek.
1854

De Rijnvaart.

1862

Over Agaten.

In Geldersche Volksalmanak.
1838

Ridder Woessing.
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In Konst- en Letterbode.
1861

Nederlandsche plantennamen.

In Verslagen der Vereeniging tot uitgave van Rechtsbronnen.
1885.

Eene Geldersche oorkonde van 1496.

In Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
1868

Iets over de vraag: hoe van Spaen
gekomen is aan verscheidene oorkonden
van Duitschen oorsprong.

1868

Het oudstbekende handschrift van het
leven van den Heiligen Ludger.

In de Gids.
1876

De koningin der bloemen.

1881

Het volksgeloof aan het bovennatuurlijke
in het rijk der planten.

In Vaderlandsche Letteroefeningen.
1837

Over de kenteekenen der echtheid van
oorkonden.
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In Taal- en Letterbode.
Eenige oude Veluwsche woorden die
taalkundige opheldering schijnen te
verdienen.

In Eigen Haard.
1879

Het ooft onzer voorvaderen.

In Revue Internationale II, 7
Le loup garou.
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Levensbericht van D.M. Maaldrink.
Moet er een levensschets komen, zou hij zeggen, wien dit levensbericht geldt, ‘maak
haar zoo beknopt en eenvoudig mogelijk’.
Het wekt bekoring, wanneer een man, met geenszins alledaagsche gaven bedeeld,
bescheidenheid aan talent paart, en in den omgang schier vergeving vraagt, iets te
hebben verricht, wat van hem deed spreken.
Voor wie Maaldrink persoonlijk gekend hebben, zal hij steeds een van de
beminlijkste en eenvoudigste onder de artisten heeten. IJdelheid was hem vreemd,
verwaandheid een gruwel.
Betrekkelijk weinigen hebben M. in de ‘klare oogen’ geblikt. Zijne voortdurende
zwakke gezondheid in de jaren zijner artistieke bedrijvigheid maakte het naderen
van dezen ‘witten Czar’ eenigszins moeilijk. Een trouwe gade waakte over hem en
verdedigde de poorten van ‘Jachtlust’, waar beiden, in harmonie met een
schoonmoeder, hun letterkundige triomfen vierden.
Gezond, in de volle beteekenis van het woord, was M. in de laatste tien jaren geen
dag. Een allengs op-
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komende lijdende trek karakteriseerde zijn sympathiek gelaat. Deed zijn toestand
vermoeden, dat oud worden hem was ontzegd, de dood kwam nog vrij onverwacht.
Te veel ijver ontwikkelden de goden voor dezen beminden zoon.
In kleinen kring voorheen reeds bekend als herder en dichter, overschreed die
bekendheid spoedig de Purmerdijken, en rijst hij thans voor ieder op als auteur van
vier tooneelstukken, als schrijver van twee bundels schetsen ‘uit de Graafschap’,
mitsgaders als journalist, in verschillende bladen werkzaam ten algemeenen nutte.
Zijne geschriften zijn van te jongen datum, om niet te onderstellen, dat M's
tijdgenooten van hem, als schrijver, hun eigen meening hebben. Dit levensbericht
wil op die meeningen niet ingaan, en van dat leven enkel berichten, dat het was een
leven van ziekte, vervroolijkt door een leven van arbeid. Ten voorbeeld kan strekken
voor velen het bestaan van een man, die steeds lijdend en krukkend, vol levenslust
en levensmoed bleef. Als gij helden van het slagveld roemt, slaat ook op M. een blik,
die, zwaargewond, meer dan menig gezonde volbracht.

I. Jeugd en studentenjaren.
Groot-stedelingen komen meer en meer tot die hebbelijkheid om al, wat buiten de
gordels hunner metropolen ligt, achterhoeken te noemen, en de bewoners van die
zoogeheeten plaatsen te beschouwen als wezens van inferieuren aard, half versuft
door het buitenleven. Locaaltreinen en trams snorren dag aan dag te vergeefs om het
opdoemen van dit middeleeuwsch dwaalbegrip te onderdrukken. Immers betrekkelijk
de meeste ontwikkelden naar den geest zijn eerder op het platteland dan in de steden
te vinden, waar tijd en gelegenheid schaarscher zijn voor lectuur en zelfontwikkeling.
Het Zuiden met
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zijn langen zomerdag bleef in beschaving achter bij het Noorden met zijn
twintig-urigen winterdag. IJsland, dat nog al afgelegen ligt, kon steeds wijzen op een
bevolking van hooge geleerdheid. De lange nacht verplichtte daar tot werken. Geen
schouwburgen of café's-chantants ontzenuwden er de menschen door lijdelijk genieten.
Er was tijd voor lectuur. Het algemeene peil van ontwikkeling rees hoog.
En nu stroomt weer alles naar de steden; een villa bewonen in Baarn of Hilversum;
de zomermaanden doorbrengen in Oosterbeek of Driebergen, ja, dat is nog met goed
fatsoen te doen, maar alle plaatsen buiten die kringen zijn achterhoeken, waar te
wonen schier aan bespotting bloot stelt van die onverdraagzame anderswonenden,
de groot-stedelingen.
Toen ‘Jan Masseur’, op het platteland ontworpen, tot de steden doordrong, schreef
een welwillend referent: ‘Welke bedenkingen het stuk hier en daar ook moge
uitlokken, dat een Nederlandsch auteur, die nog wel te Twello in den achterhoek
woont, zooveel zin voor l'optique de théâtre heeft ... is reden genoeg om een
voorstelling met belangstelling te gemoet te zien’. (N. Rott. Ct. 15 Febr. 1887).
De achterhoek Twello! Schaamrood moet die ‘Nederlandsche auteur’ niet geweten
hebben waar zich te bergen, toen hij, dit lezende, dacht aan de plaats zijner geboorte,
het dorpje Geesteren bij Borculo, tusschen welk dorpje en het levendige Twello een
lange reeks achterhoeken zijn gelegen. Meer achterhoeks kon hij wel niet ter wereld
komen. Doch, wat wil men? De man was bescheiden tot zelfs in zijn verschijnen op
de wereld toe.
In Geesteren, waar zijn vader als predikant1 de

1

Thans emeritus-predikant te Zutphen, een beminlijk 78-jarig grijsaard, wien ik deze gegevens
dank.
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lammeren hoedde, dronk hij het lager onderwijs zóó gulzig in, dat de ‘vlugge knaap’
daar spoedig uitgestudeerd was en zijn zorgende vader hem op negenjarigen leeftijd
naar Deventer zond. Bij de heeren Entel en Levekamp ging hij ter schole tot het
leeren der nieuwe talen, en bij een oom van vaders zijde ging hij te waardschap tot
instandhouding van zijn persoon.
Het onderwijs, door hem genoten, was uitstekend; zelf heeft M. nog jaren daarna
dat onderricht geroemd. Later overgegaan naar de Latijnsche school, trok de
toenmalige rector, de heer Vitringa, door zijn ‘geest voor gesprekken’ hem het meeste
aan.
Steeds primus zijner klasse, bemind door zijn leeraren, levenslustig van aard en
vroolijk onder zijne kamaraden, genoot M. een gelukkige jeugd. Toch bleven de
eerste indrukken van het dorpsleven bij den ‘Graafschapper’ hangen, waardoor het
mogelijk werd die later, geholpen door een sterk geheugen en een nog sterker fantazie,
tot ‘schetsen’ te verwerken.
Ook ging hij als knaap die eerste indrukken meermalen opfrisschen. Hij was gaarne
buiten en verlangde naar elke vacantie om het landelijk Geesteren weer te zien. ‘Dáár
voelde hij zich thuis en genoot, als hij vlug en gezond, naar veld of akker, naar bosch
of wei kon snellen; dáár ontmoette hij zijn oude speelmakkers, van wie hij het
Graafschapsche dialect leerde; dáár was hij te vinden in menig boerengezin of in den
winkel van schoenmaker of timmerman en hoorde er de spreekwijzen af en vorschte
naar gewoonten en gebruiken, door hem later verwerkt in zijne Geldersche
dorpsnovellen’1.
Van jongs af was hij een groot liefhebber van het

1

Uit de bescheiden, mij verstrekt door den ouden heer Maaldrink.
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tooneel. In Deventer had ‘Daan’ somwijlen een voorstelling bijgewoond, en de
indrukken, daarbij ontvangen, moeten sterk zijn geweest; eens kwam hij toch met
de Paaschvacantie thuis ‘met een soort van blijspel’. In dit stuk trad een Geldersche
dienstbode op, die zich in een Graafschapsch dialect uitte, totaal onverstaanbaar voor
Daans Hollandsche moeder.
Een andere oorzaak heeft meegewerkt tot zijn ontwikkeling als tooneelschrijver.
De heer Bello tot wiens kostleerlingen hij later behoorde, liet elken winter een stukje
door zijn jongeluî opvoeren en noodigde dan ouders en voogden tot het bijwonen
der voorstelling uit. Daan vervulde steeds de hoofdrollen en blijkbaar zóó goed, dat
een der gasten tot zijn vader zei: ‘als uw jongen niet ging studeeren, moest hij acteur
worden’...
In September 1869 toog hij naar Leiden en liet zich inschrijven als litterarisch
student. De keuze van het studievak bleek een verkeerde te zijn geweest. Oude talen
vermochten den jongeling niet blijvend te boeien; de vooruitzichten van den litterator
lokten hem weinig aan; zijn geest was te beweeglijk om jaar in jaar uit hetzelfde te
doceeren, opgesloten in een kleine stad. Schoon reeds het groot mathesis-examen
was afgelegd, kon hij toch met het toekomstige ‘schoolmeestersbaantje’ onmogelijk
zich verzoenen. Een oude liefde kwam weer boven, en hij gaf de letteren prijs voor
de theologie.
God Apollo wreekte zich over die wisseling en dreef hem enkele jaren later, zij
het ook zoo goed als geknakt, tot de letteren terug.
In Leiden bleef hij niet. Zijn hart trok naar de provincie, waar zijn verloofde
woonde, de dochter van den ‘oudsten en besten vriend zijns vaders’, den predikant
uit Marum, den heer Coldeweij.
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De Groninger academie beviel hem goed, ook om den fideelen toon, die er heerschte
tusschen hoogleeraren en studenten. Zijn professoren Dr. Cramer, van Bell en Lamers
hielden van M., wat zij hem later toonden door menigen hartelijken brief. Zijn
vriendschap te verwerven werd door zijn academieleden op hoogen prijs gesteld. Hij
was er niet gul mee. Zijn degelijke kennis was velen een steun. Zijn talenten werden
reeds spoedig door zijn professoren opgemerkt.
M's ‘levensboom stond groen van lenteloof’. Gloed en bezieling gingen van hem
uit. Had hij de vooroordeelen, welke ook in Groningen bestonden tegen hen, die van
een andere academie waren overgekomen, te overwinnen, M. overwon die snel, en
werd spoedig tot de belangrijkste werkzaamheden geroepen. Wat hij deed, geschiedde
altijd met liefde en lust, en juist dit bracht hem op den voorgrond. Viel er iets te
verrichten, hij werd er ‘voorgespannen’. Tot president gekozen van het letterkundig
genootschap ‘Dicendo Discimus’, en praetor van het genootschap ‘Theologicis studiis
sacrum’ blies hij die kwijnende vereenigingen nieuw leven in en bracht hij de
vergaderingen in eere. Hem werd opgedragen te spreken aan het graf van den geliefden
prof. Lorgion.
In de studentenkroeg kwam hij weinig, maar des te meer in de gezellige societeit
‘De Harmonie’. Ook was des dichters lust ‘Het wandelen’ hem lief, en dikwerf
besprak hij dan na het collegie met zijne vrienden het behandelde op leerzame wijze1.
Zijn letterlievende aard was reeds in Leiden gebleken door bijdragen in proza en
poëzie, welke ‘gloed en leven gaven’ aan het ‘Mengelwerk’ in den
‘Studentenalmanak’.

1

Deze mededeelingen dank ik aan M's trouwen en edelen academievriend ds. J. van Giffen,
thans predikant te Diever.
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Door zijne medewerking kwam de ‘Groninger studenten-almanak’, voor wat het
‘mengelwerk’ betreft, in aanzien, ja die van 1876 maakte zelfs opgang aan andere
academies door M's bijdrage: ‘Dahu. Een Keltische sage. Dichtstuk in drie zangen’,
later opgenomen in de ‘Bloemlezing uit den Groninger studenten-almanak van de
jaren 1829-1879. (Groningen J.B. Huber 1885).
Spoedig trad hij op als redactielid en dichtte den feestzang op het behoud der
Academie, wier bestaan door de Wet op het Hooger onderwijs (1876) werd bedreigd.
Nog vervaardigde hij een ‘bruiloftslied’, get.: ‘Nou is 't uit’, waarvan 60 ex. werden
gedrukt. Zijn bijdragen in de Leidsche en Groninger Studenten-almanakken, het
‘Leidsche Dagblad’ en de ‘Prov. Groninger Ct’, onderteekende hij met zijn eigen
naam of met zijn nom de plume ‘Aleipie’.
Van Juli 1877 tot September 1878 schreef hij elke maand een artikel in den
‘Volksvriend, Weekblad van Roermond’ (De zedeleer der Jesuïten), en bleef een
zeer gewaardeerd medewerker dier courant, ook in de volgende jaren1.
In het laatst van October 1877 werd M., na een examen ‘valde ornate’, kandidaat
tot den Heil. Dienst bij het Prov. Kerkbestuur van Overijssel.
Nog geen week later bezweek zijn lieve moeder aan een borstkwaal.
Het beroep in een Graafschapsch dorp, hem toegezegd, kon den jongen man niet
behagen; het hem aangeboden beroep in Kwadijk (bij Purmerend) nam hij aan. Hier
werd hij den 28 April 1878 bevestigd, na alvorens ge-

1

De jaargangen 1882 en 1883 bevatten ‘Het een en ander over de geheime Constitutie der
Jesuïten’, welke artikelen evenals de voorgaande van studie getuigen.
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trouwd te zijn met mejuffr. Hester Maria Coldeweij, een ‘parel’, zooals hij mij later
schreef, van het zuiverste water. De echt was zeer gelukkig, en beiden gingen ‘hand
aan hand’ door het leven.

II. Zijn loopbaan als predikant.
In Kwadijk bleef hij drie jaren, zeer ingenomen met zijne betrekking. Jammer genoeg
dus, dat toen M. in Maart 1881 te Haastrecht (bij Gouda) beroepen was, hij nog in
datzelfde jaar (November) aangegrepen werd door een hevige borst- en keelkwaal,
gepaard aan geweldige bloedspuwingen, waardoor zijn loopbaan als predikant voor
goed een einde nam.
Reeds in den tijd, toen M. nog student was, hoestte hij veel; hij zelf noemde het
‘kinkhoest’, maar de boeren in Kwadijk dachten er anders over. In het 2e jaar zijner
ambtsvervulling gaf hij tijdens de ochtendpreek bloed op in zijn zakdoek. Hij zag
bedrukt zijne vrouw aan, die na afloop der preek onmiddellijk een geneesheer uit
Purmerend ontbood. Deze verbood M. het rooken binnenshuis en sedert taalde hij
niet meer naar tabak, hoewel voorheen in die mate een liefhebber, dat zijne vrouw,
voor hij aan het studeeren of memoriseeren ging, hem wel 4, 5 of 6 pijpen stopte.
De arts beval zijn patient een paar Zondagen rust te nemen. Deze moest dien
middag juist een vacatuur-beurt in Purmerend vervullen en doopen. Zijn dokter zou
het wegblijven van den voorganger bekend maken, vergat die boodschap, en zoo
kwamen de hoorders mitsgaders de doopouders en de zuigelingen vergeefs in de
kerk.
Met dat al wilde Purmerend hem beroepen, en zag er eerst op raad van den
consulent (Ds. Feith uit de Beemster) van af, die zei: ‘als jelui dat doet, is hij binnen
het jaar dood’.
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Aan de Hoogeschool was M. om zijn schoone voordracht bekend, doch reeds, na het
ongeval op den preekstoel, was zijn stem minder. Veelmalen kwamen er hoorders
van elders, en hoewel de stem een bezwaar was geworden, ontving hij meerdere
beroepen. Dat van Haastrecht nam hij aan.
Drie gelukkige jaren had M. met zijne vrouw in Kwadijk doorgebracht. Ook op
de nieuwe standplaats ging alles naar wensch. De gemeente was ingenomen met zijn
persoon en zijn preekgaven. M. zelf was daar met groot genoegen werkzaam. Nimmer
zal zijne gade die lieve ‘Haastrechtsche pastorie’ vergeten met haar ‘dagen vol geluk
en haar dagen vol zorg’.
M. stond bij zijne gemeente hoog aangeschreven, ging op prettigen voet om met
de heeren collega's en had, hoewel zelf ‘modern’, eerbied voor de orthodoxen, die
ook hem waardeerden. Hij was een vriend van gezellig verkeer en met alle notabelen
in Haastrecht hield hij trouwen omgang. Later, als emeritus in Twello, ontving hij
nog alle jaren bezoek van bewoners uit die beide gemeenten, portretten, aanvragen
om verzen (bij bruiloften) en brieven van eenvoudige menschen, wier karakteristieke
aanhef met ‘vriend!’ of ook wel: ‘vriend en vriendin!’ getuigde van de hartelijke
verhouding tusschen den leeraar en zijn gemeente. Vele brieven zonden hem ook
gewezen catechisanten, die hem vroegen hun ten goede te houden, als dominee in
die brieven een ‘Voutje’ vond. Jaren later werden hem nog portretten en zelfs
schilderijen van overleden kinderen, door de ouders hem toebedacht, gezonden.
Ingenomen met zijne betrekking; geëerd en geliefd door de gemeente; goed
prediker, lachte M. het leven toe. Ruw gaat echter de Natuur met haar schepselen
om,
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en de edelsten vallen meest voor den tijd. Door en door tevreden en gelukkig, vroolijk
en gezellig van aard, had M. geen besef van de naderende catastrophe, die hem zou
werpen uit zijn baan. Daar kwam zij! Nog in November van het jaar zijner intrede
greep hem op eenmaal de kwaal aan, die zich gedurig herhaalde, en waaraan hij, na
tien jaren worsteling, spijt alle voorzorgen, bezweek.
In den kring van Kwadijk en Haastrecht lagen vele vacaturen, die M. moest
waarnemen. Op de hooge, open dijken, gezeten in N.-Hollandsche jachtwagentjes
deed hij veel kou op. Zijn ziekte kreeg hij in en door den dienst. Hij sprak aan de
groeven bij scherpen najaarswind. Het rooken van de boeren op de vergaderingen
was hem hinderlijk, maar hoe verslaafd deze lieden ook waren aan hun pijpen, ten
gevalle van hun dominee braken zij gaarne met hun gewoonte.
M's zuster, die zijn intrede in Haastrecht bijwoonde, vond zijn stem eentonig
geworden. De fraaie buiging was geheel weg. Spoedig werd hij heesch en schor, in
die mate zelfs, dat zijn collega, Ds. Feith, die hem 17 Nov. 1881 bezocht, erg schrok.
In diezelfde maand overviel hem, toen hij, in zijn overjas en met boeken in de hand,
afscheid van zijn vrouw nam om naar de catechisatie te gaan, een hevige
bloedspuwing. De trap opgaande om zich in bed te leggen, zei hij tot zichzelf: ‘ik
word er afgedragen’.
Dit vertelde hij later aan zijne vrouw, toen deze einde Maart hem voor de eerste
maal mee naar beneden nam.
Van November tot Januari lag hij pal in bed. Niemand dacht aan herstel. Maar
dank zij eene oppassing, zooals hij het voorrecht had te ondervinden, ‘krabbelde’ de
patient - het zijn zijn eigen woorden - ‘er tegen verwachting weer wat boven op’. Op
een Nieuwjaarsmorgen,
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toen enkele stralen van de winterzon in zijn kamer vielen, gevoelde onze zieke voor
het eerst zich wat opgewekt, en zei hij tot zijn trouwe verpleegster: ‘nu word ik weer
beter!’
Beter: ja! Maar invalide. Nam zijn borstlijden af, de kwaal op zichzelve bleef
bestaan. Zijn domineeschap moest hij voor goed opgeven. De stembanden waren
verwoest, en drie jaren lang kon hij niet anders dan fluisteren. Sedert kreeg de lijder
iets van zijn stem terug, en kon hij zich binnenskamers verstaanbaar uitdrukken.
Doch meer ook niet. De borstkwaal, hoewel gebroken, baarde voortdurend zorg.
Steeds bleef hij gevoelig voor scherpe noorden- en oostenwinden, voor hitte en
veendamp. Hij zelf was tevreden, en gevoelde zich voor één, die onverhoopt van een
zoo zwaar ziekbed verrezen was, naar omstandigheden vrij wel1.
Tot Juli '82 bleven de echtgenooten in Haastrecht, waar zij ook gedurende het
ziekbed veel vriendschap ondervonden van de Haastrechtsche bewoners. Hier, even
als op zijne eerste standplaats, had hij de liefde zijner parochianen gewonnen en
behield die. Met zijn verjaardag in Haastrecht ontving hij van zijn boeren uit Kwadijk
ettelijke kaartjes in een door een timmerman-diaken eigen getimmerd kistje. Op den
laatsten morgen van zijn vertrek uit Haastrecht hoorde mevr. M. een boer zeggen:
‘ik ben maar gelukkig dat ik mij niet kan verwijten, één beurt bij dominee M.
verzuimd te hebben’.
En zoo verliet het echtpaar hun ‘geliefd Haastrecht met keurige pastorie en al hun
illusiën’2.

1
2

Mededeelingen uit eene correspondentie, met hem later gevoerd. Het overige dank ik aan
bijzonderheden, mij door mev. Maaldrink-Coldeweij welwillend verschaft.
Woorden van mevr. Maaldrink.
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Beiden gingen bij hun schoonouders inwonen, eerst te Wilpe, daarna in Twello.
Een drietal uitgegeven preeken zijn een proeve van zijn kanselarbeid. Ook schreef
hij later nog veel in ‘kerkelijke bladen’.

III. Zijn auteurschap.
Toen 1 Juli '82 zijn emeritaat was ingetreden, stelde M. zich de vraag: ‘wat moet ik
nu doen, om mij niet te vervelen?’
Zijn veerkrachtige geest wist te zegevieren over de zwakheid des lichaams.
Opgewekt van aard, en liefhebber van werken, vond M. spoedig een arbeidsveld, dat
hem geschikt toescheen.
Zich herinnerende, wat hij als student in almanakken had voortgebracht, besloot
hij het eens met ‘schrijven’ te probeeren.
Aanvankelijk, toen de jonge man nog voortdurend onder den invloed van sterke
medicijnen verkeerde, bepaalde zich dat ‘schrijven’ tot kleine gedichten, welke als
gewenschte bladvulling meerendeels verschenen in Gouverneurs Oude Huisvriend
(Jaargang 1883-1885).
Voor zoover mij bekend is, bleven ze binnen beperkten kring. M. zelf noemde die
scheppingen uit het eerste tijdperk van zijn letterkundig leven zijn ‘morphine- en
opiumpoëzie’.
Maar toen hij langzamerhand in beterschap toenam en helderder van hoofd werd,
deed hij een groote schrede voorwaarts. Het denkbeeld was bij hem opgekomen, om
de herinneringen uit zijn jeugd weer te geven in den vorm van schetsen. En zoo
ontstonden de volgende dorpsnovellen.
a. Met den pleiziertrein naar Amsterdam (1882).
b. Olde Triene Merye (1883).
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c. Een laatst verzoek (1883).
d. Kanienenköpken (1884).
e. Stroopen (1884).
f. Kreupel Jantje (1886).
Al deze schetsen kwamen als feuilleton voor in de Deventer Ct, en zoo ver de stem
dezer courant reikte, maakten zij veel opgang. Alleen een ‘laatst verzoek’ vond mede
een plaats in Eigen Haard (1884).
Bescheiden waren zeker deze eerste letterkundige zegepralen. Want hoe
voortreffelijk de Deventer Ct. ook moge zijn, algemeen gelezen is zij niet, en zoo
bleven de ‘schetsen’ vrij wel onopgemerkt. Toch was M. met dit succes meer dan
tevreden.
Spoedig werden zij in een ‘bundel’ vereenigd en overschreden zij den IJssel. (‘Uit
de Graafschap’. Schetsen uit het Geldersche dorpsleven; uitgave van Jac. van der
Meer. - Deventer).
Met groote waardeering werden ze besproken door Dr. Jan ten Brink in het
Weekblad De Amsterdammer (21 Aug. '87). Dit boek behoorde - volgens hem - ‘tot
de geschriften, die niet vergeten zullen worden door den geschiedschrijver onzer
letteren dezer eeuw’. Vooral ‘Kreupel Jantje’ was een gelukkige schepping. ‘Ik
herinner mij niet - zei de hoogleeraar - eene bladzijde gelezen te hebben in al de
dorpsvertellingen der laatste jaren, die zoo onmiddellijk het hart ontroert’.
Schier al onze dag-, week-, en maandbladen roemden om strijd M's talent. Alleen
enkele tijdschriften bewaarden een veelzeggend stilzwijgen.
Ter kenschetsing van het opnemen van stukken, wier schrijvers nog onbekend
zijn, haal ik hier een correspondentie aan, door mij met den schrijver gevoerd. Na
het ontvangen zijner schetsen, ter beoordeeling in ‘de
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Ned. Spectator’, vroeg ik hem waarom hij deze in elk geval verdienstelijke schetsen
binnen het enge gebied had gehouden van de Deventer Ct.
M. schreef mij terug: ‘ ... eigenlijk heb ik al die zes schetsen voor het volk
geschreven. Daarom zond ik ze naar de D. Ct, omdat ik zoodoende het oordeel van
het volk het best kon te weten komen. Bovendien stonden mij geen andere ‘tempels’
over. Een der schetsen (‘Stroopen’), op verkenning uitgezonden, kreeg driemaal
belet: bij het Nieuws v.d. Dag, De Amsterdammer (Weekblad) en bij De Tijdspiegel.
Ik begreep toen, dat ik mijn uil voor een valk had aangezien en keerde maar stilletjes
terug naar de Deventer Ct.1.
Verrasssend voor den schrijver was dus in zekere mate het groote succes van zijn
eerste werk, en nu bekende litteratoren hun meening hadden doen hooren, ontbrak
het M. niet aan uitgevers en redacties, die hem om een of meer novellen lieflokten.
Hij had nu grootscher plannen in het hoofd. Later gaf hij nog een 2en bundel
schetsen in het licht, onder den titel: ‘Kwik me dit, kwik me dat’ (Amsterdam. P.N.
van Kampen & Zoon 1889).
Vele van deze dorpsnovellen werden met succes voorgedragen door lezers en
liefhebbers op ‘nutsvergaderingen’ in provinciesteden.
Heele novellen schreef hij in Graafschapsch dialect. (Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Ct. 12 Sept. 1887.
Zoo ging alles naar wensch. Teleurstellingen zouden natuurlijk niet uitblijven. In
weerwil van zijn succes waren er, die zijn talent hardnekkig bleven ontkennen

1

Hier zij opgemerkt dat onze dagbladen gewoonlijk hun eigen feuilletonisten hebben. M. wist
dit als ‘nieuweling’ niet. Evenmin wist hij, dat enkele tijdschriften hun bescheiden oordeel
te ver drijven.
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of hun bittere kritiek hem niet spaarden. Met de geneuchten van het schrijverschap
waren de lasten gekomen, inzonderheid het getob met uitgevers.
Even als de meeste ‘baren’ op letterkundig gebied kwam hij met uitgevers bloot
correspondeerend overeen, dat hij voor zijn honorarium zou ontvangen ‘de helft van
de winst’, niet wetende, dat de ‘baar’ bij dergelijke intieme contracten van het bedrag
der ‘winst’ nooit iets verneemt en evenmin van het aantal der verkochte exemplaren.
De kritiek van de ‘kwaadwilligen’ en het gehaspel met uitgevers vergalden hem
dikwijls den enkelen druppel geneucht, van zijn scheppingen genoten. Vreugd beleefde
hij alleen daarvan, dat hij werken kon en zijn arbeid vruchtdragend was.
Terecht zei de Zutphensche Ct. (22 Juni 1887) dat van dezen ‘schrijver in ruste de
rust nog vruchtbaarder was dan het bezig leven van menigeen’.
M. liet het niet bij ‘schetsen’.
Na ‘Stroopen’ schreef hij ‘Herodes’. Historisch drama in vier bedrijven met een
voor- en naspel. ('s Gravenhage A. Rössing. 1885).

IV. Zijn tooneelarbeid.
Reeds als kind - weten wij - hield hij van ‘comediespel’. Zijn studiën en zijn beroep
dreven hem echter andere banen op. Na zijn huwelijk woonde hij slechts ééne
tooneelvoorstelling bij, en wel op zijn reis van Kwadijk naar Haastrecht. Mevrouw
Maaldrink, die niet wist, hoeveel haar echtvriend van ‘comedie’ hield, troonde hem,
daar zij hoofdpijn had, voor den afloop mee, en heeft hier later altijd spijt van gehad.
Te Kwadijk schreef hij voor de ‘Rederijkers’ aldaar
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een comediestukje: ‘Burgemeester en arrestant’, dat opgevoerd werd en later een
plaats kreeg in den Volksvriend, Weekblad voor Roermond.
Op die voorstellingen van de ‘Rederijkers’ amuseerde hij zich altijd kostelijk.
Eenmaal ‘in ruste’, herinnerde hij zich die ‘oude liefde’ en zoo verscheen ‘Herodes’.
Omvangrijke studiën waren aan dit ‘historisch drama’ voorafgegaan. En
Maaldrink's ‘Da Costa's moed om zoo forsche dingen te zeggen’ deed het overige:
de uitslag was een succes.
Vrij algemeen vond ‘kritiek’ de taal hier en daar te weinig verheven voor een
antiek treurspel. De lof overtrof echter verre de blaam. Een zeer waardeerend artikel
wijdde A.C. Loffelt aan het stuk. ‘In de verdeeling der stof (zei deze) ... toont de
heer M. zich nog wel niet een dramatist van ervaring ... maar hij bezit andere gaven,
die niet te leeren zijn door ondervinding en studie. Zijn personen bezitten een vrij
sterke individualiteit; hij weet hen te doen gevoelen en spreken voor zichzelf; zij
hebben hun aard en hun stijl’. (Vaderland 10 December 1885). In de Portefeuille
(No. 20, 1886) roemde L. Simons Mz. de ‘teekening der karakters’, karakters van
‘menschen die leefden’. Lucius gaf in den Tijdspiegel (Juni 1886), Schimmel in
Nederland (1886 1ste Afl.) en Krino in Europa (Februari 1886) een gunstig verslag.
Na ‘Kreupel Jantje’ volgde ‘Jan Masseur’. Tooneelspel in vijf bedrijven (Amst.
A. Rössing 1887), gunstig besproken door Arnold Ising in den Spectator (2 April
'87) en in de Amsterdammer (27 - 28 Maart) door A. Th. Deze referent zei niet
onaardig: ‘Al zaniken zijn personen nu en dan, zij handelen nog meer’.
Dit stuk werd herhaalde malen opgevoerd en viel alge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

51
meen in den smaak. In 's Gravenhage heerschte in den schouwburg zeker
enthousiasme. Had A.C. Loffelt van ‘Herodes’ getuigt: ‘de kunst is er, het ‘ambacht’
schiet nog te kort’, na de voorstelling van ‘Jan Masseur’ schrijft hij dat M. zich nu
ook ‘het ambacht heeft weten eigen te maken’. Het was volgens hem de ‘eenvoud,
de frischheid, de afwezigheid van klinkklank en afgezaagdheid’, die zoo aangenaam
troffen en mede terugwerkten op het ‘sobere en toch kernachtige spel der artisten ...’
Het stuk had L. ‘van 't begin tot het eind geboeid ...’ Vooral het 4e bedrijf was ‘met
veel gloed en ongewone dramatische kracht beschreven. - De kunst van M. kwam
ook ten duidelijkste uit in het komische 3e bedrijf ... Elk bedrijf werd door het talrijke
en uitgelezen publiek met toejuiching ontvangen. Na het 4e bedrijf werden de artisten
zelfs tweemaal teruggeroepen... Nederlandsche tooneelspelkunst had waardig weten
te steunen Ned. tooneelschrijfkunst’ (Vaderland 31 Maart 1887).
Het stuk maakte een tournée door het land, en trok overal een talrijk publiek. In
Haarlem bleef geen plaats onbezet. De verslaggever van de Oprechte H. Ct. (2 April
'87) roemde ‘Jan Masseur’ als een ‘boeiend stuk, de behandeling was frisch, de
karakterteekening goed, de dialoog uitmuntend. Het publiek was tevreden. Herhaalde
toejuichingen en terugroepingen ...
De gunstige roep ging overal dit tooneelstuk vooraf. Het werd door het
‘Nederlandsch tooneel’ negentienmaal en door de ‘Vereenigde Rotterdamsche
tooneelisten’ zeventienmaal achtereenvolgend opgevoerd in Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Haarlem, Arnhem, 's Gravenhage, Deventer, Zwolle, Groningen, Dordrecht,
Harlingen, Leeuwarden, Breda, Leiden, Gouda, Zutphen, Nijmegen; beleefde twee
voorstellingen in Kwadijk en twee in Middelie.
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Zelden viel grooter succes aan een Vaderlandsch tooneelstuk ten deel. Elk bedrijf
maakte grooten indruk. Bloemen en kransen vielen de spelers voor de voeten. Geen
referent, die met den publieken geestdrift niet mee zeilde en treilde. Hun ‘brieven’
aan de bladen hielden onbewimpelden lof in, en verhaalden van den genotvollen
avond. ‘Vooreerst was de zaal stampvol ... verder heerschte er een aangename,
tevreden stemming onder de toeschouwers, die op de actrices en acteurs blijkbaar
van een gunstigen invloed was, en de menschen hadden allen genoegen. Vooral de
dames. Heere, Heere, wat heb ik zien huilen’. (‘Brieven uit de Hofstad’. Arnhemsche
Ct. 3 April 1887).
Het stuk hield de belangstelling wakker, ook nog na de opvoering. Jac. C. de Vos
besprak het in De Lantaarn (1 April '87). ‘Van de vier oorspronkelijke tooneelwerken
- zie dit vernuft - dezen winter door het Ned. Tooneel opgevoerd, was dit het ‘beste’.
Jan Masseur is een mensch, geen tooneelpop. Hij is bovendien een dramatische
figuur. Wie zoo begint, kan het ver brengen’.
Het bestuur van ‘De Haagsche afd. v.h. Ned. Tooneelverbond’ had het ‘als zijn
plicht geacht’, den schrijver van ‘J.M.’ schriftelijk ‘ingenomenheid te betuigen met
diens arbeid en lust toe te wenschen, om op die wijze voort te gaan mede te werken
tot opheffing en veredeling van het vaderlandsch tooneel. Hem werd meegedeeld
het ‘kenschetsende woord’ door Louis Bouwmeester over M's stuk uitgesproken: ‘ik
zou het 20ste tooneelspel van dezen schrijver wel eens willen zien’. (N. Rott. Ct. 16
April 1887).
Zijn 20ste tooneelspel! Ach, zijne jaren waren nog weinige, en aan die droeve
omstandigheid ontleen ik het recht, zoo uitvoerig te gewagen van ‘Jan Masseur's’
schitterende intrede. Wat moest de arme zieke voelen,
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die geen volk meer kon trekken naar den ‘tempel des Heeren’, en nu, van zijn cel
uit, door zijn genie, de schare bij heele drommen deed samenstroomen naar den
‘tempel der kunst’. Hij had het recht trotsch te zijn, en hij bleef bescheiden, alleen
dankbaarheid voor het goede ‘spel’ verheugde zijn hart. Toen hij reeds dood was,
en J.H. Rössing in zijn kroniek den schrijver besprak, troffen mij de juistheid van
Rössing's woorden. ‘Jan Masseur - zei hij - was zijn tweede tooneelwerk, dat de
onderscheiding ten deel viel in den voormaligen stadsschouwburg vertoond te worden.
Groot was zijne voldoening en kinderlijk zijne dankbaarheid van de wijze der
vertolking. Hij zelf, zeer bescheiden en nederig, kende zich weinig lof toe, maar
bracht die over op de vertooners. Voor hem was de goede uitslag eene opkwikking,
een lichtstraal in zijn slepende ziekte’. (Nieuws v.d. Dag 3 September 1891).
Ja, wel een ‘slepende ziekte’! Het getal bloedspuwingen bedroeg soms acht in het
jaar. Kwam daarbij nog zieleleed, dan was het ergste te duchten. Een strenge kritiek
zoo die gelijkertijd degelijk was, nam hij welwillend op, een ‘hatelijke recensie’
daarentegen pakte hem geducht aan.
In een brief dien ik in Nov. '87 van hem ontving, schreef hij: ‘... Hoewel gij mij
streng verboden hebt u mijn dank te betuigen ... zoo had ik u toch terstond willen
schrijven, nadat ik uwe recensie van mijne ‘schetsen’ gelezen had. Doch men kan
niet altijd, wat men wil’.
Zijne gezondheid was weer slecht.
Sedert het begin van September door steeds in hevigheid toenemende hoofdpijnen
gekweld, kon hij ten laatste geen letter meer schrijven en geen letter meer lezen.
Gevoelde hij zich later wel iets beter, hij was tot ernstige
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inspanning nog onmachtig, en reeds blij, kon hij weer een brief per dag schrijven.
Hem, den werklustige, die juist zoo goed op gang was, viel deze gedwongen
werkstaking zwaar, te meer nu hij een nieuw tooneelstuk en een nieuwe schets met
zich omdroeg. Onder zulke omstandigheden naar pen noch papier te mogen grijpen,
was een hard geval. ‘Geduld hebben - zei hij - is ook hier het beste’.
De eerste ‘letterkundige gebeurtenis’, na dien tijd, was ‘De terugkomst van den
koloniaal’. Tooneelspel in drie bedrijven. (Amst. P.N. van Kampen & Zoon 1890)
dat den 19en Febr. 1890, bij gelegenheid van 's Konings verjaardag door het Ned.
Tooneel in Amsterdam werd opgevoerd, en wel zonder medewerking van gunstige
omstandigheden.
De uitslag was geen letterkundige triomf. Zeer ongunstig luidde het oordeel van
de tooneelverslaggevers der N. Rott. Ct. en van het Nieuws v.d. Dag. Hoe het
schouwlustige publiek over den ‘Koloniaal’ dacht, werd nooit bekend. Op den avond
dezer ‘Buitengewone voorstelling’ was er, buiten de uitgenoodigde Onderofficieren
en korporaals der d.d. Schutterij, eigenlijk geen publiek, en de brand maakte een 2e
opvoering onmogelijk.
De zaal was ongezellig leeg. Geen der artisten kende zijn rol. Mevr.
Frenkel-Bouwmeester (Louise) was, naar de meening van een paar toeschouwers,
daarvoor niet berekend. Het stuk was te kort voor den geheelen avond, diensvolgens
de pauze te veel gerekt.
Omtrent de opvoering vernam de schrijver het volgende. Het 2e bedrijf pakte zeer,
doch het eerste niet (vermoedelijk door het spel) en het slot liet onbevredigd. Ook
was een wijziging aangebracht, ten nadeele van het stuk zelve. Het vers van Johan
(waarmee hij Willemine won)
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had men er uitgelicht, en afzonderlijk vermeld, als: ‘Apotheose en dichtregelen, uit
te spreken door den heer Schulze (Johan), den held van den avond. De heer van
Schoonhoven (Ter Heyl) had zijn rol geheel verkeerd opgevat, en Ter Heyl op 't
laatst voorgesteld, of die wezenlijk een schurk was. Naar de meening van den
verslaggever van het ‘Nieuws’ was deze opvatting nog de eenige, om dat karakter
te verklaren.
Zelf te ziek om de repetities of de voorstelling bij te wonen en aan te geven, wat
verbetering eischte, had M. lijdelijk moeten toezien, hoe zijn stuk was verknoeid.
M's bedoeling was edel geweest. Met deze schepping had hij ‘vaderlandsliefde’
willen opwekken, en voor dat doel was hij ‘wat laag bij den grond gebleven’, opdat
het stuk ‘voor ieder bevattelijk zou zijn’. Ook hoopte hij, dat het zoodoende voor
‘rederijkers’ geschikt zou blijken1.
Juist, nu de legerwet van Bergansius aan de orde was, achtte M. zijn stuk actueel.
Niettemin bleef het publiek weg. Was dit op zichzelf voor den schrijver reeds hard,
nog meer had het M. gekrenkt, dat enkelen de hulde, door hem aan het Indische leger
gebracht, voor ‘tirades’ hadden uitgemaakt.
M. gaf de slechte afloop te meer verdriet, omdat een van de directeuren den
‘Koloniaal’ geschikter ter opvoering had geacht dan ‘Herodes’ en ‘Jan Masseur’, ja
zelfs had die directeur het stuk een ‘schitterend en voortdurend succes’ voorspeld.
De afloop van de première en de niet malsche kritiek der verslaggevers waren dus

1

De ‘Koloniaal’ werd dan ook tweemaal opgevoerd (27 Febr. en 1 Maart 1891) door de
rederijkerskamer ‘De Grashalm’ te Berkhout; beleefde in December (1891) twee opvoeringen
te Wehe, en kwam ook te Middelie en den Andel voor het voetlicht.
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voor M. bitter hard te verduren. Zijn vrouw vreesde een oogenblik voor zijn altijd
delicate gezondheid. Gelukkig hield hij zich goed, spoedig week zijn onpleizierige
stemming en gaf nieuwe arbeid hem de gewenschte afleiding.
Het praatje ging dat M., door de kritiek afgeschrikt, zich thans oefende in de
Samojeedsche litteratuur.
Geloofden enkelen daaraan; had de ‘Koloniaal’ door zijn ‘terugkomst’ hem enkel
leed gebracht, M. zelf hield den moed met beide handen vast. ‘Geslagen, maar niet
verslagen’ - dacht hij - en weldra stonden hem de ‘intrige’ voor een ‘sociaal stuk’
en die voor een ‘drama’, in het genre van ‘Herodes’ voor den geest.
Overhellend tot het laatste, kon hij met werken niet beginnen, eer met Legras en
Haspels was onderhandeld. Het ‘Nel. Tooneel’ had hem, bij monde van den heer
Schimmel, ‘vriendelijk maar duidelijk’ te kennen gegeven, dat letterkundige drama's
in het genre van ‘Herodes’ in Amsterdam niet gewild waren. M. vermoedde dat velen
onder de oudere artisten een hekel hadden aan het ‘zeggen van verzen’.
Legras bleek zijn man te zijn. 't Liefst had deze een stuk in vijfvoetige rijmlooze
yamben, nu en dan afgewisseld door rijm en door proza, juist wat M. zoo gaarne
wenschte.
Daar nu het voorjaar en de zomer hem bijzonder gunstig waren, toog hij direct
aan den arbeid van ... Cleopatra. Reeds in Juni was M. zoover gevorderd, dat hij
Legras, die met de kermis in Deventer was, het eerste bedrijf voorlezen en de verdere
actes nauwkeurig vertellen kon. Naar de meening van Legras zat er vooral veel in
het slot. Met kracht werd nu de arbeid voortgezet, en nog geen maand later was het
stuk zoo goed als gereed.
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Hoe was hij zoo op ‘Cleopatra’ gekomen?
Ten tijde van ‘Herodes’, toen zijn voorstudies ook Cleopatra op zijn weg voerden,
kwam M. tot de overtuiging, dat de Egyptische koningin nooit recht begrepen en
altijd miskend was. Opnieuw was het de ‘vaderlandsliefde’, door hem in de vorstin
ontdekt, die hem dreef van haar een ander beeld te ontwerpen dan het beeld eener
Fransche ‘grisette’. Geen dichter had oog gehad voor de bij haar alles beheerschende
liefde tot het vaderland. Naar zijne meening had Cleopatra's liefde voor Antonius,
door beroemde poëten zoo dichterlijk voorgesteld, nooit bestaan, en gaf Cleopatra
zich alleen aan den veldheer over om hem tot haar werktuig te maken en haar
vaderland te bevrijden van Romeinsche knevelarij.
Ergo: de overgave blijft; alleen de motieven verschillen.
Het hoofddenkbeeld - en dan nog slechts voor een deel - was door M. ontleend
aan de opera: Une nuit de Cléopâtre van Jules Barbier. De opera zelf had hij niet
gelezen, maar wel een kort verslag er van in L'univers illustré (Mai '85), uit welk
verslag het tooneel werd ontleend van den armen visscher, die, smachtend naar
Cleopatra, belooft den gifbeker te drinken na een nacht van bezit. Voor het overige
was het stuk geheel van M's eigen vinding. Voor een tooneelstuk vond hij genoemde
‘intrige’ te sober; zijn tooneelstuk moest een ‘drama der liefde’ worden en eischte
dus een heel andere liefdesintrige daarnevens.
De zomer bleef hem gunstig; altijd westenwind en nog geen enkele bloedspuwing.
Nog vóór September was ‘Cleopatra’ geheel voltooid, en spoedig zou het manuscript
naar Rotterdam gaan. De dichter had het geducht verfijnd, geschaafd, veredeld en
sommige gedeelten tot
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driemaal toe omgewerkt. Dikwijls had hij aan één klein proza-tooneel 'n geheelen
dag gewijd. De moeilijkheid zat vooral in de taal. Treurspeltoon moest vermeden
worden en evenzoo de boekentaal. In een roman - meende hij - moge de taal, die
Ebers zijn personen laat spreken geëigend zijn, voor het tooneel was die geheel
ongeschikt.
Of M. het vraagstuk bevredigend heeft opgelost? Zeker niet. Vele uitdrukkingen
klinken te ‘modern’ en die kritiek, welke zich bij hare beoordeeling op een hoog
standpunt plaatst, en ‘Cleopatra’ naast het Grieksche treurspel legt, reikte den dichter
een brevet van onbevoegdheid uit.
Door omstandigheden kwam het stuk langs een omweg bij het Ned. Tooneel terecht.
Toen de ziekte van mevr. Beersmans een spoedige opvoering onmogelijk maakte,
liet M. - die haast had - het stuk uit Rotterdam terugvragen en zond het den heer
Schimmel. Het Ned. Tooneel wilde het stuk wel aannemen, opperde echter een paar
bezwaren. Door den brand was de ‘kleerenkast’ slecht voorzien, en mevr. Frenkel,
die alleen de titelrol kon vervullen, trad misschien de Vereeniging uit. M. nam die
bezwaren luchtig op en schreef opgewekt terug: ‘Vooruit maar met het lieve wicht
en kleed haar fatsoenlijk aan!’
In den winter zou het stuk worden opgevoerd. Hoe blijde stemde het hem! In Juli
van dat jaar met zijn kouden regenachtigen zomer kreeg hij het plotseling weer op
de stembanden. Evenals vroeger was zijn stem geheel weg, en kon hij slechts
fluisteren. Maar de winter (zijn laatste) behandelde hem nog al genadig, en des zich
verheugende in de spoedige opvoering van ‘Cleopatra’, verkeerde onze dichter in
blijde stemming. Hij was vol hoop. De heer van Sorgen had hem geschreven: ‘dat
het stuk
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consciëntieus zou ingestudeerd worden’. Hij zelf maakte plannen om de laatste
repetitie of de eerste voorstelling te gaan bijwonen, zoo ten minste ‘het weer heel
anders werd’.
Eindelijk had de opvoering plaats. Naar de recensiën in enkele bladen te oordeelen,
was een nieuwe nederlaag des schrijvers deel. Gelukkig sprak de kritiek te stout.
Het stuk had in die mate succes, als de auteur zich niet had voorgesteld in zijn stoutste
verbeelding. Bij alle vier bedrijven moest het scherm tweemaal omhoog, en viel er
een stijgende climax waar te nemen in het applaus. Na het laatste bedrijf werden de
namen van alle hoofdpersonen door het publiek uitgeschreeuwd. Midden in het vierde
bedrijf volgde nog een daverende terugroeping van Creusa en Afra.
In het Nieuws v.d. Dag (7 April '91) werd, volgens den heer Rössing het stuk ‘leven
ingeblazen door mevr. Fr. Bouwmeester’. Doch waarlijk, de stof was van dien aard,
om deze kunstenares te bezielen. M. dorst, als het te pas kwam, te kleuren, en zeer
juist noemde de Zutphensche Ct. (16 Oct. '91) het een ‘merkwaardig verschijnsel,
alleen misschien voor den medicus niet verbazend, dat een phtisicus in de laatste
maanden van zijn leven zulk een stof op zulk een kleurrijke manier behandelt’.
Gedurende het gansche seizoen, sinds September 1890, had nog geen enkel stuk
zoo'n succes gehad.
Bij de première was het stampvol, had zijn eigen familie geen plaats kunnen
krijgen; en bij de 2e voorstelling moesten er menschen afgewezen worden. Bij de 3e
voorstelling, door den auteur in een loge grillé bijgewoond, was van de hoogste tot
de laagste rangen geen plaats onbezet; het applaus evenaarde dat bij de première;
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aan het einde was het publiek zoo enthousiast, dat het onder de namen van de acteurs
dien van den schrijver uitriep. De 4e voorstelling trok evenveel publiek en spoedig
ging het stuk voor de 6e maal. Het werd - wat een groote eer voor den schrijver was
- aangevraagd door den Haag en Rotterdam; het zou worden opgevoerd in Arnhem,
Zutphen, Haarlem en Groningen. In Rotterdam was op alle rangen een talrijk publiek
aanwezig. In 's Gravenhage beleefde het stuk twee en in Amsterdam elf voorstellingen.
Na zijn overlijden werd het in Dordrecht en Zwolle en nog driemaal in Amsterdam
opgevoerd.
Wie onder de verslaggevers het rijm en het proza afkeurden, en het stuk
mishandelden, konden toch de bewondering van het publiek niet wegrecenseeren.
‘Wij erkennen dat het stuk in een goedgevulden schouwburg gisterenavond de
aandacht bijna onafgebroken geboeid en herhaalde malen tot betuigingen van
bewondering aaneiding gegeven heeft’. (N. Rott. Ct. 2 Mei '91).
Bij de opvoering te Zutphen werd de auteur na het 3e bedrijf ten tooneele geroepen,
en hem onder daverende toejuichingen van het publiek een lauwerkrans aangeboden.
Dit succes was dus geheel in strijd met de indrukken, welke zij, die afwezig waren,
van de persoordeelen kregen. Deze deerden M. thans weinig. De hatelijkheden, welke
er in voorkwamen, gleden langs hem heen. Hij had met eigen oogen gezien.
Aan het succes hadden de artisten belangrijk meegewerkt. ‘Het spel van allen schreef hij mij - zonder onderscheid, was uitstekend; van de hoofdpersonen prachtig,
van mevr. Frenkel goddelijk ...’ Aan deze ‘uitnemende kunstenares’ droeg hij ‘in
dankbare hulde aan haar schitterend talent zijn ‘Cleopatra’ op, die in het najaar
verscheen. (Zutphen W.J. Thieme & Co.). Voor
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dit boekje uitkwam, had de dood reeds de hand gelegd op den jongen man.
Ja, M. had reden om blij te zijn, trots enkele gegnerische stemmen. Alle
hoofdpersonen, vooral Bouwmeester en zijn zuster en mevr. Holtrop waren bijzonder
met hunne rollen ingenomen. Geenerlei kappingen hadden regie noch auteurs noodig
geacht, en er zelfs niet op gezinspeeld. M. zag het stuk opvoeren geheel
overeenkomstig den tekst; hij zag het spelen, zooals hij zich het spel niet had kunnen
denken. ‘Ik heb genoten - schreef hij - zoo veel, dat de hatelijkste kritiek mij dat
genot niet kon ontrooven evenmin als mijn succes. Wel kan zij de onkundige
buitenwereld wijsmaken, dat het succes niet veel beteekende of aan een lor was
besteed - welnu, laat zij zich dan daarin verkneukelen ...’
Scherp had A.G. Loffelt het stuk veroordeeld in het Vaderland (23 April '91),
inzonderheid het laatste bedrijf, dat hij een failure achtte. M. ontkende dat en schreef
een toelichting in de Portefeuille (11 April '91).
De ‘krasse realiteit’, welke o.a. in de 3e acte voorkwam, had intusschen ‘aanvallen’
uitgelokt van collega's, die zich genoodzaakt hadden gezien, den schouwburg te
verlaten. M. kwam tegen den aanval van collega-Koch op in de Hervorming (23 Mei
'91) en noemde zijn repliek: ‘Cleopatra’ of de zegepraal der reine zich
zelfverloochenende liefde’. De strijd werd voortgezet en beide partijen brachten
hulptroepen in het gevecht. M. beriep zich op het oordeel van een ‘jonge dame’, die
was blijven zitten tot het einde; de weggeloopen predikant deed een beroep op ‘alle
weldenkenden’, t.w. degenen, van wie verondersteld wordt dat zij denken als wij
zelven.
Geen oordeelen, hoe scherp ook; geen aanvallen, hoe krachtig ook, konden den
gelauwerden schrijver uit zijn
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stemming brengen. De schare lag aan de voeten der Egyptische koningin. Het
jaarlijksche verslag van den raad van beheer der ‘Kon. Ver. Het Nederlandsche
tooneel’, medio December '91 verschenen, rapporteerde:
‘Tot de best geslaagde der opgevoerde stukken behoort: Cleopatra van D.M.
Maaldrink.

V. Dichtwerk en courantenartikels.
Tusschen zijne schetsen en tooneelstukken had M. dikwijls de handen vol met ‘klein
werk’. Geen dichter wandelt ongemoeid over de aarde. Vooral een volk, dat altijd
groot liefhebber was van rijm en maat, legt beslag op zijn poëten.
Dikwijls ontving M. lange brieven van gewezen parochianen, waarin de dominee
kennis kreeg van voorgenomen bruiloften. Daar was een vers bij noodig, en dan
bleek: der lange Rede kurzer Sinn deze te zijn: ‘wil dominee niet zoo'n vers maken
en zenden’.
De goede man stelde die supplianten zelden te leur, en zoo is het aantal
‘gelegenheidsgedichten’, waarmede M. reeds in Leiden begon, door hem vervaardigd,
tamelijk groot.
De roep zijner dichtergaven klonk door alle ommelanden van Twello. Uit de
naburige dorpen kwamen aanvragen bij hem in om bruiloftszangen. Een
dorpskleermaker vroeg een vers, binnen zooveel dagen (om nog van buiten te leeren),
met ‘opgave van prijs’ en belofte van ‘vooruitbetaling’, daar de dichter hem niet
kende. In ruil voor het gedicht, den snijder kosteloos verstrekt, ontving de dichter
een dankbrief, die veelzeggend begon met ‘Vriend!’
Vele ‘Bruidsparen’ heeft M. toegesproken, en niet weinig ‘jarigen’ mede. Treffend
zijn de strophen, door hem gericht ‘Aan mevrouw de Wed. Dr. Pennink, een
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Honderdjarige’, die hij, de man van ruim dertig, nog zou voorgaan in het graf.
Ook op geheel hem vreemde velden behaalde M. letterkundige lauweren. Het
Militair Blad (No. 14, 1886) had een uitnoodiging gedaan, om den soldaten een
opgewekt lied te bezorgen, geschikt om door hen op marsch gezongen te worden.
M. liet zich vinden, en de beide door hem ingezonden liederen ‘Steeds vroolijk’ en
‘Nog niet ontaard’ werden door de Redactie ‘voor het beoogde doel zeer doelmatig
geacht’, en opgenomen in hun blad. Bovendien werden afdrukken aan de abonnés
kosteloos toegezonden. Het Regiment Grenadiers en Jagers schafte er zich honderd
exemplaren van aan voor de cantine. De heer Jz. A. Houck te Deventer bezorgde de
compositie voor den ‘marsch’ (No. 1), terwijl een beroep werd gedaan op de musici
voor No. 2.
Groote voldoening gaf hem ‘Vrij af. Cantate voor kinderkoor, met begeleiding
van Orkest. Muziek van Henri van den Berg’. Toen in Rotterdam een concert werd
gegeven, in de groote zaal van de societeit de ‘Harmonie’, ten voordeele van de
slachtoffers van de ramp te Antwerpen, was deze cantate, uitnemend door de kinderen
gezongen, het ‘glanspunt van den avond’. In Amsterdam door de ‘Ned.
Toonkunstenaarsvereeniging’ ten gehoore gebracht, verwierf dit zangstuk groot
succes. ‘Eigenaardig - luidde het - was de werking ... dezer cantate. Het kan van een
muziekaal standpunt niet in vergelijking komen met de kinderkoren van Benoit of
Hol, eenigszins met een lentedag van Worp, doch hiervan is de tekst niet kinderlijk
genoeg. De tekst van ‘Vrij af’ is geheel in den geest der kinderen geschreven. Zij
zingen met zooveel genot, dat de groote menschen daardoor vanzelf reeds prettig
gestemd worden. - Het applaus na dit
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nummer getuigde, dat het publiek dankbaar was’ (Nieuws v.d. Dag 21 Mei 1890).
Al was M. geen predikant meer, toch bleef hij belang stellen in de theologie, waarvan
een reeks artikelen getuigen in Onze Godsdienstprediking (1886, No. 5. 1887, No. 7
-10); de Kerkelijke Ct., en wijders vele artikelen in de Hervorming (1884-1890).
Verder gaf hij in Oud en nieuw kritieken over de toen zoo veelvuldig uitkomende
romans uit Oud- en Nieuw-Israël. Hij, die om ‘Herodes’ deze stof zoo had doorzocht,
was alleszins bevoegd, om hier een woordje mee te kouten.
Zijne couranten-artikelen zijn legio. Al is hij rustend predikant, hij werpt zich
overal in den strijd. Hij kiest partij in zake ‘Veegens contra Tindal’; maakt een
‘kwestie’ van de ‘plaats’ die de Katholieke vertegenwoordiger bij het officieele diner
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie kreeg. Hij maakt
‘kantteekeningen’ op ‘De Woort en zijn kring’, waarin hij den schrijver in zijn
stellingen omtrent het Katholicisme op alle punten weerlegt met die grondigheid en
kennis, welke M. zich in zijn studiën van godsdiensten had verworven (Hervorming
Aug. en Sept. 1885). Hij bestrijdt het Kuyperianisme in de anti-revolutionnaire partij.
M. treedt daarbij flink en zelfs ietwat hartstochtelijk op (Hervorming 22 Nov. 84).
Als ijverig anti-katholiek schreef M. veel in den ‘Volksvriend, Weekblad van
Roermond’. Zijn artikelen over de ‘Zedeleer der Jesuïten’ bezorgden het blad een
aantal nieuwe abonnés. In de Hervorming (11 Oct. en 18 Oct. '84) kwam hij op tegen
‘'t Verderfelijke der kloosters’, en deed zulks in den vorm van een schets: ‘Pastoor
en monnik’. Verder schreef hij nog in De Volksvriend (1883) ‘Olla Podrida’ en ‘Vier
verhalen van Boccaccio’. In de
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Vrije Pers had hij voor ‘kiesrechthervorming’ geijverd.
Zijn liefde voor het volk dreef hem tot het schrijven van Ulrich Zwingli ter
gelegenheid van den 400-jarigen gedenkdag zijner geboorte (1883) en van Benjamin
Franklin, uitgegeven door de vereeniging tot verspreiding van Stichtelijke blaadjes
(Amsterdam Tj. van Holkema 1884).
Als oud-dominee was hij niet afkeerig van polemisch geschrijf, en toen het duistere
plan rondging ‘om de wiskunde als leervak op de lagere scholen te schrappen’, zette
M. zich schrap. Zijn artikel ‘Haast in de luren gelegd’ (27 Oct. 1883) lokte een
ernstige discussie uit, waarbij M. tegen Dr. Mounier en collega Snellen in het krijt
trad. (Bijblad van de Hervorming 28 Jan. '84).
Ook als ‘journalist’ verzaakte hij geen luim. In de Prov. Overijsselsche en Zwolsche
Ct. (1 Dec. 1888) vroeg hij gelden voor een ‘boerenknecht’ om er het horloge voor
te koopen, dat zijn aanranders bij hem dachten te vinden doch welk horloge de
aangevallene niet rijk was.
Schreef M. in de ‘Hervorming’, de ‘Kerkelijke Ct.’, in ‘Stichtelijke blaadjes’, hij
zond ook bijdragen aan ‘Uilenspiegel’, welke gemeenlijk een plaats vonden in de
rubriek ‘kwik en kwak’.
Nog bewoog hij zich op een terrein, waarop - zooals zijn vader zei - wij ‘Daan’
niet zouden verwacht hebben. ‘Hij deed aan politiek’, en door zijn flink optreden in
elke richting, hem eigen, kwam hij ook hier tot practischen arbeid. Hij las oplettend
de couranten en maakte aanteekeningen. Van alle kamerleden kende hij de namen
en de antecedenten. De ‘politiek’ boeide hem in die mate, dat hij zijn dichttalent
opriep en een ‘Alphabet der Kamerleden’ vervaardigde (De Volksvriend 22 Maart
'85). Onder zijne papieren bevinden zich ‘stembriefjes’ in dicht, die in geestige
strophen verklaren waarom hij voor zijn kandidaat ijvert.
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Verloochende zich ook in dat ‘vak’ zijn luimige aard niet, met welk een ernst M.
zijne staatsburgelijke plichten opvatte, hoe veel tijd hij daarvoor beschikbaar had,
getuigen een reeks artikelen, door hem onder den titel ‘De kaart van het land’ geplaatst
in het Nieuws v.d. Dag (3, 4, 5, 6 Juni 1891). Hij laat zijne lezers daar een tochtje
maken door 84 kiesdistricten, en toont in elk thuis te zijn. In dezen ‘liberaal’ school
te dien opzichte veel van den ijver van den ‘anti-revolutionnair’, die immers geheel
zijn kiesdistrict kent, en er uithaalt, wat er inzit. De lust, om zich ook op dit gebied
te onderscheiden door werkkracht en waarneming, ontleende hij wel aan zijn sterk
ontwikkelde vaderlandsliefde. Holland was hem dierbaar, en de ‘vrijheid’ hing hij
aan, die had immers Holland groot gemaakt.
Maaldrink had het volk lief en volgde met aandacht de stemmingen voor leden
van de 1ste en 2de Kamer. Hij maakte daar aanteekeningen van, legde groote lijsten
aan van den uitslag der verkiezingen in alle districten des lands. Zoo had hij ook na
de stembuscampagne in den zomer van 1891 een nieuw stuk ‘Een napraatje over ons
kiesstelsel’ op touw gezet, dat onvoltooid bleef. In den avond van 27 Aug., twee
dagen voor zijn overlijden, deelde hij er nog den inhoud van mee aan zijn geneesheer,
een broer van het kamerlid van Delden. Hij was er blij om, aanteekeningen gemaakt
te hebben, welke hij later in denzelfden geest kon vervolgen. M. vroeg den arts, of
er geen kans op was, dat deze er zijn broer eens over sprak. Die ambitie was helaas
onnoodig. Den 28 Aug. voelde de dokter geen pols meer; den volgenden dag kwam
de dood een einde aan zijn werkzaam leven maken.
Wat M. nog aan tijd over had, werd in beslag ge-
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nomen door uitgebreide correspondentiën van allerlei aard. Menigmaal schreef hij
zes brieven daags over litteraire zaken. Hij schreef gemakkelijk, opgeruimd, aardig,
met fraaie letter. Steeds was zijn handschrift even flink en vast. En hoe moest hij
schrijven? De patient zat daarbij recht op, had in de linkerhand het papier, dat gesteund
werd door een stevig blad, en schreef zoo alles wat er te schrijven viel, los uit de
hand, zonder hulp van tafel, lessenaar of iets van dien aard. En altijd blijgemoed.
Zijn eenigen levenslust ontleende hij aan zijn eigen frisch gemoed en zijn lieven
maar beperkten kring. Schaarsch waren voor hem de momenten van genot, welke
de buitenwereld kan schenken. Zoo amuseerde hij zich kostelijk achter de coulissen
te Zutphen, toen Bouwmeester, als hij den giftbeker moest drinken, sotto voce zei:
‘schenk het glas toch niet zoo vol, ik heb al buikpijn van dien zuren wijn’. - Dan
benijdde hij Justus van Maurik, die in Amsterdam al deze dingen kon bijwonen,
terwijl hij altijd op zijn kamer moest zitten.
Ter verpoozing zijner studiën hield M. zich onledig met schaken. Hij speelde dan
op zijn eentje (vermoedelijk een Evans-gambiet) of loste de vaak moeilijke problemen
op, waarmee Rud. Loman in het Weekblad De Amsterdammer de ambitie van de
heeren schakers prikkelt. Al wat spel was, kon hem belang inboezemen. In zijn
studententijd hield hij veel van biljarten, en had het hierin ver gebracht. Zijn
academievriend, Ds. J. van Giffen, verwekt nog menigmaal de bewondering door
het ‘maken van een bal’, en erkent deze kunst aan zijn ouden vriend M. verschuldigd
te zijn.
Ja, in dezen zieke zat zelfs een sportsman. Bij een sterkere borst had hij ook als
jager naam kunnen maken. Een jaar voor zijn dood beproefde hij, of hij het wild
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nog in de vlucht kon treffen, nam een geweer, begaf zich daarmee in het bosch zijner
familie, en keerde weldra terug met een wild konijntje.
Deze zieke beschaamde menig gezonde, die hand noch oog oefent. Deze zieke
was altijd levenslustig, vol boert en grappen, welke of zijn vrouw, of zijn
schoonmoeder of iemand anders van het gezin golden. Nooit kwam er een klacht
over zijne lippen, en hoewel hij den dood zag naderen, en hoewel het leven hem lief
was, zijn blijde stemming verliet hem zelfs op zijn laatste ziekbed niet. Altijd tot
hulp bereid, ondersteunde hij velen, en ‘wekte dezen op, als zij ontmoedigd waren
door verguizing of teleurstelling, het hoofd niet te laten hangen’1.
M. hield veel van dieren, van honden en duiven. Zijn trouwe gezel, als hij in den
tuin las of schreef, was een marmotje, dat op zijn tafeltje zat.
Zijn korte loopbaan als auteur voerde langs eenige geriefelijke étapen. Hij ontving
meerdere bewijzen van erkenning en waardeering, en niet zonder voldoening kon
hij op zijn schrijverschap neerzien.
Den 17 Juni 1887 werd hij lid van de Maatschappij van de Nederlandsche
letterkunde. Lina Schneider vroeg hem om ‘personalia’ voor haar boek over de
Nederlandsche letteren. De aanlegger van een album met ‘bijdragen in handschrift
van bekende letterkundigen’ vroeg ook Maaldrink om een ‘blad’. De directeur van
de N.R. Harmonie te Tilburg vroeg zijne toestemming voor het op muziek zetten
van eenige zijner gedichten. Mevrouw Lina Schneider vertaalde het lied van
‘Mariamne’ uit ‘Herodes’. De heer J.F. de Grient Dreux verlangde,

1

Brief van Ds. J. van Giffen aan Mevrouw Maaldrink.
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met behulp van een vriend, een Zwitser, ‘Jan Masseur’ in het Fransch over te brengen.
Den 28 Juli vroegen de echtelieden Brondgeest-Bouwmeester, of hij zijne krachten
niet eens wilde beproeven aan een tooneelstuk, dat ‘Jeanne d'Arc’ voor 't voetlicht
bracht.
Den volgenden dag werd hij ziek en stond niet meer op.

VI. Het einde.
De toestand was vrij onverwacht verergerd. Dien zomer was M. kortademiger geweest
dan gewoonlijk, daarbij zwollen zijn beenen en voeten op, ten gevolge van waterzucht,
en het loopen naar den strandstoel of het tentje vlak bij huis viel hem moeilijk.
Den 29en Juli, toen hij zijn artikel schreef over de ‘kieswet’, overviel hem een
bloedspuwing. Hij zelf vond dit zoo erg niet, het gebeurde zoo dikwijls in het jaar,
alleen zijn zorgende vrouw, met zielsmedelijden steeds vervuld, schrok geweldig.
Den volgenden nacht herhaalde zich dit verschijnsel in heviger mate; een week
lang leefde zijne familie tusschen hoop en vrees, tot eindelijk het bloed rustig werd.
De patiént kreeg weer moed, en verlangde naar zijn oud plaatsje voor het opengeslagen
raam terug. Hij nam zijn werk weer ter hand, en corrigeerde de drukproeven van
‘Cleopatra’.
Als altijd was hij vroolijk, opgewekt en tevreden. Snel namen echter de krachten
van den lijder af, de waterzucht verergerde, en na vele benauwdheden overleed hij
in den middag van den 29en Aug., 40 jaren oud, aan verlamming van het hart.
M. was zich zijn toestand volkomen bewust, en hoe genoegelijk het leven hem
ook tegenloech - er was nu juist zooveel ‘werk aan den winkel’ - klagen deed hij
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ook thans niet. Wel beklaagde hij zijne vrouw, voor wie hij altijd een ‘lief
bemoedigend woordje’ overhad, zelfs bij zijn heengaan1.
Groot was de deelneming van vele zijden. De weduwe ontving brieven van
Maaldrink's vroegere leeraars, van prof. G.H. Lamers, van prof. van der Wijck, van
prof. Cramer, die hem kort in Groningen had gekend en om zijn ‘vele gaven’ achtte,
van prof. van Bell, wiens ‘gewaardeerd discipel’ hij voorheen was geweest. Met
groot leedwezen vernamen Arnold Ising en A.J. Vitringa en allen, met wie M. had
gecorrespondeerd in de letterkundige wereld, zijn overlijden. De Raad van Beheer
der Kon. Ver. ‘Het Nederlandsch tooneel’ zond een brief van rouwbeklag, waarin
gesproken werd van het ‘bijna onherstelbaar verlies’, door de ‘dramatische letterkunde
geleden’; hoe hij, die ‘reeds nu was geslaagd als weinigen voor hem’, ‘voor de
toekomst’ met zijn nog ‘jeugdigen leeftijd’ en de reeds ‘opgedane ervaring’ de
‘grootste verwachtingen inboezemde’.
Een schoonen troostbrief ontving mevr. M. van ds. J. van Giffen, die gewaagde
van haar ‘sprakelooze droefheid’, niet juist ‘omdat nu Maaldrink's leven, dat toch
naar het lichaam een lijden was, een einde had genomen, maar omdat nu hare
liefdevolle en toewijdende zorg om zijn lichamelijk lijden te verzachten en mede te
dragen had opgehouden ...’
Er kwamen vele brieven van deelneming uit Kwadijk, waar het bericht van zijn
overlijden van huis tot huis ging; uit Haastrecht, waar zijn minzame omgang, zijne
vriendschap en hartelijkheid blijvende indrukken hadden

1

Deze bijzonderheden werden ontleend aan een brief van Mevr. Maaldrink mij gezonden na
het overlijden van haar man.
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achtergelaten, en waar men den beminden dominee ‘nooit zou vergeten’. Een laatsten
groet ontving hij uit Haastrecht, in den vorm van een krans, welken de weduwe van
den vroegeren burgemeester, acht dagen na M's dood, kwam neerleggen op zijn graf.
Nauw was de mare van zijn dood bekend, of ook de pers nam deel in het verlies.
‘Niet alleen zijn familie, maar geheel het lezend en denkend publiek van Nederland
betreurde zijn heengaan ... Ieder inwoner van Twello zal zich dezen wandelaar
herinneren, die op zomeravonden naar de spelen der kinderen stond te kijken of zijn
blikken over schoone partijen liet weiden, en, altijd even minzaam, geen groet
onbeantwoord liet’ (Deventer Dagblad 2 Sept. 1891).
Verslaggevers, die tijdens zijn leven enkele zijner tooneelspelen zóó deerlijk
gehavend hadden, dat M's gezondheid gevaar liep, wijdden hem, na zijn dood,
gevoelvolle artikelen. ‘Slechts de herinnering blijft, de dankbare herinnering, dat hij
de ideale zijde der kunst liefhad en onder de weinige oorspronkelijke Nederlandsche
tooneelschrijvers behoorde, tot de weinige, die slechts schrijven om de kunst te dienen
en niet uit ijdel winstbejag, hoe gering dit ook zijn moge’ (J.H. Rössing in het Nieuws
v.d. Dag, 3 Sept. 1891).
Zoo was het leven en lijden van den ‘eerzamen Geldersman’. M. was geen schrijver
van den ‘eersten rang’, zoo ver ging zijn eerzucht niet, en dat hij schitterde op den
‘tweeden’, was hij zich niet bewust. Als knaap, als student, als predikant en als auteur
verwierf hij de sympathie van zijn leeraars, professoren, parochianen en lezers. Zijn
gelukkig in evenwicht verkeerende natuur maakte hem tot een beminde verschijning,
waar hij kwam. Hij eischte van niemand, in hem geleerdheid, talent of
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kunst te huldigen; wie als mensch tot hem kwam, rechtschapen van gemoed en zonder
dweperij in een' of andere richting, dien sprak hij toe als zijns gelijke en weigerde
hem zijn hulp niet, zoo deze werd gevraagd. Hij was - wat men noemt - ‘gemakkelijk
in den omgang’. Wie bij zoo groote talenten een zoo gelukkig humeur bezit, is zeker
een ‘aangenaam mensch’. En wie bij een geknakte gezondheid zooveel werkkracht
ontwikkelt, die mag gewis een ‘buitengewoon mensch’ heeten. Gaan zijn werken
verloren; sterft de herinnering eenmaal uit - wat nood! In die tijden en op die plaats
leefde een mensch, die bemind was en zich heeft onderscheiden.
H. WOLFG. VAN DER MEIJ.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

73

Lijst der gedrukte schrifturen van D.M. Maaldrink.
1871

Iets over Max Havelaar als ‘levensbeeld’.
(Leidsch dagblad 31 Maart 1871).
Aleipie.

1872

Een bittere waarheid. (Leidsch dagblad
5 December 1872). D.M. Maaldrink.

1873

Amerikaansche humbug (blufferij) en
eene vooronderstelling (Leidsch dagblad
2 Mei 1873). Aleipie.

1872

Aan één lief meisje. (Groninger
Studenten-Almanak voor 1875) Aleipie.

1874

Zijn er zoo? (Idem).

1874

De kracht der mode. (Idem).

1875

Verslag der Theologische Faculteit.
(Groninger Studenten-Almanak voor
1876). - (Met J. van Bolhuis).

1875

Dahu. (Idem). D.M. Maaldrink.

1875

Bruiloftslied (naar aanleiding van het vijf
en twintig jarig huwelijk van D.C. de
Jonge met A. Deddes te Groningen).
(Zestig gedrukte exemplaren). Nou is 't
uit.

1876

Een Arabisch vertelseltje. (Provinciale
Groninger courant 8 Maart 1876).
Aleipie.

1876

Aan de redactie der Provinciale
Groninger courant. (Provinciale
Groninger courant 24 October 1876).
D.M. Maaldrink, theol. cand.

1876

Feestzang. (Groninger
Studenten-Almanak voor 1877). D.M.
Maaldrink.

1876

De medgezellen van den verderf-engel.
(Idem).

1876

De trots van den Grande of de wraak eens
broeders. (Idem).

1876

Bij een zomer-morgenstond. (Idem).
Aleipie.

1876

Vrij en gevangen. (Idem).
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Een sprookje uit de bloemenwereld.
(Idem).

1876

Een moord met hindernissen. (Idem).

1877

Waarde vriend Uilenspiegel!
(Uilenspiegel 1 September 1877). Het
Rijmen-Makers Verbond. (Met W.A.
Hecker, W. Renssen en G.A. Verkuyl).
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1877-1878

De zedeleer der Jesuiten. (De Volksvriend
Weekblad van Roermond 1877: Juli 21;
Augustus 4; September 1, 22; October 6,
13; November 17, 24; December 1, 8, 15,
22, 29. - 1878: Januari 5, 26; Februari 9,
23; Mei 25; Juli 13; Augustus 24, 31;
September 21, 28). - MK.

1879-1880

El Dorado of de geschiedenis van een
Ideaalstaat. (Niet voleindigd). (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond.
1879: Februari 15; Maart 8, 22, 29; Mei
10; October 18, 31; November 15;
December 13, 27. - 1880: Januari 17;
Februari 14; Maart 6; April 10, 24; Mei
29). - MK.

1880

Kwik en kwak (IV). (Uilenspiegel 3 Juli
1880).

1881

De godsdienst der Jesuiten. (Niet
voleindigd). (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond. 1881: November 5, 12,
19). - MK.

1882

Niet naar Canossa! (De Hervorming 20
Mei 1882). D.M. Maaldrink.

1882

Eere wien eere toekomt! (De Hervorming
10 Juni 1882). D.M. Maaldrink.

1882

Sommige evangelischen. (De Hervorming
24 Juni 1882). D.M. Maaldrink.

1882

Hyper-orthodoxie. (Idem).

1882

Aan Jezus. (Idem).

1882

De Kwakzalver. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 22 Juli 1882).
MK.

1882

Ook een reden. (De vrije Pers 10
Augustus 1882). D.M Maaldrink.

1878

Burgemeester en Arrestant. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
12 Augustus 1882). MK.

1880

Hannes de Barbiersknecht. (Deventer
courant. 1882: Augustus 25; September
1, 8, 15). D.M. Maaldrink.
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Ridder-romance. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 23 September
1882). MK.

1882

De Politie van Koning Salomo. (Idem).

1882

Zelfopofferende consequentie. (Idem).

1882

Naïef. (De Volksvriend. Weekblad van
Roermond 30 September 1882). Olla
Podrida door MK.

1882

Poëzie en Proza. (Idem).

1882

Mevrouw en Meid. (Idem).

1882

Tweederlei sparen. (Idem).

1882

Hoe het somtijds gaat. (Idem).

1882

Een voorstander der vrije liefde. (Idem).

1882

Jesuitica. (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond 1882: Juli 29; Augustus
5, 12, 26; September 2, 9, 16; October 7,
21). MK.

1882

De would-be Minister. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 28 October
1882). Olla Podrida door MK.

1882

Op sommige geleerden. (Idem).

1882

De Musicus. (Idem).

1882

De Kunstkenner. (Idem).
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1882

Dogma en Physica. (Idem).

1882

Tegenwoordigheid van geest. (Idem).

1882

Realisme in de liefde. (Idem).

1882

Practische geneeskunde. (Idem).

1882

Wat Rinaldo Rinaldini in het
middernachtelijk uur sprak. (Idem).

1882

De huwelijkstoorts. (Idem).

1882

Een prettige raad. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 2 December
1882). Olla Podrida door MK.

1882

Nooit tevreê! (Idem).

1882

De zusters. (Idem).

1882

Het raadsel opgelost. (Idem).

1882

Vlinder en kind. (Idem).

1882

Een nog niet geadverteerd voordeel.
(Idem).

1882

Een verbetering. (Idem).

1882

Alles heeft zijn reden. (Idem).

1882

De pauwen van Lord Beaconsfield.
(Idem).

1882

Een gevloekte arbeid en een gezegende
werkstaking. (Idem).

1882

Nog zoo dom niet! (Deventer Courant 22
December 1882) D.M. Maaldrink.

1882

Een klein onderscheid. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 6 Januari 1883).
Olla Podrida door MK.

1882

Anti-revolutionaire theorie en praktijk.
(Idem).

1882

Een zeker herkenningsteeken. (Idem).

1882

Morgen. (Idem).

1882

De ultima ratio (het laatste argument) van
koning en volk. (Idem).

1882

't Is al ellende! (Idem).

1882

Ingesmokkelde onfeilbaarheid. (Idem).
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Wiegelied. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883 No. 3). D.M. Maaldrink.

1883

Hoe dom! (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond 20 Januarij 1883). Het een
en ander over de Geheime Constitutie der
Jesuïten, door MK.

1882

Bemoediging. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883 No. 5). D.M. Maaldrink.

1882

Een verhaal uit de veertiende eeuw. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
3 Februarij 1883). MK.

1882

Bastaard-liberalen. (Idem). Olla Podrida,
door MK.

1882

Op een dikbuik. (Idem).

1882

Een gevraagd advies. (Idem).

1882

Niet meten met tweederlei maat! (Idem).

1882

Op een klooster-instituut voor jonge
juffrouwen. (Idem).

1882

De mode. (Idem).

1883

Nauwgezette voorzorg. (Idem).

1883

Grafschrift op een ongedoopt kind.
(Idem).

1883

Snoode laster. (Idem).

1883

Op een gelukkigen vader. (Idem).
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1882

Eene parabel (van Herder). (Geloof en
leven 1883: aflevering 2). D.M.
Maaldrink.

1876

Bij een zomer-morgenstond.
(Gouverneur's Oude Huisvriend 1883 No.
9). D.M. Maaldrink.

1882-1883

Bastaarden onder de onderwijzers. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
10 Maart 1883). Olla Podrida, door MK.

1882-1883

Eigenaardige argumentatie. (Idem).

1882-1883

Een gegronde reden. (Idem).

1882-1883

Eene vertolking. (Idem).

1882-1883

Kwaal en remedie. (Idem).

1882-1883

Op den dood van een aap. (Idem).

1882-1883

O Salomo! (Idem).

1882-1883

De uitvinding van het kruit. (Idem).

1882-1883

Waarom niet? (Idem).

1882-1883

Op een standbeeld van Amor. (Idem).

1882-1883

Onbegrijpelijk. (Idem).

1882-1883

Wat men meent en wat men zegt. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
17 Maart 1883). Olla Podrida, door MK.

1882-1883

Hatelings antwoord. (Idem).

1882-1883

Het onzekere en het zekere. (Idem).

1882-1883

Aan een gierigaard. (Idem).

1882-1883

Eene verontschuldiging. (Idem).

1882-1883

Eigenaardige moed. (Idem),

1882-1883

Geen argwaan! (Idem).

1882-1883

Duur genoeg! (Idem).

1882-1883

Het ruiterstandbeeld van Willem I te 's
Gravenhage. (Idem).

1882-1883

Eene schrandere opmerking. (Idem).

1882-1883

De Achilles-hiel. (Idem).

1882

Franciscus van Assisi. (Stichtelijk blaadje
No. 291).
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1882

Jaren later. (Deventer Courant. 1883:
Januari 26; Februari 9; Maart 2, 23, 30;
April 6). D.M. Maaldrink.

1882

Eene gelijkenis van Herder. (Stichtelijk
blaadje No. 292). D.M. Maaldrink.

1882-1883

Aan een leugenaar. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 21 April 1883).
Olla Podrida, door MK.

1882-1883

Eene voorwaardelijke gelofte. (Idem).

1882-1883

Valsche beschuldiging. (Idem).

1882-1883

Eene ongerijmde bewering. (Idem).

1882-1883

Vermaning tot zachtmoedigheid. (Idem).

1882-1883

Op een schilderstuk van Pieneman,
hetwelk een veldslag voorstelt. (Idem).

1882-1883

Het lievelingsgerecht voor staatslieden.
(Idem).

1882-1883

Niet oud genoeg! (Idem).

1882-1883

Klacht van Themis, wier beeld in het huis
eens rechters geplaatst is. (Idem).

1882-1883

Verzuchting van een zieke. (Idem).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

77

1883

Een hinderpaal. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 21 April 1883).
Olla Podrida, door MK.

1882

Tweeërlei schatting. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883 No. 17). D.M.
Maaldrink.

1882

Och, of er veel zoo waren! (Idem).

1874

Het sprookje van de raaf. (Gouverneur's
Oude Huisvriend 1883 No. 18). D.M.
Maaldrink.

1882

Kunstig pianospel. (Idem).

1882

Eene manie van onzen tijd. (Gouverneur's
Oude Huisvriend 1883 No. 19). D.M.
Maaldrink.

1876

Vrij en gevangen. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883 No. 21). D.M.
Maaldrink.

1882

De edelknaap en de molenaarster. (Idem).

1882-1883

Gewaarschuwd! (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 9 Juni 1883).
Olla Podrida, door MK.

1882-1883

Van verre en van nabij. (Idem).

1882-1883

Hoe men elkander aanvult. (Idem).

1882-1883

Sterk geheugen. (Idem).

1882-1883

Eene vergoeding. (Idem).

1882-1883

Eene ongepaste klacht. (Idem).

1882-1883

Eénzelfde kreet. (Idem).

1882-1883

De blauwe handschoen. (Idem).

1882-1883

Begrijpelijk! (Idem).

1882-1883

Exploitatie der zusterliefde. (Idem).

1883

Een satire van Boccaccio. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
23 Juni 1883). MK.

1875

Een sprookje uit de bloemenwereld.
(Gouverneurs's Oude Huisvriend 1883
No. 26). D.M. Maaldrink.
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1S83

De gevolgen eener verkeerde opvoeding.
(Stichtelijk blaadje No. 298). D.M.
Maaldrink.

1S83

Afgetroefd! Een verhaal van Boccaccio.
(De Volksvriend. Weekblad van
Roermond 4 Augustus 1883).

1S83

Terug, Satan! (Het Nieuws v.d. Dag.
Maandag 13 Aug. 1883). MK.

1882-1883

Twee bijbels. (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond 18 Augustus 1883). Olla
Podrida, door MK.

1882-1883

Geen leugenaar! (Idem).

1882-1883

Een prettige huishouding. (Idem).

1882-1883

Troost voor minnenden. (Idem).

1882-1883

Galgenhumor eens veroordeelden).
(Idem).

1882-1883

Zoete herinnering. (Idem).

1882-1883

Verblijdt u met de blijden en weent met
de weenenden! (Stichtelijk blaadje No.
299).

1882-1883

3 September 1783. Een geschiedkundige
herinnering. (Provinciale Overrijsselsche
en Zwolsche courant 3 September 1883).
MK.

1883

Een groot Mirakel. Een verhaal van
Boccaccio. (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond 8 September 1883). MK.
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1882

Eene al te goed verhoorde bede. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
6 October 1883). Olla Podrida, door MK.

1882

Tweederlei bedreiging. (Idem).

1883

De hemel geen hemel meer. (Idem).

1882

De reproductie van den Staten-bijbel
(Idem).

1883

Haast in de luren gelegd! (De Hervorming
27 October 1883). D.M. Maaldrink.

1883

Jagerslatijn. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883 No. 47). D M.
Maaldrink.

1882

De hoogste kracht. (Idem).

1883

Olde Triene-Meuje. (Deventer Courant.
1883: October 26; November 2, 9, 16).
D.M. Maaldrink.

1883

Voor een boerenknecht. (Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche courant. 1
December 1883). X.

1883

Het een en ander over de Mode.
(Gouverneur's Oude Huisvriend 1883:
No. 49, 50). D.M. Maaldrink.

1883

Ultramontaansche profetieën uit den
ouden en uit onzen tijd. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond 1 December
1883). MK.

1883

Altijd iets singuliers! (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1883: No. 52). D.M.
Maaldrink.

1882-1883.

Het een en ander over de geheime
Constitutie der Jesuïten. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond. 1882:
November 4, 11, 25; December 2, 9, 23,
30. - 1883: Januarij 13, 20, 27; Februarij
10, 24; Maart 3; April 14; Mei 5, 26; Juli
21; September 1; October 27; November
10; December 8, 15). - MK.

1883

Ulrich Zwingli. De hervormer van
Zwitserland. (Afzonderlijk uitgegeven
door de Vereeniging tot verspreiding van
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stichtelijke blaadjes. D.M. Maaldrink,
Emeritus-Predikant van Haastrecht.
1883

Obadja's profetie. (Het Morgenlicht.
Jaargang 1884. Woensdag 27 Februari).
D.M. Maaldrink.

1883

Ulrich Zwingli. 1 Januari 1484. - 1
Januari 1884. (De Volksvriend. Weekblad
van Roermond 29 December 1883). MK.

1883

Eene kleine herinnering. (Idem). MK.

1883

Kwik en kwak. (Uilenspiegel. 1
December 1883).

1883

Een vrijdenker. (Gouverneur's Oude
Huisvriend. Aflevering 1, 1884). D.M.
Maaldrink.

1884

(Puntdicht van Staring). (Uilenspiegel 12
Januari 1884).

1883

De invloed van de beoefening der
Wiskunde op den onderwijzer. (Repliek).
(Bijblad van de Hervorming No. 1. 28
Januari 1884). D.M. Maaldrink,
Emer.-Predt. van Haastrecht.

1883

De geschiedenis der drie zusters. Vrij
bewerkt naar Musäus. (De Volksvriend.
Weekblad van Roermond. 1883:
December 22, 29. - 1884: Januari 5, 12,
19, 26; Februari 2, 9). MK.

1883

Een Heiligenschijn. (Het Morgenlicht.
Jaargang 1884. Donderdag 13 Maart).
D.M. Maaldrink.

1883

Als Jezus u aanzag! (Donderdag 3 April).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

79

1884

Geschiedenis à la mode des Jésuites. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
23 Februari 1884). MK.

1884

Artikel 6 der Grondwet. (De Hervorming
1 Maart 1884). D.M. Maaldrink.

1884

Nog eens de kwartjesvinders. (Het
Nieuws van den Dag. Maandag 17 Maart
1884). D.M. Maaldrink.

1884

Vijf wonderlijke heiligen en één vergeten.
(De Volksvriend. Weekblad van
Roermond 15 Maart 1884). MK.

1883

Valsche schaamte. (Het Morgenlicht.
Jaargang 1884. Zondag 11 Mei). D.M.
Maaldrink.

1882

Realisme. I. Ten opzichte der kunst.
(Gouverneur's Oude Huisvriend.
Aflevering 5, 1884). D.M. Maaldrink.

1882

II. In de kunst. (Idem).

1883

Onze Vader. (Geloof en leven. 1884).
D.M. Maaldrink.

1882-1883

Benjamin Franklin. Een die zich zelven
hielp. (Afzonderlijk uitgegeven door de
Vereeniging tot verspreiding van
stichtelijke blaadjes). D.M. Maaldrink,
Emeritus-Predikant van Haastrecht.

1882

Een ongerijmde klacht. (Gouverneur's
Oude Huisvriend. Aflevering 6, 1884).
D.M. Maaldrink.

1884

10 Juli 1584. (Stichtelijk blaadje No. 315).
D.M. Maaldrink.

1884

Bidden. (Het Morgenlicht. Jaargang 1884.
Zaterdag 6 September.

1884

De zondebok. (Idem. Woensdag 17
September).

1884

Visschers van menschen. (Idem. Zondag
28 September).

1884

Praktijk op gereformeerden grondslag.
(De Hervorming 23 Augustus 1884).
D.M. Maaldrink, emer.-predt. van
Haastrecht.
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1884

Het verderfelijke der kloosters uit nog
een ander oogpunt bezien. Pastoor en
Monnik. (De Hervorming 1884: October
11, 18). D.M. Maaldrink.

1884

Hoe dikwijls? (Het Morgenlicht. Jaargang
1884. Zondag 9 November. D.M.
Maaldrink.

1884

Uit de dierenwereld. (Idem. Zaterdag 29
November).

1884

Een heel gevaarlijke tekst. (Idem. Vrijdag
12 December).

1884

De anti-revolutionaire partij en haar
zegepraal. (De Hervorming 22 November
1884). D.M. Maaldrink.

1883

Een laotst verzeuk. (Eigen Haard. 1884:
No. 45, 46, 47). D.M. Maaldrink.

1884

Kanienenköpken of de geschiedenis van
een oud-Deventersch soldaat. (Deventer
Courant. 1884: October 24, 31;
November 7, 14, 21, 28; December 5).
D.M. Maaldrink.

1884

De verwerping van den Heer
Schimmelpenninck van der Oije. - Een
naschrift. - (De Hervorming 6 December
1884). D.M. Maaldrink.

1883

Bij het einde van het oude en den aanvang
van het nieuwe jaar. (Gouverneur's Oude
Huisvriend 1884: Aflevering 12). D.M.
Maaldrink.
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1884

Een vraag, meer niet. (De Hervorming
13 December 1884). D.M. Maaldrink.

1884

Geen schaamte! (Het Morgenlicht.
Jaargang 1885. Maandag 19 Januari).
D.M. Maaldrink.

1884

De geest van Elia en de geest van Jezus.
(Idem. Vrijdag 13 Februari. Zaterdag 21
Februari.)

1884

Geen gegoten goden. (Idem. Zaterdag 28
Februari).

1884

Lijdenswanhoop en lijdenskracht. (Het
Morgenlicht. Jaargang 1885. Dinsdag 10
Maart). D.M. Maaldrink.

1884

Verbiedt het niet! (Idem. Donderdag 26
Maart).

1885

Worstelen met God. (Idem. Dinsdag 14
April. Woensdag 15 April).

1885

De groote oogst en de weinige arbeiders.
(Idem. Maandag 27 April).

1884

Bij twee kapers aan een aanstaande
moeder gezonden. (Gouverneur's Oude
Huisvriend. 1885: Aflevering 2). D.M.
Maaldrink.

1885

Alphabet der Kamerleden. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond
21 Maart 1885). MK.

1885

Naar aanleiding van vraag 12. (De
Hervorming 11 April 1885). MK.

1885

Tot geluk geschapen? (Het Morgenlicht.
Jaargang 1885. Maandag 11 Mei). D.M.
Maaldrink.

1885

Onze beschermengel. (Idem. Maandag
18 Mei).

1885

Den onbekenden God! (Idem. Zaterdag
27 Juni).

1884

Streupen. (Deventer Courant. 1885: April
24; Mei 1, 8). D.M. Maaldrink.

1880

De kracht van het ideaal. Pinksterrede.
(Onze godsdienstprediking. Jaargang
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1885: No. 10). D.M. Maaldrink,
Em.-Pred. van Haastrecht.
1885

Reisindrukken. Aan de oevers van den
Rijn. (Het Morgenlicht. Jaargang 1885.
Zaterdag 18 Juli. D.M. Maaldrink.

1885

Reisindrukken. Op de bergen. (Idem.
Zaterdag 25 Juli).

1885

Bidt zonder ophouden; (Idem. Vrijdag 31
Juli).

1885

De discipel, dien Jezus liefhad. (Idem.
Zondag 9 Augustus).

1884-1885

Pijltjes van een Boogschutter. 1-34. (De
Volksvriend. Weekblad van Roermond.
1884: November 8, 15, 22, 29. - 1885:
Januari 10, 31; April 11). MK.

1885

De kortstondigheid van eens menschen
leven. (Het Morgenlicht. Jaargang 1885.
Zondag 13 September). D.M. Maaldrink.

1885

De Christusgeest de demonen
verdrijvend. (Idem. Vrijdag 25
September).

1885

Ontevredenheid. (Idem. Maandag 12
October).

1885

Kantteekeningen op Jan Holland's ‘de
Woort en zijn kring’. (De Hervorming.
1885: Augustus 1, 8, 22; September 5,
19, 26; October 3). D.M. Maaldrink.

1875-1885

Herodes. Historisch drama in vier
bedrijven met een voor- en naspel.
(Afzonderlijk uitgegeven door A.
Rössing. 's Gravenhage 1885. October).
D.M. Maaldrink.
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1885

Gevaarlijk? (De Hervorming 17 October
1885). D.M. Maaldrink.

1885

K a l e n d e r v e r s j e s . (Op Januari. - Op
Februari. - Op Juli. - Op December).
(Deventer Almanak van Jan de Lange
voor het jaar 1886). D.M. Maaldrink.

1885

Prognosticatieversjes. Prognosticatie. - Op April. - Op Mei. Almanak, leugenzak. - Op een die in het
laatst van December jarig is. - 31
December. - Kort overzicht over het jaar
1885. (Idem).

1885

M e n g e l i n g e n . - Jachtverhalen. - Of
de heeren het zoo liever hadden? - Prettig
aanbod. - Waar hij heenging? - Een flinke
les. - Dat maakt onderscheid. Afgetroefd. - De drie wenschen. - Loop.
(Idem).

1885

Uit de geschriften van Benjamin Franklin.
(De Hervorming. 1886: Januari 9, 16).
D.M. Maaldrink.

1885

Jezus' gebed in Gethsémané. (Het
Morgenlicht. Jaargang 1886. Dinsdag 20
April). D.M. Maaldrink.

1880

Eenheid door verdeeldheid. (Onze
godsdienstprediking. Jaargang 1886: no.
5). D.M. Maaldrink, Em.-Pred. te Twello.

1884

De schat. Vrij bewerkt naar Musäus. (De
Hollandsche Illustratie. 1886: Januari 22,
29; Februari 5, 12, 19, 26; Maart 5, 12,
19, 26; April 2). D. M2.

1886

Onderschrift van ‘Candidaturen voor de
Tweede Kamer der Staten-generaal’. (Het
Nieuws van den Dag. Vrijdag 11 Juni
1886). Tweede blad. MK.

1886

Een machtwoord Gods. (Het Morgenlicht.
Jaargang 1886. Zaterdag 10 Juli). D.M.
Maaldrink.

1886

Zwaar verzocht, maar staande gebleven.
(Idem. Donderdag 22 Juli).
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1886

De goddelijke kracht der waarheid.
(Idem. Dinsdag 10 Augustus).

1886

Uit den verkiezingsstrijd. Een heel aardig
spelletje van de Poes met de Muis. (De
Hervorming 26 Juni 1886). D.M.
Maaldrink.

1885

Steeds vroolijk. Marsch. (Militair Blad.
31 Juli 1886). D.M. Maaldrink. Twello
Juni '86.

1886

Nog niet ontaard! (Idem).

1886

Colportage bij den Nederlandschen
Protestantenbond (De Hervorming 18
September 1886). D.M. Maaldrink.
Twello.

1886

Schoon, maar ook waar? (Het
Morgenlicht. Jaargang 1886. Maandag 8
November). D.M. Maaldrink.

1886

Een levensbeeld. (Idem. Dinsdag 19
November en Zondag 21 November).

1886

Pessimisme. De Prediker in zijn tijd.
(Idem. Donderdag 9 December).

1886

Pessimisme. De Prediker in onzen tijd.
(Idem. Woensdag 15 December).

1886

Pessimisme. De Prediker beantwoord.
(Idem. Zondag 19 December).

1886

Een profetie bij de wieg. (Idem. Zondag
26 December).

1886

Een lied van Ann' en Ko. (Afzonderlijk
gedrukt, naar aanleiding van de koperen
bruiloft van J.A. Coldeweij en A. van
Delden). D.
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1886

K a l e n d e r v e r s j e s . - Op Januari. - Op
Februari. - Op Juli. - Op December.
(Deventer Almanak voor het jaar 1887).
D.

1886

P r o g n o s t i c a t i e v e r s j e s . - Antonio
Magino. - Kort overzicht over het jaar
1886. (Idem).

1886

M e n g e l i n g e n . - De Gulden van
Utrecht. - In school. - Een raadsel. - Op
de catechisatie. - De nieuwsgierige
reiziger. - Nog een raadsel. - De twee
hannekemaaiers. - Een gek kon er eens
naar vragen. - Altijd baas boven baas! Wat hij nou kreeg? - Kinderlijke
onschuld. - Gestrafte begeerigheid. Koelbloedigheid. - Nog gefopt. - Snugger.
- Hoe men zonder pijn kiezen trekt. - Fijn
overlegd. - Onder dienst. (Idem).

1886

Kreupel Jantje. (Deventer Courant. 1886:
December 3, 10, 17, 24). D.M.
Maaldrink.

1887

Aan den vooravond van ....? (De
Hervorming 29 Januari 1887). D.M.
Maaldrink.

1886

Vrijaf! Cantate voor kinderkoor. Muziek
van Henri van den Berg. (Afzonderlijk
uitgegeven door de Deventer Boek- en
Steendrukkerij. 1886). D.M. Maaldrink.

1885-1886

Jan Masseur. Tooneelspel in vijf
bedrijven. (Afzonderlijk uitgegeven door
A. Rössing. Amsterdam 1887. Februari.
D.M. Maaldrink.

1886

De lichtzijde van den partijstrijd onzer
dagen. (Het Morgenlicht. Jaargang 1887.
Donderdag 10 Maart). D.M. Maaldrink.

1886

Een oude satire. (Idem. Donderdag 17
Maart).

1886

Tweeërlei levenswijsheid. (Idem. Vrijdag
15 April.)

1886

Een woord dat een schoon verleden heeft.
(Dinsdag 19 April).
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1887

Dramatische schetsen. Jan Masseur.
(Tekstboekje). (Afzonderlijk uitgegeven
door A. Rössing te Amsterdam). D.M.
Maaldrink.

1881

Een heerlijk woord van afscheid. (Onze
godsdienstprediking. Jaargang 1887 no.
7). D. Maaldrink, Em.-Predikant te
Twello.

1887

(Onze leestafel). Oud en nieuw. (De
Hervorming. 1887: Februari 19, 26; April
2). D.M. Maaldrink.

1887

In memoriam. Mr. Th. K. van
Slingerlandt. (Deventer courant 8 April
1887). M.T.

1886

Toch niet wat al te? (Het Morgenlicht.
Jaargang 1887. Zondag 1 Mei). D.M.
Maaldrink.

1887

In een valsch daglicht geplaatst. (Dinsdag
7 Juni).

1887

Oorlog. (Vrijdag 17 Juni). Twello.

1887

De zuil van Absalom. (Donderdag 23
Juni).

1887

Toeval of Voorzienigheid? (Woensdag
29 Juni).

1880-1886

Uit de Graafschap. Schetsen uit het
Geldersche dorpsleven. (Afzonderlijk
uitgegeven door Jac. van der Meer te
Deventer (Mei 1887). D.M. Maaldrink.
Twello.

1880-1886

Voorrede. (Idem).

1887-1887

De ongevallen van Juffrouw Warnegoot.
(Deventer courant 1887: Mei 13, 20, 27).
D.M. Maaldrink.
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1887

(Programma der opvoering van ‘De
weddenschap van Majoor Brandenburg’).
(Afzonderlijk gedrukt, naar aanleiding
van de groene bruiloft van J.H. Coldeweij
en H.J. Maaldrink). D.M. Maaldrink.

1887

Kritiek over Nippold's
‘Roomsch-Katholieke kerk in Nederland’.
Onze leestafel. (De Hervorming 9 Juli
1887). D.M. Maaldrink.

1887

Kritiek over Hompesch' ‘Hoe is ons
heden? Hoe zal onze toekomst zijn? Onze
leestafel (Idem. 16 Juli 1887).

1887

In appèl. (Idem. 10 September).

1887

Antwoord van Gait an zien zuster Jannao.
(Overdruk uit den Deventer Almanak
voor 1888). D.M. Maaldrink.

1887

Vraag en antwoord. (De Hervorming 22
October 1887). D.M.M.

1887

Hoe de Starvelders uitgingen om een
Dominee en met een ‘Jeude’ te huis
kwamen. Deventer courant 1887:
September 30; October 14, 21, 28). D.M.
Maaldrink.

1887

K a l e n d e r v e r s j e s . - Op Januari. - Op
Februari. - O p April. - Op Mei. - Op
Juni. - Op September. - Op October. - Op
December. - (Deventer Almanak van Jan
de Lange voor het jaar 1888). D.M.
Maaldrink.

1884

P r o g n o s t i c a t i e v e r s j e . - De goede
Piet.

1884

Kort overzicht over het jaar 1887.

1884

M e n g e l i n g e n . - Op de catechisatie.
- In de kazerne. - Een veelbelovend
zoontje. - Raadsel. - Te haastig. - Wel wat
heel kras. - Vrede houden.

1888

Om een minnigheid. (Zutphensche
Courant. 1888: April 25, 26, 27, 28; Mei
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10). D.M. Maaldrink.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

1888

Hoe de oude Lusink Mormoon werd.
(Deventer Courant. 1888: Mei 4, 11, 18).
D.M. Maaldrink.

1888

De eerste openbare voorstelling der
rederijkerskamer ‘Hierna beter’, onder
de zinspreuk: ‘Al doende leert men’.
(Deventer Courant. 1888: Juli 20, 27;
Augustus 3, 10, 17). D.M. Maaldrink.

1888

K a l e n d e r v e r s j e s . - Op Januari. - Op
Februari. - Op April. - Op Mei. - Op Juli.
- Op September. - Op October. - Op
December. - (Deventer Almanak van Jan
de Lange voor het jaar 1889). D.M.
Maaldrink.

1887

P r o g n o s t i c a t i e v e r s j e s . - Op
Maart. - Op Augustus. - Op November.
Kort overzicht over het jaar 1888.

1887

Mengelingen. - Zoo kwam het uut! Soldatenlied.

1888

Een lastpost in de familie. (Deventer
Courant. 1888: December 28. 1889:
Januari 4, 11, 18; Februari 1, 8). D.M.
Maaldrink.

1889

Nog een bijdrage tot de Roomsche
stoutigheden. (De Hervorming 16 Maart
1889). D.M. Maaldrink.

1886-1888

Kwik-me-dit, Kwik-me-dat! Schetsen uit
het Geldersche dorpsleven. (Afzonderlijk
uitgegeven door P.N. van Kampen en
zoon te Amsterdam. Mei 1889). D.M.
Maaldrink. Twello.
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1889

Zeer geachte Redacteur! (Kerkelijke
Courant 20 Juli 1889). D.M. Maaldrink.

1889

Mijn vriend Poniatowski. (Feestalbum,
uitgegeven ter gelegenheid van de viering
van het 275-jarig bestaan der
Groningsche Hoogeschool). D.M.
Maaldrink. Twello.

1889

K a l e n d e r v e r s j e s . - Op Januari. - Op
Februari. - Op April. - Op Mei. - Op Juli.
- Op September. - Op October. - Op
December. - Deventer Almanak van Jan
de Lange voor het jaar 1890). D.M.
Maaldrink. Twello.

1887-1889

P r o g n o s t i c a t i e v e r s j e s . - Op
iemand die in Januari jarig is. - Op Juni.
- Aan een vriendin op haar verjaardag.
Kort overzicht over het jaar 1889.

1887-1889

Mengelingen. - Nieuwjaar. - (IX 3.). Zwart vermoeden. - (XIII 3.). - Niet
zuinig overdreven. - Ook een eer. (XXVIII. 3.).

1889

Pergolese. (Deventer Courant 27
December 1889). D.M. Maaldrink.
Twello, 23 Dec.

1889

Poessen-Bèrend. Uit het Geldersche
dorpsleven. (Goorecht-Oldambt. 1 Januari
1890). D.M. Maaldrink. Twello.

1889

Kritiek over van Sorgens Porcelein. Onze
leestafel. (De Hervorming 11 Januari
1890). D.M. Maaldrink.

1890

Geachte redactie! (Het Nieuws van den
Dag. Vijfde Blad. 24 Februari 1890).
D.M. Maaldrink. Twello, 21 Febr. 1890.

1887-1889

De terugkomst van den koloniaal.
Tooneelspel in drie bedrijven.
(Afzonderlijk uitgegeven door P.N. van
Kampen en zoon. Amsterdam 1890).
D.M. Maaldrink.

1889

Bempe. (De Portefeuille 5 April 1890).
D.M. Maaldrink. Twello.

1890

1790 - 5 Oct. 1890. Aan Mevrouw de
Wed. Dr. Pennink, geb. Klijnpennink, op
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den Huize Bijvank te Twello. Variatie op
Evang. Gezang 160. (Deventer Dagblad.
De Koerier. Tweede Blad. Maandag 6
October 1890). D.M. Maaldrink. Twello.
1890

(Letterkundige Bizonderheden.
Cleopatra). Geachte Redakteur! (De
Portefeuille 18 October 1890). D.M.
Maaldrink. Twello 13 Oct. '90.

1890

Veegens contra Tindal.
(Goorecht-Oldambt. 15 November 1890).
Aleipie.

1890

De ‘deugdelijke’ bevelhebber. (Idem. 26
November).

1890

K a l e n d e r v e r s j e s . - Op Januari. - Op
Februari. - Op April. - Op Mei. - Op
September. - Op October. (Deventer
Almanak van Jan de Lange voor het jaar
1891). D.M. Maaldrink. Twello.

1890

P r o g n o s t i c a t i e v e r s j e s . - Op
Januari. - Op Februari. - Op Maart. - Op
April. - Op Mei. - Op Juni. - Op
Augustus. - Op September. - Wie loog
het hardst? - Op November. - Op
December. (Idem).
Kort overzicht over het jaar 1890.
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1889

M e n g e l i n g e n . - Ernst en gekheid. (V. 2.). (VII. 2.). -

1882

Raadsels. - Hoe stevig men tegenwoordig
in de groote steden bouwt. - Hoe men
Hollandsch leert. - (XXI. 1). - (XXII. 1)
- (XXII. 2). - (XXVI. 2). - Minneklacht
van een jonge vrijster. (Idem).

1891

(Cleopatra). Geachte Redactie! (Het
Vaderland Vrijdag 24 April 1891. Eerste
Blad). D.M. Maaldrink, Twello 21 April
'91.

1891

Nogmaals Cleopatra. (Idem. Woensdag
29 April). D.M. Maaldrink, Twello.

1891

Cleopatra of de zegepraal der reine zich
zelfverloochende liefde. (De Hervorming
23 Mei 1891). D.M. Maaldrink,
emerituspredikant der Nederl. Herv.
Kerk.

1891

De kaart van het land. (Het Nieuws van
den Dag. 1891: Juni 3, 4, 5, 6). M.

1891

Voor de eer van Cleopatra. (De
Hervorming 27 Juni 1891). D.M.
Maaldrink, Twello.

1889-1891

De legende van den Sprakelberg.
(Deventer Courant. 1891: April 17, 24.
Mei 1, 8, 15, 22. Juni 5, 12, 19, 26. Juli
3, 10, 17, 24). D.M. Maaldrink.

1891

Cleopatra. (Tooneelspel in vier bedrijven.
Met een portret van Mevr.
Frenkel-Bouwmeester in de titelrol.
Zutphen. W.J. Thieme & Co.). D.M.
Maaldrink.
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Levensbericht van Theodoor Marie Tromp.
Theodoor Marie Tromp werd den 7 Maart 1857 te Amsterdam geboren, en gaf zijn
geest reeds vroeg bewijzen van groote schranderheid, zoo werd het al even spoedig
duidelijk dat hij lichamelijk niet tot de gezondsten en sterksten zou behooren. Dit
noopte zijn vader dan ook hem op tienjarigen leeftijd een zeereis te doen maken, op
welke hij Petersburg, verschillende havens aan de Oostzee en Kopenhagen bezocht,
en van welke hij indrukken en herinneringen meebracht, die de keuze van zijn beroep
bestemden. Op veertienjarigen leeftijd als adelborst aan het instituut te Willemsoord
gekomen, moest hij echter reeds na twee jaren om gezondheidsredenen ontslag
vragen, en na eenige niet ernstig doorgevoerde pogingen om in een andere loopbaan
vasten voet te krijgen, scheepte hij zich in naar Zuid-Afrika, alwaar de toenmalige
president der Transvaalsche republiek, Th. Burgers, hem als particulier secretaris
aan zijn persoon verbond.
In die hoedanigheid vergezelde hij dien zoo verschillend beoordeelden staatsman
op al diens reizen door het land, op welke tochten hij niet alleen de stof opdeed voor
zijne
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latere geschriften, maar aldra zoodanig inzicht verwierf in Zuid-Afrikaansche
toestanden, dat gewichtige onderhandelingen, o.a. over de Delagoa-baai, door hem
geleid en door de Portugeesche regeering met de Christus-orde beloond werden,
terwijl na de annexatie Sir Th. Shepstone hem aanbood om tegen een salaris van 800
£ in Engelschen staatsdienst over te gaan. In zijn diepgevoelde verontwaardiging
over den ‘gronddiefstal’ sloeg hij, met opgave der redenen, het aanbod van den
overigens hem vrij sympathieken ‘gronddief’ af, wat Shepstone half spijtig, half
sarcastisch deed opmerken: ‘I respect you for such an answer, but I think you wil
repent it’. Als in zoovele opvattingen, waarin Shepstone met betrekking tot die fatale
Transvaalsche geschiedenis gedwaald heeft, dwaalde hij ook in deze.
Intusschen stond daar Tromp duizenden mijlen van de kust, zonder middelen,
zonder betrekking, in een omgeving die hem hatelijk geworden was. Een tijdlang
schijnt hij toegegeven te hebben aan een wel te verontschuldigen moedeloosheid,
maar zich vermannende, pakte hij zijn sterk geslonken bagaadje bij elkaar, en reisde
op goed geluk de Transvaal in. Nu eens speelde hij den schoolmeester over het viertal
kinderen van een Potchefstroomschen boer, dan weer trachtte hij als claim-opzichter
te Kimberley aan den kost te komen, maar zoowel zijn spotziek karakter als zijn
gezondheid speelden hem parten, en overal in ruil voor voedsel en transport zijn
diensten aanbiedende, vond hij zijn weg terug naar Kaapstad, waar hij eerst weer
door les geven in zijn onderhoud voorzag, totdat een wissel, door zijn vader
toegezonden, hem eindelijk in staat stelde naar het vaderland terug te keeren.
Ondanks de ondergane ontberingen en de vele zorgelijk doorleefde uren, sprak
Tromp over zijn Afrikaanschen
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zwerftocht, als over een tijd van nuttige beproeving, waarin hij zijn karakter leerde
stalen, en een rijke ervaring opdeed van menschen en toestanden.
Al was het hem niet gelukt zich in den vreemde een hoekje te scheppen, hij had
de eer van zijne nationaliteit en zijne principes hooggehouden tegenover een natie,
die zich op het bezit dier deugden niet weinig laat voorstaan. In het vaderland
teruggekeerd zou het spoedig blijken waarom Tromp zich zoo weinig door de
Transvaalsche bevolking voelde aangetrokken. Zijn ‘Herinneringen uit Zuid-Afrika’
werd in 1879 door de firma Brill in het licht gegeven, een boek dat toentertijd grooten
opgang maakte, en aan de levendige belangstelling die, na de annexatie, voor de
Kaapsche ‘neven’ hier te lande ontwaakt was, te gemoet kwam. Ook ‘De stam der
Ama-Zoeloe’, een boek dat een allergunstigst getuigenis aflegt van Tromp's
vertrouwdheid met het onderwerp en in hetzelfde jaar verscheen, had, ook om zijn
actualiteit, een niet minder gunstig onthaal.
Het ongunstige oordeel dat, naar aanleiding van hunne houding in den oorlog met
Secucoeni, in ‘De Herinneringen’ over het karakter der Boeren uitgesproken wordt,
werd, ruim een jaar na het verschijnen van het boek, op de vlakten van Bronkersspruit,
Langnek en Ingogo, en eindelijk door het schitterende wapenfeit van Majuba, door
de Boeren zelven op treffende wijze gelogenstraft, en hoewel Tromp te Amsterdam
in het openbaar op loijale wijze erkende gedwaald te hebben, kon deze in beperkten
kring geuite herroeping de nootlottige woorden niet ongedrukt maken, - woorden,
die den naam van den schrijver in Zuid-Afrika en bij de Transvaalsche vrienden hier
te lande onbemind maakten. Waar wij echter bij schrijvers en Afrikareizigers als
Rider Haggar en Trollope
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dat zelfde oordeel onderschreven vinden, en zelfs na Majuba, Lord R. Churchill niet
aarzelt een nog veel ongunstiger vonnis over de Boeren te vellen, kan het ons minder
verbazen dat een twintigjarige jongeling, nog onervaren in menschenkennis, door
de ruwe korst, de edele kern niet heeft weten te ontdekken.
Toch erkennen wij dat, waar de Engelschman, begrijpelijkerwijs, geen gelegenheid
laat voorbijgaan om zijn gal tegen den gehaten Boer uit te spuwen, het ons meermalen
griefde bij Tromp zoo weinig sympathie voor het lot zijner stamgenooten aan de
Kaap te vinden. O ja, hij verfoeide de annexatie en versmaadde hooghartig de
verlokkende aanbiedingen der ‘gronddieven’, maar - zoo wilde het ons voorkomen
- meer uit afkeer tegen de verdrukkers, dan uit sympathie voor de verdrukten. De
grond voor die geheele afwezigheid van sympathie moet misschien voor een niet
gering deel ook gezocht worden in zijn nauwe betrekking met, zijn bewondering
voor, en zijn dankbaarheidsgevoel jegens den door de Boeren verfoeiden president
Burgers.
Tromp was daarenboven geen bewonderaar van het vrije, primitieve leven, en hij
kon de Transvalers noode de in hun land doorgestane ontberingen overgeven.
Had Tromp alzoo de genegenheid der oudere Afrikaanders verbeurd, hij zou een
middel vinden om althans de harten der jeugdige Kapenaars weer voor zich te winnen.
Als klerk, spoedig als adjunct-commies, aan het Ministerie van Waterstaat
werkzaam gesteld, begon hij die reeks van boeken, die hem een eervolle plaats hebben
verschaft in de letterkundige wereld van ons vaderland, en hem reeds op den zeer
zeker ongewonen leeftijd van 21 jaren deden waardig zijn te worden aangenomen
als lid der Maatschappij van Letterkunde.
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Verschenen in 1879 ‘De Herinneringen uit Zuid-Afrika’ en ‘De stam der
Ama-Zoeloe’, in 1880 zag een novelle het licht: ‘Emma’, die al dadelijk bewees dat
Tromp zich in andere sferen bewoog, en er zich in tehuis gevoelde, maar die meer
door vorm dan door inhoud uitmuntte.
Liever zien wij hem weder toeven bij zijn herinneringen. In 1881 verscheen de
uitstekend geslaagde novelle: ‘De roos van Kimberley’, waarmee Tromp in één slag
den naam van den Hollandschen Bret Harte veroverde en verdiende. T'is een los en
toch boeiend, vlug en toch met zorg en smaak geschreven verhaal, dat de personen
en toestanden in de diamantmijnen op levendige wijze teruggeeft. Het is, in onze
oogen, de beste vrucht van des schrijvers pen op het gebied der romantiek, en dat
wij in deze meening niet alleen staan, bleek ons uit een ons welwillend ter inzage
gegeven schrijven van professor Mansfelt te Stellenbosch, waarin deze onvervaarde
strijder voor de Hollandsche taal onder de meest gevraagde boeken uit de Hollandsche
bibliotheek, naast vertalingen van Dickens, ook ‘De Roos van Kimberley’ noemde.
In datzelfde vruchtbare jaar 1881 kwamen nog twee werken van Tromp in het
licht: Manga. Een verhaal uit de Transvaal", en ‘Fernando. De Kaapsche
olifantenjager’, welk laatste als jongensboek een roemvol bestaan leidde.
Tusschen 1882 en 1884 verschenen nog ‘Het Spookhuis’, ‘De Diamantdelvers’,
‘De Twee Broeders’ en ‘De Hut op den Arendsberg en andere novellen’.
In de drie eerstgenoemde werken worden weder met bekwame hand, op Tromps
boeiende en levendige wijze, Zuid-Afrikaansche toestanden, personen en types
geteekend. De laatste bundel bevat een viertal novellen, die onder het beste mogen
gerekend worden wat de vaardige pen van den jongen ambtenaar voortbracht. ‘De
Hut
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op den Arendsberg’, maar vooral ‘Lizzy’ kunnen naast de beste schetsen van Bret
Harte gesteld worden. ‘De levensgeschiedenis van Samuel Laurenz’ is een uitstekende
- zij het dan ook vluchtig neergeworpen - karakterstudie, en ‘De lotgevallen van den
heer Karel Haspel’ zijn daarom van belang, omdat die schets meer dan eenige andere
de persoonlijke ervaringen van den schrijver schijnt terug te geven. Zij geeft ook het
best den sleutel tot de antipathie tegen de Boeren, die Tromp, al zou de novelle ‘De
twee Broeders’ anders doen gelooven, nooit geheel heeft kunnen overwinnen.
Men geloove intusschen niet dat Tromp, bij zijnen letterkundigen arbeid, zijne
verplichtingen als ambtenaar vergat. Zijne meerderen roemden steeds zijn ijver, en
droegen hem werkzaamheden op van gewichtigen en veelomvattenden aard, die hij
steeds tot een goed einde bracht.
Na 1885 kwam de pen tot rust. Wel verscheen in het tijdschrift ‘Nederland’ nog
een hoopvolle ‘Haagsche novelle’ maar de verdere letterkundige werkzaamheid van
Tromp bepaalde zich voor het uitwendige tot losse stukjes en critieken in tijdschriften
en dagbladen. Niet dat hij werkeloos was. Hiertegen pleit meer dan voldoende een
lijvige bundel aanteekeningen, enz. onder zijne nagelaten papieren gevonden; helaas
te los ontworpen, dan dat uit dezelve een samenhangend geheel zou te vormen zijn,
maar die toch getuigen van het voornemen, waarmee hij omging, om nog eenmaal
een standaardwerk samen te stellen, waarin hij al zijn ervaring, denken en bespiegelen
zou neerleggen. In de laatste maanden van zijn leven werkte hij eenige dier
aanteekeningen uit voor de Soerabaya-Courant, eene correspondentie, waarin hij nu
eens zijn dartelen luim botviert, dan weer in een ernstig betoog zijn meesterschap
toont over onderwerp
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en stijl. Eenige dier brieven kunnen gerustelijk met de beste ‘Haagsche Omtrekken’
van Damas wedijveren.
De jaren van letterkundigen bloei waren voor Tromp schoone jaren. Gevierd door
een breede schaar van vrienden, gezocht in alle - ook in de beste - kringen en zijne
bescheiden lauweren plukkend, leefde hij zorgeloos daarheen.
Bekend als veeleischend en moeielijk op het punt van vrouwen, gaf hij zich echter
spoedig gewonnen toen hij mejuffrouw Nelly Dyserinck ontmoette, en als gevolg
dezer ontmoeting werd in 1883 te Haarlem een huwelijk voltrokken dat vol schoone
beloften was voor de toekomst. Het echtpaar richte zich te 's Gravenhage in, en al
spoedig werd de gastvrije woning een middelpunt, waar vrienden en vriendinnen
gaarne bijeenkwamen. Ook de kleinere huisgenooten bleven niet weg, ja, noodzaakten
hem al spoedig naar een ruimere woning om te zien.
Toen, als Tromp vele zijner dierbaarste wenschen vervuld zag en hij, na ontslag
genomen te hebben uit zijne betrekking, den tijd en de middelen bezat om toe te
geven aan de neigingen en liefhebberijen, die hij als man van smaak en talent
koesterde, - toen openbaarden zich de eerste ernstige verschijnselen der ziekte, die
zijne krachten verlamde, zijn gestel langzaam ondermijnde, zijn levenslust knakte
en hem eindelijk noodlottig werd. Wat heeft de arme kerel geleden door en gestreden
tegen die onverklaarbare matheid, die hem al meer en meer overmande, wat al
geneesheeren geraadpleegd, en leefregels gevolgd! En hoe aandoenlijk wordt, met
het oog op het noodlottige einde, zijn gestadig wijzen op zijn gestoord zenuwgestel,
als verzachtende omstandigheid voor de werkeloosheid, die hem wel eens goedaardig
door zijn vrienden verweten werd! Hoezeer die werkeloosheid hem tegen de borst
stuitte, bewees hij, door telkens als de
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gelegenheid zich voordeed, naar bezigheid te grijpen. De directiën van de Haagsche
Hulpbank en van den Haagschen Kunstkring zullen gaarne getuigen, dat zij in Tromp
een even ijverig als verstandig bestuurslid verloren hebben, en toch weet ik hoe
krachtig hij zich vaak moest aangrijpen, om in de vervulling der aanvaarde
werkzaamheden niet te kort te schieten!
En wat nu nog te zeggen van Tromp als echtgenoot, vader en vriend!
Niets kon hem driftiger maken dan wanneer een of andere vroegwijze jongeling
of cynische vriend een oordeel velde over de vrouwen in 't algemeen. ‘Gij beleedigt
uwe moeder, uwe vrouw, mijne vrouw!’ kon hij dan uitroepen, en hij nam de partij
der aangevallenen met een warmte, die een hoog denkbeeld gaf van de eischen, die
hij zich zelven als echtgenoot stelde.
Ook de telkens wederkeerende neiging om met zijne vrienden over opvoeding van
gedachten te wisselen, bewees dat hij zijn plichten als vader niet met een luchtig hart
opvatte.
En hoevele vrienden zijn er die zouden kunnen getuigen van zijn goed hart en de
bekoorlijkheid van zijnen omgang! Had hij eenmaal genegenheid voor iemand
opgevat, hij liet hem niet meer los, en weinigen weerstonden de hartelijkheid, waarmee
hij tot komen noodigde. Alleen waar hij onrecht zag of meende te zien, kon hij
opvliegen, en dan werd zijn woord al ras tot daad, tot manhafte daad.
Wat zijn onderhoud dat aantrekkelijke en boeiende verleende, was niet alleen de
gezonde opvatting die hij van vele zaken bezat, en de soms verrassende juistheid
zijner gevolgtrekkingen, maar ook de geestigheid en humor, ongezocht, gemakkelijk
en onuitputtelijk, die zijne ge-
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sprekken doortintelden. ‘Als er een dag omgaat dat ik niets bij den apotheker laat
halen, laat deze vragen of er ook iemand tehuis ongesteld is’, - zoo spotte hij over
zijn aanhoudend gebruik van geneesmiddelen, en zoo zijn er tal van puntige gezegden
die onder zijne familiebetrekkingen nog van hem in omloop zijn.
Zijn satire, eenmaal gaande gemaakt, kon scherp en onmeedoogend zijn, en waar
hij ingebeelde gewichtigheid, kleingeestigheid of verregaand egoïsme zag, vond hij
het zelden noodig zijn lust tot hekelen te bedwingen, evenmin als hij zwijgen kon,
wanneer hij iets zag aangevallen, dat in zijne oogen goed of schoon was.
‘Carmen’ was zijn geliefkoosde opera, en zelden verzuimde hij de gelegenheid
die naieve uiting en dat aangrijpende spel der ontketende hartstochten te gaan
bewonderen. Dickens, Bret Harte en Labiche waren zijne meest geliefde schrijvers,
biljarten zijne meest geliefde en eenige uitspanning op sportgebied, terwijl hij nu en
dan enkele dagen op reis ging, om zijn verlaten tehuis eens recht diep te gaan
betreuren.
Ach, dat wij moeten spreken van zooveel goeds dat was, van een braven kameraad,
een goed en edel mensch, wiens lippen thans gesloten zijn!
Mogen deze regelen de herinnering aan den overledene wakker roepen bij zijne
vrienden, en hen in het drukke gewoel van dit leven een oogenblik doen verwijlen
bij vervlogen dagen, toen zij zoo goed wisten, waarheen hunne schreden te moeten
wenden om een verstandig of een geestig woord te hooren, een hart te vinden dat
warm medeklopte in dagen van blijdschap, een gemoed dat medetrilde in dagen van
spanning en druk.
W.F. MARGADANT.
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Levensbericht van Mr. Joan Lodewijk Gerhard Gregory.
Joan Lodewijk Gerhard Gregory werd den 14den April 1808 te Laubegast, gemeente
Leuben, nabij Dresden in Saksen geboren.
Hij had tot grootvader Johann Ludwig Gregory, den 31sten December 1731 te
Berlijn geboren en den 5den April 1789 door den koning van Pruisen benoemd tot Zr.
Ms. Resident bij de stad Amsterdam, alwaar hij den 11den November 1803 is overleden
als Resident, Geheim-Commercien-Rath en Consul-Generaal van den koning van
Pruisen.
Zijn vader was Jacob Adriaan Gregory, die in den revolutionairen tijd naar
Duitschland was uitgeweken en aldaar in het huwelijk trad met Christina Frederika
Flade. Zijne ouders begaven zich naar Nederland toen hij den leeftijd van vijf jaren
bereikt had, en vestigden zich met der woon te Doesburg.
Aldaar bracht Gregory zijne jeugd door, aldaar genoot hij zijne eerste opleiding.
Voorliefde voor die Geldersche landstreek en belangstelling in de plaats zijner
jongelingsjaren bleef hij zijn leven lang gevoelen. Van deze be-
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langstelling gaf hij nog op 78-jarigen leeftijd een dubbel blijk, door het schrijven
van twee geschiedkundige opstellen: Doesburg aan den IJssel, niet te verwarren met
Duisburg1 aan den Rijn, en Herinneringen uit de dagen mijner jeugd omtrent
Doesburg2.
Op zijn zeventiende jaar vertrok hij naar de Utrechtsche Hoogeschool om zich op
de rechtsgeleerdheid toe te leggen, en dat zulks met gunstigen uitslag geschiedde,
bleek weldra uit het summa cum laude dat telkens, bij elk examen en bij zijne publieke
promotie op 10 December 1832, hem ten deel viel.
Steeds achtte hij het een groot voorrecht, aldaar behalve de lessen der rechtsgeleerde
faculteit ook die van den hoogleeraar van Heusde te hebben gevolgd, aan wiens
voortreffelijk onderwijs hij een bijzonderen en blijvenden invloed op zijne vorming
toekende. Hij dweepte schier met dezen leermeester, die de studenten wist te bezielen
tot al wat goed en edel was, en wiens boeiende voordracht hun de Grieksche oudheid
zoo aanschouwelijk voorstelde, alsof zij met hem de straten van Athene
doorwandelden. Hij herdacht met ingenomenheid, hoe de colleges van van Heusde,
door toevloed ook uit andere academiesteden, soms zóó bezet waren, dat de jongelui
op den grond plaats namen met de portefeuilles op de knieën3.

1

2
3

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vroeger van Mr. Is. An.
Nyhoff en P. Nyhoff, thans van Dr. R. Fruin, 3e Reeks, 3e Deel bl. 161 vlgg. Ook opgenomen
in het Nieuws- en Advertentieblad voor Doesburg en omstreken van 1886.
Nieuws- en Advertentieblad. Ibidem.
Achter zijne Dissertatie, In quo nonnulla juris hodierni loca explicantur vindt men o.a. de
thesis: Praeclare et vere Cl. van Heusde, Brieven over het Hooger Onderwijs pag. 213: ‘Ik
ken geene vrijheid die niet zelfstandig is, maar ook geene zelfstandigheid die niet van jongs
af langzamerhand door oudermin, door vriendschap, door liefde kracht heeft gekregen’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

97
In 1830 vatte hij op 's konings roepstem de wapens op tot verdediging des lands en
nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht, in de compagnie Vrijwillige Jagers der
Utrechtsche Hoogeschool. In zijne jeugd zeer zwak van gestel, - zóó zelfs dat twee
geraadpleegde geneeskundigen van oordeel waren, dat hij den leeftijd van veertien
jaren niet zoude overschrijden, - en ook nog aan de academie veel door hoesten
gekweld, had het krijgsmansleven een zeer gunstigen invloed op zijne gezondheid.
Hij roemde gaarne den frisschen, vaderlandschen geest die destijds heerschte, en
waardeerde daarbij steeds de goede zijden van de militaire loopbaan. Vaak gaf hij
mij te kennen, dat de orde en netheid die in meer dan gewone mate hem eigen waren,
de gewoonten om nimmer tot morgen uittestellen wat heden kon geschieden, en om
nooit door een ander te laten doen wat hij zelf kon verrichten, in den wapenrok waren
geleerd. En wanneer hij nog in zijn laatste levensjaar bij menig gesprek den
persoonlijken dienstplicht met warmte voorstond in 's lands belang, zoo kwamen
ook de persoonlijke ervaringen van de jaren 30 en 31 dat betoog steunen.
Na de promotie vestigde Gregory zich in 1833 te 's Gravenhage als advocaat bij
het Hoog Gerechtshof, en mocht het geluk hebben aldaar werkzaam te zijn onder
den voornamen advocaat J.C. Faber van Riemsdijk. De leiding van dezen
buitengemeen schranderen en ervaren rechtsgeleerde stelde hij op hoogen prijs, en
toen hij in 1864 eene Levensschets van hem schreef voor de Handelingen dezer
Maatschappij, besloot hij die met de woorden: ‘dat Faber van Riemsdijk een hoogst
merkwaardig man was, zooals er niet velen worden aangetroffen’.
Drie jaren oefende Gregory de rechtspraktijk te
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's Gravenhage uit, en nadat zijne behandeling van de moeilijke zaak der geldsnoeiers
van Ulm meer bijzonder de aandacht had getrokken, werd hij bij Kon. Besl. van 20
Februari 1836 benoemd tot substituut-officier bij de Rechtbank van eersten aanleg
te Hoorn.
Het volgende jaar trad hij in het huwelijk met Johanna Maria Hoogeveen, oudste
dochter van Henricus Theodorus Hoogeveen, geneesheer te Doesburg1.
Bij Kon. Besluit van 16 September 1838 werd Gregory benoemd tot
Advocaat-Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof in Drenthe, en toonde zich voor
dien werkkring ten volle berekend. Te Assen nam hij ook deel aan een letterkundig
gezelschap waarvan leden waren: de procureur-generaal Servatius, met wien hij bij
uitstek harmonieerde, de president Gratama, de raadsheer Pan, Ds. Benthem
Reddingius, Dr. W.J. Nassau en weldra ook de toen jeugdige advocaat en latere
hoogleeraar de Wal, thans mede overleden.
Deze waardige man had de goedheid, mij nog kort voor zijn overlijden als zijne
persoonlijke herinnering aan Gregory uit dien tijd het volgende te melden: ‘Te Assen
bewonderde ik de keurige inkleeding van de requisitoren door G. in strafzaken
uitgesproken en de uitstekende wijze waarop hij van de uitspraken van het Hof van
Cassatie partij wist te trekken. In het Hof zaten ettelijke zeer bekwame Juristen, doch
de meesten waren in de praktijk van strafzaken geheel onervaren; crimineele zaken
waren bovendien vóór October 1838 te Assen niet behandeld. De duidelijke en toch
welsprekende wijze waarop Gregory de feiten wist in het licht te stellen en aan de
wet te toetsen, lokte

1

Deze was een kleinzoon van Henricus Hoogeveen, den geleerden schrijver de particulis
Graecis enz.
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algemeene toejuiching; het publiek was niet gewoon zulke pleitredenen te hooren’.
Na anderhalf jaar de betrekking van advocaat-generaal te Assen bekleed te hebben,
werd hem door den Minister van Justitie van Maanen de post van Referendaris bij
het Dept. van Justitie aangeboden. Gregory verklaarde zich bereid en werd bij Kon.
Besluit van 8 April 1841 tot die betrekking benoemd.
De vier jaren van zijne werkzaamheid aan het Dept. van Justitie waren niet de
gemakkelijkste zijns levens. Wel ontbrak het hem allerminst aan blijken van
waardeering van de opvolgende Ministers van Maanen, van Hall en de Jonge van
Campens-Nieuwland, wel genoot hij door plichtsbetrachting en hulpvaardigheid de
algemeene achting der ambtenaren, maar zijne betrekking was bijzonder zwaar en
moeielijk. Er was destijds slechts één Referendaris aan het Dept., zoowel met de
wetgeving als met de leiding van een groot deel der administratie belast. De bijzondere
nauwgezetheid van Gregory verzwaarde zijne taak aanmerkelijk; zijn
rechtvaardigheidsgevoel en zijn vast karakter bezorgden hem wel eens moeielijke
oogenblikken.
Met groote vereering gewaagde G. steeds van den Minister van Maanen, en deze
wederkeerig schonk aan den jeugdigen referendaris veel vertrouwen. Het geheim
om beknopt te zijn zonder duister te worden, om de kern eener zaak aan te vatten
met vermijding van al wat overbodig is - iets wat hem later bij zijne conclusiën voor
den Hoogen Raad zoo bijster te stade kwam - heeft hij aanvankelijk door van
Riemsdijk, later vooral door van Maanen geleerd.
Gregory zelf verhaalt in zijne bovengenoemde levensschets van eerstgemelde, hoe
deze bij zijn zwager, den
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advocaat Fannius Scholten in geene zachte school ging, hoe Scholten meermalen het
door van Riemsdijk gestelde voor zijne oogen in stukken scheurde, en hoe van
Riemsdijk later steeds met diepe erkentelijkheid over die handelingen sprak en
dááraan dank weet wat hij later geworden was.
Iets dergelijks gebeurde aan Gregory bij van Maanen. Hij had zich, kort na zijne
komst aan het Dept., veel moeite gegeven om eene belangrijke zaak van alle zijden
te bezien, haar aan wetgeving, rechtspraak en wetenschap te toetsen, en hij had zijne
beschouwingen in een uitgebreid stuk aan den Minister voorgelegd. Hij meende
eenige voldoening van dien arbeid te mogen verwachten, en toen hij des anderen
daags in van Maanens kabinet bescheiden werd, volgde hij den bode met opgewekten
tred. De oude staatsman echter gaf hem het geheele stuk doorgehaald terug, en voegde
daarbij alleen op nadrukkelijken maar welwillenden toon: ‘Gregory, wie veel klapt,
heeft veel te verantwoorden. Ge moet altijd den spijker trachten te vinden waaraan
het oor van het kannetje hangt, en wanneer ge dien gevonden hebt, u dáártoe bepalen’.
Het bewind van den Minister van Hall gaf aan Gregory nog bijzondere zorgen en
bemoeiingen. Uitnemend ervaren in burgerlijk en handelsrecht, was van Hall geen
criminalist, en geruimen tijd begaf G. zich elken avond bij den Minister om hem met
het aanhangige ontwerp van een wetboek van strafrecht gemeenzaam te maken en
de beginselen daarvan uiteen te zetten. Toen kwam het jaar 1843, waarin van Hall
de portefeuille van Financiën met die van Justitie vereenigde. Overtuigd van Gregory's
kunde en zeer treffende bewijzen hebbende van diens vast en onkreukbaar karakter,
riep hij hem tot zich. Hij gaf hem te kennen, dat het Dept. van Financiën in de
toenmalige hoogst moeielijke omstandig-
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heden, al zijn zorg en al zijne krachten eischte; dat hij aan Justitie dus niets kon doen
en zelfs den tijd miste de stukken te lezen; maar dat hij, in vol vertrouwen op Gregory,
blindelings zou teekenen wat deze hem voorlegde. Dit buitengewoon vertrouwen
werd niet beschaamd, doch het was voor Gregory eene ware verademing, toen hij
van deze buitengewone verantwoordelijkheid ontheven werd.
In 1842 erkende de Koning zijne verdiensten door hem te benoemen tot Ridder
van den Nederlandschen Leeuw, en in 1845 zeide hij het Dept. van Justitie vaarwel
en verwisselde zijne betrekking met die van advocaat-generaal bij den Hoogen Raad.
Met de HH. van Maanen, Deketh en Arntzenius deelde hij de gewichtige
werkzaamheden bij het Parket van het hoogste rechtscollege, en wel zóó dat zijn
aandeel het leeuwendeel was. Dadelijk toch werd hij ingedeeld bij de Kamer voor
burgerlijke zaken, en daar de Proc.-Gen. van Maanen zich de behandeling had
voorbehouden van de gedingen waarin de Staat of het Bestuur der Registratie en
Domeinen partij waren, bleef G. met de behandeling van al de overige civiele
cassatiezaken en van de Surinaamsche appellen belast. Men houde daarbij in het oog,
dat de jurisprudentie naar de destijds nieuwe wetboeken nog grootendeels moest
gevormd worden.
Met stalen ijver stelde hij zich op de hoogte en deed dit met zóó gelukkigen uitslag,
dat de Hooge Raad in 99 van de 100 gevallen zijne conclusiën volgde. Zóó werd hij
de civiele jurisprudentie van den Hoogen Raad1.

1

Voor de schets van zijne werkzaamheden bij den Hoogen Raad is dankbaar gebruik gemaakt
van mededeelingen mij welwillend verstrekt: door Mr. Römer, zijn lateren ambtgenoot en
daarna Proc.-Gen. bij dat rechtscollege, door Mr. Kappeyne van de Copello die in zoo menig
pleidooi met hem van gedachten wisselde, en door zijn oudsten zoon, Mr. A.F.L. Gregory,
thans 's vaders opvolger.
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Gedurende 22 jaren heeft Gregory aan dat gewichtig ambt zijne beste krachten gewijd,
en deed hij alléén het werk dat thans over verschillenden verdeeld is.
Zijne conclusiën munten uit door helderheid en zaakkennis. Het was zijne
gewoonte, achterwege te laten alles wat niet rechtstreeks tot de zaak behoorde, maar
de rechtsvraag of rechtsvragen zelve waarop het in cassatie aankwam, tot in den
diepsten grond na te gaan; de wetsartikelen welker schending of verkeerde toepassing
bij de memorie was beweerd, werden steeds met het oog op het geheele rechtsinstituut
door hem behandeld en onderzocht.
Even stelselmatig en regelmatig als Gregory in alles was, was hij ook in het
bewerken van zijne conclusiën. In den regel las hij de stukken slechts éénmaal, maar
zeer langzaam, streepte met potlood aan wat hem het belangrijkste voorkwam, en
herlas dan alleen het aangestreepte. Hij overdacht vervolgens de zaak, las daarna
hetgeen over het rechtspunt geschreven was, en zette zich eerst neder om zijne
conclusie op schrift te brengen wanneer hij haar geheel, woord voor woord, in het
hoofd had.
Op de taal was hij bijzonder keurig en waardeerde die eigenschap in de pleiters.
Letterkundig-historisch onderzoek was hem steeds eene ontspanning, en de getuigenis
die hij in de meergemelde levensschets omtrent van Riemsdijk aflegde: ‘de taal was
hij ten volle meester; bij uitnemendheid kende hij de kracht en de ware beteekenis
der woorden’ - is geheel op hem zelven van toepassing.
Van de rechtsliteratuur maakte hij veel werk. Geen geschrift van eenig belang dat
onder zijn bereik kwam, verzuimde hij te raadplegen, en wanneer bij de pleidooien
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een nieuw, pas verschenen werk werd aangehaald, was hij dadelijk gereed dat voor
het parket te verkrijgen. Inderdaad werd hij de eigenlijke schepper van de rijke
bibliotheek van het parket van den Hoogen Raad. Hoeveel hart hij voor die
verzameling en voor zijne vroegere betrekking gehouden had, bleek nog na zijn
overlijden, toen, overeenkomstig zijn uitdrukkelijk verlangen, een belangrijk deel
van zijn eigen boekenschat aan die bibliotheek geschonken werd.
Had hij eenmaal zijne overtuiging gevestigd, dan bleef hij daaraan getrouw ook
in de enkele gevallen dat de Hooge Raad met hem van meening verschilde, en kwam
bij eene latere behandeling derzelfde rechtsvraag er rond voor uit, dat hij meende bij
zijne zienswijze te moeten volharden. Dit was o.a. het geval met de uitlegging van
art. 18 Wetb. van Koophandel, waar hij niettegenstaande twee arresten in strijd met
zijne conclusiën waren gewezen, bij eene derde behandeling der rechtsvraag
verklaarde, de leer van de Hoogen Raad ‘te zullen blijven bestrijden, in de innige
overtuiging dat deze vroeg of laat van zijne leer zoude terugkomen1.
Het valt buiten het kader van eene levensschets voor de Mij van Letterkunde, om
de juridische waarde der conclusiën van Gregory nader ter toetse te brengen2.
Zijne werkzaamheid bij het hoogste rechtscollege kan niet beter gewaardeerd
worden dan geschied is in de

1
2

Ned. Rechtsspraak Deel 43 § 14 b. 91.
Hijzelf hechtte er aan, de auteur te zijn van de jurisprudentie van den Hoogen Raad, waarbij
de rechter zich ratione materiae alleen dan aan de zaak onttrekt wanneer deze tot eens anders
(administratieve) bevoegdheid behoort, en niet wegens eigen onbevoegdheid. Van overwegend
belang was ook zijne conclusie in de moeielijke zaak van het Sint Anthony Gasthuis tegen
de gemeente Leeuwarden, beslist bij arrest van 8 Febr. 1861 (van den Honert, Gemengde
Zaken XVIII : 29-75).
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welsprekende rede, door den President van den Hoogen Raad Mr. de Greve gehouden
in de openbare algemeene vergadering van 8 April 1868, ter installatie van G's
opvolger.
De uitmuntende rechtsgeleerde die, even als zijn voorganger Mr. Donker Curtius
van Tienhoven, den arbeid en den persoon van Gregory bijzonder hoog schatte,
schetste met warmte wat deze gedurende 22 jaren voor den H.R. was geweest. Uit
die rede1 moge, na het reeds gezegde, nog het volgende aangaande G's conclusiën
eene plaats vinden:
‘Al het feitelijke werd daarin zoo beknopt, zoo juist en zoo nauwkeurig
medegedeeld, dat men zich op eene geheel getrouwe voorstelling gerust kon verlaten,
en menig anders zeer omslachtig onderzoek aanmerkelijk werd bekort. Zijn oordeel
over de rechtsvragen waarop het hoofdzakelijk aankwam, en die hij in het helderste
licht stelde, getuigde evenzeer van zijn gezond verstand, zijne grondige rechtskennis
en zijne rijke ervaring.
De keur der rechtsliteratuur vond men daarbij met groote volledigheid en
onpartijdigheid, doch zonder overdaad, opgegeven. Meesterlijk vooral was steeds
zijne aanwijzing van datgene waarop het in cassatie uitsluitend aankwam, en zijne
terzijdestelling van al wat, hoe belangrijk ook bij de behandeling voor den over de
feiten oordeelenden rechter, echter bij den H.R. niet meer in aanmerking mocht
komen.....
In het bijzonder bleek het nut en de invloed van Gregory's voortreffelijke
voorlichting bij de behandeling der appellen uit de kolonie Suriname, eene der
moeielijkste werkzaamheden onzer Kamer voor burgerlijke

1

Weekblad van het Recht No. 2990.
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zaken; te moeielijker wegens de groote bezwaren, verbonden aan de opsporing van
hetgeen thans nog in die kolonie als recht geldt; te moeielijker vooral, naarmate het
uiterst gering getal van hen die nog de oud-Hollandsche praktijk en wijze van
procedeeren hebben beleefd en gekend, meer en meer afneemt, en weldra zal zijn
uitgestorven. Hoeveel licht hier G.'s nauwkeurige ontwikkeling en heldere voorstelling
over menig ingewikkeld en duister West-Indisch geding verspreidde, bleek vooral
wanneer wij zijne voorlichting misten in die (gelukkig slechts zeldzame) Surinaamsche
appellen waar het O.M. niet behoefde te concludeeren.’
Tweederlei getuigenis in diezelfde openbare vergadering over G. gegeven, verdient
nog herinnering.
De Procureur-Generaal van Maanen: ‘Hij was een rechtsgeleerde van den eersten
rang, altijd onvermoeid in zijne studie.’
De President de Greve: ‘Van eene nauwgezetheid en eene nauwkeurigheid als de
zijne heb ik nimmer de wedergade gevonden’.
Op den 14den October 1849 overleed G's geliefde echtgenoote, en ook wegens de
dubbele zorg die hij in de eerstvolgende jaren voor zijne kinderen te dragen had,
maakte hij bezwaar om het lidmaatschap te aanvaarden van de Staatscommissie
belast met het onderzoek der ontwerpen, strekkende om in de Nederlandsche
West-Indische Bezittingen de Nederlandsche wetgeving in te voeren, met die
wijzigingen welke door de plaatselijke omstandigheden werden gevorderd. Ofschoon
blijkens Missive van den Minister van Kolonien van den 9den September 1852 de
keus het allereerst op hem was gevestigd, meende hij die vereerende maar
veelomvattende taak destijds niet op zich te mogen nemen.
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Den 13den Juli 1853 ging hij een tweede huwelijk aan met Jonkvrouwe Jacoba Cornelia
Beelaerts van Blokland, jongste dochter van Jhr. Mr. Gerard Beelaerts van Blokland,
- als Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Minister van Financien, Lid en
vroeger Secretaris van den Raad van State niet onbekend.
Bij Kon. Besluit van 24 September 1853 (Staatsblad No. 106) werd Gregory
benoemd tot lid eener Staatscommissie tot het beramen der grondslagen, welke bij
de wet tot regeling eener nieuwe rechterlijke inrichting zullen worden gevolgd.
Ook was hij, krachtens Kon. Besluit van den 22sten April 1858 no. 78, lid van de
bij het Departement van Binnenlandsche Zaken bestaande adviseerende Commissie
voor de zaken betreffende de stichtingen voor het onderwijs.
Zijne vrije uren wijdde hij gaarne aan geschiedenis en numismatiek, en vond nog
gelegenheid eenige vruchten van zijn onderzoek openbaar te maken.
Zoo plaatste hij twee vertoogen over den vice-admiraal Wemberich van Berchem
in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde van Is. An.
Nijhoff1.
Zoo ontving hetzelfde tijdschrift van hem een opstel over Martinus Gregorii of
Goris, den laatsten Kanselier van Gelderland2.
Zoo gaf hij in 1864 afzonderlijk uit: Mr. J.C. Faber van Riemsdijk in de maand
November 1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1813’.

1

2

Deel VIII: 273 vlgg., X: 71 vlgg. Voor dezen zeeheld heeft hij in 1885 met zijn eenigen
broeder, den vice-admiraal F.A.A. Gregory, gesteund door bijdragen van het Koninklijk
Huis en enkele belangstellenden, een marmeren gedenkteeken opgericht in de Groote of St.
Martini-kerk te Doesburg.
Nieuwe Reeks, Deel IV, 344 vlgg.
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Een niet onbelangrijk munt- en penningkabinet had hij van lieverlede bijeengebracht.
Te dien opzichte viel hem in 1859 eene verrassing te beurt waarvoor hij bijzonder
gevoelig was.
Het bekende, langdurige geding van de gemeente Leiden tegen den Staat, rakende
de droogmaking van de Haarlemmermeer, was destijds in cassatie aan de uitspraak
van den Hoogen Raad onderworpen. In vijf cassatiemiddelen werden niet minder
dan 98 wetsbepalingen als geschonden of verkeerd toegepast aangehaald. Voor de
gemeente Leiden werd door de advocaten Lipman en Metman, voor den Staat door
Faber van Riemsdijk en Donker Curtius gepleit. Bij uitzondering was Gregory en
niet de Procureur-Generaal met de waarneming van het O.M. belast.
Nu was van wege het Rijk op het groote werk van de droogmaking van de
Haarlemmermeer een gedenkpenning geslagen1, waarvan de Hooge Raad een
exemplaar ontvangen had. Deze penning werd, nadat de Hooge Raad overeenkomstig
de conclusiën van het O.M. uitspraak had gedaan, door den president namens het
college aan Gregory tot gedachtenis geschonken, daar hij de grootste moeite aan de
zaak had besteed.
Ten tijde dat Gregory de betrekking van advocaat-generaal bij den Hoogen Raad
bekleedde, is hij viermalen aangezocht om hetzij voor Hervormde Eeredienst, hetzij
voor Justitie als Minister op te treden. Steeds heeft hij aan die verleiding wederstand
geboden en voor eene Ministerieele betrekking bedankt.
Niet omdat de staatkunde hem onverschillig was of

1

Zie Mr. J. Dirks, Nederlandsche penningen van 1813-1863, II 132-134, no. 734.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

108
weinig belang inboezemde. Verre van daar. Maar hij kende zich zelf en meende met
zijne gaven en krachten in anderen werkkring nuttiger te kunnen zijn voor zijn Land
en zijn Koning.
In het staatkundige was hij voorstander van een krachtig gezag. Niet dan na rijp
beraad en zorgvuldig onderzoek zou hij zijne stem geven aan iets wat men hem, naar
den waan van den dag, als ‘dringend noodige hervormingen’ aanprees. Hij had een
warm hart voor het volk, en juist daarom een afschuw van volksvleiers en
volksmenners. Hij was overtuigd, dat de toepassing der leus ‘alles door het volk’
eene onmogelijkheid is, en dat de pogingen in die richting het volk en het land ten
verderve voeren. In eerbiedige en warme gehechtheid aan den Koning en aan het
Huis van Oranje kon Gregory worden geëvenaard, maar niet overtroffen. Geen
persoonlijk offer was hem dáárvoor te groot. Daarom was het juist voor hèm een
zeer moeielijk oogenblik, toen de Koning eenmaal (1866) zelf hem verzocht, ja
gelastte, zijn Minister van Justitie te worden, aan dit Koninklijke verlangen niet het
gewenschte gevolg te geven.
Een ander staatsambt heeft hij aangenomen. Bij Kon. Besluit van 27 Februari 1868
werd hij benoemd tot Commissaris des Konings in Drenthe en zag na zeven-entwintig
jaren, in geheel nieuwe functiën, Assen terug. Voor den Hoogen Raad was hij
voorgoed verloren. Herhaalde aanzoeken om na het overlijden zoo van Mr. van
Maanen als van Mr. Karsseboom, als Procureur-generaal op te treden, wees hij af.
Op 6 Maart nam hij zijne laatste conclusie, daaraan o.a. toevoegende: ‘En hiermede
is mijne rechterlijke loopbaan geëindigd. In die weinige woorden ligt veel, zeer veel
voor mij opgesloten. Ik heb mijn gansche leven aan de rechtsstudie gewijd.’
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De overgang van het parket naar het gouvernementsgebouw was inderdaad zeer
groot, zoowel door den aard van de betrekking als door de wijze van werken. Gregory,
die het grootste en beste deel van zijn leven in het Openbaar Ministerie had gediend
- ‘hetwelk steeds, gelijk hij in zijne eerste rede als Commissaris des Konings aan de
Staten van Drenthe zeide, het ideaal zijner wenschen geweest is’ -, had van het gebied
der eigenlijke administratie slechts gedurende enkele jaren aan het Departement van
Justitie een weinig gezien. Gewoon om op zich zelf te werken, was het gemeen
overleg in vergaderingen hem vreemd. Op 60jarigen leeftijd wegen die bezwaren
dubbel.
De provincie zelve echter was hem niet vreemd. Hij gevoelde zich door aangename
herinneringen van een vroeger verblijf aan het gewest verbonden en trof er nog
sommige oude vrienden aan, onder wie de toenmalige inspecteur van het lager
onderwijs, Dr. H.J. Nassau een eerste plaats bekleedde. De taalkundige en historische
studiën van dezen bekwamen paedagoog werden door Gregory zeer gewaardeerd.
Met ernst en opgewektheid aanvaardde hij zijne taak. Bij de opening der
zomervergadering van de provinciale Staten op 7 Juli 1868 verklaarde hij, allerminst
gekomen te zijn om te rusten van zijn arbeid en als 't ware de laatste dagen zijns
levens in genot en kalmte door te brengen.
‘Die dit van mij mochten denken, - zoo ging hij voort - kennen mij niet. Ik heb
veel te diep gevoel van mijn plicht, veel te levendig bewustzijn dat ik eenmaal
rekenschap verschuldigd ben van het rentmeesterschap het welk mij is toevertrouwd,
dan dat ik ooit mij daarvan zou laten afbrengen.
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Ik moet niet alleen de menschen vrij durven aanzien, maar ik moet ook het hoofd
Hemelwaarts durven richten tot Hem die onze gedachten kent en alles gadeslaat wat
in ons binnenste omgaat.
Die dit steeds voor oogen houdt, staat op geen zandgrond, heeft geene vrees,
verliest nooit den moed, kent geen gevaar, volhardt tot het uiterste toe in al wat goed,
recht en billijk is.’
Door zijne groote belangstelling in de provincie, gepaard aan de noeste vlijt en de
onverdeelde toewijding die zich ook hier niet verloochenden, gevoelde hij zich weldra
te huis in zijne aanzienlijke betrekking. Des morgens zeer vroeg, soms te 6 uren,
opstaande, beijverde hij zich, geheel op de hoogte te komen. Hij wenschte uit eigen
oogen te zien, en zorgde dat ieder eene ruime gelegenheid had om hem persoonlijk
zijne belangen voor te dragen, zijne bezwaren te ontwikkelen. Vriendelijk en
behulpzaam van aard won hij spoedig de genegenheid van velen, en behield die totdat
hij zijne betrekking nederlegde. Openhartigheid behaagde hem, dubbelzinnigheid
was hem hinderlijk. Zelf getrouw in alles, was een sluw en slinksch karakter hem
een gruwel.
De provincie Drenthe, waarvan Gregory de verschillende gemeenten geregeld en
aanhoudend bezocht, verkeerde tijdens zijn bestuur in een tijdperk van volle
ontwikkeling. Men herinnere zich slechts:
de opening van den spoorweg Meppel - Hoogeveen - Assen - Groningen op 1 Mei
1870, waardoor, gelijk Gedeputeerde Staten in hun Verslag opmerken, de staat van
afzondering werd opgeheven waarin de provincie, vooral sedert de uitbreiding van
het spoorwegnet in andere streken, gekomen was;
de verbetering van de Drentsche hoofdvaart;
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de aanvang der ontginning van de aanzienlijke venen in het oosten der provincie,
waarmede de aanleg en voortzetting van kanalen verbonden was;
de voorbereiding van een plan tot verbinding van de Drentsche kanalen, zoowel
onderling als met de Eems, door benoeming van eene commissie van deskundigen;
het oprichten van vele belangrijke waterschappen en veenschappen.
Wat de Commissaris des Konings persoonlijk voor deze en andere gewichtige
belangen gedaan heeft, mogen de archieven van het Provinciaal Gouvernement en
van het Departement van Binnenlandsche Zaken getuigen.
Door zijne volhardende bemoeiingen kwam ook de straatweg van Coevorden naar
Schoonebeek tot stand, en werd van de gemeente Dalen het dorp Schoonebeek als
zelfstandige gemeente afgescheiden.
Tevens mocht het door zijne bemiddeling gelukken, dat de veeljarige, ingewikkelde
geschillen tusschen de Drentsche kanaalmaatschappij en de gemeente Meppel in der
minne werden beslecht, en dat bij onderlinge overeenkomst de wederzijdsche belangen
werden geregeld.
Bijzonder trok hij zich de zaak der Hunebedden aan. Het stond te vreezen, dat
deze overoude en merkwaardige gedenkteekenen welhaast zouden verdwijnen. Niet
door de tand des tijds, maar door de hand des menschen; de steen was geld waard.
Van de 54 hunebedden waren destijds slechts 6 het eigendom der Provincie, zoodat
48, waaronder 3 grafkelders, aan vernietiging waren blootgesteld.
De Regeering begreep, dat men zich niet in rechtsgedingen moest wikkelen, maar
veeleer beproeven in der minne, op billijke voorwaarden, den eigendom te verkrijgen.
De Minister van Binn. Zaken verleende machti-
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ging, daarvoor eene som van ƒ 2000 te besteden, te verdeelen over vier jaren, zoodat
in elk der jaren 1869-1872 eene som van ƒ 500 mocht worden uitgegeven. Tevens
werd er naar gestreefd, of men niet sommige hunebedden ten geschenke kon bekomen
voor de Provincie. Met grooten ijver ging Gregory aan het werk. Alles kwam hem
daarbij te stade: zijne historische neigingen, zijne rechtskennis, zijn zuinig overleg,
zijne vriendelijkheid jegens belanghebbenden. Na veel moeite werden zijn beleid en
zijne volharding met volkomen succes gekroond. Reeds in 1872 behoorden 31
hunebedden, waaronder twee grafkelders, aan het Rijk, en 21, waaronder één
grafkelder, aan de Provincie. Alle werden behoorlijk afgescheiden, de omliggende
grond in goeden staat gebracht en de zorg voor het ongeschonden bewaren der
hunebedden aan de burgemeesters der verschillende gemeenten opgedragen1.
Een staaltje van de administratieve moeielijkheden die daarbij mede te overwinnen
vielen, en van het wijs beleid waarmede Gregory in alles voorzag, vindt men in
onderstaand uittreksel van een privaat en vertrouwelijk schrijven aan den Griffier
der Staten, thans Minister van Justitie, Mr. H.J. Smidt, wien ik voor deze en andere
mededeelingen over Gregory's werkzaamheid in Drenthe zeer erkentelijk ben:
‘A s s e n , 29 April 1871 des avonds.
Amice!
Ik dank u voor de mededeeling omtrent het tarief op de Hoofdvaart en heb enz. .
...............

1

Een belangrijk overzicht van hetgeen er geschied was, van Gregory's eigen hand, komt voor
in de Provinciale Drentsche en Assercourant van 10 Maart 1873, en is later ook afzonderlijk
uitgegeven. Door Mr. L. Oldenhuis Gratama werden G's verdiensten voor het behoud der
hunebedden steeds dankbaar erkend, zie o.a. zijn in 1886 verschenen geschrift over dit
onderwerp b. 3 vlgg.
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Op onzen brief betrekkelijk de kosten voor de hunebedden is afwijzend door den
Minister geantwoord. Men zegt, dat de door hem gevraagde stukken behooren te
worden overgelegd aan de Algemeene Rekenkamer als bewijs, dat de verkoopers tot
den bedoelden verkoop bevoegd zijn, en dat die stukken ook noodig zijn voor den
betaalmeester. Men stelt voor, met het bedrag der kosten van de bedoelde stukken
den koopprijs te verhoogen.
Ik moet daarop antwoorden, dat ik reeds andere koopen van hunebedden voorloopig
gedaan heb, waardoor de voor dit jaar beschikbare som van ƒ 500 reeds is uitgeput,
zoodat wanneer aan het voorstel van den Minister werd gevolg gegeven, de som nog
al aanzienlijk zou worden overschreden. Niet alleen toch zullen de gevraagde stukken
nog al wat bedragen, doch dan moet ook het honorarium betaald worden aan den
Procureur voor het verkrijgen der beschikking van de Regtbank, voorts de kosten
voor het hooren der bloedverwanten, die van de deskundigen, alsmede de
Griffieregten, alle welke thans, op mijn verzoek, niet zouden worden in rekening
gebragt, verder alle de kosten voor de zegels, die ik uit mijnen eigenen zak zoude
betalen, doch waartoe ik dan niet meer genegen zoude zijn.
Het gevolg hiervan zou wezen, dat alle die onkosten te zamen genomen welligt
zooveel zouden bedragen als de koopsom zelve, van elk hunebed. Hierbij komt nog,
dat op het oogenblik eene tweede aanvraag bij de Regtbank aanhangig is voor drie
andere hunebedden, die ik ook reeds voorloopig gekocht heb, zoodat ook daaromtrent
gelijke kosten zouden gemaakt moeten worden. Bovendien maak ik zwarigheid mede
te werken tot het maken eener koopacte, waarbij eene andere dan de ware als koopsom
wordt opgegeven.
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Ik verzoek u, bij den Heer Vollenhoven aan het Dep. van Binn. Zaken te gaan en
met hem over de zaak te spreken, en bij hem aan te dringen om met de verklaring
van Gedep. Staten, dat de gevraagde stukken behoorlijk bestaan, genoegen te nemen.
Blijft men volhouden, welnu, stel dan voor genoegen te nemen alleen met de
beschikking der Regtbank. In die beschikking ligt dunkt mij opgesloten, dat . . . .
werkelijk voogd is, en dat . . . . erfregt bezit. In dat geval zal ik de kosten dier
beschikking weder uit mijnen zak betalen.
Wil men ook dit weder niet, stel dan voor, dat ik bereid ben, zonder de stukken
de drie hunebedden voor mij zelven te koopen voor de som van ƒ 150 - zooals in de
acte is opgenomen - dat ik dan de kosten van registratie en overschrijving uit mijnen
zak zal betalen, en daarna ze weder aan den Staat zal verkoopen voor dezelfde som
van ƒ 150, waarvoor ik ze zal gekocht hebben.
Zeg hem verder, dat, wanneer men ook dit niet wil, ik mij verder aan de zaak der
hunebedden onttrek, want dat ik mij gaarne getroosten wil de moeielijkheden die ik
bij het machtig worden der hunebedden gedurig ondervind, maar niet die, welke mij
van de zijde der Regeering worden berokkend.
Voor het sluiten van dezen brief enz.. . . . . . . . .
Geloof mij intusschen steeds
T.T. Gregory.’
Spreekt hier niet duidelijk de belangstellende historicus, de spaarzame
administrateur, de krachtige regent? Bovendien blijkt uit deze regelen nog iets anders,
namelijk de vriendschappelijke verhouding die tusschen den Commissaris des Konings
en den Griffier der Staten be-
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stond, en die, ook bij verschil van richting en inzichten, van duurzamen aard was1.
Bijzonder aangenaam was aan Gregory de gelegenheid, door zijn ambt geschonken,
om zijne innige gehechtheid aan het Vorstenhuis openlijk te toonen. Reeds in Mei
1868 genoot hij de eer, Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden gedurende drie dagen
ten zijnent te ontvangen, en bij het bezoek van Z.M. Willem III aan de Noordelijke
Provinciën in 1873 nam de Koning van 3 tot en met 10 Mei bij G. zijn intrek. Was
het bezoek in Drenthe ongetwijfeld het glanspunt van 's Konings reis, even zeker is
het dat de persoon en de maatregelen van Gregory daarvan de oorzaak waren. Hoe
de Koning zijn Commissaris waardeerde, bleek zoowel toen Hij op den 7den Mei aan
den disch waar de Provinciale Staten van Drenthe vereenigd waren, opstond en met
eene treffende toespraak Gregory benoemde tot ridder 2e klasse van den Gouden
Leeuw van Nassau, als toen Hij eenige dagen na Zijn vertrek hem HDs portret met
handschrift benevens twee groote Japansche vazen ten geschenke zond.
De tijd naderde inmiddels, dat G. zijn aanzienlijk ambt zoude nederleggen. Bij
het klimmen der jaren werd hij door congesties naar het hoofd in toenemende mate
gekweld. Een verzoek om eervol ontslag werd echter bij een vleienden kabinetsbrief
van 31 December 1873 beantwoord met den wensch, dat hij dit verzoek nog gedurende
een

1

Hoe vrij van partijzucht, ondanks eigen warme staatkundige overtuiging, Gregory was, blijkt
wel uit het feit, dat hij, toen de Griffier in aanmerking kwam om tot lid van de Tweede Kamer
der St. Gen. te worden benoemd, tot die verkiezing en tot de mogelijkheid dat de gekozene
zijn mandaat zou kunnen vervullen, gaarne medewerkte, hoewel het gemis van den Griffier
voor den Commissaris persoonlijk bezwaren opleverde, die bij de wederzijdsche goede
verstandhouding zich te meer deden gevoelen.
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jaar in beraad mocht houden. Hieraan gevolg gevende hernieuwde hij zijn verzoek
na het verstrijken van dien termijn, en werd bij Kon. Besluit van 12 Mei 1875 op de
meest eervolle wijze ontslagen, terwijl de burgemeesters in de provincie, door de
aanbieding van een sierlijk album met portretten, van hunne genegenheid jegens den
afgetreden Commissaris blijk gaven.
Nog niet blijvend echter en volkomen was hij van elken ambtelijken band los. In
1877 namelijk werd hij benoemd tot curator van 's Rijks-Universiteit te Groningen,
welke betrekking hij tot 1885 waarnam met denzelfden ijver en nauwgezetheid die
hem in alles kenmerkten, en waarvan o.a. bij menige hoogleeraarsbenoeming de
duidelijke sporen te vinden zijn.
Zijne lust voor de studie verflauwde geenszins in het ambtelooze leven en in de dagen
zijns ouderdoms. De uitspraken van den Hoogen Raad bleef hij, als vroeger, met
belangstelling nagaan, en wat drukke ambtsbetrekkingen hem tot nog toe hadden
belet geregeld te doen, het bestudeeren namelijk van werken over geschiedenis en
letterkunde, dat werd nu zijne hoofdbezigheid. Met groote ingenomenheid placht hij
te gewagen van hetgeen door den Hoogleeraar de Vries en zijne medewerkers op het
gebied der taal was gewrocht. Zoo arbeidde hij door1,

1

Behalve de reeds vermelde opstellen gaf hij in zijn laatsten tijd nog in het licht:
1o. Den stuk over art. 138 Burg. Wetboek in de Nieuwe Bijdr. voor Rechtsgeleerdh. en
Wetgeving Nieuwe Reeks Deel 7 (1881) blz. 69 vlgg.
2o. Laatste Berichten omtrent den Vice-Admiraal Wemberich van Berchem in de Bijdragen
voor Vaderl. Geschied. en Oudheidkunde 3e Reeks 3e Deel (1886) blz. 221 vlgg.
3o. Mededeelingen omtrent de Kanseliers van de Militaire Willemsorde en van den
Nederlandschen Leeuw in het Nieuws- en Advertentieblad voor Doesburg en omstreken van
2 October 1886.
4o. Sprokkelingen in hetzelfde Nieuws- en Advertentieblad in 1887.
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totdat helaas! zijn gezichtsvermogen, tot dusver bij uitstek krachtig, op 79-jarigen
leeftijd eensklaps dermate verzwakte, dat hij niet meer lezen noch schrijven kon.
Voor den werkzamen man eene zeer zware beproeving. Hij droeg haar met geduld
en christelijke onderwerping. Want Gregory was een christen in den vollen, ouden,
duidelijken zin van het woord. Hij volgde ook de aansporing van den Apostel: ‘Laat
ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten’. Aan zijne kerk was hij gehecht, en
zoowel vroeger als ouderling te 's Gravenhage, als later als president-kerkvoogd te
Rheden, - waar hij in zijn ambteloos leven het grootste deel des jaars op een
buitenverblijf woonde - heeft hij de Ned. Hervormde Kerk met toewijding gediend.
Tot het einde van zijn leven hield Gregory zich trouw aan zijn plicht, ook daar
zelfs waar het slechts vormen gold. Hij achtte zich èn als oud-Commissaris des
Konings èn als vurig aanhanger van het Huis van Oranje verplicht, ondanks zijn
hoogen ouderdom en de felle koude, op de ‘Cour’ te verschijnen die door H.M. de
Koningin-Regentes den 5den Januari 1891 gehouden werd. Die gang naar het Paleis
was hem doodelijk. Aldaar door eene hevige neusbloeding overvallen, slonken de
krachten langzaam weg. Toch had hij, toen deze nadeelige gevolgen zich bij hem
openbaarden, geen berouw over zijne daad. Integendeel hij vond voldoening in het
bewustzijn, tot het laatst zijn plicht te hebben betracht.
Den 30sten Januari ontsliep hij en werd den 4den Febr. te Eikenduinen te ruste gelegd.
Aan het graf werd, volgens zijn uitdrukkelijk verlangen, geen woord gesproken.
Het meest sprekende kenmerk van Gregory was zijne
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vastheid van karakter. Hij bezat die vastheid in buitengewone mate. Zij openbaarde
zich in alles, ook in de uitwendige verschijning; in wezen en trekken, in houding en
gebaar, in stem en schrift. En wie den blik ontmoette van het kleine, diepliggende
oog, waarin tot hoogen ouderdom een levendig vuur fonkelde, wist reeds dat hij met
een man te doen had van zeer helderen geest en van zeer krachtige overtuiging. Het
schijnt dat hij deze eigenschappen met zijn grootvader gemeen had, over wien1 hij
niet dan met grooten eerbied sprak.
Een vast karakter verdient waardeering, bijzonder misschien in deze onze dagen.
Heeft niet Nicolaas Beets in zijne rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt2
zich ten tolk gemaakt van de klacht: ‘dat de tijd waarin wij leven, aan vele dingen
rijk, maar aan karakters arm is’? Hoe treffend juist is zijne opmerking: ‘Eens
menschen persoonlijke beteekenis, waarde, kracht zullen te grooter zijn, zijn deugd
meer deugd wezen, naar mate zijn karakter voor eigene bewustheid en anderer oog
duidelijker, bepaalder, zelfstandiger en om zoo te

1

2

In de Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen van 22 November 1803 leest
men over hem het volgende: ‘Am 12ten dieses starb zu Amsterdam der Königl.
Geheim-Commercien-Rath, Resident und Consul Hr. Joh. Ludw. Gregory in seinem 72ten
Lebensjahr. Derselbe war schon in seinen Privat-Verhältnissen ein merkwürdiger Mann
durch seine seltene Thätigkeit, Einsicht, Biederkeit und Charakterstärke. Noch mehr aber
war er es für den Preussischen Staat, dem er als geborner Unterthan auch im Auslande stets
mit lebendiger Treue und Innigkeit anhing, und besonders in den Posten als Consul zu
Amsterdam, welchen er seit dem J. 1789 verwaltete, durch einen unermüdeten Diensteifer
und die wirksamste Wahrnehmung so vieler ihm anvertrauten Angelegenheiten Preussischer
Unterthanen ausgezeichnete und sehr erspriessliche Dienste geleistet had. Diese werden
seinen Namen auch hier lange in ehrenvollen Andenken erhalten.’
Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming Utrecht 1875.
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zeggen persoonlijker bestaat en te voorschijn treedt, naar mate hij beter weet wat hij
wil, en meer toont wie hij is.’
Aan dien eisch beantwoordde Gregory volkomen. Niet door vlugheid van opvatting
of door schitterend vernuft was hij buitengemeen, maar door wilskracht, plichtbesef
en trouw.
Aan zijn woord heeft nooit iemand getwijfeld.
Hij laat het voorbeeld na van een wèlbesteed leven.
G.J. TH. BEELAERTS VAN BLOKLAND.
's G r a v e n h a g e , Maart 1892.
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Levensbericht van Pastoor L.H.C. Schutjes.
Ludovicus Henricus Christianus Schutjes werd geboren te Eindhoven den 25
December 1818.
Van jongs af gevoelde hij neiging tot den geestelijken stand, maar er waren
omstandigheden welke hem beletten die dadelijk te volgen. Het schijnt dat de zware
en langdurige moeilijkheden over de Seminariën, welke het land op zijne grondvesten
geschokt hadden en die de loopbaan van zooveel jongelieden onderbraken, zijn vader
terughielden om hem in eene dier instellingen te doen treden, die toen eerst sedert
kort weêr geopend waren. Eerst wilde hij zien, of de bevrediging die gekomen was
ook van duur zou wezen.
Schutjes bleef dus niets anders over, dan zich in de Latijnsche school zijner
geboorteplaats op de voorbereidende wetenschappen toe te leggen. Eerst bijna
zeventien jaar oud, den 12 Mei 1835 trad hij het Seminarie te St. Michiels-gestel
binnen. Dank hetgeen hij t'huis geleerd had, gingen zijne studiën daar voorspoedig;
hij werkte veel en gemakkelijk, in betrekkelijk korten tijd doorliep hij er zijne lagere
en hoogere klassen, ja reeds in 1841 werd hem een leervak opgedragen: de
Etymologie; tevens was hij belast met het zang-onderwijs;
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zanger en musicus is hij geheel zijn leven gebleven, en tot op het laatst schreef hij
zangstukken voor het koor zijner kerk. Zijne hoogere studiën kon hij inmiddels
voortzetten. Den 10 Januari 1843 werd hij priester gewijd en bleef van dan af aan
het onderwijs te St. Michiels-gestel verbonden, nog tien jaren, altijd met ijver en lust
voor de studie bezield.
In 1853 werd hij kapelaan te Goirle. Dat dorp was waard beschreven te zijn zooals
het toen was: de armoedige woningen in die hooge zandstreek en de arme bewoners.
Geen spoor nog van de nijverheid, welke er later zooveel welvaart aanvoerde. Ik
herinner mij nog den ouden watermolen, des zomers altijd zonder water; het
pastoorshuis met zijne lindeboompjes en houten hekjes, die den wijngaard beveiligen
moesten welke den voorgevel bedekte; met zijne vele kamertjes, wier deuren
aschgrauw gekleurd waren en den grooten tuin, die zich verloor in korenvelden. Het
was een echte pastoorstuin, met glad geschoren hagen, aan wiens ingang twee hooge
pyramiden oprezen; vele en goed verzorgde bloemen en planten waren er; maar
vooral veel ooftboomen, en daartusschen lagen heuveltjes waarop beelden stonden,
waarschijnlijk uit eene of andere Belgische kerk afkomstig; flink uit hout gesneden
en elk jaar met zorg gewit, zoodat ten laatste alle fijne trekken en plooien verdwenen
waren.
De oude parochiekerk met haren toren was niet onbelangrijk; het was een
middeleeuwsch gebouw, dat van 1648 tot 1795 had gesloten gestaan en daardoor in
diep verval geraakte, maar dat nu eenigermate was opgeknapt, in- en uitwendig,
onder welke werkzaamheden het echter zijn oorspronkelijk karakter voor het grootste
gedeelte verloren had. Ik kan mij nog voorstellen, hoe
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de oude pastoor, een eerbiedwaardig grijsaard, deze kerk aan bevriende bezoekers
met ingenomenheid toonde, hare altaren en schilderijen aanwees en de weinige
kostbaarheden - eenig zilverwerk - der behoeftige parochie. In dat armoedige dorp
werd Schutjes kapelaan. Lang bleef hij er niet. In 1854 werd hij belast met het tijdelijk
rectoraat van het Aloysius-gesticht te Oudenbosch, om daar eene behoorlijke regeling
in te voeren.
Eene moeilijke taak werd hem opgedragen in 1854, toen hij rector werd van het
gesticht van Reinier van Arckel in den Bosch; hij was de eerste die er optrad en vond
dus veel te verrichten; negen jaar verbleef hij onder de ongelukkigen die dat huis
bevolken, en of het hem bij de bezwaren die verbonden waren aan zijne bediening,
daar wel altijd aangenaam werd gemaakt, zou ik durven betwijfelen.
Den 25 April 1864 werd hij pastoor te Orthen. Aan weelde, aan overvloed was hij
in zijne verschillende betrekkingen niet gewoon geworden; een Meyerysch pastoor
kent die niet, in den regel; en daarom vond hij zich in die povere gemeente zeer goed
op zijne plaats. Het waren hier niet de dorre gronden van Goirle, maar het water, de
overstroomingen, altijd overstroomingen kwelden zijne kleine gemeente en daartegen
was niets te doen.
Bovendien heerschten er toen hij er kwam, allerlei kleine dorpsgeschillen in Orthen;
geschillen met de ‘heeren’ over nietige aanspraken en rechten, die de bewoners in
twee kampen verdeelden, geschillen met de stad 's-Hertogenbosch over het eigendom
der gemeenteweiden, welke langdurige rechtsgedingen verwekten.
De nieuwe pastoor vond gelukkig die twisten eenigermate afgekoeld; op de heftige
spanning welke in de herbergen werd aangewakkerd, waar iedere partij hare door-
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dravende redenaars had, was afmatting gevolgd, en bovendien hij was vreemd aan
al het voorgevallene, hij kende noch de personen, noch de aanleiding der geschillen,
en kon dus van vrede spreken, met goed gevolg. Hier werd hem opgedragen de
geschiedenis van het Bossche bisdom te schrijven.
Ik behoef niet te zeggen, hoe belangrijk onze Nederlandsche kerkgeschiedenis is,
en minder nog, hoe prijzenswaardig de pogingen zijn, die worden aangewend om
haar in het licht te stellen. De herinnering aan een verleden van zooveel eeuwen,
eerbiedwaardig door de gebeurtenissen welke zich opvolgden in haren loop, moet
een levend erfgoed blijven voor ons en onze nakomelingen; want om te weten waartoe
men behoort, dient men te weten van waar men afstamt; en zooals de oude geslachten
hun titels en papieren bewaren, om den rang te wettigen waarop zij aanspraak maken,
de groote daden en aan het vaderland bewezen diensten hunner voorouders te
bewijzen, zoo moet ook de geschiedenis het verleden overleveren aan de toekomst,
zonder te gedoogen dat de tijd die alles verslindt daaraan schennis pleegt. De daden
van uitstekende mannen die zijn opgestaan, de aan het menschdom bezorgde
zegeningen, de verduurde tegenspoeden en geleden rampen, alles behoort zij voor
ons te behouden.
Dit geldt van ieder Nederlandsch bisdom in het bijzonder; zij hebben alle een lang
verleden, vol eerbiedwaardige herinneringen; veel daarvan is reeds geschreven, maar
op verre na nog niet alles en dat geschrevene is niet immer volmaakt; er behooren
daarom nog onafgebroken nasporingen te geschieden, wil men tot eene behoorlijke
kerkgeschiedenis geraken, want is eenmaal die van ieder bisdom voltooid, dan zal
het niet veel moeite meer kosten, ze samen te voegen tot eene algemeene historie
der Kerk in de Nederlanden.
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Indien pastoor Schutjes de geschiedenis van het Bossche bisdom van den grond af
had moeten optrekken, dan zouden denkelijk zijne krachten te kort hebben geschoten,
zoo omvangrijk is dat werk, maar hij had voortreffelijke voorgangers.
Foppens gaf in 1721 zijne ‘Historia Episcopatûs Silvaeducensis’, waarin met
groote trekken de voornaamste gebeurtenissen van het bisdom worden beschreven,
benevens die van de gewichtigste instellingen en gestichten welke er bestonden, een
werk samengesteld met behulp van goede geschiedbronnen en waarvoor blijkbaar
ook vele archiefstukken gebezigd zijn. De ‘Oudheden en Gestichten der
bisschoppelijke stad en Meijerij van 's Hertogenbosch’, 1752, rekenen niet mede;
het is weinig meer dan eene vertaling van het voorgaande.
Antonius van Gils gaf in 1819 zijn ‘Katholiek meijerijsch memorieboek’; een
werk geheel anders opgevat: het klimt op tot de hoogste oudheid, door eene optelling
der eerste bisschoppen van de Tongeren, om langs verschillende reeksen van
kerkvorsten tot de oprichting des bisdoms van den Bosch in 1559 te komen; eene
korte historie daarvan volgt, en eindelijk wordt aan iedere gemeente een afzonderlijk
artikel gewijd.
J.A. Coppens leverde in 1841 naar aanleiding daarvan, zijne ‘Nieuwe beschrijving’
des bisdoms; het was eene uitbreiding, eene voltooijing van het ‘Memorie-boek’,
rijk en voortreffelijk bewerkt en dat in elk opzicht den schrijver tot hooge eer strekt;
het boek is weinig bekend en wordt maar zelden meer aangetroffen, maar zijne waarde
is niet gering, en in dien tijd bestond er in Nederland geene geschiedenis eens bisdoms,
welke daarbij kon vergeleken worden.
Deze voorgangers had Schutjes, en hij achtte door de
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twee laatsten zich den weg afgebakend. Bovendien waren sedert 1841 eene groote
menigte geschiedkundige bescheiden aan het licht gekomen, die hem van grooten
dienst waren.
Hij wilde bijwerken en voltooien wat vóór hem geschreven was, maar dit vooral
met behulp van kerkarchieven.
Ik bezocht hem, toen hij dat omvattende werk zou beginnen; zijne kamer herinner
ik mij nog, met haar zonderling geschilderd behangsel; vreemde, onmogelijke
landschappen, waren met een zwart penseel getrokken op een grond, die geregeld in
drie kleuren verdeeld was: blauw voor de lucht, geel-rood voor den horizon en groen
voor de aarde; zij waren gestoffeerd met figuren, van welken even moeilijk rekenschap
te geven was: ruiters, kameelen, voetgangers, eveneens met zwarte trekken op dien
gekleurden grond aangebracht en hier en daar met wit verhoogd. De lambrizeering
was betimmerd met kastjes, waarin boeken en handschriften lagen.
Het huis was met riet gedekt even als de kerk, die aan het huis was verbonden.
Hij bezat merkwaardige boeken en vele handschriften, welke hem meestal ten
gebruike toegezonden werden, en midden daarin was hij gezeten, in een afgesleten
zwarte toog gekleed, schrijvende, altijd schrijvende, op groote vellen, welke naarmate
zij onder zijne pen uitkwamen, opeen gestapeld werden, het hoofd nauwelijks gebogen
door den arbeid.
Men weet, groote historische tafereelen ontwierp hij niet; de lijsten der oude
bisschoppen welke zijne voorgangers hadden gegeven, werkte hij verder uit, maar
eene geschiedenis der eerste verschijning van het Christendom in Noord-Brabant
liet hij achterwege, hoe belangrijk dat onderwerp ook is en hoeveel aantrekkelijks
het heeft; de middeleeuwen bleven ook geheel in de nevels van den
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achtergrond, ofschoon zij zoo luisterrijk waren; geen gewag werd gemaakt van den
invloed der Bourgondische hertogen, welke gewichtig was, - zoo waren in het midden
der 15e eeuw bijna al de kanonniken der hoofdkerk van den Bosch vreemden. - Van
het tijdperk der Hervorming en de troebelen der 16e eeuw, wordt eene zoo eenvoudig
mogelijke schets gegeven, waarin de gebeurtenissen welke het bisdom - of de
hoofdstad - in het bijzonder aangaan niet zijn uitgewerkt. De pogingen welke het
Jansenismus aanwendde om zich van Brabant meester te maken, worden slechts
aangeduid.
Deze soberheid in de behandeling zijner onderwerpen, vermindert de waarde van
zijn arbeid niet en lag in de methode welke hij volgde. In plaats van historische
overzichten in groote trekken, gaf hij bij iedere gemeente in het bijzonder, wat daar
uit de oudheid bekend was, en hij getroostte zich zeer veel moeite om dat na te sporen.
De voorname verdienste van zijn werk bestaat dan ook daarin, werden de archieven
hem niet toegezonden, dan toog hij van de eene gemeente naar de andere om ze te
onderzoeken; zelden had hij tijd genoeg om alles te doorlezen, dikwijls moest hij het
verdere onderzoek overlaten aan anderen, die hem hunne hulp aanboden, zonder
genoegzaam ervaren te zijn, hetgeen zijne taak nog moeilijker maakte; zoo verzamelde
hij een schat van wetenswaardigheden, waarvan alles zoo door hem werd ingericht,
dat de lateren in staat zijn de stukken te raadplegen welke hij gebruikte, en over
bijzondere onderwerpen breeder te schrijven dan hij deed.
Was hij moede gewerkt, dan opende hij eene deur, en in zijne kleine kerk hoorde
men het orgel en de zangers, die stukken uitvoerden welke hij schreef, want aan de
muziek was hij gehecht en hij bleef haar beoe-
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fenen, bij al zijne andere bezigheden. Knapen, landbouwers en tuiniers, wist hij tot
bekwame zangers te vormen en indrukwekkend was de wijze, op welke zij zijne
muziek uitvoerden. Ik weet, zij valt niet in den smaak der voorstanders van de oude
kerk-muziek, maar het is onmiskenbaar, er spreekt talent uit en vooral gemakkelijkheid
in het maken van melodiën.
Op het laatst van zijn leven werd hij door eene zware ramp getroffen. Er ontstond
brand in eene hut, de vlam joeg voort, links en rechts werden de huizen er door
aangegrepen, weldra was alles een vuurpoel en ook zijn kerk en woning werden
verslonden, in onbegrijpelijk korten tijd, met een aanzienlijk deel der gemeente.
Het was een warme September-zondag; de rook van het brandende Orthen dreef
geel gekleurd door de zon over de lage velden, vlammen waren niet te bespeuren in
het felle middaglicht; de weg was vol nieuwsgierigen en half gewapende schutters,
die in den Bosch uit sociëteiten en koffiehuizen opgeroepen naar de plaats des onheils
snelden, het wemelde van bluschmiddelen die te laat kwamen, ondanks de goede
regeling welke op dat punt bestaat. Het was eene ontzettende ramp, welke nog grooter
werd door de ontstane verwarring. Hij stond te midden zijner beproefde
gemeentenaren ontbloot van alles; een huis werd hem ter bewoning aangeboden,
maar zwaar is het, vreemde trappen te beklimmen; liever woonde hij in een
huurwoning, tot zijne pastorie herbouwd was.
Die nieuwe woning, ruimer, sierlijker, beter ingericht dan het oude met riet gedekte
huis, was nog niet lang door hem betrokken, toen zijn verscheiden voorviel. Den 6en
Januari 1892 voelde hij zich onpasselijk, maar den 8en was hij weder te been; zijn
sterk gestel deed niets ongunstigs vermoeden en tot den 27en nam hij geregeld
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zijne functiën waar; maar den 28en 's morgens werd hij door eene geraaktheid
getroffen, en reeds den volgenden dag overleed hij, tot groote droefheid zijner
vrienden.
Schutjes was een man eenvoudig in alles, in zijn leven zoowel als in zijne schriften;
zijne loopbaan was weinig bewogen; zij opende zich in een tijdperk dat slechts eene
raadselachtige toekomst voorspelde, maar vloot stil en vreedzaam heen, in de schaduw
van het heiligdom dat hij lief had. Na lange oorlogen en zware verwoestingen, zag
hij zijn geboortegewest uit het diepste verval opstaan en zich tot een hoogen graad
van bloei en welvaart verheffen; dat hij hierin belang stelde, blijkt uit de velerlei
aanteekeningen welke hij maakte over werken van openbaar nut, maar anders, hij
sprak er niet van. De katholieke kerk zag hij er onder eene vreedzame, wijze en
rechtvaardige regeering tot eene sedert eeuwen ongekende hoogte van luister stijgen,
en zonder ophef stelde hij de feiten te boek welke daarvan de vrucht waren; niet eens
wijzende op de groote beteekenis, dat de schier ontelbare werken die zij er tot stand
bracht, de rustelooze en overal heerschende bedrijvigheid welke zij er ontwikkelde,
tot een enkel tijdperk behooren, dat nauwelijks de lengte heeft van twee
menschenlevens. Het was of hij te dicht bij het gebouw stond dat opgetrokken werd,
om de afmetingen en de vormen daarvan te kunnen beoordeelen; maar de grond lag
in zijn afkeer van praalzucht.
In zijn leven was hij velen ten voorbeeld, en nog na zijn dood is hij het gebleven,
door zijne werkzaamheid, die anderen een spoorslag wezen moge, om voorttezetten
en te voltooijen wat hij tot stand bracht, en te volmaken hetgeen door hem is
begonnen.
J.C.A. HEZENMANS.
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Levensbericht van W.P. Wolters.
't Waren niet van de minst vruchtbare voor onze Ned. letteren, de jaren, die het
lustrum vormden der Leidsche Universiteit van 45-50.
Kuenen, Busken Huet, Vosmaer, wiesen in dien bodem - een uitnemend gewas.
Wat we in onze nieuwste letterkunde van 't allerbeste bezitten aan geleerdheid en
critiek en smaak gaven zij ons te genieten.
Ook Wolters is een zoon van 't geslacht dat toen bloeide.
Of hij dan met die heroën staat in 't zelfde gelid - op dezelfde lijn? 't Is dunkt mij
al eere genoeg met hen in eenen adem genoemd te kunnen worden. Aan den laatste
't naast verwant in geestesrichting, heeft hij met den eerste dit gemeen, dat wie hen
't best hebben gekend, als ze de gaven roemen van hun hoofd, toch hun hoogsten lof
besparen voor die van hun hart. En indien dat niet zoo was, zou ik ook zeker aan een
ander hebben overgelaten een levensbericht te schrijven zooals de wet van de
Maatschappij der Ned. Letterkunde dat eischt. Werd alleen verlangd eene opgaaf
van faits et gestes
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met eene uiteenzetting van de letterkundige verdiensten van den overledene, dan zou
een ander stellig evengoed of beter daartoe bevoegd zijn geweest. Kwam het er op
aan niet alleen te schetsen waar hij leefde en wat hij deed, maar ook, wie hij was dat vertrouwde ik aan geen ander en dat vertrouwden ook zijne vrouw en zijne dochter
't liefst aan mij. Want ja, anderen kenden hem ook van die zijde en schatten hem
daarom zeer hoog, maar zoo goed als ik en zoo lang als ik - en dat wisten zij even
goed als ik zelf - kende hem niemand. En daarom wilden zij dat ik zijn beeld zou
schetsen al was het maar in enkele ruwe omtrekken. Maar daarom ook zal wat hier
volgt niet veel gelijken op eene levensbeschrijving in den meest gewonen vorm.
Want dan zou ik al aanstonds verlegen staan, wat ik van zijne eerste achttien
levensjaren vertellen zou. Misschien zou ik wel te weten hebben kunnen komen of
hij een zoete jongen was op school, ofschoon ik dat niet vermoed; zeker had ik kunnen
ontdekken wie zijn Hollandsche en wie zijn Fransche en wie zijn Latijnsche meester
was geweest om te kunnen nagaan of hun geest op de ontwikkeling van den zijnen
een krachtigen invloed geoefend had. Maar toch, hoe belangrijk een dergelijk
onderzoek wellicht door sommigen geschat wordt, mij beloofde het van te voren te
weinig stellig gevolg om er aan te beginnen. Want daar was ééne eigenschap in hem
die zoo weinig 't gevolg was van de samenwerkende opvoedende krachten zijner
naaste omgeving, dat ik vertrouw, dat hij ook in andere opzichten sui generis was.
Hij was toch gesproten uit een zeer rechtzinnig gereformeerd geslacht en opgegroeid
onder de bescherming en leiding van buitengewoon dogmatisch-conservatieve mannen
en vrouwen en ik weet niet iemand
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gekend te hebben, wien de vrijzinnigheid dieper in 't bloed zat. En opmerkelijk was
het daarbij hoe zij die zich bedroefden, dat ‘de natuurlijke mensch’ in dien
levenslustigen jongen zoo dartel en zoo welig groeide hem - ook misschien wel juist
daarom - zoo innig hartelijk liefhadden. En ik zeker daarom.
Het was in '45. Wij hadden beiden op 't berucht Staatsexamen gelukkig juist genoeg
voorbeelden kunnen geven van onze kennis van conjugeeren en declineeren in 't
Latijn en in het Grieksch om het ‘dignus intrare’ te mogen hooren uit den mond onzer
examinatoren. Nog zie ik den blonden krullebol met de woelige lokken, die hem om
den hals kronkelden, met zijne glunder lachende kleine oogen, zijn gullen lach, zijn
vroolijk gebaar; nog voel ik den forschen druk van zijne hand, toen hij voor 't eerst
de mijne greep. En van dat oogenblik af wisten we 't en zagen 't in elkanders oogen
- we zouden vrienden worden! Een van de weinige voorteekenen in mijn leven, die
niet gelogen hebben. Neen, ik behoef niet te ‘meenen’ dat ik die hand, die trouwe,
naderhand soms voelde in 't leven, ik ‘weet’ het en vergeet het nooit! Maar ik moet
van hem vertellen en niet van ons; och, vergeef mij, waarde lezer, dat ik het een
enkele maal niet laten kan.
Zoo dan, we waren vrienden en zoo dikwijls niet een sterkere drang hem henentrok
naar de plaats, waar hij al spoedig het meisje gevonden had, dat heel zijn leven door
hare liefde verlichten zou, waren we meestal samen, vooral toen ik naast hem kwam
wonen, waar hij bij zijne moeder in huis eene kamer had, die grensde aan de mijne.
Wat we daar hebben afgepraat! De wind van '48 woei uit het Oosten en uit het Zuiden
en we luisterden naar al de klanken, die hij ons toewaaide; de
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theologische zoowel als de politieke. Daar leerde ik hem kennen als den jongen man,
die beloofde boven de middelmaat uit te steken! Hij las alles: fransch, duitsch,
engelsch, alles was van zijne gading en hij had dit voor boven enkelen, die ook veel
lezen, hij verstond wat hij las en hij voelde wat hij las; en omdat ik althans die leeslust
met hem deelde en ook rijp en groen verslond, was 't me een genot als hij uit die
groote plassen van niet altijd even helder water paarlen wist op te duiken, die hij me
toonde en bewonderen deed. Soms liet hij mij zien wat hij had overgeschreven, en
ook daarin gaf hij blijk dat hij iets buitengewoons was, hij schreef leelijk, maar als
hij soms eene aanteekening had gesteld, bij 't geen hij had neergekrabbeld, dan toonde
hij toen reeds dat hij, zoo hij 't niet reeds kon, goed Hollandsch zou leeren schrijven.
En dan, nadat we ook de sancta theologia met de laatste openbaringen van hare
nieuwe profeten Strauss, Bauer, Scholten hadden genoten, waarbij we 't nooit met
de ‘Halben’ maar altijd met de ‘Ganzen’, eens waren, dan werd de piano open
geslagen en soms uren aaneen kon de Hooigracht weerklinken van 't snarenspel - de
buren daarnaast en zijne moeder en hare vrienden en vriendinnen wel eens wat al te
luid en al te lang! maar harmonisch zeer. En als ik nu na zooveel jaren de ‘invitation
à la valse’ door Kogel's of door Lamoureux' orkest kristalhelder hoor klinken in mijn
oor, dan komt er nog een heimwee over mij naar den ouden tijd, toen wij over 't
hoogste en 't heerlijkste, en over 't profaanste en 't vulgairste, over geloof en ongeloof,
over aarde en hemel redeneerden tot in het oneindige, elkaar plagend, elkaar in 't
haar vliegend, om straks bij de tonen van een ‘valse’ of een ‘marche funèbre’, weer
op te gaan in de
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volkomenste harmonie. Want er was iets meesleepends in 't eigenaardig spel; daar
was evenveel weemoed in de graftonen van Beethoven's marsch als er vroolijkheid
huppelde in de tonen, die zijne dansmuziek deed ruischen door 't vertrek en die
menigmaal tot laat in den nacht een kring van Leidenaars voor 't open venster
aandachtig luisterend bijeenhield. En als 't eindelijk scheidenstijd werd en hij de
voordeur voor me opendeed en 't gebeurde, dat de maan de toppen der boomen op
de Hooigracht deed glinsteren, dan was 't of hij de verzoeking niet kon weerstaan,
al zou ook zijne moeder te vergeefs angstig luisteren of de deur wel op 't ‘nachtslot’
werd gesloten, om nog even me onder den arm te nemen en mee te troonen voorbij
mijne huisdeur vlak daarnaast, om me, als had ik 't niet gaarne vrijwillig gedaan, op
eens met een forschen ruk rechtsomkeer te doen maken en me van 't licht te doen
genieten voor 't hooge boogvester der Hooglandsche kerk, waar het maanlicht zijne
zilveren sprankels op strooide, als om dat toonbeeld van bevallige majesteit te doen
stralen in zijne verhevenste schoonheid. En als hij voor de honderdste maal misschien,
stil en sprakeloos had genoten van al die pracht, hoorde ik op eens den fanaticus,
den dweeper, die lucht moest geven aan 't dichterlijk gevoel, dat den hemel zag
glansen in dit heerlijke kunstgewrocht door menschenhand gemaakt! Dan trilde de
kunstenaarsziel in den joligen, levenslustigen jongen man en de diepe ernst van 't
blanke gemoed sprak in zijn woord, blonk in zijn oog, als weerkaatste dat het
hemelsche licht, dat uit het boograam straalde! En vaak zonder een woord te spreken,
keerden we terug en 'k voelde zijne hand trillen in de mijne als hij mij die ten afscheid
reikte.
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Zoo heb ik hem gekend, zoo van zijn geniaal hoofd en zijn gevoelvol hart genoten,
vijf jaren lang dag aan dag. En zou 'k daarom reeds zijn beeld met me hebben
omgedragen, levend alsof het voor me stond, daar zou zich nog een onverwachte
indruk van kracht, die in den tengeren jongeling woonde, bijvoegen. 't Was aan 't
einde van onzen Academietijd. We waren ‘klaar’; we hadden afgerekend met de
faculteit, maar een zijner trouwste vrienden had nog niet afgerekend met hen, die
hem zijne boeken en zijn papier en zijne pennen, die hij voor zijne studie niet had
kunnen missen, en ook soms nog iets anders, wat tot het welslagen der studie even
onmisbaar was, hadden verstrekt. Nu, dat was nog wel viermaal gebeurd na de
stichting der Hoogeschool. Maar hoe het zoo kwam, ik weet het niet, maar dat het
zoo kwam is zeker, ze konden en ze zouden dien goeden vriend den weg versperren,
die tot het laatste examen leidde, en daarmee den weg, waarlangs hij in de
maatschappij optreden zou. En hij zon te vergeefs op een redmiddel; hij klopte aan
bij vrienden en bij bloedverwanten, maar hij klopte en hem werd niet opengedaan.
En de tijd begon te dringen, de fatale termijn zou spoedig verstreken zijn; weer zat
Wolters met zijn vriend te overleggen, te peinzen, te zoeken; alsof 't hem zelf gold,
spande hij zich in. Eigen schuld, ja, dat wilde hij toegeven maar zoo ooit gold hier:
tout connaître c'est tout pardonner. Ondragelijk was hem 't gevoel dat hij saam met
den trouwen vriend tot zoover gekomen, hem zou moeten achterlaten, wellicht voor
goed verloren voor de toekomst die ze beiden zich hadden gedroomd, terwijl hij
alleen die bereiken zou. Neen, dat mocht niet, dat kon niet, zei 't trouwe hart en op
eenmaal, de vriend herinnert het zich alsof 't gisteren geschiedde, daar staat hij op,
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grijpt zijn pet, slaat zijn mantel om: ‘ik heb het’ zegt hij en vliegt de trap af en de
straat op. Een oogenblik echter keert hij terug; ‘mijn vriend, de moed nog niet
opgegeven! - ik ga hulp vragen’.
De vriend zegt: ‘Daar? beste jongen, hoe durf je dat. Dat kan niet, neen waarachtig,
dat kan niet’. ‘Wat praat je van niet kunnen, alles kan als je maar durft’. Drie dagen
later was de vriend geholpen, geholpen door iemand, die hem en dien hij niet kende,
door iemand die Wolters voor 't eerst op dien avond had ontmoet. En ik durf niet te
zeggen wie 't hartelijkst blij was; of de vriend, die voor vertwijfeling werd bewaard
of hij, die hem gered had, toen alle hoop op hulp scheen vervlogen.
Wanneer ik nu nog daarbij voeg, dat hij Scholten's ‘leer der Hervormde Kerk’ op
zijn duimpje kende en dat hij de beginselen der Christelijke zedeleer niet alleen in
een dictaat van Prof. Kist, maar de allerbeste daarvan in zijn hart levend bij zich
droeg, dan zullen wij het eens zijn, waarde lezer, dat Wolters nog al eenig goed
materiaal met zich nam, toen hij zijn intree deed in het werkelijk leven. En zoo als
de jongeling was, is de man gebleven.
Zeer spoedig werd de jongeling geroepen zich man te toonen. Nauwelijks bevoegd
om 't ambt te bekleeden, werd hij reeds geroepen om als predikant op te treden, een
jonge leidsman voor een geheele gemeente. Gelukkig was hij niet alleen; hij had van
den beginne af eene hulpe naast zich, die hem steunde in lief en leed met hare innige
sympathie. Maar met dat al, 't was toch niets geen man voor een dominee. 'k Weet
dat er waren, die zoo oordeelden; hij was niet deftig, hij was niet statig, hij was niet
plechtig; 't zat alles bij hem zoo dood gewoon, zoo eenvoudig, zoo natuurlijk in
elkaar - niets
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geen dominee! Dat moest ge eens gezegd hebben aan de Hensbroekers, en de
Grootebroekers en de Schagenaars en de Harlingers. ‘Geen dominee?’ Op den stoel,
nu ja, dan zegt hij wel eens wat rare dingen, zoo verbazend anders als we dat gewoon
waren - maar in huis, als we ziek bennen, of als er een ongeluk bij ons is gebeurd,
dan hadden wij er nooit een, die ons zoo kon troosten en zooveel moed insprak en
zoo ons hielp. Hij sprak zooals wij spraken, we verstonden hem, we begrepen hem,
we voelden dat hij 't zoo goed met ons meende, een bovenste beste, hoor!
Dat hoorde ik zelf al heel gauw op zijne eerste standplaats. Enkele maanden na
hem zou 'k zelf het predikambt gaan bekleeden. Op mijn doortocht bezochten we de
Hensbroeker pastorie. 't Was op een Zondag en wij kwamen te laat voor 't begin van
den middagdienst: 't was alles in vollen gang; hij midden in zijne catechismuspreek
en de boeren wakker schrikkend, bij den welsprekendste sliepen ze toen ter tijd 's
middags altijd, toen we binnenkwamen. En zooals ik hem duizendmaal had gezien,
als een schalksche inval hem door het hoofd vloog, kneep hij zijne kin met zijne
volle hand in elkaar en lachten zijne guitige oogen ons toe. En hij vond 't juist gepast
om de gemeente te laten zingen en onder 't zingen van ik weet niet meer welken
psalm, waarmee mijn psalmvast geheugen instemde, was zijn geest vrij genoeg om
met ons een gesprek zonder woorden te houden, een heel eind van elkaar, en ik weet
niet of er niet een klein stukje van de toepassing is weggevallen, want 't was
merkwaardig vroeg gedaan. Toen we samen de pastorie intraden, was daar aan
opgetogen vroolijkheid geen gebrek, aan vroolijke gezelligheid overvloed. Een vragen
en een vertellen, dat het eten er bijna onder leed
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en de eerzame Hensbroekers reeds lang ter ruste waren gegaan, toen het licht in de
pastorie werd uitgedoofd. En zoo de nachtwacht soms had staan luisteren aan 't
venster zou hij misschien gulle lachbuien hebben gehoord, die hem tot
verontschuldiging konden dienen dat hij de wacht van een uur had laten voorbijgaan
zonder over zijne dorpsgenooten te waken. Foei, foei en dit op een Zondagavond in
eene pastorie. Wat moesten de gemeentenaren wel zeggen van zoo'n voorganger
zonder ernst! Wat ze zeiden? ‘Is dat nu die vriend van je, Dominee, die aanstaande
week bevestigd wordt?’ zei een buurman, toen we 's morgens door het dorp liepen.
‘Ja, Janbaas en die denkt er net eender over als ik.’ ‘Als je dan ook maar net eender
doet als den onze,’ zei Janbaas, die ouderling was, ‘want hij is een beste, beter zijn
er niet’ en ik voelde aan zijn handdruk, dat hij een woord sprak, dat niet alleen op
zijne lippen lag.
En nu laat ik hem rondtrekken met zijn gezin door Noord-Holland, dat hij in alle
richtingen doorkruiste - hier achter kan men 't verloop van den zwerftocht graphisch
zien voorgesteld - en over Harlingen heen weer terugkeeren naar zijne geboortestad
om daar als leeraar aan eene burgerschool voort te zetten wat hij als leeraar in de
kerk was begonnen: anderen te leeren met de gaven van zijn geest en van zijn hart.
Dat meende hij beter en meer overeenkomstig zijn aanleg te kunnen doen buiten dan
binnen de muren der kerk.
Daar vond ik hem weer nadat ik hem circa 20 jaren lang, slechts bij zeldzame
uitzondering had ontmoet.
't Koude, waterige Noorden had zijne volle krullende lokken merkwaardig gedund,
maar 't had den gullen lach niet kunnen verjagen van zijne wangen noch den blos
der krachtige gezondheid, die zijn levenslust gunde
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zich volop bot te vieren. Wat er aan hem en in hem was veranderd, onveranderd
klonk me van't eerste oogenblik af de toon van zijne sympathieke stem, waarin zijne
liefde weerklonk voor al wat liefelijk is en schoon en rein.
Ook daar heb ik heerlijke dagen doorgebracht in die gezellige binnenkamer in dat
Oud-Hollandsche huis op de Boommarkt. Eerst met hem en zijne vrouw en zijne
dochter, de eenig overgeblevene van drie kinderen, en de oude moeder zijner vrouw,
een prachtig klaverblad van vieren, dat zich niet voor ieder, alleen voor de uitgelezen
vrienden, ook voor mij, ontplooide; later toen de goedaardige oude, die daar om strijd
met de innigste piëteit en de hartelijkste liefde werd vereerd, voor goed was
heengegaan met den kleineren kring, waarin ik dan de vierde ‘im Bunde’ mocht
wezen. Nog zie 'k hem de deur binnenstuiven, terwijl de vracht boeken van onder
zijn arm weggleed, terwijl hij rechtuit op mij aankwam en mij de hand schudde dat
zij trilde. En 't duurde niet lang of zijne aanstekelijke vroolijkheid had zich meegedeeld
aan ons allen evenals zij het zich voor 20 jaren aan mij deed. Dan vertelde hij van
zijne ervaringen uit vorige jaren, van de ‘poëzie,’ die hij overal ook in 't kille
‘Noord-Holland’ had weten te vinden, van de genietingen, die de kunst hem had
doen smaken op zijne reizen, van 't genot dat de vrije natuur hem in hare volste en
rijkste pracht binnen en buitenslands had geschonken. Dan doken uit ons
gemeenschappelijk verleden uit den ouden tijd de herinneringen op, die hoe langer
hoe menigvuldiger elkander kruisten en verdrongen en den langen dag als in een
ommezien deden voorbij gaan. En als we dan soms, misschien arm in arm, na den
eten nog eens eene bedevaart door de stad over de oude bekende plaatsen hadden
gedaan en enkele malen
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't zonlicht door 't bekende boogvenster hadden zien stralen, waarbij ik er hem op had
betrapt, dat daarvoor nog weer de oude geest over hem vaardig werd, dan zette na
onze terugkomst aan de theetafel naast den vader ook de dochter zich voor de pianino
en terwijl ik genoot van Beethoven's melodieën of luisterde naar een ‘lied ohne
Worte’ rees onwillekeurig voor mijn geest die gulden tijd onzer jeugd en ik prees
hem gelukkig, aan wien reeds vóór zijn ouderdom 't woord van Göthe was vervuld:
‘Was man in der Jugend gewünscht, das hat man im Alter, die Fülle’.
Was 't wonder dat hij gelukkig was in 't bezit van zulk een schat, wonder dat ik,
als ik naar mijn eenzaam huis terugkeerde hem benijdde, al gunde ik 't hem van heeler
hart. En toch, nog meer dan benijden kon ik mij verheugen in 't onvermengd genot
dat die menschen smaakten in elkanders bezit, zoodat als te huis een van hen den
kring had verlaten de anderen niet konden ophouden te roemen in de vreugd, die
toevallig juist door wie tijdelijk afwezig was, aan het geheel werd toegebracht.
Maar niet in huis alleen was hij gelukkig, ook daarbuiten in zijn werkkring aan de
H. Burgerschool, niet altijd een weg met enkel rozen. Was ook hij niet altijd tevreden
over zijne leerlingen en zijne leerlingen niet altijd over hem, als ze een enkele maal
meenden een minder gepolijsten kant wat te veel in 't licht te zien komen - ze wisten
zeker dat de diamant ras 't zuiverste licht van zijne genegenheid en zijne hartelijke
belangstelling zou laten blinken en dat het aan hen lag, aan hun dartelen moedwil,
als ze 't ondervonden dat een diamant ook scherpe punten heeft. En ik beroep mij op
elken Leidenaar, die Wolters gekend heeft in de circa 24 jaar, waarin hij in
verschillende betrekkingen met
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mannen en vrouwen van allerlei richting en van den meest verschillenden stand in
aanraking kwam, wie mij niet toegeeft dat van hem gezegd kan worden, wat hij van
Geel getuigde: ‘vrijmoedig, onafhankelijk, fier, vermetel soms, maar ook
verdraagzaam, toegefelijk, goedhartig, vol luim en scherts, maar soms ook zoo ernstig
dat hij geen glimlach dulden kon. Die ernst openbaarde zich in zijn ijver als er iets
goeds te doen was, in de volharding, waarmee hij dan alle hinderpalen trachtte te
overwinnen’. En dien ernst, dat kan ik er bijvoegen, openbaarde zich gedurende zijn
verblijf te Leiden het meest aan hen, die den steun zijner goedheid, de hulp van zijn
edel hart ondervonden. Zoo waren er velen! Wat daarvan een in zijn studententijd
ondervond, dat ervoeren er velen, al was 't niet in altijd even groote mate. Te helpen,
dat bleef ook te Leiden zijn lust even als 't dat in alle plaatsen geweest was, waar hij
vroeger werkte. Als hij voor Paulus geleefd had, zou die in zijn loflied op de liefde,
die 't hoogste is, zeker ook hebben gezegd: de liefde bedenkt alle dingen. Waar
niemand raad wist, wist hij dien. Daar was geen leerling aan zijne school, geen
student, dien hij kende en van wien hij wist dat hij dringend hulp noodig had, omdat
hij anders zijne studie zou moeten opgeven, dien hij niet bij de hand greep als allen
hem hadden losgelaten en met een stouten sprong over den nootlottigen slagboom
heenrukte. Helpen, dat was zijn lust, niet alleen waar stoffelijke hulp noodig was. Ik
heb jaren achtereen met hem deel uitgemaakt eener examencommissie. Daar was
zijne humaniteit op aller lippen, maar zijn ernst, die geene zwakheid duldde, evenzeer.
't Geschiedde eens, helaas 't gebeurde ook na dien tijd nog wel tweemaal naar ik
vernam, dat een candidaat die zich zelf
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op de hoogte waande, door Wolters ondervraagd 't antwoord op bijna elke vraag
schuldig bleef. Afwijzing was onvermijdelijk. Daarna van de zijde van den ‘gevallene’
boosheid, ergernis, woede tegen den examinator in woorden, die van een zeer slechten
smaak getuigden. Maar erger! 't Examen was bijgewoond door het hoofd der school
bij wien de ongelukkige onderwijzer was en door diens vrouw; zij kenden hem, hij
woonde bij hen in, zij wisten hoe knap hij was. Schande over den wreedaard, die
zooveel geleerdheid had miskend en moedwillig mishandeld. Toen de ratelslagen
van den donder nog klonken in de gang, ging ik met hem de plaats voorbij, waar de
bui nog uitwoedde. In 't voorbijgaan stak hij den candidaat de hand toe: ‘als je niet
meer boos op me bent, moet je eens bij me komen, maar eer niet’. 't Duurde maar
een enkelen dag voor dat aan de uitnoodiging werd gevolg gegeven en van dien
oogenblik af, offerde de man, die hem zoo had ‘mishandeld’ tijd en nog wel meer
dan dat op om hem met zijn raad bij zijne studie te dienen, zijn werk te verbeteren,
met hem te spreken, aan hem te schrijven, om hem te leiden en te houden op den
rechten weg. En toen later de sprong weer werd gewaagd werd het onderzoek van
een vrij wat strengeren examinator met glans doorstaan. Toen ging ik weer in den
gang voorbij het troepje candidaten in wier midden de booze man van vroeger stond
en toen stak hij zijne hand uit naar den strengen vriend; daar waren tranen in zijne
stem, toen hij zei: ‘dank voor uwe wraak’.
Den welwillenden lezer, voor wien toevallig 't grauwe jaarboek is opengevallen
bij dit bericht en die 't heeft volgehouden tot hier toe, vraag ik geen vergeving, dat
ik hem nog maar altijd niets heb verteld van Wolters,
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den schrijver, den dichter, dat ik nog maar altijd door gesproken heb over den mensch.
Als hij Wolters gekend had als ik, dan had hij 't ook gedaan. Niet omdat ik ook niet
heel wat van den letterkundige te zeggen heb. En daarbij verheug ik mij dat ook van
hem geldt wat hij van Geel zei in dat schetsje van fijn geteekende menschenkennis,
dat hij van dien geleerde ontwierp: ‘Daar is harmonie tusschen den man en zijn werk.
Geest en karakter zooals die van den beginne in hem sproten, spiegelen er zich
beurtelings in allerlei schakeering in af’. Dat deden ze in die opstellen, die hij van
zijn eerste optreden in 't werkelijk leven af begon te schrijven en waarvan hij er
enkele aan 't publiek in tijdschriften of ook wel afzonderlijk aanbood. Maar ze zouden
hem niet die eigenaardige plaats in de letterkundige wereld hebben aangewezen,
waarop hij naar aller getuigenis staat, door 't geen hij in Leiden tot stand bracht. Op
de richting, die zijn talent nam, had zijn verblijf te Leiden een beslissenden invloed.
Daar leerde hij Cornet kennen, den schilder vol smaak en gevoel, Cornet, den directeur
van 't rijke Leidsche prentenkabinet, den man van beproefde kennis, kunstkenner als
maar een enkele. Diens omgang trok Wolters machtig aan; zijne liefde voor plastische
kunst, van nature hem eigen, vond voedsel in zijne wekelijks herhaalde gesprekken
met den kunstenaar, in den rijken schat van ‘prenten’, waaruit zij daar samen telkens
oude en nieuwe schatten te voorschijn haalden en waarop Cornet zoo helder 't licht
van zijne geniale kennis deed vallen, dat de volgzame leerling spoedig den vriend
van zijne vinding en gevoel voor 't schoone kon doen blijken. Daar, aan de zij van
dien vriend heeft Wolters gelukkige uren doorgebracht, die een blijvenden indruk
zouden achterlaten op de richting zijner studie en
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de kleur van de vruchten van zijn vernuft. Daaraan dankte Wolters dien rijken
artistieken vorm en inhoud van zijne schilder-novellen, schilder-romans, de zwaar
gebeeldhouwde lijsten voor het denken en voelen der groote kunstenaars op vreemden,
vooral op eigen bodem. Uit dien tijd van 70-90 dagteekent de lange reeks van ‘het
Oesteretende vrouwtje van Jan Steen’ tot ‘Muze en Demon’. Hij laat hen voor ons
leven in hun willen en hun zoeken, in hun werken en hun scheppen, in hunne
worsteling en hun bedrijf, zien in hunne liefde voor de kunst, in hunne liefde voor
al wat echt menschelijk is en was. Men voelt het, hij moet aan hen verwant zijn in
kunstzin en kunstgevoel en hartstocht. Zoo voelen slechts verwante zielen met elkaar.
't Zijn studiën naar 't naakt model, weerkaatst in zijn eigen gevoel, waaraan niets
menschelijks vreemd was. Wie de echt levende beelden voor zijn oog ziet voorbijgaan,
behoeft niet te vragen, wat Wolters zelf van Geel vroeg: ‘heeft hij die hartstocht die
de machtigste is van allen niet gekend voor zijn vijf en vijftigste jaar? Zou hem als
man en jongeling de liefde vreemd zijn gebleven? Zoo schetst, zoo ontleedt, zoo diep
gevoelt den hartstocht niet in anderen, wie zelf ook niet hare macht heeft ondervonden.
Maar op den ‘subjectieven’ bodem zijn ‘objectieve’ mannen en vrouwen gewassen
met wie kan meevoelen, wie iets van hun temperament in zich voelt. Sla maar open
wat ge wilt: Saskia, Fra Baccio, Stefano de Vioolspeler, de Gladiator van Verona,
Lucas van Leiden, Anna de Ronde, last not least, en ge bewondert de kennis van 't
menschelijk hart, van de hartstochtelijke, voor menigeen onnaspeurlijke bewegingen
van 't gemoed dat door liefde beheerscht wordt. En naast en om die schetsen heen
slingert zich een lijst van
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klanken en vormen zoo fijn en aan de natuur afgeluisterd en afgezien door het oor,
door het oog van den genialen kunstenaar. Ge hoort op het plein San Marco te Rome
Stefano de zielvolle klanken aan zijne viool ontlokken en zelf onder de bekoring,
waaronder de dichter u gevangen houdt door zijne ode aan de muziek, verbaast ge
u niet meer over de toovermacht, die hij oefent op die woelige, oproerige schare, die
tot aandachtig luisteren gedwongen wordt. Ge ziet het bleeke maanlicht stralen op
de hooge koepeldaken der eeuwige stad als de dichter er ronddoolt in den nacht en
niet kan scheiden van dien aanblik voor dat de ochtend begint te gloren aan de kim
en 't schouwspel voor hem doet verbleeken. En voor mij, toen 'k daar in den geest
ronddoolde aan zijne zij, rees 't beeld van den jongeling wiens ontwakend kunstgevoel
ik had genoten, waarvan ik en honderden met mij de rijpe vruchten plukten.
Maar niet daarin alleen munt hij uit. Anderen, Prof. ten Brink, Dr. W.N. du Rieu,
bevoegder beoordeelaars dan ik hebben er reeds op gewezen wat de kunstgeschiedenis
aan hem te danken heeft, waarvan de eerste ons in zijne studie over Lucretia d'Este
eene veelzijdige, schoone proeve gaf. En ook voor die stof schiep hij een vorm, dien
inhoud waard, daarmee in harmonie. In den dialoog toont hij zich daar, evenals in
zijne overige schetsen, in ‘Anna de Ronde’ bovenal, een meester. Ge blijft stilstaan
om te luisteren naar die levendige, geestige gesprekken, die daar gevoerd worden,
in huis, op straat en zoekt de bladzijde nog weer eens op, waarvan ge den indruk nog
eens weer wilt genieten. Maar meer nog dan dit treffen mij - en mij niet alleen, - die
fijne teekeningen met de pen, waarmee hij zijne schetsen versierde. Zijn werk heeft
geene illustratie van noode,
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hij heeft ze zelf gegeven zoo schoon dat de teekening op hout of steen daarnaast mat
zou schijnen. Daar zijn er enkele zoo vol werkelijkheid, zoo vol leven, dat ze in hare
soort niet overtroffen zijn. Het tournooi in ‘Lucretia d'Este’ een tooneeltje op de
Leidsche kermis in ‘Anna de Ronde’ zijn meesterstukjes van ‘penteekening’ in
woorden. Maar boven die breede paneelen stel ik nog die kleine schetsjes hier en
daar tusschen den tekst ingelascht. In den laatsten bundel ‘Stad en Land’ vindt ge er
een. Wie zich niet aanstonds dat maanlicht op de Zuiderzee herinnert, dien schipper
met zijne vrouw in den stuurstoel pratend over den ‘ouden tijd,’ terwijl hij zijn pijp
wil opsteken aan 't kooltje, dat moeder de vrouw hem toereikt, die heeft het niet
gezien, zooals het daar, warmer getint dan de schoonste prent van onze oude meesters
't ooit deed, is afgebeeld. En dan dat juweeltje van vinding en kleur, dat u van 't begin
af Lucas van Leiden doet liefhebben, als Wolters hem voor u toovert in een ets van
tintelend licht, waar hij zijn kraaienden jongen omhoog tilt en hem met beide handen,
achterovergebogen in zijn leuningstoel, laat spartelen boven zijn hoofd. Zoo zou ik
er tientallen kunnen noemen, hier en ginds, soms in een klein hoekje verscholen,
waarbij ik, als ik 't niet beter wist 't vermoeden bijna niet zou kunnen bedwingen,
dat hij 't origineel had gevonden onder de kunstschatten van zijn vriend. Zóó had hij
de kunst dier groote ‘toovenaars’ met licht en donker, die hij in zijne ‘Hollandsche
School’ zoo menigen lauwer heeft gevlochten, gevoeld, begrepen, genoten. Wat zou
't voor hem een genot, en wat zou 't voor hen die de kunst liefhebben een voordeel
zijn geweest als zulk een ‘kenner’ de plaats had mogen innemen, die Cornet openliet.
Helaas! ‘Es war zu schön
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gewesen, es hat nicht sollen sein.’ 't Was zijn vurige wensch en daarom de
teleurstelling hard, dien hij ondervond, toen de schatten, die hij zoo liefhad, werden
toevertrouwd aan eene hand, die reeds te vol was om er dien rijkdom nog bij te
hanteeren, zooals dat werd vereischt.
'k Geloof niet dat hij ernstiger teleurstelling in zijn leven ondervond. Ze werd
gelukkig bijna geheel vergoed door zijne benoeming tot secretaris van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde. Ook die betrekking immers beantwoordde in hooge
mate aan zijne neiging en aan zijne studie. En met de trouw en den opgewekten lust,
waarmee hij alles deed wat hij op zich nam, wijdde hij zich ook aan die taak. Ook
op die plaats veroverde hij de genegenheid en de waardeering van allen, die hem
daar aan 't werk zagen, vooral van hen, die met hem werkten. En toch, hooger nog
dan men hem waardeerde om zijn werk, had men hem lief om hem zelf! Ook daar
weer, evenals overal, van den beginne af. Dat kon nu eenmaal niet anders. Daarom
was het zoo jammer dat hij reeds werd afgeroepen van zijne taak. Van zulken hebben
we geen overvloed. Hij had nog zooveel kunnen werken, hij had nog zooveel voor
anderen kunnen doen. Hij ging nog zwanger van zooveel goeds, hij stelde zich nog
zooveel voor. Het einddoel bereikte hij niet.
In den winter van '90 begon hij te sukkelen; dat duurde tot in de lente van '91,
zoo'n echt Hollandsche lente met veel motregen en veel Noorden- en Oostenwind.
Daar kon zelfs een krachtig gestel als 't zijne niet tegen op. Te Honnef zou 't beter
zijn, maar eilacy, de lente, die hij hier ontvluchtte, was hem vooruit gereisd, hij vond
haar te Honnef terug, even kil, even guur. Dan was 't te huis toch nog maar beter.
De zomer
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kwam en bracht warmte mee. Zouden de artsen gemeend hebben, eens menschen
lust, eens menschen leven, toen zij den vroeger zoo hartstochtelijken liefhebber van
reizen, rieden, terwijl hij reeds zeer zwak en lijdend was, op reis te gaan naar Baden?
De raad werd gegeven en opgevolgd.
Ze gingen met hun drieën, man, vrouw en dochter. Dat sprak van zelf, ze hoorden
bij elkander.
Ze gingen, maar 't doel bereikten ze niet. Onderweg te Grafenberg bij Düsseldorf
liet hij vrouw en dochter alleen. Zoo zielsgraag wou hij nog bij hen blijven, maar hij
kon niet langer. En zij namen zijn lijk met zich mee naar hunne woonplaats, een
lange donkere tocht uit den vreemde. En daags na hare aankomst brachten we hem
ten grave.
Daar stond eene breede schaar van vrienden om zijne groeve. Meer dan een van
hen sprak tot zijn lof. Dat deed ook de man, die aan 't hoofd stond der school, waaraan
Wolters door zijn helder en degelijk onderwijs ten zegen was geweest van velen. En
hij zei dat hij zich verheugde daar ook te zien staan om zijne groeve zoo menigeen
van zijne leerlingen, wien Wolters de reddende hand had gereikt toen het gevaar
dreigde dat zij de loopbaan, dien zij zich met liefde gekozen hadden, niet ten einde
zouden kunnen brengen.
Toen was daar ook een vriend uit zijne jeugd, die niet zwijgen kon, al viel 't spreken
hem zwaar. ‘Wat hij u was toen hij hier leefde in zijne mannelijke kracht, een vriend
in vreugde, een vriend in den nood, dat was hij mij al voor 40 jaar. Toen voelde ik
reeds wat kracht er woonde in die trouwe vriendenhand. Daarvoor wil ik hier doen,
wat ik niet mocht doen bij zijn leven, hem danken. Ik doe het ook voor U, die 't met
mij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

148
ondervondt. Zulk een vriend wensch ik toe aan u allen; beter, trouwer zijn er niet.
Kort daarna bracht ik een bezoek aan moeder en dochter. Wij spraken bijna niets
dan over hem; 't was me als zou ik hem straks zien binnenkomen en me de hand
schudden als van ouds. En toen de dochter ons hare ‘Alwine’ voorlas, hoorde ik zijne
stem, als of ze leefde. Hij had geweten dat het zou worden opgenomen in ‘de Gids.’
Hij had er zich in verheugd en was er trotsch op geweest. Niemand die het las, zal
zeggen dat hij er geen reden toe had.
Bij 't scheiden vroegen ze mij of ik zijn levensbericht voor de M.v.L. wilde
schrijven. Ze vroegen 't me om dezelfde redenen, waarom ik het niet weigeren kon.
En ik heb het gedaan, niet zooals ik wilde, maar zooals ik kon.
A. MOENS.
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Willem, Pieter Wolters
geboren te Leiden 25 Augustus 1827, overleden te Grafenberg bij Dusseldorf 19 Juli
1891, predikant geworden 17 Augustus 1851, te Hensbroek, vervolgens Grootebroek,
Schagen, Harlingen, als leeraar aan Gymnasium en Hoogere Burgerschool in Leiden
benoemd in 1867.
Lid en secretaris van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, lid v.h. Utrechtsch
Genootschap, het Friesch Genootschap, enz.
Hij schreef behalve bijdragen in Nederland, Europa, Leeskabinet, Euphonia, Eigen
Haard, Haagsche Stemmen, Almanak v. 't Nut, Los en Vast, de Huisvriend, (over
glasschilderen) de Gids, enz.
Beatrice. 1874.
Het laatste oordeel van Lucas van Leiden. 1874.
Uit het Friesche Zeemansleven. 1875.
De Voorzoon. 1877.
Anna de Ronde. 2 dln. 1879.
Voorrede bij het Proza van Geel. 1880.
Transalpina. 1883.
Een artistiek klaverblad. 2 dln. 1885.
Lucretia d'Este. 2 dln. 1888.
Uit de Hollandsche School. 1889.
Uit Stad en Land, 1891 (na zijn overlijden uitgegeven).
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Levensbericht van Dr. D. H a r t i n g .
Hecht zijn bovenal de vriendschapsbanden, die in den studietijd worden geknoopt.
De idealen, die een bekoorlijken glans schenken aan de toekomst, hebben dan nog
geen plaats gemaakt voor de zorgen, die bij den strijd om het bestaan gewoonlijk
opduiken. Er is daarenboven geen sprake van veinzen of verbloemen: ieder toont
zich zooals hij is, en gelijkgestemde harten gevoelen de aantrekkingskracht der
sympathie. Hierdoor wordt menig vriendschapsverbond gesloten, dat ook later, in
het maatschappelijk leven, onverbreekbaar blijkt te wezen.
Onverbreekbaar? - Voorzeker, indien degene, die het voorrecht geniet van op te
klimmen tot een hoogen leeftijd, niet gedurig gegriefd werd door de tijding, dat éen
zijner dierbaarste vrienden voor de macht des doods bezweek.
Die smart heb ik in ruime mate ondervonden, toen ik in den aanvang dezes jaars
het bericht ontving, dat mijn hooggewaardeerde academievriend H a r t i n g ,
emerituspredikant te Enkhuizen, na een langdurig lijden was heengegaan. In 1835
werden wij studiemakkers aan de universiteit te Utrecht en later aan het seminarium
te Am-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

151
sterdam. Langer dan eene halve eeuw bleef tusschen ons de hartelijkste vriendschap
bestaan. Daarom kwam het niet in mij op om een weigerend antwoord te geven op
het aanzoek van den Secretaris der Leidsche Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde om eene levensschets te schrijven van den overledene. Toch wil ik niet
ontkennen, dat ik mij hierdoor bezwaard gevoel; immers ik ben te weinig bevoegd,
om de verdiensten van H a r t i n g als wetenschappelijk godgeleerde in het juiste licht
te plaatsen. Zijne vrienden echter zullen mij bijstaan.
In 1811 trad de heer D i r k H a r t i n g , makelaar in tabak, in het huwelijk met
mejuffrouw J e a n n e t t e B l y d e s t e y n , behoorende tot een deftig geslacht van
kooplieden, gevestigd op de Oude Gracht te Utrecht. Hun echt werd gezegend met
drie zonen en éene dochter1, en van eerstgenoemd drietal was mijn academievriend,
naar zijn vader genoemd, de jongste.
D i r k H a r t i n g werd geboren te Rotterdam den 6den October 1817 en was
nauwelijks twee jaar oud, toen zijn vader overleed. Het nagelaten vermogen was
voldoende, om aan de dertigjarige weduwe een onafhankelijk bestaan te verzekeren
en aan hare kinderen eene uitstekende opvoeding te bezorgen. Het verlangen, om
zich in de nabijheid van hare bloedverwanten te bevinden, deed haar naar Utrecht
verhuizen, doch in 1825 vertrok zij naar Elburg, waar haar oudste zoon zich reeds
een paar jaar bevond, om aan het Instituut van Kinsbergen tot de academische

1

De oudste zoon, P i e t e r H a r t i n g , heeft als hoogleeraar, eerst te Franeker en daarna te
Utrecht, een beroemden naam verworven, de tweede zoon, I z a k H a r t i n g , bepaalde zich
bij den handel, en de dochter, M a r i a H a r t i n g , was gehuwd met den heer d e H a a s
(firma Paddenburg en Co.) boekhandelaar te Utrecht. Al deze genoemden zijn overleden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

152
lessen te worden opgeleid, zoodat ook de beide andere zonen van die uitstekende
inrichting van onderwijs gebruik konden maken.
Hier hadden de kinderen onder de leiding van eene liefderijke moeder een gelukkig
leven. De oudste zoon gaf zijn jongsten broeder onderricht in het Latijn, en deze
laatste was de amanuensis van zijn leermeester bij diens natuur- en scheikundige
proeven. Tevens waren al de kinderen ijverige beoefenaars der toonkunst, zoodat zij
des avonds, na het eindigen der werkzaamheden, zich met een kwartet verkwikten,
en gedurende zijn geheele leven bleef D i r k H a r t i n g een hartstochtelijk vriend
van goede muziek. Uit Elburg volbrachten zij telkens bij den aanvang der groote
vacantie verrukkelijke reizen naar Utrecht met de primitieve reisgelegenheden van
dien tijd, totdat in 1828 mevrouw H a r t i n g met haar gezin weder derwaarts
verhuisde, om haar oudsten zoon in de gelegenheid te stellen tot het bijwonen der
academische lessen.
Hier bezocht D i r k H a r t i n g eerst de school van den heer v a n
To o r e n e n b e r g e n en later het gymnasium,waar L i n t e l o d e G e e r , K e m i n k
en We l t e r tot zijne schoolmakkers en weldra tot zijne trouwe vrienden behoorden.
Reeds hier onderscheidde hij zich door dien stalen ijver, door dien degelijken
studiegeest, waardoor hij de grondslagen legde voor zijne wetenschappelijke vorming.
Zonder eenige hindernis doorliep hij de verschillende klassen en werd in den aanvang
van 1834 ingeschreven als student in de letteren aan de Utrechtsche hoogeschool.
Ook zijne reeds genoemde schoolmakkers waren inmiddels tot de academische
lessen bevorderd en bleven als studenten innig met hem en met elkander verbonden.
Met hen vormde H a r t i n g een kleinen kring, die onder de welwillende leiding van
den bejaarden oud-rector N y h o f f
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zich elken Vrijdagavond vereenigde ter lezing en behandeling van Latijnsche en
Grieksche geschriften, terwijl de vier vrienden vervolgens besloten, om den
Zondagavond te wijden aan de beoefening van het Hebreeuwsch. H a r t i n g nam
weinig deel aan het eigenlijke studentenleven, maar vond het hoogste genot in het
afwisselen zijner ijverige studien met het huiselijk verkeer en met den dagelijkschen
omgang met zijne drie vrienden.
Toen ik in 1835 de Utrechtsche academie bezocht, leerde ik H a r t i n g kennen
op de katechisatie bij ds. V i s s c h e r . Daar ik mij voor het candidaatsexamen in de
wisen natuurkunde voorbereidde, behoorden wij tot verschillende faculteiten. Toch
gevoelden wij ons tot elkander getrokken, zoodat onze aanvankelijke kennismaking
ten huize van zijne moeder en van zijne hoogbejaarde grootmoeder werd voortgezet
en weldra in eene hartelijke vriendschap veranderde.
Nadat H a r t i n g in 1837 het candidaatsexamen in de letteren had afgelegd, waartoe
hij zich onder de hoogleeraren v a n H e u s d e , G o u d o e v e r , G r o e n e w o u d en
S c h r ö d e r had voorbereid, vertrok hij naar het seminarium der Doopsgezinden te
Amsterdam, om zich onder de hoogleeraren M u l l e r en C n o o p K o o p m a n s
tot de theologische studiën te bepalen.
Hier werd hij de contubernaal van H e r m a n d e R i d d e r , student aan het
seminarium der Remonstranten, en de twee bewoners van hetzelfde huis, hoe
verschillend ook van karakter, werden weldra oprechte vrienden. H a r t i n g toch
had iets slepends in zijn spraak, deels eene familieeigenschap, deels een gevolg van
de gewoonte om eerst te denken en dan te spreken; daardoor had hij voor hen, die
hem weinig kenden en niet wisten, welk een gloed onder die oppervlakkige kalmte
verborgen lag, iets over-
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bedaards, iets, dat men wel eens met den naam van ‘zwaar op de hand’ bestempelt,
terwijl d e R i d d e r , ongemeen glad van tong, zich door eene zeldzame levendigheid
en gevatheid onderscheidde.
Een jaar later, in 1838, volgde ik H a r t i n g naar het seminarium te Amsterdam,
en bij de smart, die mij het verlaten mijner vrienden te Utrecht deed gevoelen, was
het voor mij een groot voorrecht, dat ik aldaar mijn vriend H a r t i n g wedervond.
Niet alleen bezochten wij er dezelfde colleges, maar reeds in den herfst van genoemd
jaar vormden wij met L e e n d e r t z (den verdienstelijken commentator van H o o f t ),
met den thans rustenden hoogleeraar de H o o p S c h e f f e r en met D r o n r i j p
U g e s (die later door K e r b e r t vervangen werd) een vrijdagavondgezelschap, dat
onder den naam van N.E.K. zich hoofdzakelijk wijdde aan het lezen en behandelen
van geschriften uit den bloeitijd der Nederlandsche letterkunde. Op verlangen van
H a r t i n g , die zeer zuinig was op den tijd, nam de vergadering, bij afwisseling in
éen van de woningen der leden belegd, eerst te 9 uur een aanvang. Zij werd echter
gewoonlijk tot 2 uur in den nacht voortgezet. Dáar lazen wij de gedichten van
Vo n d e l , H o o f t , H u y g h e n s , A n t o n i d e s , S p i e g h e l enz. Daar de leden
niet vreemd waren aan de beoefening der poëzie, bracht elk er ter tafel, wat hij in de
voorafgaande week vervaardigd had, en moest er zich de scherpste kritiek getroosten.
H a r t i n g behoorde er tot de ijverigste leden en verzuimde zonder de hoogste
noodzakelijkheid geene enkele samenkomst. De werkzaamheden werden gesloten
met eene improvisatie in dichtmaat over een pas opgegeven onderwerp. Het is niet
mogelijk, het genot te beschrijven, dat de N.E.K. kianen op die vergaderingen hebben
gesmaakt!
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Nadat H a r t i n g in den zomer van 1840 het proponentsexamen had afgelegd, ontving
hij een beroep naar Ter Horne in Friesland en naar Enkhuizen in Noord-Holland. Hij
gaf gehoor aan dat naar Enkhuizen, en nadat hij in December van dat jaar in het
huwelijk was getreden met mejuffrouw A n t o i n e t t e F r a n ç o i s e v a n d e r
P a n t uit Utrecht, aanvaardde hij in diezelfde maand zijn dienstwerk. Tot aan zijn
emeritaat (1 April 1888) bleef hij aan de kleine Doopsgezinde gemeente te Enkhuizen
verbonden en zoowel de belangen van deze als die der geheele stad met loffelijken
ijver bevorderen. Wel kwam de man, die weldra als wetenschappelijk godgeleerde
met eere werd genoemd, op aanzienlijke plaatsen in aanmerking, maar telkens werd
de voorrang toegekend aan anderen, die zich door uitstekender gaven voor den kansel
onderscheidden.
Onvermoeid wijdde zich H a r t i n g in het stille Enkhuizen aan de beoefening der
godgeleerde wetenschap, en het is geen wonder, dat hij zich opgewekt gevoelde om
de vruchten zijner studie door den druk openbaar te maken. Reeds in 1837 hadden
de vier onafscheidelijke vrienden eene vertaalde bloemlezing uit de werken van
Latijnsche en Grieksche schrijvers in het licht gegeven onder den titel: ‘Bijdragen
tot de kennis en verspreiding der oude letterkunde’, en in 1848 behaalde H a r t i n g
het eeregoud door het beantwoorden van eene prijsvraag, uitgeschreven door het
Haagsch Genootschap: ‘Over de echtheid van den Brief aan de Efesiërs.’ Dit geschrift
deed hem kennen als een degelijk godgeleerde, weshalve in datzelfde jaar de Leidsche
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde hem onder hare leden opnam. Ook
maakte hij zich gereed, om aan de Utrechtsche universiteit het doctoraat in de
theologie te verkrijgen en had
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zijne dissertatie ‘De Marcione’ gedeeltelijk ter perse gelegd, toen hem de verlangde
waardigheid eershalve werd toegekend, waarvoor hij in de ‘Praefatio’ vóór genoemd
geschrift over Marcion op eene innemende wijze zijn dank betuigde.
Meer in 't bijzonder heeft H a r t i n g zich op godgeleerd gebied verdienstelijk
gemaakt door zijne bijdragen in de ‘Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie’.
Om dit te doen beseffen neem ik met erkentelijkheid een fragment over uit een brief
van mijn hooggeachten academievriend, den hoogleeraar D o e d e s , die mij het
volgende schreef:
‘...... Wat voorts onzen vriend H a r t i n g betreft, het kost mij geen moeite, u iets
over hem mede te deelen. Zeer gaarne ga ik in mijne herinneringen eenige jaren terug
en stel ik mij den door mij hooggeschatten geleerde voor, zooals hij in de volle kracht
van zijn mannelijken leeftijd ook aan de redactie der ‘Jaarboeken’ en der ‘Nieuwe
Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie’ zijne aandacht, belangstelling en
zorgen wijdde. Te eerder voel ik mij daartoe verplicht, daar ik van de redacteuren,
die met H a r t i n g de ‘Jaarboeken’ uitgaven, de eenig overgeblevene ben, en van de
medewerkers aan de ‘Nieuwe Jaarboeken’, voorzoover de titel gewoonlijk hunne
namen vermeldde, éen der weinigen, die niet weggenomen zijn.
Met K e m i n k en d e G e e r begonnen v a n O o s t e r z e e en ik de ‘Jaarboeken
voor Wetenschappelijke Theologie’ in 1845, verwachtende dat wij niet geheel zonder
medewerkers zouden blijven. Toen d e G e e r door zijne werkzaamheden verhinderd
werd, langer lid te zijn van de Redactie, was H a r t i n g terstond voor ons de
aangewezen man, om d e G e e r te vervangen, of liever, om uitgenoodigd te worden,
als de vierde in ons verbond op
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te treden. K e m i n k kende hem van nabij uit onzen studententijd. Va n O o s t e r z e e
en ik hadden hem leeren kennen als bijzonder geschikt en bekwaam voor hetgeen
wij met onze ‘Jaarboeken’ beoogden. H a r t i n g trad terstond toe. Conditiën hadden
wij niet te maken. Hij k e n d e ons, en wij wisten wat hij voor ons kon zijn. Bij het
begin van het jaar 1851 - de ‘Jaarboeken’ hadden toen zes jaren achter den rug deelde de Redactie aan het theologisch publiek mede, dat dr. D. H a r t i n g de plaats
had ingenomen, door mr. B.J. L i n t e l o d e G e e r wegens velerlei werkzaamheden
verlaten; beschreef zij op nieuw haar standpunt en doel; herhaalde zij in hoofdzaak
wat in 1845 bij het optreden der toenmalige Redactie gezegd was, en eindigde zij
haar ‘Woord vooraf’ aldus: ‘Deze woorden (de waarheid in Christus) nu herhalende,
vereenigt zich de Redactie in de belijdenis, dat naar hare overtuiging op alle vragen
der godgeleerdheid het antwoord alleen te vinden is in de historisch gegevene
openbaring Gods in Jezus Christus, zooals de Schriften des Nieuwen Verbonds, in
verband met die des Ouden beschouwd, daarvan getuigen, terwijl geen antwoord
voor de godgeleerdheid waarde hebben mag, dat de menschelijke rede geeft buiten
het licht, dat van Gods eengeboren Zoon uitgaat.’ Zoo sprak de Redactie, waartoe
ook dr. H a r t i n g behoorde, in 1851. Il faut juger, ook redacties van theologische
tijdschriften, d'après leur date.
Wij hebben veel aan H a r t i n g gehad voor ons Tijdschrift, en het is zeker niet
aan hem te wijten, dat wij in 1857 de uitgaaf der ‘Jaarboeken’ staakten. Onvermoeid
en steeds op zijn tijd leverde hij zijne bijdragen, zoowel in den vorm van ‘Overzicht’
of ‘Aankondiging en beoordeeling’, als in dien van ‘Verhandeling’ of uitvoerig
opstel. Het Nieuwe Testament was in de
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eerste plaats het voorwerp van zijne studiën. Zoowel op het terrein der kritische en
exegetische als op dat der isagogische vraagstukken bewoog hij zich gemakkelijk.
Het gebied van 't historisch onderzoek vond hem echter niet minder wakker en
bekwaam. Kenmerkend is uit H a r t i n g 's vroegere jaren voor hem zijn ‘Specimen
de Marcione’. Overigens heeft men de reeks zijner bijdragen in de ‘Jaarboeken’
slechts te raadplegen, om spoedig te zien, dat historische studiën hem niet minder,
dan wat wij boven eerst noemden, bezig hielden. - Zag het jaar 1857 de uitgave der
‘Jaarboeken’ eindigen, het volgende jaar (1858) zag de ‘Nieuwe Jaarboeken (voor
Wetenschappelijke Theologie)’ optreden, in zekeren zin als voortzetting van de
‘Jaarboeken’, maar nu onder de redactie van dr. H a r t i n g alleen, éen en ander met
volkomen goedvinden van zijne drie vroegere mederedacteuren. In een belangrijk
‘Voorbericht’ (September 1858) gaf H a r t i n g rekenschap van 't geen hij beoogde.
Hij sprak daarin van de wederopwekking der ‘Jaarboeken’, over een nieuwe reeks
van het vroeger (door ons) bestuurde Tijdschrift, en kon v a n O o s t e r z e e , evenals
mij, tot zijne medewerkers rekenen. Bij voortduring bleven wij met elkander in
rapport, al bleek langzamerhand meer en meer, dat, wat na 1858 onder den later meer
gebruikelijken naam van moderne theologie of moderne (of nieuwe) richting optrad,
veel meer op H a r t i n g 's, dan op onze instemming kon rekenen. Om nu bij H a r t i n g
te blijven, verdient zeer onze aandacht, dat hij niet alleen in 1858 de redactie der
‘Nieuwe Jaarboeken’, maar ook in 1861 die der ‘Doopsgezinde Bijdragen (met ds.
P. C o o l )’ aanvaardde en bovendien de bewerking op zich nam van het
‘Grieksch-Nederlandsch Handwoordenboek van het Nieuwe Testament’, dat in 1863
het licht zag, en waartoe hij, volgens
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het ‘Voorbericht’, omstreeks vijf jaren vroeger (derhalve in 1858) door zijn (en ook
mijn) onvergetelijken vriend dr. H.H. K e m i n k was uitgenoodigd. Zonder twijfel
behooren de jaren 1846-1864 gerekend te worden tot die, waarin H a r t i n g het
overvloedigst was in velerlei wetenschappelijken arbeid, zonder dat ik daarmede
bedoel, hem in de eerstvolgende als minder werkzaam voor te stellen. Maar in zijne
kracht vertoonde hij zich vooral gedurende die periode zijns levens. Dat hij na 1863
niet met de ‘Nieuwe Jaarboeken’ voortging, smartte hem zeer. Het antwoord op de
vraag: Waarom? gaf hij in een ‘Voorbericht’, aan het einde van het zesde en laatste
deel geplaatst. Aldaar spreekt hij over (zooals hij zich uitdrukt) de moderne
wereldbeschouwing (ik zeide en zeg liever: de naturalistische wereldbeschouwing)
in hare toepassing op het Christendom. Met het oog daarop laat hij dan volgen: ‘Ik
sta veel te zeer aan de zijde van hen, die de moderne theologie, in weerwil van de
haar nog aanklevende gebreken, als een verblijdend verschijnsel begroeten, van hare
werking eene weldadige verfrissching en verjonging van het Christelijk geloof te
gemoet zien, dan dat ik naar den tijd terug zou verlangen, toen de daardoor ontstane
beweging zich nog niet had laten gevoelen’. Dit nu, op zich zelf beschouwd, zou
hem niet hebben doen besluiten, als redacteur van de ‘Jaarboeken’ af te treden. Maar
de tijdsomstandigheden noopten hem daartoe, zooals hij dan ook verder uiteenzet.
Waarlijk interessant is het, een man als onzen vriend H a r t i n g in het jaar 1863 te
hooren over de moderne theologie, van welke hij zegt, dat het hier een zuiver beginsel
van wereldbeschouwing geldt, welk beginsel (volgens hem) ook zonder veel
wetenschappelijk onderzoek voor den éen vaststaat, terwijl het door den
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ander verworpen wordt. Was het hier de plaats er voor, ik zou er langer bij stilstaan.
Nu moet ik eindigen met de mededeeling, dat de ‘Jaarboeken’, volgens H a r t i n g ,
thans de keus hadden tusschen deze twee: òf een tendenzblad worden, òf niet langer
in het licht komen. Het laatste moest gekozen worden, want besloten zij tot het eerste,
‘zij zouden hun geheele verleden verloochenen.’
Van tijd tot tijd hoorde ik (of hoorden wij) nu nog wel iets van onzen ouden
mederedacteur, maar ‘zaken’ hadden wij niet meer met elkander. Dat ook de ‘Nieuwe
Jaarboeken’ niet meer werden uitgegeven, deed mij leed, en meer leed deed het van
O o s t e r z e e , die nog meermalen over het uitgeven van een soortgelijk tijdschrift
dacht en sprak. - Me experientia docuit.
Modern of niet modern, H a r t i n g bleef rustig voort werken, zonder ‘zijn geheele
verleden te verloochenen.’ Bij het staken van de uitgaaf der ‘Nieuwe Jaarboeken’
had hij gezegd: ‘Ik ben een vriend, een groot vriend van discussie, maar niet van
onophoudelijke polemiek.’ Hij heeft er dan ook niet aan meêgedaan, aan polemiek
bedoel ik. Veel liever gaf hij zijn tijd, gedeeltelijk, aan de bewerking van een nieuwe
uitgaaf van zijn ‘Handwoordenboek’. ‘Eenige jaren geleden’, zoo schreef hij in 1888,
werd (door de uitgevers) de uitnoodiging daartoe tot hem gericht, en zonder verwijl
toog hij aan het werk, ‘daarbij zooveel mogelijk gebruik makende van de inmiddels
verschenen geschriften van lexicographischen en kritischen aard.’ Maar met hoeveel
opgewektheid ook aangevangen en onverpoosd voortgezet, de herzieningsarbeid is
door hem niet geheel ten einde gebracht. Eene zware ziekte .... de voorrede voor de
tweede uitgaaf zegt er het noodige van. Dit is zeker, H a r t i n g leverde wat hij kon,
en het heeft hem leed genoeg gedaan, dat
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hij de pen zoo uit de hand moest leggen. Overigens wel mogelijk, dat de eischen der
kritiek na 1888 hooger en strenger moesten zijn dan in 1864. Maar het doel des
schrijvers of bewerkers mag toch ook meêspreken en moet ook mede in rekening
komen. Ik zeg dit met het oog op de aanmerking, die gemaakt is met betrekking tot
de in deze tweede uitgaaf gestelde grenzen. Men heeft o.a. gewenscht, dat H a r t i n g
ook zou hebben opgenomen wat prof. H. C r e m e r in zijn ‘Wörterbuch der N.T.
Gräcität’ behandelt. H a r t i n g kon zich niet meer rechtvaardigen of verdedigen
tegen aanmerkingen, waarmede hij 't niet eens kon zijn. Ik veroorloof mij in deze
zaak mij aan H a r t i n g 's zijde te plaatsen. C r e m e r geeft meer een ‘Begrippenboek’,
H a r t i n g geeft meer (ook naar 't oorspronkelijke plan) een ‘Woordenboek’.
Geenszins ontken ik, dat iemand een lexicon zou kunnen schrijven, waarin H a r t i n g 's
en C r e m e r 's arbeid vereenigd of althans in verband met elkander gebracht was.
Maar dat onze tijd zoo iets eischt en gebiedt, dat komt mij voor zonder grond beweerd
te worden.
Nog é e n woord naar aanleiding van een w o o r d uit het ‘Voorbericht’ vóor de
eerste uitgaaf van het ‘Handwoordenboek’. ‘Ik verwacht’, schrijft hij dáar, dat ....
met blijdschap een werk begroeten zullen, waarin hun in goed Nederduitsch gezegd
wordt ....’ Van ‘goed Nederduitsch’ gesproken, men zie er de verhandelingen en
opstellen van H a r t i n g eens op aan, of zij zich ook door goed Hollandsch
onderscheiden. Men mag ‘Letterkunde’ toewenschen, niemand te na gesproken, dat
al wie in ons land en in onze taal over wetenschappelijke theologie schrijft, het in
niet minder goed Hollandsch moge doen dan dat, waarin onze nu ontslapen vriend
H a r t i n g het deed. -
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In verband met al het bovenstaande voeg ik hier nog een herinnering bij van een
kleine correspondentie met H a r t i n g over een ontmoeting met een tweetal
Irvingiaansche zendelingen, waarover men een nader bericht vinden kan op bl. 98-105
van het door H a r t i n g vertaalde, hoogst belangrijke, werk van dr. P h i l . S c h a f f :
‘Duitschland, zijne hoogescholen, godgeleerdheid en godsdienstig-kerkelijke
toestand’, uit het Engelsch vertaald en in de ‘Godgeleerde Bibliotheek’ geplaatst
(1858). In dit lijvig boekdeel vindt men een schat van wetenswaardige bijzonderheden
aangaande Duitschland uit een theologisch en kerkelijk oogpunt. H a r t i n g heeft
ons (ook de Godgeleerde Bibliotheek) een grooten dienst bewezen door zijne
voortreffelijke vertaling van dit merkwaardig werk, waarin wij eene belangrijke
uitbreiding mogen zien van de welbekende ‘Academiereis’, met welke v a n d e r
H o e v e n Jr. in der tijd onze letterkunde verrijkte.’
Tot zoover de belangrijke mededeeling van den hoogleeraar D o e d e s ; die daardoor
de verdiensten van onzen vriend H a r t i n g op theologisch gebied in het licht heeft
gesteld. De titels der bijdragen, die hij in de ‘Jaarboeken’ en in de ‘Nieuwe
Jaarboeken’ leverde, zal ik bij de opgave zijner geschriften vermelden.
Zooals reeds door prof. D o e d e s werd medegedeeld, aanvaardde H a r t i n g in
1861 met ds. P. C o o l de redactie der ‘Doopsgezinde Bijdragen’. Van deze
verschenen onder zijne medewerking de jaargangen 1861-1865, alsmede van de
‘Nieuwe serie’ de jaargangen 1867-1869. Men behoeft mijns inziens nauwelijks te
betwijfelen, dat daarin menige belangrijke bijdrage van zijne hand voorkomt, maar
ik kan niet nalaten inzonderheid te wijzen op het eerste stuk in den eersten jaargang
(het eenige, dat door
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hem onderteekend is), waarin hij onder den titel: ‘Onze roeping’ op zijne gewone
heldere en tevens op eene warme wijze de kenmerken voorstelt der Doopsgezinde
Broederschap, namelijk: Zelfstandigheid der Kerk tegenover den Staat, gemeentelijke
onafhankelijkheid, leerstellige vrijheid, broederlijke gelijkheid en praktische
werkzaamheid, eindigende met eene opwekking om het handhaven dier kenmerken
als de roeping der Doopsgezinden te beschouwen.
Maar bij dit alles bepaalde zich geenszins zijne werkzaamheid. Had zijn oudste
broeder in 1849 een belangrijk werk geleverd onder den titel: ‘De macht van het
kleine, zichtbaar in de vorming der korst van onzen aardbol’, het werd in 1851 gevolgd
door het geschrift van D i r k H a r t i n g : ‘De macht van het kleine op geestelijk
gebied door een voorbeeld opgehelderd’, waarin hij beschreef, hoe F r a n c k e 's
Gesticht of het Weeshuis te Halle door betrekkelijk geringe hulpmiddelen was
verrezen. Hij deed deze voorlezing in het licht verschijnen ten voordeele van de
Armenbewaarschool te Enkhuizen, waarmede hij ongemeen was ingenomen. Reeds
een jaar te voren had hij ten voordeele van de liefdadige inrichtingen van het
Enkhuizer Departement der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen eene andere
voorlezing uitgegeven, door hem gehouden in het Utrechtsch Leesmuseum en getiteld:
‘De Munstersche Furie of het oproer der Wederdoopers te Munster in de jaren 1534
en 1535. Eene geschiedkundige voorlezing naar aanleiding van Meyerbeer's Prophète’,
wier uitgebreide aanteekeningen van eene nauwgezette bronnenstudie getuigen. In
1851 zag hij zich voorts benoemd tot lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen. Ook schreef hij van 1848 tot 1861 eene reeks van
belangrijke arti-
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kelen in ‘De Gids’; aan het slot dezer biographie zal ik daarvan de titels opgeven.
Hoogst vereerend was voor H a r t i n g de uitnoodiging, in 1853 tot hem gericht,
om deel uit te maken eener commissie tot het leveren eener nieuwe Bijbelvertaling,
die van wege de Hervormde Synode zou worden uitgegeven. Toen ik daaromtrent
eenige inlichtingen vroeg bij dr. J.J. P r i n s , rustend hoogleeraar te Leiden en
oudsecretaris dier commissie, ontving ik een schrijven, vergezeld van het verlof, dat
ook vroeger prof. D o e d e s mij gegeven had, om daarvan gebruik te maken, waar
mij zulks dienstig voorkwam. Daaruit neem ik het volgende over:
....’ ‘Mijne herinneringen van dr. H a r t i n g hangen samen met die der Synodale
Bijbelvertaling (N.T.). Op de te dier zake gehouden eerste vergadering maakte ik
voor het eerst zijne kennis. Met dr. A.H. B l o m en mij werd hij geplaatst in de eerste
sectie, aan welke de bewerking der ‘Synoptische Evangeliën’ en der ‘Handelingen’
was opgedragen. Naar onderlinge afspraak is door hem de vertaling dier Evangeliën
met inhoudsopgave, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen geleverd. B l o m
nam de ‘Handelingen’ voor zijne rekening, en ik belastte mij met het leveren der
‘Inleiding’ op die boeken. Al die arbeid werd aan onze beoordeeling onderworpen,
en wij kwamen acht malen, naar ik meen, telkens eenige dagen achtereen, te
Dordrecht, Enkhuizen of te dezer stede samen, om onze bedenkingen onderling te
bespreken en de redactie vast te stellen. Hetgeen H a r t i n g leverde was met zorg
bewerkt, en het bleek, dat hij tegen zijne taak uitnemend was opgewassen, maar ook
de kritiek, die wij hem niet spaarden, best verdragen kon. Ik herinner mij niet, dat
onze onderlinge goede verstandhouding, te midden van even vermoeiende als
langdurige
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discussiën, ooit is verstoord geworden. Wij waren met ons werk tijdig gereed en
hadden dit grootendeels te danken aan zijn voortvarenden ijver en onvermoeide
werkkracht. Hiermede is zijne medewerking aan de Bijbelvertaling geëindigd, behalve
dat de Commissie van Eindredactie, uit V i s s e r i n g en mij bestaande, bij de correctie
van de door hem bewerkte Evangeliën hem gedurig schriftelijk had te raadplegen en
de van hem ingekomen adviezen hoog waardeerde. Onze wederzijdsche vriendschap
was daardoor tot stand gekomen en wij bleven in correspondentie en ontmoetten
elkander nog enkele malen. Maar inmiddels was de groote teleurstelling zijns levens
ingevallen, waarin ik hartelijk deelnam en die ik hem gaarne had bespaard gezien.
Na dien tijd scheen zijne werkzaamheid op het gebied der godgeleerde wetenschap
geeindigd te zijn en, in zijn tweede huwelijk, zich tot zijn naasten kring en zijn
aangroeiend gezin te beperken. Nog eenmaal zond hij mij eene voorlezing, in de
Academie van Wetenschappen gehouden; doch sedert vernam ik niets van hem dan
inzoover het gerucht van den droevigen toestand, waarin hij in de laatste jaren zijns
levens verkeerd heeft, ook tot mij was doorgedrongen. Zijn levenseinde moet voor
hem eene ware verlossing geweest zijn. Bij zijn verscheiden betreurde ik diep, dat
toevallige omstandigheden, buiten onze schuld, eene verwijdering veroorzaakt hebben
tusschen ons beiden, en ik heb grond tot de onderstelling, dat ook hij van zijne zijde
daarover leed gevoelde. Hoog waardeerde ik zijne bekwaamheid, den rijken omvang
zijner geleerdheid, zijn braaf karakter en zijn goed hart. Het leven is hem, helaas!
niet gunstig geweest; maar er is in hem een waardig man ten grave gegaan. Het
verblijdt mij, dat gij geroepen zijt, om zijne gedachtenis, ook in geschriften, voor
vergetelheid te bewaren.’
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Met dankbare ingenomenheid heb ik gebruik gemaakt van het verlof van den
Hoogleeraar, om zijne vereerende getuigenissen omtrent mijn overleden vriend in
deze levensbeschrijving op te nemen. Er wordt daarin melding gemaakt van de groote
teleurstelling zijn levens. Velen toch waren van meening, dat de man, die reeds
zooveel voortreffelijks op godgeleerd gebied geleverd had, de aangewezen opvolger
was van dr. Muller, toen deze in 1859 de hoogleeraarsbetrekking aan het seminarium
der Doopsgezinden nederlegde, en ook H a r t i n g meende zich met die verwachting
te mogen vleien. Trouwens hoeveel aantrekkelijks had het voor hem, zich in een
wetenschappelijke kring, omgeven van alle hulpmiddelen der wetenschap, aan zijne
meestgeliefde studiën onverdeeld te kunnen wijden! Die verwachting werd niet
vervuld. Hoe hoog men zijne wetenschappelijke bekwaamheid ook waardeerde, de
meerderheid deed de opengevallen betrekking ten deel vallen aan ds. d e H o o p
S c h e f f e r , dien men wegens zijne schitterende gaven als kanselredenaar bij
uitnemendheid geschikt achtte, om toekomstige predikanten voor hunne betrekking
te vormen.
Die verijdeling zijner hoop, waarin hij eene miskenning zag van degelijke
verdiensten, griefde hem zeer, doch vele blijken van sympathie en waardeering
werkten mede, om zijne smart te verzachten, zoodat hij weldra met nieuwen moed
en levenslust zijne werkzaamheden hervatte.
Dat men zijne geleerdheid op prijs stelde, blijkt uit zijne benoeming in 1860 tot
lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hier leverde hij de bijdragen:
‘De verschillende beteekenis van waarde en waardij’, ‘De spreuk: Tout comprendre
c'est tout pardonner,’ ‘Basilides als getuige voor de echtheid van het vierde
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Evangelie’ en ‘Bijdrage tot de vaststelling van den tekst der schriften van het Nieuwe
Testament.’ Daarop volgde in 1862 zijne benoeming tot lid van Teylers Genootschap,
en als zoodanig heeft hij zich niet weinig verdienstelijk gemaakt als schrander
beoordeelaar der ingekomen antwoorden op de uitgeschreven prijsvragen.
In de ‘Doopsgezinde lectuur,’ in het licht verschenen bij van D r u t e n e n
B l e e k e r te Sneek, leverde H a r t i n g in den jaargang 1856: ‘Eene oude zinspreuk
(eene verhandeling over 1 Cor. III : 11)’, alsmede: ‘De kindermoord van Bethlehem.’
Hiermede kan ik de vermelding van zijne godgeleerde geschriften besluiten.
Vooral onderscheidde zich H a r t i n g door zijne vatbaarheid voor natuurgenot. Met
reikhalzend verlangen zag hij uit naar eene gelegenheid om de pracht der Zwitsersche
Alpen en de paradijsachtige meren van Noord-Italië te bezoeken. Die gelegenheid
verscheen in 1863. Met zijn vriend dr. V i s s e r i n g en met twee jongelieden, die
aan de leiding van H a r t i n g waren toevertrouwd, begaf hij zich op reis. Eerst trokken
zij langs het Schwarzwald naar den vermaarden waterval van de Rijn, toen over het
Züricher Meer, langs Pfäffers, over den Splügen en door de Via Mala naar het meer
van Como en vervolgens over Milaan en Arona naar het Lago Maggiore. Vanhier
werd de tocht voortgezet rondom den Montblanc naar Genève, terwijl eindelijk de
Rigi werd bezocht. Die reis is door H a r t i n g en V i s s e r i n g beschreven in brieven
onder de ‘titel: ‘Een maand op reis in Noord-Italië, Savoye en Zwitserland.’ Het is
een lust, die keurig gestileerde brieven te lezen: zij bevatten een rijkdom van fraaie
en frissche natuurbeschrijvingen, waaruit het genot ons tegenademt, door de reizigers
gesmaakt.
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Niet minder belangrijk is een tweede reisverhaal, in 1869 door H a r t i n g uitgegeven
onder den titel: ‘Een dag in den vreemde.’ Vergezeld door zijn oudsten broeder en
door zijn vriend V i s s e r i n g , begaf hij zich naar Thüringen, en de vier hoofdstukken:
‘Een morgen te Dortmund,’ ‘Een voormiddag in de omstreken van Liebenstein,’
‘Een namiddag op de Sneeuwkop’ en ‘Een avond te Rudolstadt’ zijn gewijd aan de
mededeeling van gesprekken, door de drie reisgenooten over sociale aangelegenheden
gevoerd. Een troep schoolgaande kinderen herinnert hun het betreurenswaardig
schoolverzuim in Nederland en leidt hen tot bespreking van den school- of leerplicht,
die in Duitschland eene gewoonte is geworden, en tot de overweging, of die maatregel
ook gepast zou wezen voor ons vaderland. Alle argumenten vóor en tegen het invoeren
daarvan in Nederland worden door de reizigers met de grootste onpartijdigheid ter
tafel gebracht, en het resultaat is, dat wel is waar het schoolverzuim, als de ergste
vijand onzer volksontwikkeling, met alle kracht moet bestreden worden, maar dat
tevens tegen de invoering van den school- of leerplicht zich zulke groote bezwaren
verheffen, dat daaraan voor 's hands in Nederland niet te denken valt.
Die ernstige samensprekingen gaven aanleiding tot de stichting van het
Schoolverbond. In eene circulaire, door de beide broeders H a r t i n g onderteekend,
werden alle belangstellenden in het lager onderwijs uitgenoodigd tot eene samenkomst
te Utrecht, ten einde over het tot stand brengen van zoodanig verbond te beraadslagen.
In eene nadere circulaire, door hen en door onderscheidene andere invloedrijke
mannen onderschreven, werden als hoofdbeginsels voorgesteld:
1. Het Schoolverbond heeft ten doel: het bezoek der
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scholen, waar lager onderwijs gegeven wordt, door alle gepaste middelen te
bevorderen.
2. Het Verbond onthoudt zich zorgvuldig van alles, waardoor de godsdienstige
meeningen van dezen of genen zouden kunnen gekrenkt worden.
3. Zij, die het lidmaatschap van het Verbond aanvaarden, verklaren daarbij
persoonlijk alles te zullen in het werk stellen, wat strekken kan om in hun bijzonderen
kring de bedoelingen van het Verbond te bevorderen.
Voorts werden de middelen hiertoe aangewezen, alle van zedelijken, niet van
wettelijken aard, terwijl eindelijk eenige organieke hoofdbepalingen voor de latere
samenstelling van een reglement werden medegedeeld.
De vergadering had plaats op den 27sten October 1869 in het gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht en werd door een overgroot aantal belangstellenden,
vooral hoofdonderwijzers, predikanten, schoolopzieners en rechtsgeleerden,
bijgewoond. Na een welkomstgroet van den hoogleeraar H a r t i n g , werd aan den
heer L. M u l d e r , inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Utrecht, de taak
opgedragen, om als voorzitter de beraadslagingen te leiden. Nadat deze een gepast
woord tot de aanwezigen gericht had, werd zoowel een amendement van den heer
O. Ve r h a g e n , om als doel van het Schoolverbond vast te stellen: ‘de invoering
eener wet op den leerplicht voor te bereiden en zooveel mogelijk te helpen
bevorderen,’ als een van dr. A. K u y p e r , behelzende: ‘Bevordering van
schoolplichtigheid en kosteloos onderwijs blijven onder de tegenwoordige
schoolwetgeving hierbij (namelijk bij de ‘gepaste middelen’) uitgesloten,’ door de
meerderheid der aanwezigen verworpen, waarna laatstgenoemde met zijne aanhangers
de vergadering verliet.
Van bevriende hand ontving ik onlangs eene merk-
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waardige beschrijving van die samenkomst, en ik kan niet nalaten, daaruit het
volgende over te nemen:
‘'t Was een donkere, met sneeuw dreigende Octoberdag. In de groote zaal van 't
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen was het vrij donker. De duisternis scheen
toe te nemen naarmate de debatten ernstiger werden en zich meer ontwikkelden.
Dr. D. H a r t i n g en zijn broeder hadden hunne plannen uiteengezet. Eene
vereeniging tot bevordering van onderwijs, zooals zij in Engeland hadden leeren
kennen, scheen hun voor den geest te staan. Er ontwikkelden zich in de vergadering
verschillende denkbeelden. Dr. A. K u y p e r had op de hooge bank aan den rand der
zaal plaats genomen aan de spits zijner partijgenooten. Hij wenschte en verdedigde
een vereeniging in zijn geest. Van vele zijden werd daartegen protest aangeteekend.
De beraadslaging nam gaandeweg in heftigheid toe; het daglicht werd door een hevige
sneeuwbui belet in de zaal door te dringen. Men zou het gaslicht moeten ontsteken.
Dr. K u y p e r stond op en verklaarde, dat, nu zijne denkbeelden zoo weinig
instemming vonden bij de vergadering, hij niet anders kon doen dan heen te gaan,
en toen de tegenstand daardoor aanwakkerde, ging hij werkelijk heen, gevolgd door
eene rij van met hem gelijkgezinden.
Toen die schare de vergadering verlaten had, brak eensklaps een vriendelijke
zonnestraal door het vallicht der zaal; de opgewektheid, daardoor uitgelokt, liet zich
luid en algemeen gelden, de besprekingen vloeiden weldra in effen bedding, en een
met algemeene toejuiching ontvangen besluit verkondigde de stichting van het
Schoolverbond. Het was een aangenaam oogenblik voor de gebroeders H a r t i n g .’
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Het Schoolverbond kwam dus tot stand volgens den wensch der beide stichters, die
zich vooralsnog afkeerig betoonden van eene wet op den leerplicht, maar het
betreurenswaardig schoolverzuim met zedelijke wapenen wilden bestrijden. In eene
avondzitting werd over de middelen beraadslaagd, en dr. D. H a r t i n g zag zich
benoemd tot secretaris van het voorloopig Hoofdbestuur. Hij bleef vervolgens die
betrekking waarnemen tot aan de ontbinding van het Schoolverbond en zijne
vereeniging met Volksonderwijs. Hij was de ziel van die nuttige stichting en
bevorderde met nauwgezetheid en ijver hare belangen. In eene volgende vergadering
- die van 2 Maart 1870 - gaf hij een uitgebreid verslag van 't geen sedert de eerste
samenkomst door het Hoofdbestuur was verricht.
De stichters hadden aanvankelijk groote voldoening van hun werk, en toch werd
de laatste vergadering van het Schoolverbond op den 11den Juni 1875 te 's Gravenhage
gehouden. Ook van deze is door H a r t i n g een uitgebreid en merkwaardig verslag
geschreven en in de Enkhuizer Courant opgenomen. Dit was echter met betrekking
tot die stichting zijn zwanenzang. Immers in Friesland was reeds vele jaren te voren
eene vereeniging ontstaan onden naam van Volksonderwijs. Zij had zich allengs over
Nederland uitgebreid en bedoelde, evenals het Schoolverbond, de bestrijding van
het schoolverzuim, maar verlangde onder de hiertoe strekkende middelen ook de
invoering van den wettelijken leerplicht. Onder de leden van het Schoolverbond vooral onder de onderwijzers - waren velen van hetzelfde gevoelen. Zij meenden,
voorzeker niet ten onrechte, dat zij bij eene vereeniging van het Schoolverbond met
Volksonderwijs meer kans hadden op de vervulling van hun wensch. Er werden dien
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ten gevolge onderhandelingen over die samensmelting geopend en met de begeerde
uitkomst ten einde gebracht, zoodat in een bulletin aan de leden van het Schoolverbond
en van Volksonderwijs werd bekend gemaakt: ‘Met 1 Januari 1876 neemt derhalve
het zelfstandig bestaan der beide vereenigingen een einde en treedt de nieuwe
vereeniging Volksonderwijs op.’
Het moet voor H a r t i n g een smartelijk oogenblik geweest zijn, toen hij dit
doodvonnis zijner stichting onderteekende. Met zijn broeder had hij op een
verzoenende wijze de verschillende onderwijsrichtingen willen vereenigen tot het
schoone doel: Bestrijding van het schoolverzuim door zedelijke middelen. Die poging
mislukte door de partijzucht van velen, die slechts in schooldwang heil zagen, het
recht van bestaan van de bijzondere scholen schier miskenden, de stoffelijke belangen
der onderwijzers wilden bevorderen en hiertoe invloed zochten uit te oefenen op de
verkiezing van volksvertegenwoordigers. Daarmede konden zich de gebroeders
H a r t i n g niet vereenigen. Dr. D. H a r t i n g legde het secretariaat neder, dat aan
mr. K e r d i j k werd opgedragen, en trok zich van het met het Schoolverbond
samengesmolten Volksonderwijs geheel en al terug.
Ook nu erkende men echter niet alleen zijne edele bedoelingen, zijne volharding
in den goeden strijd en den ijver, waarmede hij was werkzaam geweest, maar
onderscheidene afdeelingen van het voormalig Schoolverbond vereenigden zich ook,
om hem een vereerend geschenk aan te bieden.
De verdienstelijke bestrijder van het schoolverzuim zag zich in 1870 versierd met
de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw, en ook na de oplossing van het
Schoolverbond bleef zijne groote belangstelling in het la-
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ger onderwijs voortduren. Het mag ons dus geenszins bevreemden, dat het
Nederlandsch Onderwijzersgenootschap hem tot honorair lid benoemde. Van die
belangstelling getuigen talrijke hoofdartikelen in de Enkhuizer Courant onder de
titels: ‘De schoolkwestie en hare oplossing (jaargang 1875)’, ‘Het wetsontwerp
Kappeyne en de schoolkwestie (jaargang 1873)’, ‘De Liberale Unie en de
onderwijskwestie’ en ‘Het Volksblad en de onderwijskwestie (beide in den jaargang
1885)’, alsmede verschillende brochures, namelijk: ‘Een duurzame vrede. Brief aan
een vriend over de oplossing der schoolkwestie (1877)’, ‘Een arme-kinderschool der
vorige eeuw’ en ‘Proeve van herziening onzer wetgeving op het lager onderwijs naar
de behoeften des tijds (1885).’ Steeds bewoog hij zich in eene verzoenende richting
en verlangde, dat aan de voorstanders van het bijzonder onderwijs billijke concessiën
zouden worden gedaan.
Dat zulk een ijveraar voor het onderwijs een zegenrijken invloed had op het
schoolwezen in de stad zijner inwoning, behoeft nauwelijks gezegd te worden. Jaren
lang was hij er voorzitter der plaatselijke schoolcommissie, en met deze legde hij
die betrekking neder, toen hare degelijke adviezen omtrent de reorganisatie van het
onderwijs geen gunstig onthaal vonden bij de meerderheid van den gemeenteraad.
Daarop gaf hij met den heer G.P. Nijhoff, lid van den gemeenteraad, de brochure in
het licht: ‘Eene stem van de minderheid over het besluit, door den gemeenteraad van
Enkhuizen den 17 Augustus dezes jaars genomen in de zaak van het middelbaar
onderwijs.’
Ook andere instellingen te Enkhuizen, inzonderheid het Departement der
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, ondersteunde hij met grooten ijver, en toen
op
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den 21sten Mei 1872 het derde eeuwfeest van den overgang der stad tot den Prins
v a n O r a n j e zou worden gevierd, werd de fraaie tekst der daarbij uit te voeren
cantate door hem vervaardigd.
In 1875 werd hij lid van het Bestuur der Algemeene Doopsgezinde Societeit,
alwaar hij als examinator van de adspirant-studenten aan het seminarium goede
diensten bewees. Inzonderheid was het onderzoek naar hunne vorderingen in de oude
talen aan hem opgedragen.
In het voorbijgaan vermeld ik nog eene reis naar Engeland, meer bepaald naar
Londen, omstreeks het jaar 1880 door hem volbracht. Daarvan is evenwel, voor
zoover mij bekend werd, geene beschrijving uitgegeven.
Bij al zijne bezigheden wist hij tijd te vinden, om zich te wijden aan de
journalistiek. In 1870 stichtte hij de ‘Enkhuizer Courant’, waarvan op den 3den Juni
van dat jaar het eerste nommer verscheen, en hij belastte zich bij voortduring met de
redactie totdat in 1887 zijne plotselijke ongesteldheid hem noodzaakte, om dien
arbeid te laten varen. Vele flinke hoofdartikelen in genoemd blad geven getuigenis
van zijne uitgebreide kennis, van zijne zeldzame belezenheid, van zijne oprechte
belangstelling in het heil des volks en van zijn vrijzinnigen geest, ook op staatkundig
gebied.
H a r t i n g was voor zijne kleine gemeente een belangstellend herder en leeraar.
Werden zijne denkbeelden door onverpoosde studie en ernstig nadenken gewijzigd,
zoodat hij, die met zijne academievrienden en met de Hoofdredacteuren der
‘Jaarboeken’ aanvankelijk zeer conservatieve gevoelens koesterde, later met blijdschap
de moderne theologie begroette als eene verfrissching en
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verjonging van het Christelijk geloof, hij schroomde niet, daarvan openlijk getuigenis
te geven op den kansel. Toen hij op 3 December 1865 zijn vijf-en-twintigjarig
dienstwerk herdacht, sprak hij tot zijne toehoorders: ‘Neen, mijne godsdienstige
inzichten zijn gedurende den loop eener vijf-en-twintigjarige Evangeliebediening
geenszins geheel dezelfde gebleven, die zij bij den aanvang waren. Hoeveel moeite
't mij vaak gekost hebbe, met voorstellingen te breken, die mij van kindsbeen waren
ingeplant, en hoe weinig ik gezind ben, het in anderen te wraken, wanneer zij meenen
daaraan vooralsnog te moeten blijven vasthouden, voor mij zelven heb ik tot dit
laatste geen vrijheid gevonden, zoodra ik mij de gronden zag begeven, waarop die
voorstellingen tot hiertoe bij mij gebouwd waren. Daartoe was de godsdienst zelve
mij te heilig, te zeer eene allergewichtigste levens- en tegelijk gewetenszaak.’
In weerwil van zijne gewijzigde gevoelens bleef zijne uitstekende verhouding tot
den kerkeraad zijner gemeente onveranderd, zoodat hij in diezelfde leerrede tot dezen
de woorden richtte: ‘Inderdaad, het is mij ditmaal allereerst behoefte, de gevoelens
van warmen dank en hartelijke toegenegenheid, die mij jegens u bezielen, openlijk
uit te drukken. Van warmen dank, niet alleen voor den wakkeren ijver, waarmede
de u toevertrouwde belangen door u behartigd worden, maar ook voor de krachtige
ondersteuning en medewerking, die ik in de volbrenging mijner taak ten allen tijde
bij u gevonden heb. Van hartelijke toegenegenheid bij de herinnering van zoo
menigvuldige blijken van vriendschap en broederlijken zin, als mij van uwe zijde
gegeven zijn en waartegen - ik mag dat schoone getuigenis immers hier wel afleggen?
- nooit, neen nooit het allergeringste spoor van verwijdering of verdeeldheid tusschen
ons heeft overgestaan.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

176
De man, die zooveel belangstelling betoonde in het welzijn van het algemeen en in
het heil van zijn gemeente, - de man, die als een vriend des vredes geacht en bemind
werd door allen, die hem kenden, kon niet anders dan een voortreffelijk echtgenoot
en vader zijn. Reeds heb ik vermeld, dat hij in 1840 in het huwelijk was getreden
met mejuffrouw v a n d e r P a n t . Gedurende zeven-en-twintig jaren heeft zij lief
en leed met hem gedeeld en bij grievende teleurstellingen zijne smarten verzacht.
Toen ontviel zij hem, zonder kinderen na te laten. Een nieuwe glans echter verlichtte
zijne eenzame woning, toen hij in 1870 een tweede echtverbintenis sloot met
mejuffrouw A n n a H e r m i n a B u r g e r h o u d t , die hem een tweetal zonen schonk
en hem niet alleen in de eerste jaren van hun echt met nieuwen levensmoed bezielde,
maar hem ook gedurende zijne laatste, langdurige ongesteldheid, in de dagen zijner
wanhoop, met zelfverloochenende liefde verzorgde. Innig was hij aan zijne gade
gehecht, en de ernstige geleerde werd tevens een vroolijke speelmakker voor zijne
kinderen. Op zijne dierbare huisgenooten hield hij het oog gevestigd, toen zijn
beklagenswaardige toestand hem onverschillig maakte voor al het overige. H a r t i n g ,
de kindervriend bij uitnemendheid, kon dan ook in de leerrede, bij de gedachtenis
van zijn veertigjarigen dienst in 1880 gehouden, dankbaar gewagen van: ‘het huiselijk
geluk, dat zijn deel mocht wezen, en dat, na eenmaal, voor altijd naar 't scheen, uit
zijne woning verbannen te zijn, daarin sedert met dubbelen zegen is wedergekeerd.’
Mijne schets van H a r t i n g 's lotgevallen loopt ten einde. De zomer van 1887 was
drukkend warm en H a r t i n g werd overstelpt met proeven van zijn
‘Handwoordenboek’, zoodat hij zich de noodige ontspanning niet ver-
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oorloofde en zich vaak tot diep in den nacht, bij het licht der studeerlamp, aan zijn
lessenaar gekluisterd zag. Op den 16den October predikte hij voor de laatste maal,
want op den Zaterdag daaraanvolgende trof hem een aanval van beroerte, die vooral
een noodlottigen invloed had op zijne geestvermogens. Hij was niet in staat om zijne
gewone bezigheden voort te zetten en in eene deerniswekkende somberheid bracht
hij zijne dagen door. Zijne spraak was belemmerd en alle levensmoed uitgebluscht.
Zelfs de hartelijke liefde van echtgenoote en kinderen kon geene verzachting
aanbrengen, en als ik hem bezocht - wat bij herhaling geschiedde -, was ik tot tranen
toe geroerd bij het aanschouwen van den bouwval van den te voren zoo krachtigen
en opgeruimden man. Omstreeks vier en half jaar moest hij dat ellendig leven
voortsleepen in de bewustheid, dat hij zijn vermogen tot denken en werken verloren
had. Wél kon hij nog geruimen tijd dagelijks eene wandeling volbrengen, maar
herhaalde aanvallen dier kwaal, waaraan ook zijne beide broeders bezweken waren,
teisterden zijn lichaam, totdat op den 22sten Februari 1892 de dood een einde maakte
aan zijn lijden.
Onderscheidene bladen gaven na zijn verscheiden getuigenis van hunne hooge
waardeering van den man, die gedurende zijn leven zoo nuttig was werkzaam geweest.
Het zij mij vergund, die der ‘Enkhuizer Courant’ over te nemen, vervat in de woorden:
‘Toen de overledene nog in de kracht zijns levens was, strekte hij Enkhuizen tot eer,
gelijk hij in Nederland meêtelde onder de mannen van beteekenis.
Hij heeft gewerkt, zoolang het dag voor hem was, totdat nu ruim vier jaar geleden
op eenmaal de pen ontviel aan zijn machteloos geworden hand; de nacht waar-
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in niemand werken kan, was over hem gekomen! Bij wijle had hij bewustzijn genoeg,
om 't pijnlijk te gevoelen, in welk een treurigen toestand hij zijne laatste levensdagen
moest doorbrengen.
Wij stellen ons hem het liefst voor, zooals wij hem menigmaal in de hem zoo
geliefde studeerkamer zagen zitten, of door onze straten gaan met dien vluggen tred,
die hooge gestalte, dat vriendelijk gelaat, omkranst door een overvloed van zilvergrijze
lokken.
Ja, wel zijn geliefde studeerkamer. Dr. H a r t i n g had de studie lief, én om haar
zelf én omdat zij hem in staat stelde, naar de behoefte zijns harten de gemeente, ons
volk en het opkomend geslacht te dienen.
Nauwgezet en onvermoeid, door geen teleurstelling ontmoedigd, door geen
miskenning, hoe smartelijk zij ook zijn mocht, verslagen, heeft hij in dat stil vertrek
gezocht naar den juisten zin der uitspraken van het Nieuwe Testament in de woorden
der oorspronkelijke taal; herhaaldelijk hebben de vruchten van dat en van ander
onderzoek en nadenken het licht gezien, nu eens in hooggewaardeerde bijdragen in
wetenschappelijke tijdschriften, dan wêer in een Grieksch-Nederduitsch
handwoordenboek, dat eene tweede, omgewerkte uitgave beleefde.
Uitmuntende in bekwaamheid en wetenschap, vaardig met woord en pen, vol
hartelijke belangstelling in alles, wat het stoffelijk en vooral het geestelijk welzijn,
de ontwikkeling en den roem onzer natie en onzer stad ten goede kon komen, heeft
hij in grooten en kleinen kring al wat waar en recht en goed is trachten te bevorderen.
Hij was een werkend lid van onderscheidene geleerde genootschappen; hij was een
ijverig secretaris van het Departement tot Nut van 't Algemeen; hij heeft met al de
liefde van zijn hart jaren aaneen gesproken en
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geschreven, opdat het onderwijs van jeugd en jongelingschap hier en alom in den
lande zoo goed mogelijk zou zijn.
Zoo heeft dr. H a r t i n g , ook dan, wanneer hij niet als predikant zijner
Doopsgezinde gemeente bezig was, langer dan veertig jaar, vol edelen zin,
medegearbeid aan den opbouw van den tempel van het Godsrijk.
Waar zulk een man heengaat, voegt het der Enkhuizer Courant, met wier redactie
hij zich van hare oprichting af belastte, zijn naam nog eens met hooge achting en
eerbiedigen dank te noemen.
Zijn stof ruste te midden onzer dooden in vrede!’
De Enkhuizer Courant leverde bij hare lijkrede reeds eenigszins eene
persoonsbeschrijving van mijn overleden vriend. Terecht werd daarin gesproken van
zijne ‘zilvergrijze lokken,’ daar deze in grooten overvloed en licht gekruld zijn gelaat
als een aureool omgaven en aan zijn voorkomen eene aristocratische deftigheid
verleenden, die nog verhoogd werd door zijne hoffelijke manieren, terwijl veelal een
vriendelijke glimlach zijn mond versierde en zijne glansrijke oogen steeds vol
uitdrukking waren. Hij sprak langzaam, maar als hij zich ergerde aan iets, dat onwaar
of onedel was, dan trilde de toon der verontwaardiging in zijne stem.
Groot was zijne werkkracht, zooals blijkt uit al wat hij volbracht en geschreven
heeft, - uitgebreid zijne bekwaamheid, die hij nu eens in doorwrochte verhandelingen,
dan weder in populaire hoofdartikelen en met overtuiging geschreven brochures aan
den dag legde. Vaststaande in zijne beginselen, wist hij op goede gronden zijne
gevoelens te wijzigen, terwijl hij steeds eerbied betoonde voor de beginselen van
anderen. Met groote libe-
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raliteit en een zeldzamen geest van onpartijdigheid erkende hij de rechten van anderen,
ook die van zijne tegenstanders. Was hij gevoelig voor het natuurschoon, hij was het
vooral voor oprechte vriendschap. Om dit te beseffen, leze men wat hij in de
‘Jaarboeken’ schreef ter nagedachtenis van dr. K e m i n k , leze men in de werken
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde zijne levensschets van zijn vriend
V i s s e r i n g . Het zij mij vergund er bij te voegen, dat ik veel levensgenot aan zijne
vriendentrouw verschuldigd ben en dat het mij steeds een feesttijd was, wanneer hij
in de laatste jaren vóor zijne ziekte, ter gelegenheid van het bijwonen van
vergaderingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen of van het Bestuur
der Algemeene Doopsgezinde Societeit, ten onzent zijn intrek nam.
Eene klassieke vorming had aan den geest van H a r t i n g eene ongemeene
degelijkheid gegeven, maar zijne dichterlijke aspiratiën geenszins onderdrukt. Deze
gaven zich lucht in menig verdienstelijk vers, en daarbij vierde hij gaarne den teugel
aan een onschuldigen luim. Het oudste gedicht, dat ik van hem vond, is opgenomen
in den Amsterdamschen studenten-almanak voor 1839. Ik heb reeds melding gemaakt
van de door hem vervaardigde cantate, waarvoor de heer M e y r o o s uit Arnhem de
muziek schreef. Voorts leverde hij een kleinen dichtbundel, getiteld: ‘Sedan en Parijs.
Liederen en gedichten uit den eersten Punischen oorlog der XIXde eeuw.’ In de
voorrede voor dezen bundel wijst hij er op, dat Frankrijk in zijn overmoed den oorlog
is begonnen, maar dat Duitschland in zijne annexatiezucht den oorlog voortzet door
zich meester te maken van den Elzas en Lotharingen. Die beide denkbeelden
beheerschen hoofdzakelijk den cyclus van achttien gedichten, die in dezen
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bundel zijn opgenomen. Vooral echter gaf zijn dichtvuur een liefelijken en heiligenden
gloed aan huiselijke feesten: op de verjaardagen van zijne echtgenoote en kinderen
dichtte hij gewoonlijk een eenvoudig lied, doortinteld van innige liefde, van fijn
gévoel en van vrome dankbaarheid. Het is voor mij eene zware taak ze achter te
houden, maar ik zou het schier eene heiligschennis rekenen, in den tempel der
openbaarheid te brengen, wat uitsluitend bestemd was tot offerande op het altaar van
het huiselijk leven.
Nu ik gereed sta om de pen neder te leggen, bekruipt mij de vrees, dat ik een zeer
gebrekkig beeld heb geschetst van den man, die door de voortreffelijke gaven van
geest en hart, door zijne omvangrijke geleerdheid en door zijn rein gemoed tot de
edelsten onder de menschenzonen behoorde. Ik heb echter mijn best gedaan en
verheug mij tevens in het besef, dat ik iets heb mogen bijdragen om hulde te brengen
aan zijne nagedachtenis en eene voorstelling te geven van al het goede en schoone,
door hem bevorderd. Die arbeid heeft evenwel in mij het smartelijk gevoel
verlevendigd van 't geen ik door het verscheiden van dien trouwen vriend heb verloren.
Ja, 't is een voorrecht, lang en gezond te leven, maar een onvermijdelijke ramp,
allengs de vrienden te zien heengaan, die gedurende eene reeks van jaren door hunne
onwrikbare trouw het genot des levens verhoogden.
A. WINKLER PRINS.
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Geschriften van Dr. D. Harting.
Boeken en brochures.
Bijdragen tot kennis en verspreiding der oude letterkunde (met zijne drie vrienden,
1837).
De echtheid van den Brief aan de Efesiërs (met goud bekroonde prijsverhandeling,
uitgegeven door het Haagsch Genootschap, 1848).
De Marcione, Lucani Evangelii, ut fertur, adulteratore (1849).
De Munstersche Furie, of het oproer der Wederdoopers te Munster in de jaren
1534 en 1535. Eene geschiedkundige voorlezing naar aanleiding van Meyerbeer's
Prophète (1850).
De macht van het kleine op geestelijk gebied door een voorbeeld opgehelderd
(1851).
Duitschland, zijne hoogescholen, godgeleerdheid en godsdienstig-kerkelijke
toestand enz., door dr. Philipp Schaff. Uit het Engelsch vertaald (in de Godgeleerde
Bibliotheek, 1858).
Grieksch-Nederlandsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863;
tweede omgewerkte en verbeterde uitgave, 1888. Het laatste vel van deze is
gecorrigeerd door den heer Gerretsen).
Een maand op reis (met dr. Vissering, 1864).
Een dag in den vreemde (1869).
Een Arme-kinderschool der vorige eeuw (eerste en tweede druk).
Sedan en Parijs. Liederen en gedichten uit den eersten Punischen oorlog der XIXde
eeuw (1871).
Enkhuizen ontwaakt. Cantate, uitgevoerd te Enkhuizen 21 Mei 1872, bij
gelegenheid van het derde eeuwfeest van den overgang der stad tot den Prins van
Oranje (1872).
Eene stem van de minderheid over het besluit, door den gemeenteraad van
Enkhuizen den 17 Augustus dezes jaars genomen in de zaak van middelbaar onderwijs
(met G.P. Nijhoff).
Een duurzame vrede. Brief aan een Vriend over de oplossing der schoolkwestie
(1877).
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Proeve van herziening onzer wetgeving op het lager onderwijs naar de behoeften des
tijds (1885).
De Synoptische Evangeliën (in de Synodale Bijbelvertaling, 1853-1866).

Bijdragen.
In de ‘Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie’:
Dl. V. De richting der Tubingsche godgeleerde school in eenige hoofdtrekken
geschetst.
Iets over de verklarende tusschenvoegsels in de Statenvertaling des Bijbels.
Dl. VII. De vraag, of Marcion geacht moet worden, het Evangelie van Lucas
vervalscht te hebben, onderzocht en beantwoord.
Dl. VIII. Nog iets over het Evangelie van Marcion en zijne verhouding tot het
Evangelie van Lucas.
Der religiöse Wahnsinn, erläutert durch Krankengeschichten u.s.w. Von Dr. K.W.
Ideler.
Iets over de theologie als bestanddeel van het hooger onderwijs.
Dl. IX. Over de beteekenis van εφ' ω, Rom. V : 12.
Bijdragen tot de kennis van het hedendaagsche standpunt der godgeleerde
wetenschap in Engeland (The Journal of Sacred Literature. Edited by John Kitto).
Dl. X. Schetsen uit het leven en de werkzaamheid van Nicolaus Ludwig, graaf
von Zinzendorf.
Verslagen en mededeelingen: Geschiedenis der Waldenzen enz., door Monastier,
- Leerredenen, door A. Winkler Prins, - en Angelus Merula, de hervormer en martelaar
des geloofs, door W. Moll.
Dl. XI. Verslagen en mededeelingen: Histoire abrégée de l'église metropolitaine
d'Utrecht etc., par M.G. Dupac Bellegarde, - en Des intérêts catholiques au XIX
siècle, par le comte de Montalembert.
Dl. XII. Stemmen uit de Roomsch-Katholieke Kerk van dezen tijd over den toestand
dier Kerk gedurende de eeuwen, die aan de Hervorming het naast vooraf zijn gegaan.
Boekbeschouwing: Het leven van Jezus enz., door L.S.P. Meijboom.
Dl. XIII. Twee redevoeringen van den Heer: De Bergrede en eene Verdedigingsrede
(Matth. XI).
Vervolg der boekbeschouwing: Het leven van Jezus enz., door L.S P. Meijboom.
Mededeelingen: De Christelijke Kerk in de drie eerste eeuwen, door Hagenbach,
- More worlds than one, by Sir David Brewster, - Allerlei uit de Heilige Schriften
des Nieuwen Verbonds, door J.J. Prins, - en De mensch in omgang met God en zich
zelven, door Bruinses.
In de ‘Nieuwe Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie’:
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Dl. I. Het standpunt en de roeping der theologische wetenschap van den
tegenwoordigen tijd. Open brief aan ...
Boekbeoordeelingen en verslagen: Wenken opzichtelijk moderne theologie, Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel, uitgegeven door Cd. Busken Huet,
- en Duitschland, zijne hoogescholen enz., door dr. Ph. Schaff.
Dl. II. Academische proefschriften.
Boekbeoordeelingen en verslagen: Geschriften over Schleiermacher, - Lehrbuch
der christlichen Dogmengeschichte, von Dr. F.C. Baur, - Die Apostelgeschichte
u.s.w., von M. Baumgarten, - Albrecht von Haller's Briefe, - Lebensabriss vom
Hernhuter Bruder Johann Adam Straub in Kornthal, - Lebensabriss vom Hernhuter
Bruder Johann Andreas Schönheim, - Het Semitische letterschrift, door D.E. Wolff,
- Handelingen van den eersten Skandinavischen kerkdag, - en Kalender voor de
Protestanten in Nederland.
Dl. III. Eene academische redevoering (Dr. J.I. Doedes, Oratio de critica studiose
a theologicis exercenda).
Boekbeoordeelingen en verslagen: Die Geschichte der Heiligen Schriften Neuen
Testaments entworfen von Eduard Reuss, - Das Leben Jesu Christi, von Dr. Jordan
Bucher, - Der Fürst aus Davids Hause u.s.w., von J.H. Ingraham, - Rabbi, door M.A.
Jentink, - De Verlosser, door Pressensé, - Hoe men niet moet preeken, door Roussel,
- Jaarboekje voor de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk, - Geschichte
des Christlichen Lebens, door Max Goebel, - Die niederrheinische reformirte Kirche
u.s.w., von Theodor Link, - en Al de boeken des Nieuwen Verbonds enz., door dr.
G. Vissering.
Dl. IV. Ter nagedachtenis van dr. H.H. Kemink.
Dl. V. De Opstandingskwestie.
Dl. VI. Boekbeoordeelingen en verslagen: Ernest Renan: Vie de Jésus, - Historie
of roman. Het leven van Jezus door Renan, door J.J. van Oosterzee, - Het leven van
Jezus door E. Renan, door J.H. Scholten, - Wat dunkt u van den Christus? door mr.
C.W. Opzoomer, - Iets over Renan's Leven van Jezus, door A. Cochin, - De leer van
het Messiasrijk bij de eerste Christenen enz., door A.H. Blom, - Zwölf Messianische
Psalmen u.s.w., von E. Bohl, - Die Geschichte der Heiligen Schriften Neuen
Testaments entworfen von E. Reuss, - en Redeneerkunde, door F.C. de Greuve.
In de ‘Doopsgezinde Bijdragen’:
Jaargang I. Onze roeping.
In de ‘Doopsgezinde lectuur’ van Gorter:
Jaargang 1856: Eene oude zinspreuk.
De kindermoord te Bethlehem.
In de ‘Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen’:
De verschillende beteekenis van waarde en waardij.
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De spreuk: Tout comprendre c'est tout pardonner.
Basilides als getuige voor de echtheid van het vierde Evangelie.
Bijdrage tot de vaststelling van den tekst der schriften van het Nieuwe Testament.
In ‘De Gids’:
Jaargang 1848: Echtheid van den Brief aan de Efesiërs.
Jaargang 1849: Geloofwaardigheid van de Handelingen der Apostelen.
Jaargang 1850: Hedendaagsch standpunt der kritiek des Nieuwen Testaments.
Jaargang 1852: Academische prijsvragen.
Jaargang 1852: De Waldenzen.
Jaargang 1853: Echtheid der schriften van Johannes.
Jaargang 1854: Leefregel van de Kerk in onzen tijd.
Jaargang 1856: Wetenschappelijk-populaire theologie.
Jaargang 1861: De kerkdag te Bremen.
In de werken der ‘Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde’:
Levensbericht van dr. G. Vissering (1870).
Voorts ‘Verslagen van het Schoolverbond’ en talrijke hoofdartikelen en andere
opstellen in de ‘Enkhuizer Courant (1870-1887).’
Daar de overledene geen lijst heeft aangehouden van zijne geschriften, durf ik niet
beweren, dat alles is vermeld, wat door hem geleverd werd.
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Levensbericht van George Alexander Wilken1.
Het is slechts zeer zelden gebeurd, dat de Akademie een lid zoo korten tijd na zijne
benoeming verloren heeft als Wilken. In April 1890 was hij gekozen, en nog was
het tweede jaar niet ingetreden, nog had hij in geene vergadering als spreker kunnen
optreden, toen hij ons weder ontviel. Wij betreuren er zijn verlies niet minder om.
Want wij hadden in hem een uitstekend lid gewonnen, van wien wij allen grond
hadden te verwachten, dat hij het door hem beoefend vak der ethnologie in onzen
kring voortreffelijk zou vertegenwoordigen.
Langen tijd heb ik geaarzeld of ik de eervolle taak, mij door onzen beminden
Kuenen opgedragen, hier zijn leven en werkzaamheid te beschrijven, zou aanvaarden.
De bewustheid, dat ik op het gebied zijner studiën slechts een belangstellende leek
ben en dus onbevoegd deze zoo te waardeeren, als het in deze vergadering betaamt,
noopte mij te bedanken, mijne vriendschap en hoogachting voor den overledene
drongen mij toestemmend te

1

Door gunstige beschikking van den schrijver overgenomen uit het Jaarboek der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen 1892.
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antwoorden. Ik vraag echter van Uwe welwillendheid met een eenvoudig verhaal
tevreden te zijn.
De vader van onzen Wilken, Nicolaas Philip Wilken, geboortig van Aurich in
Oost-Friesland, werd in 1840 door Bestuurders van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap als zendeling naar de Minahassa gezonden. Hier vestigde hij
zich, na eerst korten tijd te Menado en te Tanawangko werkzaam geweest te zijn, in
't begin van 1843 te Tomohon, waar hij 35 jaar lang, tot zijnen dood in 1878, als
zendeling-leeraar heeft gearbeid, en waar zijn naam nog in dankbare herinnering
leeft1. Hij verwierf zich daar eene grondige kennis van de zeden en gewoonten, de
taal en de godsdienstige gebruiken der Alfoeren, en de Mededeelingen van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap bevatten vele belangrijke verhandelingen van
hem, die door zijn geleerden zoon op zeer hoogen prijs werden gesteld en door hem
dikwijls aangehaald zijn. Prof. G.K. Niemann te Delft ontleende aan een handschrift
van hem de bouwstof voor zijne ‘Bijdrage tot de kennis der Alfoersche taal in de
Minahassa’2. Zijne echtgenoot, Maria Elizabeth Hoedt, te Ambon geboren uit een
oud-Hollandsch-Indische familie, schonk hem verscheidene kinderen.
George Alexander, de tweede zoon, werd den 13 Maart 1847 geboren. Hij was
een stil kind, dat niet van wilde jongensspelen hield, maar gaarne las. Zijn vader gaf
hem het eerste onderwijs en dit zoo goed, dat toen

1

2

Mr. T.H. der Kinderen's Levensbericht in de Bijdragen van het Koninklijk Instituut, 5e reeks,
7e deel, le Aflevering. Aan dit stuk en aan schriftelijke mededeelingen van den heer J.C.
Neurdenburg dank ik zeer vele inlichtingen.
Uitgegeven bij M. Wijt & Zonen te Rotterdam (le stuk) en verder in de Meded. v.h. Ned.
Zend. XXX, p. 291 en volg.
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de twee oudste zoons in 1859 te Rotterdam op school kwamen, zij niet achterstonden
bij andere jongens van hun leeftijd. De school, waar zij geplaatst werden, was ‘eene
Protestantsche kostschool voor kinderen van zendelingen en andere Europeanen in
N.O. Indië’, die in 1858 door Bestuurders van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
was opgericht, op aandrang van Wilken's vader en andere zendelingen. Aan het hoofd
dezer school, die tot 1868 bestaan heeft, stond de heer B.M. Kool van Kasteel. Wilken
is steeds erkentelijk gebleven voor het voortreffelijk onderwijs daar genoten en voor
de liefderijke zorg van Mevrouw van Kasteel voor de leerlingen. De beide broeders
onderscheidden zich door goed gedrag en ijver en maakten uitstekende vorderingen.
Beiden wenschten zij tot den krijgsdienst opgeleid te worden. De herhaalde pogingen
om tot de Militaire Akademie te Breda toegelaten te worden, slaagden echter niet.
De oudste broeder heeft toen zijne militaire opvoeding te Kampen genoten. Deze is
een uitmuntend officier geworden. Hij is thans Kapitein der infanterie bij het leger
in Nederlandsch Indië en is voor zijne in Atjeh betoonde dapperheid met het
ridderkruis der Militaire Willemsorde beloond. George Wilken besloot zich aan het
onderwijs te wijden. In 1865 deed hij zijn examen als hulponderwijzer en behaalde
nog in hetzelfde jaar eene aanteekening van bevoegdheid voor het onderwijs in de
Fransche taal. Ik heb hem zelf medegeëxamineerd en heb ook zijne akte als secretaris
der commissie geteekend, maar herinner mij geene bijzonderheden. Mijn toenmalige
collega-schoolopziener uit Rotterdam, Dr. M.C. Mensing, deelde echter den heer
J.C. Neurdenburg mede dat het examen in alle opzichten goed was geweest. Wilken
werd nu tot hulponderwijzer op de kostschool
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aangesteld, maar het bleek spoedig, dat het hem aan den waren lust, misschien ook
aan aanleg voor het geven van lager onderwijs haperde. Gelukkig werd dit bij tijds
ingezien door den voortreffelijken man, dien ik reeds genoemd heb, den heer
Neurdenburg, Director van het Nederlandsch Zendelinghuis en Secretaris van het
Zendelinggenootschap, die de voogdij over Wilken voerde en hem na het verlaten
der school in zijn gezin had opgenomen. Deze waagde het, ofschoon er slechts weinige
kosten aan verdere opleiding konden besteed worden, zijn pupil voor te stellen, zich
voor de 4e klasse der Hoogere Burgerschool te Delft aan te melden. Wilken nam den
raad gretig aan en slaagde volkomen. Dit was in 1866. Hier gaf hij het eerste bewijs
van zijne buitengewone werkkracht. Terwijl hij de lessen in de 4e klasse volgde,
legde hij zich tevens met zooveel ijver toe op de vakken der 5e klasse, dat hij reeds
in 1867 met goed gevolg zijn eindexamen aflegde.
Nu werd hij student aan de Instelling tot opleiding van Indische ambtenaren. Hier
werkte hij wederom met zulk een vlijt, dat hij reeds in 1868 zich aan het
grootambtenaarsexamen durfde onderwerpen. De uitslag was, dat hij met nog een
ander student, de eerste plaats op de ranglijst verwierf, en weldra was hij in 't bezit
eener ministerieele missive, waarbij hij ter beschikking gesteld werd van den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië om tot ambtenaar bij den burgerlijken
dienst aldaar benoemd te worden.
Wat Wilken in deze twee jaren tot stand gebracht had, schijnt haast ongeloofelijk.
Want het was geen louter werken voor de examens geweest, waarvan 't dikwijls geldt
‘zoo gewonnen, zoo geronnen’, maar hij had zich een schat van wetenschap
verworven, die zijn eigen-
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dom bleef. Doch hij ontving nu tevens de eerste ernstige waarschuwing, dat zulk
eene overspanning der zenuwen niet straffeloos kan geschieden. Hij voelde zich
zwak; was stil en afgetrokken; zijn toestand boezemde ernstige bezorgdheid in.
Helaas, dat de waarschuwing niet geholpen heeft tegen latere overschrijdingen van
de juiste maat!
Ditmaal werd het geneesmiddel gezocht en gevonden door Wilken's vaderlijken
vriend Neurdenburg, die hem medenam op een uitstapje, dat hij met een deel van
zijn gezin naar Godesberg maakte. Hier deed het verblijf in de schoone natuur
wonderen aan den patient; allengs voelde hij zich krachtiger en kwamen levenslust
en belangstelling terug. Wat nog ontbrak, voltooide de zeereis naar Indië, die hij in
't laatst van 1868 ondernam als eenig passagier op een zeilschip, in de hoop aldus
betere gelegenheid tot studie te hebben.
Bij zijne aankomst te Batavia verzocht Wilken, om wel te vermoeden redenen,
eene aanstelling voor de buitenbezittingen en werd ruim drie maanden later, bij
besluit van 30 Juni 1869, benoemd tot ambtenaar ter beschikking van den resident
van Amboina. Deze belastte hem in October van ditzelfde jaar, nadat hij was ingewijd
in de geheimen van het raderwerk van den gouvernementsdienst, met de controle
der afdeeling Boeroe. Hij is daar nog geen vol jaar werkzaam geweest, maar heeft
zich dien tijd ten nutte gemaakt om de bevolking, wier vertrouwen hij spoedig
verwierf1, zoo te leeren kennen, dat hij in staat was zijne eerst eenige jaren later, in
1875, verschenen, maar reeds in den voorzomer van 1872 aan 't Bataviaasch
Genootschap aangeboden verhandeling te schrijven ‘Bijdrage tot de kennis der
Alfoeren van

1

Vgl. C.M. Pleyte's Necrologie in Vragen van den dag, p. 3 en volg.
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het eiland Boeroe.’ Dit stuk staat, wel is waar, nog niet op ééne lijn met zijne latere
geschriften, maar kenmerkt zich toch reeds door eene zekere oorspronkelijkheid,
door juistheid van waarneming en groote belezenheid, en munt, naar het oordeel van
bevoegde geleerden1, uit boven al wat vroeger over het eiland en zijne bewoners was
geschreven. Hoe hij daar zijne taak opvatte, spreekt uit het vermeldenswaardige feit,
dat hij, om de kampongs aan de kust te kunnen bezoeken, zich op eigen kosten een
vaartuig aanschafte, dat bij zijn vertrek met groote schade weer van de hand gedaan
moest worden. Zoo was Wilken. Als hij een doel in 't oog gevat had, was hem geene
opoffering te groot om het te bereiken.
In September 1870 benoemde de Gouverneur-Generaal hem tot controleur 3e kl.
bij het Binnenlandsch Bestuur in de residentie Menado op Celebes, waar hij in de
afdeeling Gorontalo geplaatst werd, en na een groot jaar dienst, in de Minahassa,
afdeeling Ratahan. Zoo was hij weder in de nabijheid van zijn ouderlijk huis gekomen,
en hier viel hem nog een ander geluk te beurt. Reeds voor zijn vertrek naar Indië was
hij verloofd met Mej. Josephina Johanna Neurdenburg, dochter van zijn vaderlijken
vriend. In het begin van 1872 was zij bij volmacht met hem gehuwd, den 7den Juni
werd het huwelijk door Wilken's vader ingezegend. Een jaar later werd hij bevorderd
tot controleur 2e kl. Uit den tijd van Wilken's verblijf in de Minahassa hebben wij
vier kleine verhandelingen, twee verschenen in de Mededeelingen van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1873 en 1874, getiteld ‘Het Landbezit in de
Minahassa, bijdrage tot

1

Mr. der Kinderen t.a.p. en Prof. Kern in het Internat. Archiv für Ethnographie Bd. IV, p. 263.
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de kennis van het landbezit in den Indischen Archipel’, en ‘Landverkoop in de
Minahassa’; twee in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, beide in
1875 uitgekomen: ‘Het afplatten van het voorhoofd bij de Alfoeren van de Minahassa’,
en ‘Iets over naamgeving onder de Alfoeren’. De vergelijkende ethnologie was nu
reeds lang het vak zijner keuze geworden, dat hij nimmer uit het oog verloor en
waaraan hij al zijn vrijen tijd schonk. Maar met al de nauwgezetheid en het plichtbesef
dat hem eigen was, behartigde hij in de eerste plaats zijne ambtenaarstaak, en hij
verwierf zich daardoor zulk een goeden naam, dat toen de Regeering in 1875 een
kundig ambtenaar behoefde in het Gouvernement ‘Sumatra's Westkust’, de keus op
Wilken viel. Hij werd daar geplaatst te Sipirok, te midden van eene deels heidensche,
deels Mohammedaansche, deels Christelijke bevolking en in de onmiddellijke
nabijheid der onafhankelijke Batta's. Een schooner veld voor waarneming had hij
moeilijk kunnen treffen. Zijn eerste zorg was hier, zooals elders, zich de taal des
lands eigen te maken, als het onontbeerlijk middel om zoowel de zeden en gewoonten,
als de wenschen en bedoelingen des volks te begrijpen. Daardoor werd hij bij
uitnemendheid de man, aan wien onderhandelingen met onafhankelijke grensstaatjes
konden worden opgedragen. Den 26 Mei 1876 werd hij bevorderd tot controleur 1e
kl., maar reeds kort te voren was hem de tijdelijke waarneming van het
assistent-residentschap te Mandheling opgedragen.
Te midden van inspannende werkzaamheid als ambtenaar, zette Wilken tijdens
zijn verblijf in Sumatra's Westkust zijne ethnologische studiën ijverig voort. Hij las
in deze jaren de werken van Bachofen, Lubbock, Mac Lennan, Tylor, Spencer en
andere sociologen, toetste
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hunne theoriën aan de waarnemingen van hemzelven en anderen, en leidde zelf
nieuwe theoriën uit deze waarnemingen af, waar de door anderen gestelde hem niet
bevredigden. Weldra voelde hij zich in staat met de eerste vrucht van zijn onderzoek
voor het publiek op te treden. Deze draagt tot titel ‘Over de primitieve vormen van
het huwelijk en den oorsprong van het gezin’, en verscheen in de Indische Gids,
jaargang 1880 en 1881. Wilken gaf in die jaren een tweede bewijs van zijne
verbazende werkkracht. Doch ook thans volgde weder eene gevoelige waarschuwing.
In het laatst van 1879 waren zijne zenuwen zoo van streek geraakt, wat zich vooral
door pijnlijke aandoeningen in de handen openbaarde, dat hij verplicht was, een
verlof naar Nederland te vragen wegens ziekte, dat hem in Januari 1880 werd verleend.
Zou dat verlof een tijd van rust en uitspanning worden? Wilken zou het niet
uitgehouden hebben. Reeds lang had hij ingezien wat aan zijn weten ontbrak, en hij
wilde de schoone gelegenheid om dit ontbrekende zooveel mogelijk aan te vullen
niet ongebruikt laten. Er zijn twee volken, wier beschaving achtereenvolgens een
grooten invloed geoefend heeft op de bevolking van Indonesië, de Indiërs en de
Arabieren. Om dien invloed goed te verstaan, is kennis noodig van het Sanskriet en
het Arabisch. Beide wilde Wilken beoefenen. Hij had verder ingezien dat eenige
juridische kennis hem zeer nuttig zou wezen. Eindelijk wenschte hij zich den weg
tot de geschriften van Grieken en Romeinen gemakkelijker toegankelijk te maken.
Zoodra hij dus, na korten tijd in het huis zijns schoonvaders te Rotterdam vertoefd
te hebben, zich beter gevoelde, begaf hij zich naar Leiden om daar verschillende
colleges te volgen. Ik heb toen het voorrecht gehad, hem tot leerling te hebben en
kan ge-
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tuigen dat ik nooit iemand in zoo korten tijd zulke vorderingen heb zien maken. Hij
had een vlug begrip, een helder oordeel, een sterk geheugen, een stalen ijver.
In 1881 werd de gemeente-instelling ter opleiding van Indische ambtenaren te
Leiden gereorganiseerd; er moest een lector voor de land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië worden aangesteld. De verdienstelijke directeur der Instelling,
Prof. van der Lith, beval daarvoor Wilken aan, op grond van de reeds door dezen
uitgegeven opstellen, en van het zeer gunstig getuigenis zijner ambtgenooten aan de
Universiteit, en den 6 September 1881 werd hij door den Leidschen gemeenteraad
benoemd. Deze benoeming vormt een gewichtig keerpunt in Wilken's leven. Hij
moest, ten behoeve van het onderwijs, de massa zijner door ervaring en lectuur
verworven wetenschap ordenen, het ontbrekende aanvullen, vaststellen wat nader
onderzoek vereischte. Aldus werd hij geleid tot eene meer methodische beoefening
van de ethnologie en kon reeds in eene in 1883 verschenen verhandeling ‘Over de
verwantschap en het huwelijks- en erfrecht bij de volken van het Maleische ras’ zijn
programma beschrijven. Ik wil daaruit iets met zijne eigene woorden mededeelen.
Hij vangt aan met een citaat uit Kuenen's Voorlezingen over volksgodsdienst en
wereldgodsdienst, waarin deze de onmisbaarheid van classificatie in elk vak van
wetenschap betoogt, en gaat dan voort: ‘Is dit in het algemeen waar, het geldt ook
in het bijzonder voor de ethnographie. Haar veld is bijna onafzienbaar en de
verscheidenheid der verschijnselen groot genoeg om haren beoefenaar aanvankelijk
in verwarring te brengen. Als hulpmiddel kan dus de ethnographie de classificatie
allerminst ontberen. Bovendien, door de instellingen, zeden, gebruiken enz. te
groepeeren, met elkander

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

195
in verband te brengen, leert men ze van zelf ook beter verstaan’. Dan stelt hij de
vraag, of de tijd reeds gekomen is, om de vergelijkende methode die tot classificatie
voert, op de volkenkunde van den Indischen Archipel toe te passen. ‘Men zou toch,
schrijft hij, kunnen aanvoeren, dat er nog zooveel aan onze kennis van Indië ontbreekt,
dat men van sommige volken niets, van andere zoo weinig met zekerheid weet, dat
men dus, alvorens er toe over te gaan om uit het aanwezige materiaal een geheel
samen te stellen, eerst meerdere bouwstoffen moet afwachten. Wij gelooven echter,
dat dit alles geen bezwaar is. Integendeel, juist door toepassing van de bedoelde
methode, zullen de leemten in onze kennis het best aan het licht komen, zal het ons
gemakkelijker vallen critiek uit te oefenen, te beoordeelen welke berichten voorloopig,
als nadere bevestiging behoevende, ter zijde moeten worden gesteld. Licht zullen
anderen in Indië zich dan opgewekt gevoelen, gegevens te verzamelen ter aanvulling
van die leemten, een hernieuwd onderzoek in te stellen naar hetgeen dus nog
twijfelachtig is. - Het is ons doel achtereenvolgens de voornaamste onderwerpen uit
de volkenkunde van den Indischen Archipel op de hierboven bedoelde wijze te
behandelen’. Java zou daarbij echter buiten bespreking blijven, omdat, meende hij,
het de vraag is, in hoeverre aldaar ten aanzien van de bedoelde onderwerpen, de
landsgewoonten nog steeds van kracht zijn, dan wel de voorschriften van den Islam
worden gevolgd. Om soortgelijke reden is Madura uitgesloten.
Van nu af volgen de beloofde monographiën met wat men geneigd zou zijn met
een zijner biographen1 ‘koorts-

1

Mr. J.K.W. Quarles van Ufford in de Economist van Nov. 1891.
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achtige haast’ te noemen, ware het niet dat elk stuk den stempel draagt van
zorgvuldigheid in het bijeenbrengen en ordenen der stof, bedachtzaamheid in het
opmaken der besluiten, zonder eenig blijk van vermoeidheid. Deze geschriften
maakten weldra zijnen naam bekend, niet slechts in ons land en Nederlandsch-Indië,
maar ook in het buitenland. Voor de kennis van den Indischen Archipel bestaat een
buitengewoon rijk materiaal, nedergelegd in regeeringsstukken, in
zendelingsberichten, in reisbeschrijvingen. Wilken was daarin thuis en bracht daaruit
samen wat hij voor elk onderwerp noodig had. Hij kende vele talen, het onmisbare
werktuig, zonder hetwelk, zooals Max Müller te recht zeide in zijn Address to the
Anthropological section of the British Association, Augustus 18911, de anthropologie
slechts eene verzameling van vermakelijke anecdotes wordt, niet den hoogen rang
eener werkelijke wetenschap inneemt. Met hulp dezer kennis en die zijner eigen
ervaring was hij in staat de waarde der berichten juist te schatten en met beleid zijne
keuze te doen. Reeds hierom alleen zijn zijne werken zeer belangrijk, als zijnde een
repertorium van met oordeel gezift en met verstand geordend materiaal. Als men
bedenkt dat de volken van den Indischen Archipel ‘verspreid over tallooze eilanden,
in zeer verschillende omstandigheden en omgevingen levende, haast alle varianten
van ieder sociaal verschijnsel vertoonen, en wel zonder dat men den storenden invloed
van rasverschil in aanmerking hoeft te nemen’, gelijk de heer Steinmetz het uitdrukt2,
kan men zich de waarde van zulk een repertorium voor het ethnolo-

1
2

Journal of the Anthrop. Institute XXI, p. 192.
Spectator van 5 Sept. 1891, p. 285a.
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gisch onderzoek voorstellen. Maar dit materiaal werd door hem dienstbaar gemaakt
ter staving of wederlegging van theoriën van anderen, tot opbouwing van stellingen
door zijn eigen vruchtbaar brein voortgebracht, en dat op zulk eene voortreffelijke
wijze, dat zijne geschriften algemeen erkend worden tot de belangrijkste studiën over
bijzondere vraagstukken der ethnologie te behooren.
Wilken was een beslist aanhanger van de evolutieleer en trachtte de
maatschappelijke en godsdienstige verschijnselen af te leiden uit eenige weinige
beginselen, die hij ontdekte in het animisme van den natuurmensch en de eerste
aanvangen van de maatschappij. Er zijn onder zijne bewonderaars, die daarin niet
met hem kunnen medegaan, maar meenen dat het verre verleden veel bonter
verscheidenheid, veel meer tegenstrijdigheid bevatte, dan men op zijn voetspoor zou
moeten gelooven, en dat het een fout is aan te nemen dat overal dezelfde feiten
dezelfde oorzaken en dezelfde gevolgen hebben. Maar zij haasten zich er bij te
voegen, dat Wilken maat wist te houden. Ziehier wat een hunner, de bekende geleerde
Auguste Barth te Parijs, over hem schrijft1: ‘Wilken had een zeer fijn en ontwikkeld
gevoel voor de historische werkelijkheid. Meer dan eens is het hem gebeurd, voor
eene moeilijkheid te blijven staan, waar andere theoretici geen bezwaar zagen, en
nooit heeft de bespiegeling hem zijne bedaardheid doen verliezen. Heeft hij soms
ook te veel op zuivere redeneering gebouwd, hij heeft het althans nooit met halve
bewijzen voor lief genomen. Want het zijne was een grondeerlijk verstand, nauwgezet
in de zelfbeoordeeling, streng tegenover elke hypothese die niet uit inductie verkregen
was. In geen

1

Mélusine VI, n. 1 (1892), p. 7.
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zijner geschriften zal men zinnen vinden op effect berekend, geen kunstgreep om te
verblinden of zand in de oogen te strooien, geen poging om zich te rechter tijd achter
een nevel te verschuilen, wanneer het vraagstuk moeilijk wordt. En dit is voorwaar
een groote deugd in eene wetenschap, waarin de overwinning dikwijls aan den
stoutmoedigste behoort’.
In de vermelde verhandeling over de verwantschap toonde Wilken aan, dat bij alle
volken van het Maleische ras, ook die waar thans uitsluitend patriarchale verwantschap
heerscht, oorspronkelijk een matriarchaal stelsel heeft bestaan. In eene noot werd
reeds de vraag opgeworpen of dit ook niet van andere volken zou gelden en werden
met name bij de oude Arabieren eenige verschijnselen genoemd die daarop konden
wijzen. In 1884 was hij daaromtrent tot eene vaste overtuiging gekomen en schreef
hij zijne verhandeling ‘Het matriarchaat bij de oude Arabieren’, waarin hij nu reeds
met stelligheid verkondigde dat de matriarchale verwantschap de oorspronkelijkste
is, en met groote geleerdheid en scherpzinnigheid alles bijeenbracht wat in taal, zeden
en wetten der Arabieren nog als overblijfselen uit dien ouden toestand moet gelden.
Deze verhandeling, van welke nog in hetzelfde jaar eene Duitsche vertaling verscheen,
werd o.a. door Nöldeke in de Oesterreichische Monatschrift für den Orient als een
voortreffelijke arbeid geroemd. Eene bestrijding van den bejaarden geleerde Redhouse
werd door Wilken zegevierend wederlegd1. Een ander uitvloeisel van de verhandeling
over de verwantschap was een in 1888 verschenen opstel over ‘De verbreiding van

1

Eenige opmerkingen naar aanleiding eener critiek van mijn ‘Matriarchaat bij de oude
Arabieren’. Bijdragen K. Inst. 1885.
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het matriarchaat op Sumatra’. Bij deze studie bleek het hem, dat hij omtrent
verschillende zaken nauwkeuriger berichten behoefde. Op een door hem uitgelokt
verzoek des Bestuurs van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde
van Nederlandsch Indië, zond de Minister van Koloniën daarvan eenige exemplaren
naar Indië, ter uitreiking aan de ambtenaren op Sumatra, met uitnoodiging een
onderzoek in te stellen, ten einde de bestaande leemten aan te vullen. Door negen
ambtenaren werd daaraan voldaan, en de in hunne nota's gegeven inlichtingen stelden
Wilken in staat, zijne in 1891 verschenen verhandeling ‘Over het huwelijks- en
erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra’ te schrijven.
Tot denzelfden kring van studiën behooren, behalve een klein opstel over het
‘Erfrecht op Nias’1, en eene in 1883 gehouden redevoering: ‘Over de verwantschap
en het huwelijks- en erfrecht bij de volken van den Indischen Archipel, beschouwd
uit het oogpunt van de nieuwere leerstellingen op het gebied der maatschappelijke
ontwikkelingsgeschiedenis’, een u allen welbekend stuk, getiteld ‘Huwelijken tusschen
bloedverwanten’, verschenen in de Gids van Juni 1890. De schrijver zette daarin
uiteen dat de verbodsbepalingen oorspronkelijk geenszins ten doel hebben ‘de,
werkelijk bestaande of vermeende, schadelijke gevolgen van de huwelijken tusschen
bloedverwanten voor de progenituur te keeren’, en trachtte het ontstaan daarvan te
verklaren uit de exogamie. Van waar echter deze instelling? Lubbock, Mac Glennan
en verscheidene anderen hebben getracht een antwoord op deze vraag te geven.
Wilken kan zich met geen hunner verklaringen vereenigen, maar eindigt

1

Ind. Gids 1883, I, 912 en volg.
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met een ‘non liquet’, dat, zooals de heer Barth schrijft, hem tot eer strekt en getuigenis
geeft van de kracht en oprechtheid zijner overtuigingen.
Eindelijk behoort tot dezen kring van geschriften een in 1888 verschenen opstel,
getiteld ‘Oostersche en Westersche Rechtsbegrippen’, geschreven naar aanleiding
eener rede van Mr. Farncombe Sanders over vrouwelijke successie bij ontstentenis
van agnaten in de rechte lijn. Wilken betoogde hierin dat het beginsel, dat in dit geval
de vrouw geteld wordt als een man, van zeer verbreide toepassing is, en trachtte den
oorsprong daarvan te verklaren1. Hij koos den titel, omdat hij met dit voorbeeld
wederom aantoonde hoe de Oostersche rechtsbegrippen, minder versteend, kunnen
worden gebruikt ter verklaring van de Westersche. Dit was reeds het thema geweest
der redevoering, waarmede hij in 1885 het hoogleeraarsambt aanvaard had: ‘De
vrucht van de beoefening der ethnologie voor de vergelijkende rechtswetenschap’,
in welke hij als voorbeeld den oorsprong der civielrechtelijke verwantschap bij de
oude Romeinen, de agnatio, behandeld had.
Aan het einde van het opstel ‘Oostersche en Westertersche rechtsbegrippen’ spreekt
Wilken den wensch uit, dat er ten onzent meer mocht gedaan worden aan de juridische
bearbeiding van volkenkundig materiaal uit onze Oost-Indische bezittingen.
‘Opgehoopt, schreef hij, liggen de kostbare bouwstoffen op bewerking te wachten’.
Behalve het reeds genoemde, heeft hij zelf daartoe nog slechts drie bijdragen kunnen
leveren, n.l. zijne verhandeling over ‘Het strafrecht bij de volken van

1

In een artikel in de N. Rott. Cour. van 19 Dec. 1890 werd dit onderwerp nog eens in beknopten
vorm besproken.
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het Maleische ras’, die een deel uitmaakte van de Feestgave van het Koninklijk
Instituut bij gelegenheid van het Orientalistencongres te Leiden in 1883, en die over
‘Het strafrecht bij de volken van den Indischen Archipel’ in 1888 verschenen. Over
de derde zal ik later spreken. Wij mogen echter het proefschrift 'van zijnen
voormaligen leerling, Mr. S.R. Steinmetz, ‘Ethnologische Studien zur ersten
Entwicklung der Strafe’, eerst na den dood des meesters verschenen, als een eerste
poging beschouwen om aan den uitgesproken wensch te voldoen1.
Aan deze klasse van geschriften knoopt zich onmiddellijk eene tweede vast, waarin
de plechtigheden en gebruiken behandeld worden. In 1885 opende Wilken deze met
een stuk over ‘De besnijdenis bij de volken van den Indischen Archipel’, waarin hij
aantoonde dat dit gebruik bij alle Maleisch-Polynesische stammen voorkomt en niet
eerst door den Islam ingevoerd kan zijn. In de verklaring van dit gebruik sluit hij
zich geheel aan bij de theorie van Dr. Ploss. In 1886 en 1889 volgde zijn geschrift
over ‘De plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken’ bij dezelfde
volken. Vele dezer plechtigheden vindt men ook elders terug als overblijfselen nit
een vroeger tijdperk. Ze ontvangen in dit uitmuntend geschrift hare verklaring. In
1886 verscheen een opstel over ‘Het tellen bij nachten bij de volken van het
Maleisch-Polynesische ras’, eene eenigszins verbeterde en vermeerderde uitgave
zijner bijdrage tot het feestalbum den 3 December 1885 aan Dr. C. Leemans
aangeboden, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig directeurschap van

1

Eene redevoering van Mr. A. Lind over vergelijkend familierecht, den 7 Mei in de vergadering
der notarieele vereeniging te Amsterdam gehouden, is mij slechts door een verslag in de
courant bekend geworden.
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het Museum van Oudheden. In 1887 behandelde Wilken het zonderling gebruik der
couvade bij de volken van den Indischen Archipel, in 1888 gaf hij iets over de
mutilatie der tanden bij dezelfde volken.
Eene derde klasse zijner geschriften is aan de godsdienstige meeningen en
gebruiken van de volken van Indonesië gewijd. Den aanvang daarvan maakt zijn in
1884 en 1885 verschenen Animisme, d.i. volgens de bepaling van Tiele, het geloof
dat elk voorwerp eene ziel heeft, en dat die ziel dit voorwerp verlaten kan, zich vrij
bewegen en zelfs in andere lichamen overgaan. Uit het eerste vloeit het fetisisme
voort, uit het tweede het spiritisme d.i. de vereering van de zielen der afgestorvenen
en van de onzichtbare geesten in de lucht. Wilken beoogde in zijne verhandeling een
overzicht te geven van dit animisme bij de voornaamste stammen van den Indischen
Archipel, en wel door de feiten en verschijnselen te groepeeren, onder zekere
algemeene gezichtspunten te plaatsen en dus te verklaren. Het is een voortreffelijk
werk, dat hij zelf echter slechts als eene schets wilde beschouwd hebben, die
aanvulling en verbetering noodig had. In volgende geschriften komt hij herhaaldelijk
op hier besproken onderwerpen terug en hij had reeds het voornemen opgevat, eene
nieuwe uitgave te bezorgen. Zijn eigen exemplaar is, naar mij de heer Neurdenburg
heeft medegedeeld, van vele aanteekeningen voorzien, en het plan schijnt te bestaan,
deze in een tweeden druk op te nemen.
Het eerste met dit werk samenhangende opstel was het in 1884 verschenen ‘De
betrekking tusschen mensch-, dier- en plantenleven naar het volksgeloof’. In 1886
en 1887 volgde zijn geschrift ‘Ueber das Haaropfer und einige andere
Trauergebräuche bei den Völkern Indone-
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siëns’, waarin hij de waarheid der stelling van Frazer, dat de plechtigheden bij dood,
begrafenis enz. niet zoo zeer uit toegenegenheid dan wel uit vrees voor de dooden
ontstaan zijn, ten opzichte der volken van den Indischen Archipel aantoonde, en
tevens het haaroffer bij andere gelegenheden besprak. Verder hooren hiertoe zijne
in 1887 verschenen verhandeling over het Shamanisme, of de geestbezwering door
mediums in extatischen toestand, bij deze zelfde volken, het twee jaar later uitgegeven
stuk ‘Over de schedelvereering’ en twee kleinere opstellen: de in 1886 uitgekomen
verhandeling ‘Over de beteekenis van de ithyphallische beelden’, en ‘Iets over de
Papoewa's van de Geelvinksbaai’, in 1887 verschenen, waarin vooral over de beelden
der afgestorvenen en over het totemisme wordt gesproken. Tot deze klasse is ook te
brengen zijne in de Gids van Mei 1888 opgenomen bijdrage ‘De Simsonsage’, in
welke hij het hoofdmoment, dat de kracht van den held in de haren gelegen is,
uitvoerig behandelde. Het eerste deel dezer bijdrage is eene bijna woordelijke
herhaling van zijn geschrift ‘Over de betrekking tusschen mensch-, dier- en
plantenleven naar het volksgeloof’.
Eindelijk hooren hiertoe zijne verhandeling ‘De hagedis in het volksgeloof’, in
1891 uitgegeven, en het eenigen tijd vroeger geschreven, maar eerst in de maand na
zijn overlijden in de Gids (September 1892) verschenen stuk over den oorsprong der
offers, naar aanleiding eener nieuwe theorie van Prof. Robertson Smith. Deze
beschouwt het offer niet als een gift aan de goden, maar als middel om
levensgemeenschap met hen te onderhouden en te versterken. Wilken's meening was,
dat de strekking van het offer niets is dan ‘do ut des, do ut facias’.
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In eene vierde klasse behooren zijne twee studies uit het gebied der geographische
pathologie, beide in 1890 verschenen, de eerste over de Albino's, de tweede over
‘Struma en cretinisme’ in den Indischen Archipel. Vooral het laatste is een meesterstuk
van geleerdheid en methode.
Trouwens dezen lof verdienen al zijne geschriften. De massa in extenso
medegedeelde citaten zijn voor den gewonen lezer dikwijls vermoeiend, maar zij
geven het groote voordeel, dat men nu het geheele materiaal bij de hand heeft om
de juistheid van het door Wilken daaruit afgeleide te kunnen beoordeelen. Bovendien
zijn vele van de door hem gebruikte bronnen voor Nederlanders niet gemakkelijk,
voor buitenlandsche geleerden zeer moeilijk toegankelijk. Doch bij alle aanhalingen
en uitweidingen blijft de draad van het betoog duidelijk zichtbaar en valt toch alle
licht op de hoofdzaken. Hij is altijd duidelijk, wel zonder verheffing van stijl, maar
ook geheel vrij van opsmukking. Aan zijne geschriften komt verder ten volle de lof
toe, dien hij aan het slot zijner studie over de hagedis in het volksgeloof aan den
arbeid van Dr. Meyer toekent, dat deze in de hoogste mate suggestief is en
buitengewoon geschikt om tot verdere onderzoekingen aan te sporen1.
Niet onvermeld mag hier blijven wat ons rustend medelid Veth over Wilken's
verhandelingen schrijft2 ‘dat zij bijna alle onderdeelen vormen van één groot geheel;
dat de werkzame schrijver in waarheid altijd aan hetzelfde uitgebreide werk heeft
gearbeid.’ - ‘Zelfs de hier en daar verspreide stukken, zegt hij verder, die geen bepaald
ethnologisch onderwerp behandelen -ik heb hier

1
2

Dit is ook de meening van den heer Quarles van Ufford t.a.p.
Internat. Archiv für Ethnographie 1891 Bd. IV, p. 282.
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vooral het oog op zijne kritische overzichten van geschriften tot den Indischen
Archipel betrekkelijk - bevatten schier alle kleine bijdragen tot de Ethnologie, die
toonen dat hij ook in de nog niet afzonderlijk behandelde onderwerpen uitstekend
te huis was, en in ieder deel van het groote werk veel nieuws, veel degelijks zou
geleverd hebben.’
Na deze uitweiding over Wilken's geschriften, zouden wij den draad van het verhaal
weder op kunnen vatten. Doch vooraf is nog eene zaak te bespreken. Voor de goede
vervulling zijner betrekking als lector in de land- en volkenkunde was een zijner
eerste bezigheden, een leiddraad voor zijn onderwijs samen te stellen. De eisch van
dit geschrift was natuurlijk, dat het zou geven wat de aanstaande ambtenaren van dit
vak moesten weten. Bij het gebruik daarvan in volgende jaren werden hier en daar
wijzingen aangebracht, soms slechts met een enkel woord aangeduid dat eene leemte
moest aangevuld, of eene geheele afdeeling vervangen worden. Wilken vertrouwde
daarbij op zijn sterk geheugen. Van dit dictaat nu, zooals het in Wilken's nalatenschap
gevonden is, verschijnt thans bij de firma Brill te Leiden eene uitgave, bezorgd door
den heer C.M. Pleyte, waarbij het manuscript zoo getrouw mogelijk wordt gevolgd,
alleen het door den schrijver zelf doorgehaalde, naar zijne eigene verwijzingen, door
iets anders vervangen, waarvan dan echter steeds in eene aanteekening rekenschap
wordt gegeven. De uitgevers hebben recht te verwachten dat men hiervoor erkentelijk
zal zijn. Wilken's plan voor de uitgaaf van een Handboek der ethnographie voor onze
koloniën, had bij zijnen dood nog geen begin van uitvoering gekregen. Naar alle
waarschijnlijkheid zou dit dictaat daarvan de grondslag geworden zijn, maar elk
onderdeel zou op nieuw
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bestudeerd zijn met de gewone nauwgezetheid en grondigheid. In eene niet
onderteekende beoordeeling van deze handleiding in de Indische Gids (April 1892,
p. 709 en volg.) is vlijtig bijeengesteld wat daarin anders en beter had kunnen
geschreven zijn, en wordt aan het slot ‘uit diepen eerbied voor Wilken's nagedachtenis’
geprotesteerd tegen de uitgave. Hoe geheel anders is het oordeel van den heer
Steinmetz, dien het blijkens zijne warme hulde aan Wilken, kort na zijn overlijden,
waarlijk niet aan eerbied voor zijn leermeester ontbreekt, en die in den Spectator van
2 April de verschijning met ware vreugde begroet, het beschouwt als ‘een uitstekende
legger voor alle ethnographische en ethnologische studiën over onzen Archipel’, en
vindt dat de heer Pleyte in hooge mate aanspraak heeft op onze erkentelijkheid. De
beoordeelaar in de Indische Gids heeft voorbijgezien zoowel den tijd wanneer, als
het doel waarvoor deze leiddraad gemaakt werd, en eindelijk dat niet het materieele
deel der ethnographie, waaraan de eerste aflevering geheel gewijd is, maar het
godsdienstig en maatschappelijk leven der inlanders voor Wilken de hoofdzaak was.
Indien men dit alles in aanmerking neemt, kan ook dit dictaat niet anders dan onze
bewondering voor den maker verhoogen1.
De heer der Kinderen deelt in zijn levensbericht van Wilken mede, dat toen deze
nog controleur in de Minahassa was, zijn toenmalige resident, Mr. van
Musschenbroek, in hem reeds den toekomstigen professor zag. Bij zijn vertrek naar
Nederland liet hij in Indië den naam achter niet slechts van uitstekend ambtenaar,
doch ook van

1

Men vergelijke nu ook de beoordeeling van den heer Timmerman in het Tijdschrift van het
K.N. Aardrijksk. Gen. 1892, p. 416 en volg.
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degelijk geleerde. In het begin van 1884 wenschte daarom de Indische Regeering
hem als leeraar aan het gymnasium Willem III te Batavia te verbinden1. Gelukkig
was Leiden voor geweest. Daar werd Wilken weldra naar verdienste gewaardeerd.
Den 1 December van ditzelfde jaar besloot de Senaat der Universiteit hem het
doctoraat honoris causa te verleenen. Weldra werd dit door eene tweede
onderscheiding gevolgd. Toen in 1885 de hoogleeraar Veth wegens het bereiken van
den 70 jarigen leeftijd moest aftreden, werd Wilken op zijn voorstel door de Faculteit
als opvolger aanbevolen en 27 April door den Koning benoemd. Dat de beroemde
Nestor der vaderlandsche Indologen hem waardig keurde zijnen zetel in te nemen,
was voor Wilken ten hoogste streelend. Bij de aanvaarding van zijn ambt den 16
September wees hij de studenten die zich voor den Indischen dienst voorbereidden,
op de gebiedende noodzakelijkheid voor den ambtenaar om de begrippen, zeden en
gewoonten der inlanders te kennen, ten einde rechtvaardigheid te kunnen betrachten
en met beleid te regeeren. Tot groote blijdschap van Curatoren der Indische school
te Leiden, verklaarde hij zich bereid zijne betrekking van lector, maar voortaan zonder
bezoldiging, te blijven waarnemen. Hij heeft daardoor aan de gemeente Leiden een
zeer grooten dienst bewezen.
Het zou mij moeilijk vallen iets te zeggen over Wilken's werkzaamheid als leeraar,
indien ik hiervoor niet de voorlichting had van Prof. van der Lith, die voortdurend
met zijne leerlingen in aanraking was en deel had aan alle examens door Wilken
afgenomen. Deze schrijft in zijne necrologie2 het volgende: ‘Wilken was

1
2

Mededeeling van Mr. Quarles van Ufford in de Economist.
Leidsche Studentenalmanak voor 1892.
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niet wat men gewoon is een ‘geboren docent’ te noemen. Wel was zijn onderwijs,
evenals alles wat hij schreef, helder en welgeordend, maar hem ontbrak de gave des
woords, die daartoe gevorderd wordt, en de vrijmoedigheid om onbeschroomd voor
een min of meer talrijk gehoor op te treden.’ Daarbij onderstelde hij bij zijne leerlingen
veel meer kennis van aardrijkskunde en natuurlijke historie, dan de meesten hunner,
met name zij die geen hoogere burgerschool hadden doorloopen, bezaten. Maar toch
slaagde hij er in, enkelen liefde voor zijn studievak in te boezemen, en de juristen
waardeerden het in 't algemeen zeer, dat hij ‘er steeds naar streefde hen in de eerste
plaats de rechtsbegrippen der inlandsche volken te leeren kennen.’
Het gewicht van dit laatste voor den ambtenaar, waarop Wilken reeds in zijne
inaugureele oratie had gewezen, was voor hem van zooveel beteekenis, dat hij zich
gegriefd voelde, wanneer dit weinig scheen geteld te worden en gevaar liep op den
achtergrond te geraken. Daarom kantte hij zich heftig tegen de, op de letter van het
examenprogramma gegronde, pogingen, die bij de examens voor den Indischen dienst
te 's Gravenhage aangewend werden, ‘om alles wat op het recht van de Indische
volkeren betrekking had, aan de studie der volkenkunde en dus ook aan zijn onderwijs
en invloed te onttrekken’1. Men gebruikt dikwijls het beeld van een huwelijk om den
innigen band te teekenen, die den geleerde aan zijne wetenschap, den kunstenaar aan
zijne kunst verbindt. Bij Wilken was deze vergelijking werkelijk van toepassing.
Met angstvalligheid waakte hij voor de eer en het aanzien van zijne uitverkorene, en
zelfs het vermoeden van ge-

1

Van der Lith t.a.p.
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ringschatting of achteruitzetting vervulde hem, den overigens zoo zachtzinnigen
man, met verontwaardiging. Vooral daarom waren hem de herhaalde verkiezing tot
lid des bestuurs van het Koninklijk Instituut en zijne benoeming tot lid dezer
Akademie zoo aangenaam, omdat hij ze in de eerste plaats beschouwde als eene
hulde bewezen aan zijn studievak. Aan die geliefde wetenschap heeft hij te groote
offers gebracht. Uitspanning, zelfs de onontbeerlijkste, gunde hij zich bijna niet.
Hoogst zelden liet hij zich overhalen om een concert of tooneelvoorstelling bij te
wonen, of een avond in gezelligen kring door te brengen. Het ontging zijnen vrienden
niet, dat onder die rustelooze inspanning zijn gestel leed. Hoe dikwijls hebben zij er
niet ernstig op aangedrongen, dat hij toch althans een deel zijner zomervacantie
buiten zou doorbrengen; meer dan eens heb ik mij zelf gevleid, dat het mij gelukt
was, hem te overreden. Maar het gebeurde niet. Hij vertrouwde te zeer op zijne groote
werkkracht en besefte niet hoeveel kwaad hij zichzelven deed.
Allengs openbaarden zich de gewone gevolgen van overspanning der zenuwen.
Hij werd prikkelbaar, stil en in zichzelf gekeerd: hij klaagde dat het werk niet vlotten
wilde. Tegen zijne gewoonte, zooals Kern in eene necrologie terecht schreef, gaf hij
tegenover zijne vertrouwdste oudere vrienden en raadgevers uiting aan zijne
mismoedigheid. Daar scheen aan den horizont redding te dagen. Bij het Koninklijk
Instituut begon een plan te rijpen, om met ondersteuning der Regeering, aan de
hoogleeraren Wilken en Martin eene zending naar de Molukken op te dragen voor
ethnologisch en geognostisch onderzoek. Bij dit vooruitzicht voelde Wilken zich
overgelukkig. Hij zou de gelegenheid krijgen, schatten van
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ervaring op te doen, allerlei leemten in zijne bouwstoffen aan te vullen en vele vragen
tot oplossing te brengen. En nu kon hij zich overgeven aan het gevoel, dat hij tot nog
toe had teruggedrongen, het vurig verlangen zijn geboorteland terug te zien. Had dit
plan eerder tot uitvoering knnnen komen, immers vóór den strengen winter van
1890-91, die voor zijn teeder, meer voor een tropisch klimaat geschikt gestel, bij
verzwakt weerstandsvermogen, noodlottig is geworden, het had misschien zijn leven
gered. Nu was het te laat. Toen de hoogleeraar Martin in September 1891 vertrok,
had zijn vriend en gehoopte reisgenoot, de groote reis naar het onbekende land reeds
aanvaard.
Het was diep tragisch, Wilken in de laatste maanden zijns levens gade te slaan.
Hij vermagerde zichtbaar; zijn gelaat teekende afgematheid; hij voelde zich niet
gelukkig; hij miste de veerkracht zich over kleine zorgen en verdrietelijkheden heen
te zetten; het heimwee naar het zonnige palmenland vulde soms zijne oogen met
tranen. Maar ondertusschen bleef hij met verwonderlijke wilskracht al zijne plichten
vervullen, ijverig studeeren, plannen ontwerpen, de belangen van zijne wetenschap
behartigen. In die periode zijn twee uitmuntende verhandelingen geschreven, is eene
aanvankelijke overeenkomst met de firma Brill gemaakt voor de uitgave van een
Handboek der ethnographie, en heeft hij een arrest van het Hooggerechtshof te Batavia
aangegrepen om een sprekend voorbeeld te geven van de noodzakelijkheid voor den
wetgever voor Indië om rekenschap te houden met de instellingen en rechtsbegrippen
der inlanders. Bij dit laatste moet ik even stilstaan. Bij dit arrest nl. was een inlander,
die door den landraad schuldig verklaard was aan verkrachting van een kind, van
rechtsvervol-
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ging ontslagen op grond dat dit kind wettig met den man gehuwd was. Wilken gaf
nu eene uiteenzetting over kinderhuwelijken en toonde vervolgens aan dat het
Hooggerechtshof gebruik had kunnen maken van de onvolledigheid der bepaling
omtrent verkrachting in het Wetboek van Strafrecht, om in overeenstemming met
het Indische en Moslemsche recht en het gewoonterecht der inlanders, de strafbaarheid
van het feit te handhaven. Het laatste bezoek dat Wilken mij gebracht heeft, was om
mij te vragen of zijne verklaring van een paar plaatsen uit Mohammedaansche
wetboeken juist was, en toen ik dit bevestigend beantwoordde, of ik hem op schrift
wilde geven waarom die plaatsen aldus en niet anders moesten verklaard worden.
Hij had dit noodig ter wederlegging van eenige bedenkingen door Prof. L.W.C. van
den Berg tegen zijn stuk geopperd. De laatste zijn in September 1891 in het Tijdschrift
voor Strafrecht verschenen. Wilken heeft zijne wederlegging niet meer kunnen
schrijven.
Met buitengewone inspanning van alle hem nog overgebleven kracht, nam hij in
het laatst van Juni nog deel aan de Staatsexamens voor Indische ambtenaren en eenige
akademische examens. Den 1 Juli woonde hij nog eene bestuursvergadering van het
Koninklijk Instituut bij. Maar toen moest hij het opgeven. Hij was krank, bedenkelijk
krank; weldra bleek het, dat het ergste te vreezen was. In de tweede week van
Augustus kreeg ik het verzoek eens bij hem te komen. Op zijn bedtafeltje lag een
brief van het bestuur van het Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,
waarin hem zijne benoeming tot eerelid dezer maatschappij werd medegedeeld. Hij
verzocht mij den president Tylor uit zijnen naam te antwoorden. Het was de laatste
lichtstraal die op het
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ziekbed viel. Ik las in zijne trouwhartige oogen, ik voelde aan zijn handdruk, dat hij
wist dat het ook onze laatste ontmoeting was. Den 28 Augustus ontsliep de afgetobde
lijder. Vier dagen later, den 1 September, hebben wij zijn lijk naar de laatste rustplaats
gebracht.
Diepe droefheid vervulde allen die de treurige plechtigheid bijwoonden. In den
bloei zijner jaren was ons een man ontvallen, dien wij liefhadden en hoogachtten;
een man van een door en door goed en edel karakter, zacht en gevoelvol van inborst,
eerlijk en eenvoudig van gemoed; een trouwe en warme vriend, vrij van zelfzucht,
ontbloot van ijdelheid. Maar aan die droefheid voor hetgeen wij persoonlijk in hem
moesten missen, paarde zich een diepe weemoed bij de gedachte aan wat in hem als
geleerde verloren werd. Met bewonderingswaardige volharding en onvermoeide
werkzaamheid had hij zich een ontzagwekkenden omvang van welgeordende kennis
verworven; met hulp eener strenge methode en met genialen blik had hij allengs op
meesterlijke wijze het gebouw zijner wetenschap doen verrijzen. Hij had in Nederland
en zijne Koloniën belangstelling voor zijn vak gewekt, evenals hij in het buitenland
voor dat wat de Nederlanders op dit gebied verricht hebben, roem in plaats van
vroegere onbekendheid had weten te verkrijgen. Totdat het broze lichaam den dienst
weigerde, was zijn hoofd even helder, zijne werkkracht onverminderd. Wie kon laten
te denken aan het vele dat nog van hem had kunnen verwacht worden, wie de klacht
weerhouden over het groote verlies in hem geleden door de wetenschap en het
Vaderland?
Een jaar is nu over onze smart heengegaan, en de tijd voor dergelijke verzuchtingen
is haast voorbij. Maar wat niet voorbijgaat, is onze eerbied voor den grooten
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geleerde, onze erkentelijkheid voor hetgeen hij gewrocht heeft, ons aandenken aan
zijne beminnelijke persoonlijkheid.
M.J. DE GOEJE.
Meer of min volledige lijsten der geschriften van Wilken zijn gegeven
door de h.h. der Kinderen in Bijdragen v.h.K. Instituut 1892, deel XLI, p.
154 en volg., van der Lith in den Studentenalmanak van 1892, Tylor in
het ‘Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland’
Nov. 1891, p. 192 en volg., Veth in het ‘International Archiv für
Ethnographie’ 1891, Bd. IV, p. 282 en volg. In alle ontbreken zijne (korte)
recensie van het geschrift ‘Vijftien millioen vermeerdering van
staatsinkomsten zonder belastingverhooging’ en ‘Rechtstoestanden en
Rechtsgebruiken’, Inleiding op Kl. XIII, C van den Catalogus der Afdeeling
‘Nederlandsche Koloniën’ van de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam
1883.
De heer der Kinderen heeft eene lijst der necrologiën gegeven, t.a.p. p.
152. De heer Quarles van Ufford voegt daar nog aan toe een anoniem
artikel in ‘de Indische Mercuur’.
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Levensbericht van Pieter Harme Witkamp.
Het is nog zoo lang niet geleden, dat men meermalen, in den zomer, in een of ander
gedeelte van ons land een wandelaar kon aantreffen, die ieders aandacht trok. De
kleine, breedgeschouderde man, met zijn flaphoed en zijne lange haren, bewoog zich
voort met vasten stap, nu eens den heirweg, dan weder een voetpad volgende. Soms
stond hij even stil, om het terrein, waar hij zich bevond, goed op te nemen, of haalde
hij een kaartje te voorschijn, om zich van de meerdere of mindere juistheid der daarop
aangeteekende bijzonderheden te overtuigen. Vermoeienis scheen hij niet te kennen;
wanneer een of andere vriend, die hem van den vroegen morgen vergezeld had, gretig
het eerste vervoermiddel, dat zich maar voordeed, aangreep, omdat hem de krachten
begaven, stapte deze stevige wandelaar rusteloos voort met denzelfden tred. Met wat
brood en eieren en een frisschen dronk stelde hij zich tevreden, wanneer hij zich in
eene dorpsherberg of eene boerenwoning eenige oogenblikken rust gunde, en aan
slaap scheen hij óók
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weinig behoefte te hebben, want hij maakte zijne nachten bijzonder kort. Als iemand
hem gevraagd had waarom hij zulke voetreizen deed, zou hij het volgende geantwoord
hebben: ‘Er is weinig wat mij zoozeer aantrekt als 't wandelen. Opgeruimd en
opmerkzaam door Gods heerlijke schepping te dolen acht ik poëzie, al brengt niet
iedere wandeling die verheven indrukken voort, welke het geheele aanzijn van 't
zaligst genot doortintelen. Doch wanneer men daarnaar tracht, wanneer men het
verleden voor zijn geest doet herleven en het hart niet vervreemd is van 't waarachtig
schoone, dan verbeidt men ze op eene voetreis nimmer te vergeefs. Vooral in een
land als het onze, waar zooveel verscheidenheid in het landschap heerscht, waar
gebruiken en gewoonten zooveel eigenaardigs bezitten, waar bijna iedere plek
belangrijke herinneringen verlevendigt, geeft het wandelen onbeschrijfelijk genot.
Of is het niet hartverheffend, de gebeurtenissen, waaraan wij onze grootheid en roem
verschuldigd zijn, te herdenken op de plaatsen zelven waar ze zijn voorgevallen, de
oorden te betreden, wier namen ons gemeenzaam zijn geworden uit de verhalen en
liederen van vaderlandsche schrijvers en dichters? Wanneer ik de kaart der
gezamenlijke Nederlanden ontrol, dan dringen zich duizend aangename herinneringen
op aan mijn geest, want in hoe tallooze richtingen heb ik ze te voet doorkruist1,
schoone beemden van Gelderland, vruchtbare landouwen der Zeeuwsche eilanden,
volkrijke streken van Holland, eenzame heiden van Brabant en Overijsel, liefelijke
heuvels van Waalsch-België, prachtige dalen en steile rotsen van Luxemburg? U
allen

1

Hij schreef dit op 45 jarigen leeftijd, toen hij voor het eerst een gedeelte van Friesland had
doorwandeld.
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heb ik doorwandeld, met de kaart in de hand, met de herinneringen aan 't verledene
in het geheugen en met het verlangen om veel nut uit die omzwervingen te trekken
in 't hart’.
Die wandelaar, wiens tochten ook voor anderen zoo veel nut hebben gesticht, was
Pieter Harme Witkamp.
Zijn levensloop heeft zich niet gekenmerkt door bijzonder merkwaardige
gebeurtenissen. Hij behoorde tot eene familie, die waarschijlijk in de 17de eeuw uit
Munsterland naar Holland was gekomen, toen de Lutherschen dáar aan vervolging
bloot stonden. Witkamp zelf hield het er voor, dat de familie haar naam ontleende
aan zeker landgoed, dus geheeten, gelegen aan den weg tusschen Ahaus en Wessum.
De tak, waaruit hij was gesproten, woonde reeds in de 18de eeuw in Amsterdam,
waar zijne moeder Johanna Maria Deutschmann hem in eene eenvoudige woning in
de Nieuwe Looierstraat den 30sten October 1816 het levenslicht schonk. Zijn vader
Philip was er medewerker aan den Amsterdamschen Mercurius; zijn grootvader, naar
wien hij genoemd was, een echte Oranjeklant, streed in 1799 in Noordholland, en
zijn overgrootvader Harme Philip was te Amsterdam Commandeur van het
Stadswaterkantoor. De familie heeft in den Franschen tijd veel geleden, zoodat er
niet aan gedacht kon worden, den jongen Pieter Harme, ofschoon hij reeds in zijne
jeugd grooten lust toonde om door het lezen van degelijke boeken zijne kennis te
vermeerderen, eene wetenschappelijke opleiding te geven. De knaap droomde van
vreemde landen en volken, waarvan hij in reisverhalen had gelezen, en wilde ter zee
varen; doch de ouders vonden het beter, hem bij een goud- en zilversmid in de leer
te doen. Dat ambacht beviel den jongen volstrekt niet; de liefhebberij zijner
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kindsheid om kaartjes te teekenen zette hij hier op de werkbank voort, in plaats van
vlijtig te polijsten en te soldeeren. Na een paar maanden gaf men toe aan zijn
verlangen om onderwijzer te worden. Zoo kwam hij in 1830 als kweekeling op de
Tusschenschool van den algemeen geachten en verdienstelijken onderwijzer Pieter
Best, die op de verdere vorming van Witkamp grooten invloed heeft gehad.
Aardrijkskunde en geschiedenis, inzonderheid die des vaderlands, de vakken waardoor
de leerling zich het meest aangetrokken gevoelde, werden ook met zekere voorliefde
door zijn leermeester beoefend. Voorzien van een loffelijk getuigschrift van Best,
omtrent zijn ijver, zijne leerzaamheid en zijn goeden aanleg, meldde de zestienjarige
Witkamp zich bij de Provinciale Commissie van Noordholland aan voor zijn eerste
examen. Het diploma van onderwijzer 4de rang werd hem uitgereikt, twee jaren later
dat van den 3den rang en in October 1838 dat van den 2den rang. Men verhaalt dat
hem, bij een dier examens, werd opgegeven eene kaart van Holland te teekenen onder
de grafelijke regeering. De vraag was vermoedelijk afkomstig van Jacob van Lennep,
die destijds in de Commissie zat, en deze moet vreemd hebben opgezien, toen de
candidaat met alle bescheidenheid verlangde te weten, welk tijdperk hij als grondslag
moest aannemen, daar onder verschillende graven de grenzen van hun gebied
belangrijk gewijzigd waren. Er ontwikkelde zich toen een onderhoud tusschen
Witkamp en zijne ondervragers, waarbij men den tijd vergat. Met een hartelijken
handdruk en eene bijzondere lofspraak werd de jeugdige onderwijzer tot hoogeren
rang bevorderd.
Voordat hij nog zijn 2den rang had gehaald, werd Witkamp in Augustus 1837
aangesteld tot hulponder-
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wijzer bij de school van het Hersteld Evangelisch Luthersche Weeshuis. Dat hij de
goede verwachtingen, die men van hem had opgevat, niet teleurstelde blijkt uit een
getuigschrift, in December 1839 door C.G. Withuys, destijds voorzittend regent van
het Weeshuis, aan Witkamp uitgereikt, waarin gewezen wordt op ‘zijnen minnelijken
omgang, zijne nederigheid gepaard aan grondige en veelomvattende kennis, bij groote
bekwaamheid om zijne kennis mede te deelen en in het jeugdig geslacht zucht tot
het verkrijgen van kennis op te wekken’. Hij bleef hier werkzaam tot in het voorjaar
van 1846, toen er eene Oefenschool werd opgericht voor aankomende
onderwijzeressen. Bij deze inrichting werd hij tot eersten onderwijzer aangesteld,
nadat hij op uitnoodiging der Commissie het leerplan voor de verschillende vakken
had opgemaakt. Zij, die Witkamp in deze jaren van nabij gekend hebben, roemen
nog zijne levendige, bezielende voordracht, vooral wanneer hij zich met zijne
lievelingsvakken bezig hield. Bij het onderwijs in de aardrijkskunde begon hij met
Amsterdam. Hij teekende op het bord de wegen, die de kinderen van hunne huizen
naar de school gewoon waren te loopen. Zoo kwam er eindelijk eene geheele
plattegrond van de stad voor den dag. Vervolgens stelde hij de ligging van de
hoofdstad in betrekking tot een aantal bekende naburige plaatsen aanschouwelijk
voor. Zoo klom hij tot de provincie op en van deze tot het geheele land, tot de naburige
landen en ons werelddeel, altijd teekenende, tot eindelijk zijn onderwijs de geheele
aardoppervlakte omvatte. Daar de hulpmiddelen voor dat onderwijs hem òf te
onvolledig, òf te gebrekkig toeschenen, stelde hij zelf handboekjes en kleine atlassen
samen, om de jeugd eene nauwkeurige kennis van ons land bij te brengen. Vooral
door
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zijne ijverige medewerking aan de uitgave van goedkoope schoolkaartjes heeft
Witkamp zich verdienstelijk gemaakt.
Wist Witkamp weetgierige leerlingen door zijne methode van onderwijs te boeien,
van woelige knapen heeft hij wel eens last gehad. Zijne groote goedhartigheid deed
hem de genegenheid van velen winnen, maar was niet altijd in staat de dartelheid
binnen zekere perken te houden en de noodige tucht te handhaven. Misschien heeft
hij zelf gevoeld, dat het op den duur zijne roeping niet zijn kon, bij het lager onderwijs
werkzaam te blijven. Hij moet zich meer op zijn gemak gevoeld hebben, toen hem
de leiding van andere, meer ontwikkelde leerlingen werd toevertrouwd. Zeker achtte
hij zich geheel op zijne plaats, toen hij in later jaren tijdelijk voor zijn vriend Van
Otterloo aan de Handelschool de aardrijkskunde doceerde. Of hij ten slotte uit eigen
beweging besloot, in 1854 de onderwijzersloopbaan vaarwel te zeggen, dan of hij
hiertoe bewogen werd door Dr. Samuel Sarphati, zou ik niet durven zeggen, maar
zeker is het, dat deze merkwaardige man, de stichter van zoo menige nuttige instelling,
een beslissenden invloed op Witkamp's verdere levensgeschiedenis heeft gehad.
Beiden gloeiden van liefde voor het vaderland en voor hunne geboortestad; beiden
waren vol geestdrift, waar het gold iets groots en goeds tot stand te brengen.
Nauwelijks was de Vereeniging voor Volksvlijt gesticht, die in 1852 op de
Pijpenmarkt te Amsterdam hare werkzaamheden aanving, of Sarphati wist Witkamp,
wiens uitgebreide en veelzijdige kennis hij hoog waardeerde, aan zich te verbinden
bij de uitvoering zijner grootsche plannen.
Vergis ik mij niet, dan heeft de tentoonstelling van
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hulpmiddelen voor het onderwijs, die uitging van bovengenoemde Vereeniging, en
waaraan Witkamp als lid van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap een krachtig
aandeel nam, hem het eerst tot Sarphati gebracht. Ondanks het verschil in jaren,
werden beide mannen weldra warme vrienden. Sarphati's ideaal was, Amsterdam
een Paleis voor Volksvlijt te schenken, dat het middenpunt moest worden van eene
nieuwe uitlegging der stad, die zich waardig zou aansluiten bij de uitbreidingen van
de 17de eeuw. Onder diens leiding heeft Witkamp alles gedaan om de verwezenlijking
van dat ideaal te bevorderen. Ongelooflijke bezwaren moesten overwonnen worden,
eer de aanzienlijke geldsom bijeengebracht, het uitgestrekt terrein voet voor voet
veroverd, de plannen tot zulk een reuzenbouw geheel voltooid waren. Witkamp was
daarbij Sarphati's rechterhand. Ook voor hem waren het feestdagen, toen in September
1859 de eerste paal geheid en in April 1860 de eerste pijlers gesteld konden worden
in tegenwoordigheid des Konings. Groot was ook zijne voldoening, toen op 16
Augustus 1864, in tegenwoordigheid van Prins Frederik, het prachtig gebouw werd
ingewijd. Met welk eene levendigheid riep hij in 1886, bij de onthulling van het
Sarphati-monument, ons den ouden toestand nog eens voor den geest, en schetste
hij in breede trekken wat Amsterdam door deze stichting geworden was! Witkamp
bleef aan het Paleis verbonden, tot het bestuur, weinige jaren geleden, in andere
handen overging. Hij vervulde er eerlang de betrekking van Bibliothecaris, in welke
betrekking hij tevens belast was met de uitgave van het ‘Tijdschrift voor Volksvlijt’,
dat onder de redactie van Mr. S.A. van Eijk van 1854 tot 1887 het licht zag. Niet ten
onrechte noemde de Paleis-commissie hem haar
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wetenschappelijk element. De geschiedenis van het Paleis is voor een deel Witkamp's
geschiedenis, want bij alle belangrijke feesten, dáár gevierd, trad hij op den voorgrond.
Toen hier de 50ste gedenkdag van Neerlands onafhankelijkheid op 19 Juni 1865 werd
herdacht, vervaardigde hij het ‘Danklied’, dat met Tollens' Volkslied en Heye's
Vlaggelied door 800 kinderen der Stadsarmenscholen werd aangeheven, terwijl meer
dan 8000 menschen de verbazende ruimte vulden. Op verlangen van Sarphati dichtte
hij de feestcantate bij de opening der eerste Algemeene Tentoonstelling van
Nederlandsche nijverheid en kunst, die op 21 Juni 1866, in tegenwoordigheid van
Prins Hendrik, geopend werd; eene dichterlijke lofrede op ons kleine land, dat zooveel
schoons wist tot stand te brengen, en waarvan de woorden:
‘Vlijt brengt zegen, kennis, macht’,

dank zij de compositie van J.M. Coenen, bijzonder krachtig uitkwamen. Ook de
cantate bij de herdenking van het tienjarig bestaan op 20 Aug. 1874 was van hem.
In 1875 zou het orgel van het Paleis worden ingewijd, en men koos daartoe den 27sten
October, den dag, waarop vóór zeshonderd jaren graaf Floris V aan Amsterdam den
giftbrief schonk, die tot heden, ‘voor vloed, en vlam en roof gespaard’, in de bekende
IJzeren kapel van de Oude Kerk te Amsterdam bewaard was gebleven1. Wederom
was het Witkamp, die dit feit herdacht in een gedicht, bij die gelegenheid door hem
met bezieling voorgedragen. Van dat grafelijke privilegie dagteekende de ontwikkeling
van Amsterdam als koopstad, die in

1

De oude kast, met al de stukken, dus ook den giftbrief, is thans overgebracht naar de geheel
voor het Gemeente-archief ingerichte St. Anthonies-poort op de Nieuwmarkt.
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omvang en beteekenis, in welvaart en bloei van eeuw tot eeuw toenam, tot zij in het
midden der 17de eene wereldstad was geworden.
‘De koopstad aan het IJ wordt koopmarkt van Euroop,
Wordt wereldmarkt. Zij heerscht in 't Oosten en in 't Westen,
Werpt straks haar wallen neer voor nieuwer, ruimer vesten.
De trouw der burgers geeft haar aanzien. Blijde hoop
Op welvaart en fortuin meent ieder zich beschoren,
Die naar den IJstroom komt of Amstlaar is geboren’.

Men ziet uit deze enkele proeve, dat Witkamp ook de dichtkunst niet onverdienstelijk
beoefende. De eenvoudige man zou echter vreemd hebben opgezien, indien men
hem eene plaats had willen aanwijzen onder onze dichters. Hij maakte menig
gelegenheidsdicht o.a. voor den directeur van Natura Artis Magistra, Dr. Westerman,
op zijn tachtigsten verjaardag. Op den 27sten Juni 1886 overhandigde hij zijn vriend
Hofdijk het Album, waarin Nieuwer Amstels Kunstvrienden den zeventig-jarigen
dichter huldigden, met de woorden:
Het lommer langs het Kenmer duin,
't Smaragd van Hollands schoonen tuin,
Heeft u de liefde in 't hart geplant
Voor 't vrijgemaakte Vaderland.

In het vroeger zoo bekend letterkundig gezelschap V.W., waarin hij nog langen tijd
den geest levendig hield, heeft hij meermalen het bewijs geleverd, dat het hem niet
aan kunstvaardigheid ontbrak, om zich in gebonden stijl uit te drukken. Maar hij
legde zich bijzonder toe op het schrijven van een goeden prozastijl. Hij dweepte met
de Nederlandsche taal, waarvan hij de schoonheid en den rijkdom niet genoeg wist
te roemen. Van bastaardworden had hij een afkeer, en als hij ze anderen hoorde
gebruiken, was hij gewoon op zijne goedigen toon te zeggen:
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‘zou het niet beter zijn daarvoor een echt Hollandsch woord te gebruiken? Onze taal
is zoo rijk!’ In den ‘Almanak voor verstand en hart’ van 1837 leverde hij zijn eerste
prozastukje, en hoeveel schetsen, verhalen, beschrijvingen, letterkundige geschriften
voor allerlei aard, zijn er sedert niet uit zijne welversneden pen gevloeid! Zijne
vruchtbaarste jaren waren die, gedurende welke hij met A. Ising en A. Snieders de
redactie uitmaakte van het Nederlandsch Magazijn, aan welk Tijdschrift door de
uitgevers, Gebr. van den Es, sedert 1861 alles ten koste werd gelegd. In vroeger jaren
hield hij ook wel voordrachten over geschied- en oudheidkundige en andere
onderwerpen, doch toen zijn gezicht begon te verminderen, verscheen hij niet meer
op den katheder; alleen in kleine kringen, zooals die van het Koninklijk
Oudheidkundig genootschap, trad hij meermalen als spreker op.
Want de geschiedenis, inzonderheid van de Nederlanden, was Witkamp's studievak.
Hij was geen geloovige op gezag en wilde niets aannemen, wat hij niet zelf onderzocht
had voor zoover zijne taalkennis reikte. In dit opzicht had hij door eigen inspanning
later veel aangevuld, wat aan zijne opleiding had ontbroken. Hij verstond ook een
weinig Latijn. Uit zijne aanteekeningen bleek mij, hoe goed hij vertrouwd was met
de meeste nieuwe talen, zoodat hij alle werken las, die hem bij zijn onderzoek dienen
konden. Zoo vond ik een uitvoerig uittreksel uit ‘El felicissimo viaio del Principe
don Philippe por J. Chr. Calvate de Estrella’. Zijn bijzonder scherp geheugen, kwam
hem hierbij zeer te stade. Wie iets begeerde te weten op het gebied van zijne
onderzoekingen, klopte nooit te vergeefs bij hem aan, zoodat hij weleens een
‘wandelend lexicon’ werd genoemd. Eens was hij, op een uitstapje naar Luxemburg,
getuige van de springprocessiën
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te Echtenach. Bij die gelegenheid ontmoette hij een pastoor uit Lotharingen, die
opzettelijk was gekomen, om deze plechtigheid te zien, maar van hare geschiedenis
en beteekenis niets bleek te weten. Hoe verbaasd was deze geestelijke, toen hij door
een Nederlandsch protestant omtrent alles volledig werd ingelicht! Witkamp's
uitgegebreiden kennis bleek vooral bij de Historische Tentoonstelling, die in 1876
in de zalen van het Oumannenhuis werd gehouden. De commissie, waarvan hij deel
uitmaakte, stond voor een chaos van ingezonden voorwerpen, die onophoudelijk
aangroeide, en waarvan een catalogus moest gemaakt worden. De massa stof was
bijna niet te overzien of te beheerschen; verdeeling van arbeid was noodig. Maar
niet ieder was berekend voor zijne taak en sommigen gaven zich den tijd niet om
alles behoorlijk te keuren en te beschrijven, daar het hun in de eerste plaats te doen
was om op het bepaalde tijdstip klaar te komen. Witkamp daarentegen, vijand van
alle oppervlakkigheid, wenschte dat aan de schikking en vooral aan den catalogus
alle zorg zou worden besteed; indeeling en omschrijving der voorwerpen moesten
onberispelijk zijn. In het maatschappelijk en huiselijk leven onzer vaderen, in wapenen zegelkunde, kortom op elk gebied der Nederlandsche oudheid bleek hij te huis te
zijn. Zijne nauwkeurigheid was wel eens al te groote angstvalligheid; hij stelde
anderen en zich zelven te hooge eischen. Doch op Witkamp kon niemand boos
worden, terwijl hij zelf een voorbeeld was van onvermoeide werkzaamheid,
onuitputtelijk geduld en onverstoorbare goedwilligheid. Zoo kwam de monumentale
catalogus van deze Tentoonstelling tot stand, die altijd zijne waarde behouden zal.
Uit achting voor den man, die hem bij de samenstelling steeds ter zijde stond, droeg
de heer D.C. Meyer zijne ‘Wandeling
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door de zalen der Historische Tentoonstelling’ aan Witkamp op. Maar nog grooter
voldoening smaakte deze, toen hij op zekeren dag in de keuken van den concierge
van het groote gebouw, dat geheel voor de Tentoonstelling in beslag was genomen,
rustig zat te arbeiden, en onverwacht burgermeester Den Tex binnen kwam, om hem
de tijding te brengen van zijne benoeming tot Ridder van de Eikekroon. Weldra
bleek, hoe alle commissieleden er evenzeer mede ingenomen waren, dat de
Tentoonstelling niet in een voorzitter of secretaris was geëerd, maar in den man die
er zich geheel voor gegeven had.
Zij, die toen of bij andere gelegenheden met Witkamp gewerkt hebben, prezen
om strijd zijn wetenschappelijken zin. Verzekerde hij iets, men kon er op vertrouwen,
dat hij zich van de juistheid en de waarheid overtuigd had. Hij kon het Van der Vijver
niet vergeven, dat deze in zijne ‘Geschiedkundige beschrijving van Amsterdam’
zaken beschreef, die reeds een halve eeuw geleden weggebroken of verbrand waren.
Aan zijne waarheidsliefde paarde zich eene groote onpartijdigheid, waarvan al zijne
historische studiën den stempel dragen, inzonderheid zijne ‘Geschiedenis der zeventien
Nederlanden’, die hij zelf zijn hoofdwerk achtte. Het laat zich begrijpen, dat Ed.
Jacobs te Wernigerode, die Witkamp persoonlijk had leeren kennen, toen hij eene
voetreis deed door het Harzgebergte, met dezen vele brieven heeft gewisseld onder
de bewerking van zijn ‘Juliana von Stolberg.’ ‘Was nun?’ schreef de Duitsche geleerde
aan onzen Witkamp, toen zijn handschrift voor de pers gereed lag; ‘Denn eine solche
grössere Schrift, die nicht das Charakter leichter Lecture, eines Romans oder
Schulbuchs hat, nimmt ein Buchhändler nicht ohne Weiteres im
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Verlag.’ Zou hij zijn boek ter uitgave aanbieden aan een Nederlandsch genootschap?
Of onderteekenaars trachten te werven in Duitschland en hier te lande? Ik weet niet
wat Witkamp aan Jacobs geantwoord heeft, maar ik vermoed dat wij mede aan zijn
goeden raad thans het bezit van dit boek mogen dank weten.
Doch Witkamp was vóór alles geograaf. Hij zelf zou de eerste geweest zijn om te
erkennen, dat hij geen beoefenaar van de wetenschap der aardrijkskunde in haar
geheelen omvang mocht heeten. Hij hield zich voornamelijk bezig met de topographie
en cartographie, inzonderheid van ons land, en wat hij op dit gebied geleverd heeft
is waarlijk niet gering te achten. Ik herinner alleen aan zijn Aardrijkskundig
Woordenboek, hetwelk onder de bewerking zóózeer in omvang toenam, dat de uitgave
om finantieele redenen gestaakt zou zijn, indien belangstellende vrienden niet ter
hulp waren gekomen, en aan zijne leerboekjes. ‘Ik heb altijd’, schreef mij een zijner
vrienden, ‘de grootste bewondering gehad voor zijn ‘‘Handboekje der aardrijkskunde
van het Koningrijk der Nederlanden’’, 3de druk. Dat kleine groene boekske bevat in
zijne rubrieken: ‘‘vermaarde gebouwen’’, ‘‘beroemde Nederlanders’’ en elders een
schat van bijzonderheden, die men anders alleen, door verschillende dikke en dure
boeken te raadplegen, bijeen kan zoeken, en die hij in zijn trouwhartigen eenvoud,
zoo goed als om niet ten beste gaf.’ Bovenal mag zijn ‘Gids voor reizigers in
Nederland’, die hij in 1847 uitgaf, niet onvermeld blijven. Blijkbaar heeft hij het
voorbeeld gevolgd van de gebroeders Baedeker, die zes jaren te voren begonnen
waren hunne reisboeken uit te geven; althans zijn ‘Gids’ is op dezelfde leest geschoeid.
Noode onthoud ik mij, in bijzonderheden over den rijken inhoud van dit boekje, over
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kaarten en platte gronden te spreken. Ouderen van dagen zullen zich misschien nog
met mij herinneren, wat zij in hunne jeugd, bij hunne eerste wandelingen in het Gooi
of in Gelderland, of bij het bezoek van andere gewesten en steden, aan dit reisboekje
verschuldigd zijn. Eerst in 1861 nam Baedeker Holland onder zijne reisgidsen op,
en bij de samenstelling van alle latere uitgaven is Witkamp, dien de broeders Karl
en Fritz persoonlijk hebben leeren kennen, steeds de vraagbaak geweest. De groote
veranderingen, die er gedurende eene halve eeuw in ons land hebben plaats gehad,
verhoogen thans de waarde van dit werkje. Het geldelijk voordeel, dat Witkamp van
zulke uitgaven trok, was allerminst geëvenredigd aan de moeite der samenstelling.
Zijn tijd betaald te krijgen, daaraan dacht hij zelfs niet. Door zijne zorgvuldige
nasporingen leverde hij altijd meer kopy dan uitgever en publiek wenschten te betalen,
maar zijn edelmoedig verlangen om zijne wetenschap aan anderen mede te deelen
overtrof verre de zorg voor zijn eigen belang.
Hoeveel Witkamp op aardrijkskundig gebied geleverd heeft, blijkt uit de achter
dit Levensbericht geplaatste lijst van zijne werken, doch het was mij niet mogelijk
alle door hem geteekende en verbeterde kaarten op te geven. Ontelbare kaartjes
vervaardigde hij ten dienste van de scholen. Al zijne kaartwerken munten uit door
nauwkeurigheid en nette uitvoering. Voor zoover hij zich met de cartographie van
andere landen heeft bezig gehouden, trok hij partij van zijne uitstapjes in den vreemde.
Hield hij zich met landstreken bezig, die hij niet had bezocht, dan trachtte hij zich
in verbinding te stellen met kundige mannen, om hem voor te lichten. Voor Nederland
kwamen hem zijne veelvuldige voetreizen ten
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goede. Achtereenvolgens heeft hij ons land in alle richtingen doorkruist, met kaart
en potlood in de hand. Sommige gedeelten bezocht hij meermalen, om de
veranderingen in kaart te brengen, die door den aanleg van spoorwegen en het graven
van kanalen, door indijkingen en droogmakerijen hadden plaats gehad. Zijn stevig
lichaamsgestel leed er niet onder, al legde hij de grootste afstanden af, zooals van
Ter Heide over Breda en Tilburg naar Den Bosch; van Amsterdam naar Putten op
de Veluwe. Zijne stoute wandeltoeren in Zeeland in 1867 trokken zóózeer de aandacht,
dat de toeloop van nieuwsgierigen hem drong ze tijdelijk te staken. Op zijn
zes-en-zestigste jaar wandelde hij van Arnemuiden over het Sloe, Wolfaartsdijk en
Wilhelmina-polder naar Goes; van daar den volgenden dag over Hansweert, Yerseke
en Krabbendijke naar Rilland-Bath en verder over den zeedijk naar Woensdrecht en
Bergen-op-Zoom. Op bijna zeventig-jarigen leeftijd liep hij nog zonder vermoeienis
van Utrecht over Jutfaas, Vreeswijk, Ameiden en Langerak naar Schoonhoven en
Nieuwpoort, en bracht hij tien dagen onafgebroken wandelende in Limburg, in het
land van Overmaas en Zuid-Brabant door. Geen wonder dat men hem schertschend
‘den grootsten landlooper van Nederland’ noemde.
Al deze voetreizen, hetzij dat hij ze alleen volbracht, of wel vrienden als Ter Gouw,
Hekking of Craandijk hem vergezelden, hebben uitnemende vruchten gedragen.
Bijna geen deel van ons land werd door hem in kaart gebracht, hetwelk hij niet
persoonlijk had onderzocht. Niet ten onrechte werden zijne kaarten hier te lande, en
in het buitenland, zooals door den hoogleeraar Supan te Gotha, zeer gewaardeerd.
Zijne topographische kennis heeft niet zelden gewichtige diensten bewezen. Bij de
samenstelling van de hydrographische kaart der Schelde
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van Vlissingen tot Antwerpen, gaf hij aan de regeering de noodige inlichtingen, die
door den Minister van Marine in 1882, bij de toezending van een exemplaar, dankbaar
werden erkend. Toen er in 1876 een wetsontwerp aanhangig was betreffende de
regeling en inrichting der Arrondissements-Rechtbanken en Kantongerechten, merkte
Witkamp leemten op, die hij bescheiden onder de aandacht van den Minister bracht;
deze was er hem dankbaar voor en herstelde de fouten in eene nadere nota van
wijziging. Aan het initiatief van Witkamp hebben wij meer dan ééne
spoorwegverbinding te denken. Reeds in 1845, bij eene wandeling door Hilversum's
omstreken, kwam bij hem, volgens zijn eigen getuigenis, het denkbeeld op, om een
lijn van Amsterdam over Hilversum en Amersfoort naar Apeldoorn aan te leggen.
Eerst twintig jaren later bracht hij dit denkbeeld in kaart, toen hij bevriend was
geworden met Corn. Outshoorn, den kundigen en ondernemenden bouwmeester van
het Paleis voor Volksvlijt. Deze werkte het plan uit en diende zijn ontwerp met
Witkamp's kaart bij de Regeering in. Met dezen architect ontwierp hij ook de
spoorwegen Amersfoort - Nijmegen en Breskens - Maldeghem, waarvoor concessiën
werden gevraagd. Al deze verbindingen zijn later, zij het ook eenigszins gewijzigd,
tot stand gekomen, de laatste in den vorm van een tramweg. Witkamp bezat bij
uitnemendheid een zeer sterk ontwikkelden gezichtszin. Het beeld van een landstreek,
die hij bezocht had, stond hem onuitwischbaar in het geheugen geprent. Toen ik vóór
eenige jaren voornemens was, wandelingen te doen in de omstreken van Maastricht,
Luik en Aken, en hem inlichtingen vroeg omtrent de enclave Moresnet, teekende hij
dadelijk met potlood de ligging, met opgave van de verschillende wegen en kleine
plaatselijke bijzonderheden. Het
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bleek, dat de beste gids mij niet beter den weg had kunnen wijzen. Voorts bezitten
wij van Witkamp's hand niet weinig historische kaarten, die met de meeste zorg
bewerkt zijn. Zoo voegde hij aan zijne ‘Geschiedenis der zeventien Nederlanden’
een zestal oorspronkelijke historische kaarten toe, en gaf hij op zijne kaart van de
Nederlanden onder Koning Willem I met groote nauwkeurigheid al de bestanddeelen
op, waaruit het nieuwe koningrijk was samengesteld. Gelijk hij zich dikwijls
beklaagde over aardrijkskundige fouten in dagbladen, zoo konden hem ook
topographische onnauwkeurigheden bij geschiedschrijvers geweldig hinderen.
Aan Witkamp komt ook de eer toe, van het eerst in Nederland belangstelling
gewekt te hebben voor het aloude groothertogdom Luxemburg. Reeds in 1841 gaf
hij eene beschrijving van dit merkwaardig en door de natuur zoo bevoorrechte land
in het licht, die door den Koning-Groothertog dankbaar werd aangenomen. In zijn
‘Handboekje der aardrijkskunde voor het Koningrijk der Nederlanden’ werd ook aan
Luxemburg eene plaats ingeruimd, en telkens deelde hij in tijdschriften daarover
geschied- en aardrijkskundige bijzonderheden mede. Prins Hendrik, die Witkamp's
warme liefde voor vaderland en Oranje hoog waardeerde, bewees bij verschillende
gelegenheden zijne erkentelijkheid voor deze ingenomenheid met zijn geliefd
Luxemburg. Zoo te Soestdijk als elders is Witkamp meer dan eens zijn gast geweest.
Ook anderen hebben in dit opzicht zijne verdiensten erkend. De ‘Société Royale
Grandducale pour la recherche des monuments historiques dans le Grand Duché de
Luxembourg’ benoemde hem in 1857 tot eerelid. De bekende dichter M. Lenz knoopte
banden van vriendschap met hem aan.
‘Es treibt die Wissenschaft sie fort
Zu wandern stets von Ort zu Ort,
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Der Völker Schicksal ze ergründen....
Auch Luxemburg's gedenken sie
Und seiner Schönheit Poesie.’

Zong deze hem in 1874 toe. Hoe dankbaar was Lenz onzen Witkamp voor diens
levensbeschrijving van den onvergetelijken Prins, hoe hartelijk zijn gelukwensch op
Witkamp's zeventigsten verjaardag!
Witkamp's verdiensten zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Dat ondervond hij
ook in andere opzichten. Het Historisch Genootschap te Utrecht benoemde hem in
1871 tot lid, en onze Maatschappij volgde dit voorbeeld een jaar later. Het Zoölogisch
Genootschap Natura Artis Magistra, waarvan hij van 1 Mei 1868 tot 1 Mei 1871
bibliothecaris was geweest, waaraan hij een zijner monographieën heeft gewijd, aan
welks ‘Jaarboekje’ hij had medegewerkt, nam hem in 1882 op onder zijne leden van
verdienste. Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap schonk hem
in 1886 op zijn feest het diploma van eerelid. De commissiën voor de aanbieding
van een Vaderlandsch Album én aan Prinses Hendrik te Soestdijk op 2 October 1878
én aan H.M. Koningin Emma te Amsterdam op 22 April 1879 kozen hem tot hun
eersten secretaris; de samenstelling en beschrijving dier Albums was grootendeels
zijn werk. Hij was ook de rechterhand der Commissie voor den historischen optocht
op den Princessedag (1 Sept. 1888) te Amsterdam. Altijd was hij tot medewerking
bereid, wanneer zulks werd verlangd. ‘Niets is mij aangenamer dan dienst te bewijzen,
wanneer mij dit mogelijk is’, kon hij naar waarheid verklaren. ‘Door eigene studie
dikwijls genoopt om inlichtingen te vragen, waardeer ik zeer hoog iedere bijdrage,
die mijne bescheiden pogingen helpt ondersteunen’. Hulpvaardigheid was een
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zijner edelste karaktertrekken. Doch er is meer. Zij die hem van nabij gekend en veel
met hem gearbeid hebben, zijn niet uitgesproken over zijn lof. Zij roemen zijne
degelijkheid, gepaard aan de grootste bescheidenheid, zijne humaniteit en zijne
onverstoorbaar optimisme, zijne belangeloosheid en zijne waardeering van het werk
van anderen. Naar het uiterlijk te oordeelen, nam hij zeker niet ieder dadelijk voor
zich in; doch de eigenaardige slordigheid in zijne kleeding was meer een gevolg van
kinderlijke onbeholpenheid dan van gebrek aan schoonheidszin. Daarentegen was
hij bijzonder netjes op zijne boeken en papieren. En al liet de zorg voor zijn uiterlijk
voorkomen vaak te wenschen over, menigeen merkte dit bijna niet op, wanneer hij
een gesprek had aangeknoopt met den man, die ieder door zijn gezelligen kout en
den rijkdom zijner kennis wist te boeien. Witkamp heeft weleens met dezen en genen
een lans gebroken, als het niet anders kon, doch ook dan toonde hij zich uiterst
zachtmoedig. In 1873 werd hij, naar aanleiding van een artikel, door hem geschreven
in de Amsterdamsche Courant van 4 Januari, getiteld ‘Gedempte Looyerstraat-Fokke
Simonstraat,’ in een strijd gewikkeld met den boekhandelaar Frijlink, en wel over
levensbijzonderheden van dezen schrijver. ‘De waarheid, de Hollandsche
goedrondheid en de eerbied voor zijn achtenswaardigen vader’ drong hem tot die
polomiek. Arent Fokke vond in Witkamp een kloek en waardig verdediger, wiens
verweerschrift in alle opzichten gunstig afsteekt bij den toon, waarop hij was
aangevallen.
Zoo leefde en werkte Witkamp jaren achtereen en steeds met dezelfde
opgewektheid in zijn geliefd Amsterdam, waaraan hij meer dan één geschrift heeft
gewijd. Klein was de huiselijke kring, waarin hij zich bewoog.
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Zijne echtgenoote Johanna Elizabeth Appenzeller, met wien hij den 7den Juli 1841
in het huwelijk trad, schonk hem zeven kinderen, waarvan er vier vroegtijdig stierven.
Op een zijner beide zoons, die als onderwijzer naar Indië vertrok, ging zijne liefde
over voor de beoefening der geographie. Zijne eenige gehuwde dochter alleen kon
op Zaterdag, 30 October 1886, getuige zijn van de hulde, die door een groot aantal
vrienden en vereerders aan Witkamp op zijn zeventigsten verjaardag werd gebracht.
Te 12 uren met zijne gade de marmeren zaal van het Paleis voor Volksvlijt
binnengeleid, was de heer A.C. Wertheim, Voorzitter van het Comité tot regeling
dezer feestviering, de eerste, die den vriend met warmte de hand drukte. Daarop
sprak de Eere-voorzitter, de hoogleeraar M. de Vries, hem hartelijk toe uit aller naam.
Inderdaad hij was de tolk van ontelbaren in den lande, toen hij Witkamp dankte voor
hetgeen hij als Nederlander had gedaan, voor de kennis van het hem zoo dierbaar
vaderland en zijne geschiedenis; er op wijzende hoe hij de gedachtenis van ons
roemrijk verleden voor tijdgenoot en nakomelingschap had bewaard, hoe hij de de
liefde voor de vorsten uit het Oranjehuis, die met onze vaderen hadden geleden en
gestreden, steeds levendig had gehouden, en daarbij den roem had gehandhaafd van
het aloud Amsterdam. Hoe diep getroffen was de nederige man, toen hem een
stoffelijk bewijs van waardeering werd overhandigd, waardoor hem een rustige
ouderdom werd verzekerd, vergezeld van een Album, waarin de namen van den
Minister van Binnenlandsche zaken en van de Burgermeesters van Amsterdam en
Nieuwer-Amstel op de eerste bladzijden geschreven stonden; toen hem zijne beeltenis
in brons, alsmede een sierlijke leunstoel namens ingezetenen van Nieuwer-Amstel,
werden
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aangeboden; toen commissién uit het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap hem kwamen begroeten;
toen later in de groote zaal een breede rij van zangeressen en zangers de feestcantate
aanhief, door Ten Kate te zijner eer gedicht. Dit feest, waarvan de Amsterdamsche
bladen uitvoerig verslag hebben gegeven, ligt allen die er bij tegenwoordig waren,
nog versch in het geheugen. Voor Witkamp was het een onvergetelijke dag aan den
avond van een welvolbracht leven. Niet lang hierna brak hij zijne woning onder
Nieuwer-Amstel op, om in het stille Wichen zijne laatste jaren te slijten. Zooveel
zijne verzwakte oogen het toelieten, bleef hij ook daar nog voortwerken. Hij vierde
er in 1891 zijn gouden huwelijksfeest, waarin door tal van vrienden van nabij en van
verre werd gedeeld. Onverwacht kwam in den aanvang des jaars de tijding, van zijn
dood. Hij stierf den 8sten Januari in vijf-en-zeventigjarigen ouderdom. Het vaderland
verloor in hem een zijner verdienstelijkste zonen. Een eenvoudig gedenkteeken, door
vrienden en vereerders opgericht, wijst de plaats aan waar zijn stoffelijk overschot
rust.
H.C. ROGGE.
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Lijst der werken van P.H. Witkamp.
A a r d r i j k s k u n d i g e We r k e n .
Proeve eener staats-, aardrijks- en geschiedkundige beschrijving van het
Groot-hertogdom Luxemburg. Amst. 1841. kl. 8o. Met afb.
Utrecht en derzelver fraaie omstreken. Utr. 1841. kl. 8o.
De beschrijving van de stad is van N. van der Monde.
Schoonheden van natuur en kunst. Utr. 1844. Langw. 4o met houtgrav.
Uitgegeven met J. ter Gouw, van wiens hand alleen het artikel over Amsterdam
is.
Handboekje der aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden, het
Groot-hertogdom Luxemburg en de bezittingen der Nederlanders buiten Europa,
enz. Amst. 1844, kl. 8o. 2e dr. 1847. 3e dr. 1859.
Handboekje der aardrijkskunde van Europa. Amst. 1846. kl. 8o.
Gids voor reizigers door Nederland, met eene kaart en plattegronden van
Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Utrecht. Amst. 1847. 8o.
Handboekje der aardrijkskunde van Noord-Holland, enz. Amst. 1848. kl. 8o. Met
kaartje.
Het oorlogstooneel in Italië. Schets van het Lombardisch-Venetiaansch Koningrijk
en aangrenzende landen. Met een kaart. Amst. 1848. 8o.
Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Noord-Holland.
1e st. N.-Holland en de Nederlanden. 2e st. Europa en de geheele aarde. Amst. 1849.
kl. 8o.
De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Amst. 1840-1854.
o
f.
Dl. III (De Nederlanden) is gedeeltelijk, de dln. IV-IX (Luxemburg, Duitschland,
Oost- en Noord-Europa, Azië) zijn geheel door Witkamp bewerkt.
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Aardrijkskundig leerboekje voor de provincie Zuid-Holland. 2 stn. Amst. 1851. kl.
8o.
Aardrijkskundig leerboekje voor de provincie Gelderland. 2 stn. Amst. 1851. kl.
o
8 . 3e dr. 1867.
Hübner, Statistieke lijst van alle landen der aarde. Nagezien en verm. door P.H.
Witkamp. Amst. 1851. Plano.
G.H. van Senden, Alpenrozen, 2e dr., met aanteekenlngen verm. door B.T. Lublink
Weddik en P.H. Witkamp. Met 12 pl. en kaart. Amst. 1856. 12o.
F.H. Ungewitter, Australië en zijne bewoners, volgens de nieuwste ontdekkingen.
Uit het Hoogd. door P.H. Witkamp. Haarl. 1856, gr.-8o. Met pl.
Handboekje der Aardrijkskunde van Europa enz. 2 stn. Amst. 1856. kl.-8o.
Aardrijkskundig leerboekje voor de provincie Noord-Holland. 2 stn. Amst. 1857.
kl. 8o.
De brand te Enschedé 7 Mei 1862, enz. Amst. 1862. kl. fo. Met grav.
Gezichten in de Nederlanden door J.C. Greive Jr. (Met bijschriften). Amst. 1864,
'65. 12o.
Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking Jr. 2 ser. Amst. 1861, 1869.
gr. 8o.
Landen en Volken. Eene beschrijving van alle landen en volken der aarde.
Schoonheden van natuur en kunst, enz. 8 afl. Amst. 1866-69. gr. 8o. Met pl. en krtn.
H. Scheerder, Aardrijkskundig schoolboekje. 8e dr. verm. en naar de tegenwoordige
staatkundige verdeeling ingericht door P.H. Witkamp. Amst. 1S74. kl. 8o. Met kaart.
Aardrijkskundig Woordenbeek van Nederland. 2 dln. Tiel 1877. Nieuwe uitg.
Amst. 1879. gr. 8o.
B. Scheerder, Allereerste Aardrijkskunde voor het Koningrijk der Nederlanden
en de bezittingen in O. en W.-Indië, benevens Luxemburg. 9e dr. Opnieuw naar de
tegenwoordige staatkundige verdeeling ingericht. Amst. 1883. kl. 8o.
Een voortreffelijk zomerverblijf. Gids voor toeristen in de Sächsische Schweiz.
Amst. 1886. 8o.

Atlassen en Kaarten.
Campagne's Atlas der geheele aarde. Voor de Nederlandsche scholen bewerkt. Tiel
1864. gr. 8o.
Hiervan verschenen meerdere drukken.
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Oro-hydrographische en staatkundige Atlas der geheele aarde door J. Kuypers en
N.W. Posthumus. 5e dr. herzien door J. Kuypers en P.H. Witkamp. Zwolle 1889. fo.
Nieuwe Atlas van Nederland en zijne Overzeesche bezittingen. Ontworpen en
geteekend door P.H.W. 14 krtn. Arnhem 1873. 4e dr. 1885.
Bekroond op de Aardrijksk. Tentoonstelling te Parijs in 1875.
Volksatlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. 16 krtn. Arnhem 1869.
5e dr. 1881. 4o.
Volksatlas van Nederland enz., geheel opnieuw geteekend. Amst. 1881. 4o.
Schoolatlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen. 14 krtn. Arnhem
1876. 2e dr. 1886. 4o.
Kleine Schoolatlas van Nederland enz. Geheel opnieuw ontworpen en geteekend.
8e dr. door P.H.W. 17 krtn. Arnh. 1881. 4o. 11e dr. 1886.
Geschiedkundige Atlas van Nederland in 15 krtn. Amst. 1878, langw. 4o.
Provinciale Atlas. Kaarten der Nederl. provinciën, met de gemeentelijke
grensscheidingen en geschiedkundige en statistische tabellen. 's Hertog. en 's Grav.
1886. fo.
Atlas van Noord-Holland, in veertien kaarten. Uitgeg. door de Gewestelijke
Vereeniging N.-Holland van het Nederl. Ouderwijzers-Genootschap. Amst. z.j.
Nederland. Groote Schoolkaart in zes bladen. Arnhem 1872.
Kaart van Nederland en Luxemburg, door H. Puls. 8e dr. Zwolle 1885.
Witkamp bezorgde deze verbeterde uitgave en voegde er nieuwe kaarten van
Luxemburg en Ned. O.-Indië aan toe.
Wereldkaart door H. Puls. 5e dr. Zwolle.
De Nederlanden met betrekking tot geologie, hoogte, landbouw, koophandel,
scheepvaart en nijverheid. 3 krtn. Arnhem 1881.
Kaarten, voorstellende den staat der bevolking, der geboorten en overledenen in
elke gemeente, 1850-1860, met aanduiding der grondsgesteldheid. Uitgeg. door de
Nederl. Maatschappij tot bevordering der geneeskunde. Amst. 1866.
Dezelfde krtn. 1860-1870. Amst. 1875.
Schoolkaartjes (ongeveer 100), uitgegeven door het Nederl.
Onderwijzers-Genootschap. 1856-1875.
Nieuwe kaarten van N.- en Z.-Holland, Zeeland, N.-Brabant, Limburg, Utrecht,
Gelderland, Overijsel, Drenthe, Friesland, Groningen, Ned. Oost-Indië, Java, enz.
Bekroond te Parijs in 1875. Arnhem 1876.
Pruissen en de overige staten van den Noord-Duitschen bond met de grenslanden
tot Amsterdam, Parijs, Stuttgart, Praag, Warschau en Kopenhagen. De
duitsch-fransche grenzen in 1870. 2 krtn. Amst. 1870.
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Panorama van het oorlogstooneel in Aziatisch-Turkije, ontworpen door P.H.W. Amst.
1877.
De Nederlandsche spoorwegen in 1859, met aanwijzing der lijnen, waarvoor
concessie is aangevraagd, enz. Ontworpen en geteekend door P.H.W. Amst. 1859.
Plano.
Nieuwe kaart der spoorwegen en stoombootvaarten van het Koningrijk der
Nederlanden op de schaal van 1,600.000. Verv. onder toezigt van P.H.W. 's Hage
1872. Plano.
Kaart van den Oost(er)spoorweg en de aansluitende ijzerbanen, in vereeniging
met C. Outshoorn ontworpen. Amst. Niet in den handel.

G e s c h i e d k u n d i g e We r k e n .
Tijdtafel en korte schets der Vaderlandsche Geschiedenis. Amst. 1849. kl. 8o.
De vaderlandsche geschiedenis, aanschouwelijk voorgesteld ten dienste der jeugd.
St. 1. De Graven van Holland en Zeeland. Amst. 1860. gr. (8o.).
De teekeningen zijn van W. Hekking Jr.
Gedenkboek van Neêrlands vijftig-jarig grondwettig volksbestaan onder het Huis
vau Oranje. Met pl. Dordr. 1865. gr. 8o.
Hoe Nederland van een Republiek een Koningrijk werd. Dordr. 1869. kl. 8o. Met
pl.
De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei
1874. Amst. 1874. gr. 4o. Met grav.
Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875. Eene voorlezing. Amst.
I875. gr. 8o.
Aan Amsterdam op den 27sten October 1875 en Hulde aan Floris de Vijfde.
Feestliederen. Amst. 1875. kl. 4o.
Achteraan J.P. Heye's Feestzang bij de inwijding van het orgel.
Historische Tentoonstelling van Amsterdam, geopend in de zalen van het
Oûmannenhuis in 1876. 2 stkn. Amst. gr. 8o.
Witkamp was een der voornaamste bewerkers.
Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets. Amst. 1879. 8o. Met portret,
enz.
Met medewerking van M. Kalff.
Geschiedenis der Zeventien Nederlanden. Met eene wapenkaart en houtgrav. 2
dln. Amst. 1871-80. fo. Met Histor. Atlas.
De platen zijn geteekend door J. Bosboom, D.v.d. Kellen Jr., C. Rochussen. e.a.
De zes historische kaarten zijn door Witkamp zelven geteekend.
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O. von Corvin en L.F. Dieffenbach, De geillustreerde wereldgeschiedenis, voor
Nederland bewerkt door P.H. Witkamp. Amst. 1881. gr. 8o. Met kaart. en grav.
Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Eene levensschets. Met portret.
Dev. 1881. 8o.
Met medewerking van P.H. Craandijk.
Vereeniging en scheiding. Geschiedenis van Noord-Nederland en België van
1830-1881. Doesb. 1881. gr. 8o. Met pl.
Met medewerking van P.H. Craandijk. Witkamp bewerkte het staatkundig,
Craandijk het krijgskundig gedeelte.
De sagentijd der oude volken, naar Held, Von Corver en Dieffenbach. Amst. 1882.
o
8.

We r k e n v a n v e r s c h i l l e n d e n a a r d .
Theorie der Rekenkunde. Amst. 1849. kl. 8o.
De Tentoonstelling voor onderwijs te Amsterdam in 1860. Amst. 1861. 8o.
De afdeelingen Aardrijkskuude en Geschiedenis zijn van Witkamp.
Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Amst. 1860. 8o. Met pl.
Overgedrukt uit ‘Amsterdam in schetsen’.
Het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. 12 chromolith. platen met verklarenden
tekst. Amst. 1861. 8o. obl.
De platen zijn geteekend door W. Hekking Jr. Van dit geschrift verschenen
Fransche, Hoogduitsche en Engelsche vertalingen.
Wandelingen op de tentoonstelling van tuinbouw, gehouden te Amsterdam 7-12
April 1865 in het Paleis voor Volksvlijt. Met 12 platen geteekend door W. Hekking
Jr. en J.C. Greive Jr. Amst. 1865. gr. 8o.
Weekblad van het Paleis voor Volksvlijt. Algemeene Tentoonstelling van
Nederlandsche Nijverheid en Kunst. 16 Nrs. Amst. 1866. 4o.
Uitgegeven onder redactie van Witkamp, No. 1 bevat zijne Feestcantate, uitgevoerd
bij de opening der Tentoonstelling.
De Herstelde Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsterdam. Amst. 1866. 8o.
Met pl.
Vermeerderde overdruk uit ‘Amsterdam in schetsen’.
Natura Artis Magistra. Amst. 1868. gr. 8o. Met pl.
Herdruk uit ‘Amsterdam in schetsen’.
Natura Artis Magistra in schetsen. Met 20 teekeningen door N. van der Waals.
Arnh. 1876. Langw. 4o.
Beknopte Nederlandsche spraakkunst, enz. Amst. 1849. kl. 8o. 2e dr. 1869.
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Het Vaderlandsche Album ter welkomstgroet van H.K.H. Prinses Hendrik der
Nederlanden, te Soestdijk op den 2den October 1878 aangeboden. 8o.
Het Vaderlandsche Album ter welkomstgroet van H.M. de Koningin der
Nederlanden, te Amsterdam op den 22sten April 1879 aangeboden. 8o.
Witkamp bewerkte de afdeeling ‘De bevolking van het Koningr. der Nederlanden’
voor de door A.W. Sijthoff uitgeg Alg. Statistiek v. Nederland, en was een der vele
medewerkers aan de Algem. Encyclopédie voor handel, scheepvaart, nijverheid en
landbouw. Amst. 1858.

Bijdragen in Tijdschriften, Almanakken, enz.
In het Nederlandsch Magazijn.
1861. Het bezoek der Koninkl. Familie te Amsterdam. - Twee keizërs aan den.
Amsterdamschen IJkant. - Een Chineesch letterkundige te Amst. - Het oude Stads
Waterkantoor te Amst. - Het huis van den heer Fuld te Amst. - De Victoria Regia in
den Amsterd. Plantentuin. - De Algem. Nation. Tentoonstelling te Haarlem. - Op de
plank. Eene reisontmoeting in Waterland. - Eene maskerade van den Utrechtschen
Dom gezien. - Wandeling door een gedeelte van Friesland. - Een schooljongensoproer.
Episode uit de geschiedenis van Afferden. - Zuid-Nederlandsche Dolmen. - Falais,
het zuidelijkste dorp der voormalige Vereen. Nederlanden. - De verborgenheden van
Folscheid (Luxemburg). - Jean d'Allamont en zijne bruid. - De Romeinsche zuil te
Igel. - De jongste landontdekkingen op Nieuw Holland.
1862. Het Japansche gezantschap te Amst. - De kloostergang in den Utrechtschen
Dom. - Eembrugge of ter Eem. - Een lievelingsplekje van H.M. de Koningin. Herinneringen aan het Soerensche Bosch. - Het Kasteel te Zuylichem. - Enschedé,
zijne verwoesting en toekomst. - De Markstraat te Sneek in de 17e eeuw. - Het St.
Urbanusloch te Nieder-Korn (Luxemb.). - Het bloedbad van Düdelingen. - Jean
Pierre Pescatore, Nederl. Consul te Parijs. - Willem Hekking. - Wat al aanleiding tot
een oorlog kan geven. - In het Album van Margaretha (Gedicht).
1863. Amsterd. tooneelen bij Neerland's jubelfeest. - Het Museum Fodor. - Op
den koepel van het Paleis voor Volksvlijt. - De tentoonstelling van Japansche
voorwerpen te Amst. - Een blik in de magazijnen en werkplaatsen van D. Siem. De nieuwe Vischmarkt te Amst. - De Appelmarkt te Amst. - Soeka Brentie bij
Heemstede. -
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Watervliet bij Velzen. - Utrecht op 28 Nov. 1863. - Een bezoek aan de Rijks Munt.
- Het kasteel te Renswoude. - De Oldenhoef te Leeuwarden. - Zilveren kunstwerken
op het Raadhuis te Franeker. - De Kerkstraat te Bolsward. - De postzegels van alle
rijken en staten. - Zilveren ornament van den Heer Gillis Grevink. - De gewipte
ridder.
1864. De plegtige opening van het Paleis voor Volksvlijt. - De Halvemaansbrug
te Amst. - 't Provinciehuis te Groningen. - De postzegels, enz. Vervolg.
1865. Amsterdamsche oudheden. - Het Amstel-Hôtel. - Wandelingen op de
Bloemen-tentoonstelling te Amsterdam. - De vijftigste gedenkdag van den slag van
Waterloo te Amst. Feestliederen door denz. - De Koningssloep op 's Rijks werf te
Amst. - Nadar's Luchtreis van Amst. naar Haarlemmermeer. - De schutsluis Willem
III. - De doorgraving van Holland op zijn smalst. - Marker en Volendammer visschers.
- Een feestdag te Dordrecht. - Twee belangrijke gebouwen te Breda. - Amsterdam
(gedicht).
1866. Amsterdam. - Het Oosteinde te Amsterdam. - De Fontein van 't Oude Doolhof
te Amsterdam. - Het Rij- en Wandelpark te Amsterdam. - De Atlas van Amsterdam
verzameld door den Heer L. Splitgerber. - De Utrechtsche of Hofpoort te Woerden.
- Op Stroom (Gedicht). - Feestcantate bij de Opening der eerste Algemeene
Tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt.
In De Volksvlijt.
1859. Historische beschouwing van de plaats, waar thans het Paleis voor Volksvlijt
wordt opgericht. Met krt. en pl.
1861. Gemiddelde graanprijzen in Nederland.
1864. De Siberische telegraaflijn, als middel van gemeenschap tusschen Europa,
Amerika en Japan.
1869. Uitbreiding van Rusland's handel over Midden-Azië.
1875. Gedicht op den 600sten herinneringsdag van het optreden van Amsterdam
in de Geschiedenis.
1886. In het Sarphati-park te Amsterdam.
In De Oude Tijd. 1869.
Vianden, de bakermat der Nassau's. - De ‘Stoel van Koning Sanderbout’.
In Oud-Holland. 1886.
Het grensoord Durscinrevenne der heerlijkheid Amstel.
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In Eigen Haard.
1879. Prins Hendrik in Echternach.
1880. Het lijk en de voet van St. Nicolaas.
1881. Onze kolfbanen.
1883. Berg in het Groothertogdom Luxemburg. - Het geschenk van Koning Willem
III aan de St. Sebastiaan-schutterij te Luxemburg.
1884. Een man afbidden. - Koning Willem II en de Luxemburgers. - De leedsetters
(Ledenzetters), voorgangers van Dr. Mezger. - De gerechtigden tot de troonsopvolging
in Nederland ten gevolge der huwelijken van de Oranjevorsten.
1887. Het onzijdig grondgebied tusschen België, Pruisen en Nederland.
1888. Natura Artis Magistra (1838-1888). - Vroegere diergaarden en beoefenaars
der dierkunde, inzonderheid met betrekking tot de verdiensten der Nederlanders op
zoologisch gebied.
In De Tijd (van Boudewijn).
Luxemburgsche legenden.
In Publications de la Section Historique de l'Institut Royal Grand-Ducal de
Luxembourg. Tom. XXVII.
Ermgard von Zutphen, Gräfin von Luxemburg.
In het Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap. Jaarg. I.
Leemten in de kennis van Nederland. - De bevolking van het Koningrijk der
Nederlanden. - Elisa en Swelle, een bijdrage tot de kennis van de Veluwe en het
Zutphensche. - Esch aan de Alzette.
In Almanak voor verstand en hart. 1838.
Reisontmoeting.
In Noord-hollandsche Volks-Almanak voor 1839.
Rudolf van Okerdorf, episode uit den togt der Nederlanders naar Damiate. - Het
Paviljoen Welgelegen bij Haarlem. - Noord-Hollands schoone reistafereelen van
Willem ter Eem. - Haar naam (Gedicht).
In Zuid- en N.-Hollandsche Volk-Almanak voor 1845.
Graaf Sicco te Heilig Kreuz.
In Nederlandsche Volks-Almanak voor 1860.
De porseleinfabricatie, inzonderheid in Nederland.
In Jaarboekje voor het Kon. Zoologisch Genootschap N.A.M.
1869. Vier-en-twintig voorgangers.
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1870. De grondvlakte van Natura Artis Magistra bij hare uitbreidingen van 1838-1870.
- Wolven in de Nederlanden.
1875. Het Natura Artis Magistra onzer voorouders. - De melkerij.
In H. Schlegel, De Dierentuin van het Kon. Zoologisch Genootschap, enz.
Amsterdam 1872. 4o.
De diergaarden van vroegeren en lateren tijd, inzonderheid van het Koon. Zoöl.
Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam.
In De Onthulling van het Sarphati-Monument. 15 Juli 1886.
In het Sarphati-Park.
Voorts zond hij bijdragen aan De Honigbij, het Penningmagazijn voor de Jeugd,
het Nederlandsch Museum van 1872, l'Illustration en de Hollandsche illustratie (o.a.
over Tentoonstellingen in het Paleis voor Volksvlijt), en schreef hij artikelen in de
Amsterdamsche Courant (o.a. over de opening van den spoorweg Diekirch-Echternach
door Prins Hendrik), het Handelsblad (o.a. over Grenzen en grensveranderingen in
Nederlandsche gemeenten), het Nieuws van den Dag (o a. Uitstapjes op één dag uit
en thuis) en het Dagblad de Amsterdammer (o.a. Naar de Harz).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892

244

Levensbericht van Bartholomaeus Willem Wttewaall van
Wickenburgh.
Uitgenoodigd om de levensschets te schrijven van den heer Wttewaall, die jaren lang
als Penningmeester naast mij zat in het Bestuur der Maatschappij, toen ik Secretaris
was, dwaal ik met mijne herinneringen terug naar vroeger jaren, want ik heb den
opgewekten man reeds gekend, toen hij vrouwe Maria Cornelia Hartevelt in 1841
huwde, de eenige dochter van Abraham Hartevelt en Johanna Diderica Van der
Burch.
Barth Wttewaall was de oudste zoon van Gerard Wttewaal, Hoogleeraar in de
landhuishoudkunde en de statistiek der nijverheid alhier van 1822 tot 1839.1 In 1807
evenwel, toen Wttewaall op 16 Juli geboren werd, was de vader nog schepen in
Utrecht, zijne geboortestad. In 1826 student in de rechten geworden, liet Barth Wtte-

1

In die dagen en lange jaren later meende men, dat de theologen gebaat waren door college
te houden in den land- of eigenlijk tuinbouw; die lessen in het ‘koolplanten’, zooals men ze
noemde, zouden ‘vruchten’ afwerpen, als de predikanten op hun dorp met hun tuin moesten
woekeren voor hun gezin.
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waall zich in 1829 bij het Leidsche Jagerkorps inschrijven evenals zijn broeder Jan
(6 Sept. 1810-3 Aug. 1862), die de landbouwkundige lessen van zijn vader niet
vruchteloos heeft gevolgd, maar dat vak theoretisch en practisch heeft beoefend,
getuige o.a. de door hem in 1847 opgerichte en zoo vele jaren lang geschreven
Landbouw-Courant. Beide broeders zijn toen uitgetrokken tegen de ‘oproerige
Belgen’, en van daar was Wttewaall gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis;
nooit ontbrak hij bij de reünies van de oud-jagers. En toen een halve eeuw later deze
bijeenkomsten door de vele gapingen in de gelederen een tragisch aanzien kregen,
heeft Wttewaall zijne herinneringen aan den Tiendaagschen Veldtocht uit de nog
niet vernietigde correspondenties opgerakeld met behulp van zijn wapenbroeder
P.W. Alstorphius Grevelink, en zijn door hen tal van kleine maar wetenswaardige
bijzonderheden aan de vergetelheid ontrukt in ‘Het Leidsche Jagercorps. Eenvoudig,
maar getrouw verhaal van den veldtocht van het Corps Vrijwillige Jagers der Leidsche
Hoogeschool in 1830 en 1831. Met bijlagen. Bij gelegenheid van het 50-jarig
Herinneringsfeest. Leiden 1881’.
Wttewaall voltooide zijne academische studiën niet door de promotie; hij was niet
zoo zeer jurist als wel historicus. In 1839 leverde hij voor de rectorale oratie van
Prof. P. Hofman Peerlkamp de bijdrage betreffende den in 1672 op 3 Sept. voor het
vaderland gesneuvelden Leidschen student Cornelis Mina.’ Bovendien was hij
oeconoom, en in zeker opzicht zou als zijne dissertatie kunnen gelden de in 1845
alhier door hem uitgegevene ‘Proeve uit een onuitgegeven geschrift van Pieter De
la Court: Het welvaren der stad Leyden, opgesteld in 1659’. Van dit handschrift, dat
behoort aan onze Maatschappij,
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gaf Wttewaall een gedeelte uit, met levensbericht en portret van De la Court en
voegde er aanteekeningen bij, die op de hoogte waren van de toenmalige
staathuishoudkundige wetenschap, zooals die door Prof. H.W. Tydeman werd
onderwezen.
Wttewaall bewoog zich toen in den ‘Woensdagschen kring’ die zich in die jaren
om Prof. Thorbecke vereenigde en waarin de staatkundige belangen van den dag men leefde nog vóór de Grondwetherziening van 1848 - besproken werden.
Naar aanleiding van genoemd werk werd Wttewaall, die reeds op 6 Dec. 1841 lid
geworden was van onze Maatschappij, in Juli 1848 benoemd tot lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap en in Januari 1849 tot lid van het Historisch Genootschap
te Utrecht, waarvan hij de vergaderingen, in later jaren aldaar gevestigd, met genoegen
bijwoonde.
Wttewaall had als belangstellende in de geschiedenis en vooral in die van Leiden,
de zorg voor het Leidsche Archief op zich willen nemen, maar zijn neef Jhr. Mr. J.N.
Van Puttkammer was als Secretaris daarmede belast, en kon kwalijk een ander in
die stoffige massa registers zien werken; en toen Jhr. W.I.C. Rammelman Elsevier
eerst uit liefhebberij en later als gesalarieerd archivaris op zich had genomen het
archief te inventariseeren, bleef Wttewaall slechts belangstellend toeschouwer; hij
had een andere loopbaan ingeslagen.
Hij was namelijk eenige jaren na zijn huwelijk in de wijnkooperij van zijn
schoonvader, firma Modderman en Hartevelt, gekomen, die door twee ooms Van
der Burch werd gedreven. Zijn levensgeluk was toen niet onverdeeld; hij tobde met
ziekten ten gevolge van het toenmaals slechte drinkwater; zijne huwelijkspanden
mocht
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hij niet alle behouden, één zoon slechts zag hij volwassen, Gerard, die, gehuwd met
Elisabeth Françoise van Eelde, zich in een gelukkig gezin verheugt, en drie dochters,
en daarvan overleed nog hunne Anna korten tijd na haar huwelijk met haren neef
Prof. P.W.A. Cort van der Linden; Antoinette huwde met den luitenant der genie
J.C. Gysberti Hodenpijl; Maria bleef ongehuwd.
Dat eenige lastbaantjes, om niet te zeggen eereposten, aan den Leidschen patriciër
werden opgedragen, is natuurlijk; hij werd diaken der Nederlandsch Hervormde
Gemeente, later lid der Gemeente-commissie in de dagen, toen Prof. Cock en Prof.
Rutgers, Mr. Bodel en Dr. Beima in dat college zitting hadden. Hij was lid der
commissie van de Leidsche Spaarbank, later van die voor de Hulpbank van de
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid; als oud-jager werd hij meer dan eens lid
van den Militieraad, en werd ook in de Commissie voor het Invaliedenhuis benoemd;
daardoor nam hij in 1865 een werkzaam deel aan de omvangrijke voorbereidselen
voor de plechtige viering van ‘het Nationaal Feest te Leiden ter eere van Oud-Strijders
van de jaren 1813 en 1815, en ter viering van het Halve-Eeuwfeest der Militaire
Willemsorde op 27 Juni’. Ter herinnering hieraan is hij benoemd op 10 Juli 1865 tot
Officier der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon. In 1858 nam Wttewaal in de
plaatselijke Schoolcommissie alhier zitting, en in 't volgende jaar werd hij
hoofdingeland van het waterschap Lekdijk Bovendams. De voorvaderlijke bezittingen
in het Utrechtsche waren intusschen op hem overgegaan, en daaronder behoorde het
landgoed Wickenburgh bij Houten, waarvan hij den naam aan den zijnen in later
jaren toevoegde; en in 1886 bedankte hij als hoofdingeland.
In het toenmaals veel gelezen Tijdschrift voor Staat-
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huishoudkunde en Statistiek van R.W.A.E. Sloet tot Oldhuis, werd in 1856 (dl. XIII,
bl. 369, 433) door Wttewaal uitgegeven ‘Iets over Sumatra's Westkust, naar een
handschrift getiteld: Radicale Beschrijving van Sumatra's Westkust door Huibregt
Van Basel, Raad Extra Ord. van Ned.-Indië’. In 1857 gaf hij in hetzelfde tijdschrift
(dl. XIV, bl. 12) eene ‘Bijdrage tot het belastingstelsel in de XIIIe eeuw.’
Zoolang de heer Hartevelt wethouder en lid van den Stedelijken raad was, kon
Wttewaall in dat college geen zitting nemen, eerst in 1862 werd hij tot raadslid
gekozen en mocht hij sedert 29 Maart van dat jaar de belangen van zijne hem geliefde
woonplaats helpen behartigen. Tweemaal werd hij herkozen, maar in 1874 nam hij
zijn ontslag, daar hij toen besloten had met zijn gezin de wintermaanden in de stad
Utrecht door te brengen, des zomers vertoefde hij op Wickenburgh. Daar paste hij
zijne kennis en ondervinding van den landbouw op zijne goederen toe, want hij had
daarvan veel geleerd van zijn vader. De Landbouw-Courant kan daarvan getuigen,
en zijn ‘Bijdrage nopens den loop der veeziekte in de vorige eeuw’ geplaatst in de
Economist van 1865, bl. 484, als waarschuwing tegen de helaas hier te lande niet
spoedig genoeg onderdrukte veepest. Wttewaall drukte in de Landbouw-Courant van
1883, no 88-103, nog een en ander af uit ‘de Burger- en huismans almanak van 1789’,
welke merkwaardigheden hij uit zijne verzameling ten beste gaf. Gaarne sprak hij
over landbouwzaken en wist heel wat aardigs en nuttigs daarvan mee te deelen.
Op 6 December 1841 was Wttewaall lid van onze Maatschappij geworden; onder
de toen bestaande wet kon de Maandvergadering eenige te Leiden woonachtige
heeren in haar kring opnemen. De bijeenkomsten werden
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trouw door hem bijgewoond, en meer dan eens hoorde ik in later jaren hem zijne
herinneringen oprakelen aan de door Prof. Tydeman en Kist, Van Oordt en Van der
Boon Mesch met kernachtige woordenwisseling geleide vergaderingen. In de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde nam Wttewaall ook zitting, en daar
was hij een belangstellend lid, ofschoon hij niet blind was voor de eenzijdigheid van
Prof. v.d. Chys den numismaat, de eigenaardige hoedanigheden van Mr. Bodel
Nijenhuis en Dr. Bergman, Jhr. Rammelman Elsevier en andere medeleden van
vroeger dagen, waaronder ook zijn vriend Dr. L.J.F. Janssen de Conservator bij het
Museum van Oudheden moet genoemd worden. In later tijd ontmoette ik in dien
gezelligen kring Wttewaall nog dikwerf; toen bracht hij te berde zijne herinneringen
en overleveringen uit den patriottentijd in de dagen der Fransche overheersching;
daar deelde hij ons mede, wat hij nog van ooggetuigen verzameld had omtrent het
o.a. door Borger berijmde Leidsche oproer als Drieschoft Oranje bekend; hij gaf het
uit als ‘Bijdrage tot de kennis van het openbare verzet tegen het Napoleontische
bestuur in Holland, in de maand April 1813’ in Nijhoffs Bijdragen N.R. VII. 343 in
1871.
Toen de penningmeester der Maatschappij, de boekdrukker J.G. la Lau in 1857
overleden was, werd Wttewaall zijn opvolger op 2 October 1857, welke betrekking
hij met zorg en voorliefde tot 1874 heeft vervuld. In dien tijd viel de viering van het
Eeuwfeest der Maatschappij, dat zoowel door het uitspreken van een plechtige
redevoering en het uitgeven van een ‘Gedenkboek’ werd gevierd, als op voorstel van
den bestuurder Prof. de Wal, door de stichting van een altijd aangroeiend Fonds, dat
naast de boekerij het plechtanker der Maat-
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schappij zou worden. Als penningmeester had Wttwaall het voorrecht den grondslag
van dat Fonds te helpen leggen op 20 Juni 1867, dank een gepaste medewerking van
de Koninklijke Eereleden, van vele belangstellenden in den lande en van eenige ouden tegenwoordige leden; jammer dat door het heerschen van de cholera in 1866, het
eigenlijke stichtingsjaar der Maatschappij, de viering niet plaats had kunnen hebben.
Tot 1874 bleef Wttwaall de geldelijke belangen dat Maatschappij nog behartigen,
die toen aan mij werden overgedragen.
In de vele bijeenkomsten van het Bestuur van Letterkunde als ook bij alle andere
gelegenheden vond ik in Wttewaall den beschaafden man, wiens beleefdheidsvormen
niet ouderwetsch maar aangenaam waren, wiens talrijke herinneringen uit vroeger
dagen ons zijn opgewekt gezelschap zeer deden waardeeren, al werkte zijne
toenemende doofheid voor ons allen nog al storend.
Wttewaall had niet alleen zin voor geschiedenis, hij had ook smaak voor kunst;
zijn omgang met de Malnoë van Noort, den kunstminnaar van het Huis ter Wadding
bij de Vink, met Dr. Janssen dien ik reeds noemde, en de beide heeren Kneppelhout,
en vooral met de kunstschilders H. Ringeling en J.L. Cornet, den directeur van het
Academisch Prentenkabinet, had zijn kennis en liefde voor de kunst zeer uitgebreid.
Van daar dat hij in 1850 een tentoonstelling hielp organiseeren van oude Leidsche
schilderijen in het door den heer P. Linckers verlaten huis op de Pieterskerkgracht;
van daar dat hij in 1857 in het Bestuur van de Leidsche Teekenacademie Ars Aemula
Naturae, zitting nam naast de beide heeren Kneppelhout en Mr. S.C. Snellen van
Vollenhoven. Onder hunne leiding bloeiden de teekenoefeningen in het zoo even
genoemde en daarvoor flink ingerichte gebouw,
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toen zij van de schamele oude wachtkamer van de Rijnsburgerpoort waren verdreven,
omdat men toen meende, den ingang van de stad te verfraaien door de zoo kunstig
gebouwde poorten af te breken. Vooral bloeiden onder zijn bestuur de lang gestaakte
kunstbeschouwingen weder op, die in een zaal van het Nutsgebouw viermaal des
winters plaats hadden. Met warme belangstelling voor de kunst bezield, nam hij
ijverig deel aan de bemoeienissen van het bestuur tot 1874, toen hij de stad verliet;
in 1875 werd hem het eerelidmaatschap van dat bestuur aangeboden.
Niet zonder reden betreurde Leiden het vertrek van de familie Wttewaall in 1874,
dat samenviel met dat van zijne vrienden Kneppelhout en Snellen van Vollenhoven,
maar dankbaar mag Leiden staren op het werk dat Wttewaall hier naliet: ik bedoel
de oprichting van het S t e d e l i j k M u s e u m in de L a k e n h a l . Zonder het krachtig
initiatief van Wttewaall en zijn onafgebroken pleiten voor de belangen van Leidens
schilderijen en oudheden, was die belangrijke verzameling, waarop onze stad met
recht trotsch is, nooit tot stand gekomen. Wttewaall bezat eenige schilderijen en had
daar hart voor, hij wist wat voor merkwaardige doeken en paneelen op het Raadhuis
waren bewaard of geborgen, en wat voor kostbare voortbrengselen van Lucas Van
Leiden, Cornelis Engelberts, Isaac Swanenburg, Govert Flinck, Barent Gael, Quirijn
Breekelenkamp, e.a. in de regentenkamers van de vele hofjes en andere instellingen
tegen den wand hingen. Hij wist precies welke wapenrustingen en rariteiten onder
een laag roest en stof op de zolders van het Stadhuis lagen verscholen, en toen men
in Dordt, Haarlem en Utrecht zulke keurige musea had opgericht, rustte Wttewaall
niet, voordat de vaderstad van Rembrandt en Jan Steen, Van der Werf en Van Mieris
er
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ook een bezat. De groote moeielijkheid was het vinden van een ruim gebouw voor
de vele voorwerpen, die men in bruikleen daar zou vereenigen. Wttewaall werd den
14den Maart 1867 benoemd in de bij raadsbesluit van 16 Augustus 1866 ingestelde
‘Commissie voor de bewaring van voorwerpen van waarde of belangrijk voor de
oudheidkunde en de geschiedenis der kunst’ met den secretaris Van Puttkammer en
den archivaris Elsevier, den schilder Cornet, Mr. Kneppelhout van Sterkenburg en
Mr. Snellen van Vollenhoven als kunstkenners en den wethouder van fabricage Mr.
C.W. Hubrecht. Wttewaall was daarvan de ziel, hij zorgde voor de lijst niet alleen
van al de schilderijen die in de stad waren verspreid, maar wist van de regenten der
weeshuizen en hofjes de toestemming te verkrijgen, dat die doeken en paneelen in
bruikleen aan de stad zouden worden afgestaan; van de schilderstukken op het
Stadhuis had Cornet reeds een catalogus vervaardigd. Intusschen was gebleken, dat
door de namaak in Engeland van de étiketten van oorsprong, die als waarmerk voor
de echte en degelijke Leidsche greinen en lakens, nadat zij op de Lakenhal waren
gemeten, gekeurd en gelooid en er aan gehecht, men niet meer gebaat werd; eene
met de beste bedoeling gemaakte instelling ten voordeele van den fabrikant, liep
slechts op zijn nadeel uit, want de bescherming was schijn, en hij had nog vrij wat
onkosten te betalen voor de genoemde werkzaamheden. De Kamer van Koophandel
kon de instelling opheffen, en eenige zalen van de Lakenhal kwamen vrij; daarop
had Wttewaall sedert lang gekeken, maar het geheele gebouw was niet beschikbaar,
andere zalen deden dienst als cholerahospitaal en voor magazijn van de kleeren, die
de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid liet vervaardigen. Eerst moest het
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Universiteits-Gasthuis zijn opgericht, en dat heeft tal van jaren op zich laten wachten;
daardoor kon het Academisch Ziekenhuis en het Cecilia Gasthuis ontruimd worden,
en konden de zalen van laatstgenoemd herbergzaam gebouw opnemen wat nog in
de Lakenhal was achtergebleven. Eindelijk kreeg men de handen vrij. De heer
Hubrecht toonde niet alleen voor het bouwen van bruggen en scholen sympathie te
hebben met den architect Schaap, zij slaagden er in de zalen van de Lakenhal zoo te
wijzigen en door het uitbreken van de deftige breede trap en het aanbouwen van een
ouderwetsche wenteltrap te woekeren met de ruimte; daar werden in het trapportaal
de geschilderde glazen van den Schuttersdoelen St. Joris, bij een verbouwing tot
cavaleriecaserne gelukkig bewaard, behoorlijk in lood gevat; het zijn de merkwaardige
afbeeldingen van Hollands graven; daar werden de oude zwaarden der scherprechters,
de helmen en curassen der oude schutters en hunne pieken opgesteld. Weldra werden
tal van schilderstukken en oudheden betreffende het Beleg van de stad en de Ramp
van 1807 daar geplaatst. In 1875 verscheen de Catalogus van de naar de Lakenhal
overgebrachte verzameling; in 1879 was dat boekje reeds uitverkocht, en kon de heer
Pleyte er een nieuwen van 175 bladzijden vervaardigen, zoo zeer was het Museum,
door Wttewaall opgericht, reeds uitgebreid. En zoo sterk ontwikkelde zich de
verzameling, onder Dr. Pleyte, dat de Catalogus van 1886 bijna 500 bladzijden vult.
Velen waren de besprekingen met de van nature vasthoudende regenten van hofjes
en godshuizen, en talrijk waren de teleurstellingen waarvan Wttewaall kon gewagen,
maar hij mocht slagen, daar hij overtuigd was van het wezenlijk historisch belang
van hetgeen hij in het
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Museum vereenigen kon; en al moest vaak velen een verzuchting van de lippen
komen ‘hoe jammer dat Wttewaall dat Museum niet 20 jaar vroeger heeft gesticht,
want dan was dat schilderij en die beker, die medalje en dat snijwerk niet buiten de
stad te recht gekomen,’ toch moet een oprecht woord van hulde voor den ernstigen
wil en het gelukkig slagen van Wttewaall hier een plaats vinden.
Twee artikelen in den Ned. Spectator uit die dagen van Wttewaalls hand moeten
hier vermeld worden, in 1873 bl. 99 ‘Behangsel-tapijten in het Raadhuis te Leiden’
en in 1874 bl. 155 ‘Stadsmuseum van kunst-oudheden enz. te Leiden’. Zij dragen
den stempel van 's mans werkzaamheden in die jaren; geen wonder dat Wttewaall
op 9 Juni 1874 ook benoemd werd tot ‘Correspondent van de Rijksadviseurs voor
de Monumenten van geschiedenis en kunst’.
Zoo dikwerf Wttewaall zijne familieleden bezocht te Leiden, richtte hij de schreden
naar de Lakenhal en verheugde hij zich in den ontzettenden bloei van zijne stichting;
het was voor den ouden man een genot en een behoefte daarvan op de hoogte te
worden gehouden. Belangstelling in de zaken van weleer bleef hij houden; hij hield
zich met genoegen bezig met de papieren, die hij verzameld had, en gaf nog in 1885
uit de bescheiden van een der voorvaderen, die in Indië was geweest, een belangrijk
stuk uit in de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië, 4e reeks,
d. X, bl. 139: ‘Uit de laatste dagen der Ned. Oost-Indische Compagnie.’
Na herhaalde vermaningen van den hoogen leeftijd werd Wttewaall bedlegerig en
bezweek hij op 18 November 1890 op 83-jarigen leeftijd te Utrecht.
Leiden, Juli 1892.
Dr. W.N. DU RIEU.
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Levensbericht van Dr. F.G. Slothouwer.
In den laten avond van den 26sten Februari 1892 verspreidde zich te Leeuwarden
geheel onverwacht de treurmare, dat Dr. Slothouwer overleden was. Slechts een paar
dagen was de beminde docent van het gymnasium te huis gebleven, zoodat bijna
niemand, buiten den kring der leeraren en leerlingen, wist, dat hij ongesteld was.
Wel had hij een geruimen tijd geklaagd over kortademigheid, doch daar zijne gewone
opgeruimdheid hem niet verliet, en hij zelf dat verschijnsel aan de heerschende
influenza toeschreef, had niemand het vreemd gevonden, dat hij zich wat meer dan
gewoonlijk in acht nam en sedert eenige dagen met eene vigilante naar het gymnasium
had laten brengen.
Den vorigen dag vernam ik, dat hij zijne kamer hield en mij wenschte te spreken.
Toen ik dienzelfden avond hem bezocht en een paar vrienden reeds bij hem aan de
theetafel ontmoette, bevonden wij, dat het spreken hem vermoeide, maar tevens, wat
wij nimmer hadden opgemerkt, dat onze vriend gedrukt was en zich voorstelde
bedlegerig te zullen worden. Om hem niet te ver-
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moeien, gingen wij spoedig heen, nadat ik hem beloofd had den volgenden morgen
terug te zullen komen. Toen ik op den aangegeven tijd kwam, was hij echter niet
meer te spreken. Sedert den vorigen avond waren aanhoudende benauwdheden
ingetreden, die zijn geneesheer zeer verontrustten, totdat hij tegen den avond,
sprekende met dezen, plotseling den laatsten adem uitblies. Geen zijner naaste
betrekkingen heeft, op het vernemen van den verergerden toestand, daarbij
tegenwoordig kunnen zijn.
Bracht zijn dood eene groote verslagenheid in zijne familie, - Curatoren, Rector,
leeraren en leerlingen van het gymnasium, zoomede de bestuurders van het Friesch
Genootschap, zijne talrijke vrienden en kennissen, zij allen waren diep getroffen. En
dit kan niemand bevreemden, wanneer ik onzen vriend in zijn levensloop geschetst
zal hebben.
Frederik Gerrit Slothouwer zag den 28sten Augustus 1848 het levenslicht te Kuinre.
Zijn vader Dirk Slothouwer was daar destijds predikant bij de Hervormde gemeente,
en Frederik was het derde kind uit diens huwelijk met Geertruida Diehl.
Gedurende zijne tien eerste levensjaren groeide hij onder de dorpsjeugd op, leerende
en spelende, naarmate zijne gezondheid het toeliet. Immers was hij met een zwak
gestel ter wereld gekomen, tengevolge waarvan zich al vroeg de
ruggegraatsverkromming openbaarde, die ook op zijn gemoed en karakter een
eigenaardigen invloed heeft gehad. Zijne opleiding voor het hooger onderwijs ving
echter te Franeker aan, werwaarts zijn vader in 1858 was verplaatst. Hier vond hij
nog eene Latijnsche school, aan wier hoofd Dr. P.H.F. Junius stond als rector, en
welke hij bezocht met zijn jongeren broeder George. Eene onbeduidende
onaangenaamheid tus-
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schen hun vader en den rector, waarmede het onderwijs trouwens niets had te maken,
leidde toch tot zijn vertrek naar de school te Zutphen, die toen bestuurd werd door
Dr. Matthes. Terwijl Frederik daar de studien voortzette, kwam den 21 April 1867
zijn vader te overlijden.
Groot was deze ramp voor de moeder en haar talrijk gezin, waarvan geen der
kinderen nog tot eene bestemming was gekomen. Met het oog op de toekomstige
studien harer zoons, nam zij weldra het verstandig besluit om in November 1867
met de haren naar Leiden te verhuizen.
Gelukkig verliet Frederik in 't volgende jaar de school te Zutphen en werd hij den
14 September 1868 als student te Leiden ingeschreven. Zijn doel was om zich aan
de studie der letteren te wijden. Gelukkig zeg ik. Volkomen de moeilijke taak
begrijpende, welke na zijns vaders dood op de moeder rustte, hielp hij haar de zorgen
zooveel mogelijk met verstandigen raad verlichten. Wegens zijn zwak gestel, gepaard
met eene ernstige levensopvatting, die hem tot zelfbeheersching leidde, ging hij
weinig uit, en daar hij voor zijn leeftijd met een verstandig en helder oordeel begaafd
was, erkende het gezin allengs zijn zedelijk overwicht, en zag het in hem den zoon
en broeder, die het best van allen den betreurden vader verving. Daardoor werd hij,
‘de kleine man’ - zooals wij hem te Leeuwarden noemden - in werkelijkheid een
zorgzaam vadertje, een onmisbare steun van de door allen vereerde moeder.
Ofschoon hij, gelijk gezegd, zich niet konde veroorloven veel uittegaan, bleef hij
in de studentenwereld volstrekt niet onbekend. Zijn vriendelijke en opgeruimde aard,
zijn geestig gezelschap en bovenal zijn rondborstig
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en eerlijk karakter waren zoovele aantrekkelijke factoren, die medebrachten dat hij
meer gezocht werd dan zelf zocht. Door eene vlijtige en grondige studie verwierf hij
bovendien in de academische kringen eene algemeene achting.
Reeds op school had zich de persoonlijke neiging bij hem geopenbaard voor de
beoefening van de geschiedenis. Zonder veel te letten op de mogelijke vooruitzichten
voor den beoefenaar van dat vak, meende de verstandige vader hem zijn gang te
moeten laten gaan en niet te weerstreven in het volgen dier neiging. Aan de Leidsche
hoogeschool vond hij - welk een voorrecht! - den uitnemenden leidsman in prof.
Fruin, die door zuivere bronnenstudie met een kritisch oordeel hem ontwikkelde tot
een geschiedkenner en onderzoeker, van wien zich eenmaal een behoedzaam en
scherpzinnig historiograaf liet verwachten.
Trof hem de smart zijn broeder George, met wien hij op den besten voet stond, in
1870 te moeten verliezen, kort vóór dat deze in de theologie zou gaan studeeren, in
den jongeren Gerrit behield hij een broeder met gunstigen aanleg, aan wiens opleiding
voor de studie hij oplettend zijne zorgen wijdde.
Frederik bereikte den eindpaal van zijne academieloopbaan den 26 Mei 1875.
Toen werd hij tot doctor in de letteren bevorderd, na in het openbaar een proefschrift
te hebben verdedigd, hetwelk eene Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten bevatte.
Spoedig vond hij aan de H.B.S. te Winterswijk een werkkring, dien hij in October
van hetzelfde jaar aanvaardde. Na twee jaren vertrok hij van daar, met achterlating
van aangename herinneringen, naar Kampen, als leeraar zoowel aan het gymnasium
als aan de H.B.S.
Mocht er al, toen zijne voorliefde voor de beoefening
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der geschiedenis zich op de schoolbanken openbaarde, eenige twijfel hebben bestaan
omtrent de vooruitzichten in dat vak, de toekomst bewees, dat zijn vader goed had
gezien, door die neiging van den zoon niet te onderdrukken. De nieuwe wet op het
hooger onderwijs opende hem al dadelijk een weg, door de reorganisatie van de
gymnasiën. Hij had namelijk het geluk aan het met 1 Januari 1879 vernieuwde
gymnasium te Leeuwarden de betrekking van leeraar in de geschiedenis en
aardrijkskunde te verwerven, op een jaarwedde van ƒ 2500. Onder het rectoraat van
Dr. E.O. Houtsma opende hij er, na de plechtige inwijding op den vorigen dag, den
8 Januari zijne lessen.
Aanvankelijk vonden Rector en leeraren, tien in getal, er maar 44 leerlingen, die
van het oude naar het nieuwe gymnasium waren overgegaan, doch spoedig werd het
anders. Van den snel toenemenden bloei der inrichting getuigt het klimmen van het
getal leerlingen tot het beduidend cijfer van 150, voorts het stichten van een nieuw
gebouw, spoedig nog te klein gebleken, en van den noodzakelijk geworden bijbouw.
Als lid van het college van curatoren in de gelegenheid om van nabij het onderwijs
aan de inrichting gadeteslaan, kwam ik weldra tot de ervaring, dat Dr. Slothouwer
een zeer bekwaam, nauwgezet en helder docent was, in den omgang een vriendelijk
en welwillend mensch, begaafd met een helder oordeel en bovenal met een ver
strekkenden wetenschappelijken zin. Gezellig was hij in den omgang, opgeruimd en
vrolijk, spraakzaam en geestig. Het ridendo veritatem dicere verstond hij uitnemend.
De leerlingen hielden veel van hem, want hij was voor hen zeer toegankelijk, een
ware leidsman en belangstellend raadgever, ook na dat zij de school hadden verlaten.
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Hoe onaanzienlijk en eenvoudig ‘de kleine man’ ook optrad, hij wist hun achting en
genegenheid af te dwingen door zijne bekwaamheid, zijn degelijk onderwijs en door
rechtvaardigheid. Van stoornis der orde kon daarom gedurende zijne lessen geen
sprake zijn. Zóó is de verhouding tusschen hem en de leerlingen aangevangen, en
onafgebroken gebleven tot zijn laatste les.
Met zijne ambtgenooten stond hij, voor zoover mij bekend is, altoos op een goeden
voet, hoewel het voor de hand ligt, dat hij zich vooral heeft aangesloten bij hen, die
de oude talen en letterkunde onderwezen. Van dezen waren de conrector Dr. Coenen
en Dr. Loeff zijne bijzondere vrienden en met anderen onafgebroken zijne
dischgenoten.
Was het wonder, dat hij, naarmate men hem meer leerde kennen en waardeeren,
ook in kringen, buiten dien van het gymnasium gezocht werd? Niet alleen, dat de
bescheiden man wegens zijn aangenaam en onderhoudend gezelschap in huiselijke
kringen zeer gewaardeerd werd, maar ook in wetenschappelijke beteekenis kwam
hij spoedig tot zijn recht. Het Friesch genootschap van geschied- oudheid- en
taalkunde, van welks winteravondbijeenkomsten Slothouwer een getrouw bezoeker
geworden was, benoemde hem, zoodra er eene vacature in het Bestuur was ontstaan,
den 15 October 1883 tot Secretaris. Ik herinner mij, hoe verblijd hij was, op die wijze
aan een wetenschappelijk genootschap te zijn verbonden. Wij konden het hem aanzien,
welk een levensgenot de wekelijksche Bestuursvergaderingen hem schonken, in
welke onder gulle scherts de belangen des genootschaps besproken, de talrijke
aanwinsten van het museum bezigtigd en de noodzakelijke uitbreiding van dit gebouw
overwogen werden. Van zijne zeldzame nauw-
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keurigheid kunnen de Jaarlijksche Verslagen getuigen, waarin hij den hoofdinhoud
der lezingen, in de winteravond bijeenkomsten gehouden, zoo juist wist terug te
geven.
Een en andermaal trad hij zelf als spreker op. In de eerste plaats behandelde hij
den 10 Februari 1881 een onderwerp, reeds in zijn proefschrift ter sprake gebracht,
het sluiten namelijk van zoogenaamde contracten van correspondentie, hier
‘almanakken’ genoemd, dienende ter bekoming van stemmen voor ambten in de
provincie Friesland, gedurende de 17e en 18e eeuw. Tot juist verstand van dit misbruik
stelde hij, aan de hand van nieuwe door hem gevonden bronnen, daarbij in het licht
de wijze van stemming van volmachten, en daarna de samenstelling van den Landsdag
en van het college van Gedep. Staten, zoomede de daar gevolgde wijze van werken.
Hij wees op de te groote macht der grietmannen, die zoowel het burgerlijk bestuur
als de rechtspraak beheerschten, zoodat zij ook meest volmachten werden, en de
hooge ambten verwierven. Met eene menigte voorbeelden staafde hij het onthalen
der stemgerechtigden op bier en wijn, het verkoopen van stemmen voor een of meer
jaren. Ook de klachten over deze misbruiken en de maatregelen tot herstel daarvan
werden door hem ontvouwd, onder de opmerking, dat geene maatregelen hebben
geholpen, doch dat eerst de revolutie moest komen, voor aan die verkeerdheden een
einde werd gemaakt.
Den 18 September 1884 gaf hij, in aansluiting met de vorige lezing, eene
verhandeling over de Friesche troebelen gedurende het jaar 1748. In Maart 1887
toonde hij aan uit brieven van den provincialen klerk Corn. Viglius aan den
ambassadeur Willem van Haren geschreven, toen deze in 1673 te Keulen en in 1676
te Nijmegen
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het vredescongres bijwoonde, wat het ambt der provinciale klerken, die aan de griffie
ter Generaliteit werkzaam waren, in 't algemeen, en dat der Friesche in 't bijzonder,
omvatte. In eene spreekbeurt op 8 December van hetzelfde jaar zette hij uitvoerig
uiteen, hoe het college der Gedeputeerden langzamerhand in Friesland was ontstaan.
Deze en soortgelijke vruchten van aanhoudend onderzoek en rijpe overweging
zijn ook in uitgebreider kring bekend geworden door hare plaatsing in historische
tijdschriften, blijkens de lijst zijner geschriften, welke aan dit levensbericht wordt
toegevoegd.
Hunne onderwerpen, die in een nauw verband staan met dat van Slothouwers
proefschrift, bewijzen, dat de staatsrechtelijke aangelegenheden tijdens het verval
onzer republiek, in het bijzonder die van Friesland, bij voorkeur zijne bronnenstudie
zijn geweest. Hare partieele behandeling zou hem ten slotte wellicht hebben geleid
tot het bewerken van eene staatkundige geschiedenis van het gewest, waaraan hij
zich innig verbonden gevoelde, zoowel door opvoeding als door de ondersteuning
bij en de waardeering van zijne studien, welke hij er altoos heeft ondervonden.
Een onuitsprekelijk genoegen smaakte hij toen zijn jongere broeder Gerrit den 26
Juli 1883 eerst tijdelijk en in 't volgend jaar definitief als leeraar in de Nederlandsche
taal- en letterkunde naast hem aan het Leeuwarder gymnasium benoemd werd. In
eene aangename verstandhouding woonden beide broeders zamen bij denzelfden
hospes, totdat de jongste naar Rotterdam verplaatst werd.
Toen Frederik het te Leeuwarden dan zoo aangenaam en gezellig had gekregen
en in hetzelfde jaar 1883 met het Secretariaat van het Friesch Genootschap belast
was,
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wenschte hij geene verandering. Daarom gaf hij geen gehoor aan de uitnoodiging
van een invloedrijk ambtgenoot om te dingen naar eene vacante betrekking van
leeraar aan het gymnasium te Amsterdam. Later heeft hij nog in ernstige overweging
genomen om te solliciteeren naar de vereenigde betrekking van rijksarchivaris en
provinciaal bibliothecaris in Friesland. Waarlijk een uitlokkende werkkring voor den
historicus, die de staatkundige geschiedenis van deze provincie tot een veld van
onderzoek heeft gekozen. Ik heb echter gemeend hem dien stap te moeten ontraden,
wegens de nadeelige gevolgen, welke de daaraan verbonden werkzaamheden voor
zijne gezondheid zouden kunnen na zich slepen. Het was immers te voorzien, dat
met het niet gelukkig geplaatst archief nog vereenigd moest worden eene zeer
uitgebreide verzameling van rechterlijke en gemeentearchieven; dat eene tijdelijke
verplaatsing gebiedend zou worden gevorderd, vóór dat een gebouw ter blijvende
bestemming kon worden aangewezen. Meer materieele werkzaamheden en
beslommeringen werden daarvoor vereischt, dan hem pasten, daargelaten nog, dat
het uitzicht op de door hem gewenschte rustige studien in dat magazijn van nog te
organiseeren bronnen in de eerste jaren mij vrij denkbeeldig voorkwam. Gevoelde
hij mijne bedenkingen, zijn oog verried mij dat hij tevens diep gevoelde, ofschoon
hij het niet uitsprak, hoe hard het is, wanneer een arbeidzame en onderzoekende geest
zich wegens een broos gestel niet kan bewegen, gelijk hij wel wil.
Met onverflauwden ijver is hij dan aan ons gymnasium werkzaam gebleven. Na
de uitbreiding aan het getal leeraren, in overeenstemming met het toegenomen cijfer
van leerlingen, gegeven, ruilde hij in de beide laatste jaren zijne lessen in sommige
klassen tegen onderwijs in het Latijn
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en Grieksch, 't welk men even gaarne van hem ontving, als dat in de geschiedenis.
Zijn naam als gelukkig beoefenaar van de geschiedenis, van die onzer Republiek
in 't bijzonder, was intusschen gevestigd. Toen twee jaren geleden de Amerikaan Dr.
Douglas Campbell een onderzoek instelde over den oorsprong van de geheime
stemming (met gesloten briefjes), die bij verschillende constituties voor de Vereenigde
Staten ingevoerd was, en hij de tusschenkomst van de Amerikaansche legatie te 's
Gravenhage had ingeroepen, werd de aandacht van den gezant Mr. Samuel R. Thayer
ook op Dr. Slothouwer gevestigd. Na eene correspondentie over dit onderwerp ontving
hij zelfs den 15den October 1890 een bezoek van dezen te Leeuwarden. Het resultaat
van een en ander was, dat Dr. Slothouwer de moeilijkheid, waarop Campbell was
gestuit, volkomen tot diens genoegen heeft opgelost, des dat deze buiten twijfel
vaststelde, dat de geheime stemming uit Friesland en Oost-Friesland afkomstig was.
In Campbell's studie ‘How the written ballot came into the United States’ vindt men
Slothouwers bericht uitvoerig terug.
Na die kennismaking bleef Slothouwer in geregelde correspondentie met de
Amerikaansche legatie, die telkens ten behoeve van Dr. Campbell inlichtingen vroeg
over allerlei nieuwe kwesties, die deze ontmoette bij het schrijven van een grooter
werk, b.v. over dwalingen in Davison's History of Holland, en over hem duister
gebleven punten in Ubbo Emmius' Rerum Frisicarum historia.
Dat werk is eerst na den dood van Dr. Slothouwer in het licht verschenen onder
den titel: The Puritan in Holland, England and America, by Douglas Campbell,
A.M., L.L.D. Ik heb het nog niet onder de oogen ge-
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had, doch mij is daaruit medegedeeld, dat de schrijver (dl. II, blz. 429) bij een brief
van Dr. Slothouwer betreffende het gemeen grondbezit het volgende schrijft: I am
also indebted to private letters and the published pamphlet writings of this same
historical scholar for informations relating the household suffrage in Frisia. [While
these pages were going through the press, I received news of the death of Dr.
Slothouwer. In him the Netherlanders lose a distinguished historical scholar, and
America a valued friend and sympathizer].
De aandacht van den gezant werd bij diens bezoek te Leeuwarden ook door hem
gevestigd op het feit, dat Friesland van de Nederlandsche provinciën de eerste is
geweest die voor de vrijverklaring van Amerika stemde. Toen hij mij dit vertelde,
herinner ik mij hem er nog op de bijzonderheid te hebben gewezen, dat de Franeker
studenten van hunne ingenomenheid daarover hadden doen blijken door het afsteken
van een groot vuurwerk en het in druk verspreiden van vreugdeliederen. Daaromtrent
moet hij den gezant het een en ander hebben medegedeeld of toegezonden. Doch
daarbij is het niet gebleven. Slothouwer zelf ging dat onderwerp nader uitwerken in
eene studie, welke zijn broeder te Rotterdam zoo goed als voltooid vond en onder
den titel ‘De erkenning der onafhankelijkheid van de Vereenigde Staten van Amerika
door onze Republiek’ ter plaatsing heeft aangeboden in prof. Fruin's Bijdragen voor
Vaderlandsche geschiedenis. Deze wetenschappelijke werkzaamheid was dus de
laatste, waaraan mijn vriend de hand heeft gelegd.
Zeer geregeld en matig levende, had hij zijn gestel getracht te versterken, door
telken dage bij elke weersgesteldheid ten minste een uur zich in de vrije lucht te
bewegen en zich tegen het afwisselend klimaat te har-
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den. Op den duur heeft hem dit niet mogen baten tegen den inwendigen vijand, de
vroeger niet vermoedde hartkwaal, die hem in den ouderdom van 43 jaren ten grave
sleepte.
In den voormiddag van 1 Maart had zijne ter aarde bestelling plaats. Er was eene
groote deelneming. Curatoren van het gymnasium, de Rector en al de leeraren, alle
leerlingen, verscheidene oud-leerlingen, onder welke er van elders waren
overgekomen, de Directeur met eenige leeraren der Rijks H.B.S., eene Commissie
uit het Bestuur van het Friesch Genootschap en talrijke vrienden volgden hem naar
zijne laatste rustplaats, die met kransen werd bedekt, en waar verscheidene sprekers
herdachten hetgeen hij in zijne betrekkingen en vooral voor zijne nu hoogbejaarde
moeder was geweest, lof en hulde betuigden aan zijn braaf karakter en zijne
minzaamheid, waardoor zoovelen tot hem werden aangetrokken.
De grijze Voorzitter van het Friesch Genootschap Mr. J. Dirks bracht eenige dagen
later in de winteravondvergadering den 10den Maart 1891 hem eene waardige hulde,
in de volgende toespraak:
Mijne Heeren! Geachte Medeleden!
Na de voorlezing der notulen onzer laatstgehouden winter-avondvergadering heb ik
opzettelijk niet de gewone rondvraag gedaan, of een der aanwezigen ook opmerkingen
had over het voorgelezen verslag. Ik deed zulks uit piëteit voor de nagedachtenis van
hem, die, reeds ongesteld, niet meer bij machte was ze zelf te schrijven, maar ze
dicteerde. Het was het laatste werk van onzen Secretaris Dr. F.G. Slothouwer, vier
dagen vóór zijn overlijden, dat op Vrijdag den 26sten Februari 1892 ons
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zoo onverwachts en daardoor te dieper trof. Maar niet alleen ons, leden van het
Friesch Genootschap, maar allen die hem gekend hebben. Hetzij toch op het
Gymnasium, hetzij in ons midden, hetzij in de gezellige kringen, waaraan hij zoo
gaarne deel nam, overal zal men den man missen, die, niettegenstaande zijn zwak
lichaam, door zijn uitstekend, grondig, boeiend onderwijs, door zijne degelijke, uit
verschillende bronnen geputte voorlezingen, zijne nauwkeurige verslagen, zijn geestig,
gezellig onderhoud, èn leerlingen èn medeleden, èn vrienden wist te boeien.
Vooral in de laatstverloopen maanden, toen er zooveel correspondentie was ter
zake den opbouw van het nieuw Museum, zoo veel aan het gewone Secretariaat
vreemde arbeid, heeft het Bestuur de werkzaamheid van zijn Secretaris leeren kennen
en waardeeren.
Sedert 15 November 1883 stond hij ons onvermoeid ter zijde.
Het is onnoodig hier ter plaatse zijnen arbeid voor u te ontvouwen. Slaat de
verslagen van de jaren 1883-1891, die in uwe handen zijn, op, ziet de afleveringen
van De vrije Fries, in dien tijd in het licht verschenen, in .... en zijn werk ligt voor
u. Dit, en zoo vele andere, elders door hem in het licht gegeven stukken, getuigen
van zijne groote werkzaamheid.
Dankbare hulde zij hem ook dezerzijds daarvoor toegebracht!
Van die hulde getuigden de algemeene deelneming, de talrijke stoet, die zijn lijk
grafwaarts bracht, en de schoone, hartelijke, toespraken bij zijne geopende groeve.
Ook wij, mijne Heeren! medeleden, kunnen hem, hier ter plaatse nogmaals onze
stille hulde brengen. Laat ons
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een oogenblik van onze zitplaatsen oprijzen, en bij ons zelven zeggen:
Sit illi terra levis!
Requiescat in pace!
Zacht en in vrede ruste hij!’
Allen rezen toen op, en gedachten in stilte, diep getroffen door het woord des
Voorzitters, den waardigen Dr. F.G. Slothouwer.
Leeuwarden, September 1892.
Mr. W.B.S. BOELES.
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Levensbericht van Johan Hendrik Meijer.
Dat een goed en braaf man ter laatste rustplaats werd gebracht, getuigde de
tegenwoordigheid van de talrijke schare belangstellenden van allen rang en stand,
die Donderdag den 28 Januari 1892, op de begraafplaats Zorgvlied aan den
bekoorlijken Amsteloever, de uitvaart bijwoonden van hem, wiens naam wij hierboven
nederschreven.
Toen de, als onder bloemen en lijkkransen bedolven kist in de groeve was
neergelaten, voerden dan ook verschillende sprekers het woord om Meijer's
verdiensten te huldigen en de zwaarte van het verlies te schetsen, door zijn plotseling
verscheiden geleden.
Het waren de heeren Mr. C.H. van Tienhoven, voorzitter van het Bestuur van het
Blindeninstituut, M.A. Perk, voorzitter van het Hoofdbestuur der Vereeniging tot
verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne kolonien, Prof. Dr. W.M.
Gunning, voorzitter van het Bestuur der Prins Alexanderstichting, en een der
onderwijzers van het Instituut, de heer Bakker, die den betreurden doode onder het
neêrleggen van een bloemkrans op de kist, den volgenden eenvoudigen maar innig
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hartelijken en aangrijpenden afscheidsgroet bracht; ‘Geliefde heer Meijer! uit naam
der kweekelingen, onderwijzers en onderwijzeressen van het Instituut, na zóóveel
werken, zóóveel zorgen, rust wel!’
Van de gehouden toespraken was Meijer's arbeid op het gebied der
Blindenverzorging dan ook de grondtoon.
Geen wonder! Welke verdiensten hij in menig ander opzicht moge hebben gehad,
in hoevele kringen hij, woekerende met zijn tijd en zijne gaven, eene eervolle en
belangrijke plaats bekleedde, als blindenvriend zal zijn naam met onvergankelijke
eer tot in lengte van dagen genoemd blijven.
Wat hij voor zoovelen van deze arme misdeelde natuurgenooten deed, die de
voorwerpen waren zijner trouwe zorg, stelt al het goede, - en dit was waarlijk niet
weinig, - hetwelk hij op menig ander terrein mocht verrichten, verre in de schaduw.
De zestien laatste jaren zijns levens wijdde hij zich aan die nieuwe, door hem
gekozen, heerlijke maar moeilijke taak. En hij deed dit met zulk eene volkomen
liefde en overgave, dat bij de opene groeve, waarin zijn overschot voortaan zou
rusten, door een der sprekers naar waarheid werd getuigd, dat in de laatste dagen op
de lippen van menigen blindenvriend onwillekeurig de vraag was gerezen: ‘Waar,
waar is de man, die onzen Meijer zal vervangen in de verschillende betrekkingen,
waarin hij ten bate der blinden met onverpoosden ijver en grooten zegen werkzaam
was!’
Het zal dan ook mijn lezers geenszins verwonderen dat in de levensschets, welke ik
mij op uitnoodiging van het bestuur onzer Maatschappij bereid verklaarde te leveren,
Meijer's werkzaamheid op het gebied der blindenverzor-
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ging de voornaamste plaats bekleedt. Zijne letterkundige studiën, die hem het
lidmaatschap onzer Maatschappij deden verwerven, heeft hij niet voortgezet, nadat
hij in 1875 als directeur van het Blindeninstituut te Amsterdam optrad. Wat hij op
dit gebied nog leverde, waren opstellen in tijdschriften en nieuwsbladen, al te maal
gewijd aan de zaak, welke hij liefhad en diende.
Zijne zuiver letterkundige werkzaamheid staakte hij echter, toen hij geheel voor
zijne blinden ging leven.
Wel bleef hij nog eenige jaren in de Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen
van Middelbaar Onderwijs met ijver werkzaam. Sinds 1882 was hij ook lid van het
Hoofdbestuur van het Departement Noord-Holland dier vereeniging. In 1884 ontving
hij de halfjaarlijksche Vergadering in het Instituut en hield daar ter eere van de leden
eene openbare les.
Ook in de Regelingscommissie van de jaarvergadering der Vereeniging te
Amsterdam gehouden, had hij zitting evenals in die van de Internationale
Tentoonstelling te Amsterdam in 1878.
Maar hoofdzaak bleef voor Meijer, ook bij zijne letterkundige werkzaamheid, de
verbetering van het lot zijner blinden. 't Is dan ook op dit gebied, dat mijn levensweg
den zijne kruiste, en ik den ontslapen vriend leerde kennen en waardeeren. En het
zijn mijne herinneringen uit die laatste zestien jaren, die mij de stof verschaffen voor
de hier volgende schets.
Ik betreur zeer dat mijne pogingen, om ook uit de vroegere perioden van zijn
welbesteed leven nadere bijzonderheden te weten te komen, niet gelukten, en ik mij
ten opzichte daarvan bepalen moet tot de luttele, zeer algemeene mededeelingen,
door een van zijne naaste bloedverwanten en door de heeren Taco H. de Beer en
A.D. Hagedoorn mij bereidvaardig verstrekt.
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Johan Hendrik Meijer zag te Amsterdam den 5den Juni 1831 het levenslicht.
Aanvankelijk werd hij door zijn vader, een houtzaagmolenaar, bestemd om hem in
zijn bedrijf op te volgen. Diens overlijden evenwel gaf aanleiding tot het opheffen
der zaak. En de familie vertrok naar Hengeloo in Overijsel. Onze Johan Hendrik was
toen elf jaren oud.
Zijn goede aanleg en zijn lust in het onderwijs noopten zijne moeder, om hem in
Mei 1846 als kostleerlingkweekeling te plaatsen op het instituut van den heer
Beudeker te Goor. En ongetwijfeld heeft de uitnemende leiding van dien
voortreffelijken onderwijzer en ervaren paedagoog veel bijgedragen tot de
ontwikkeling der buitengewone gaven, waarmede Meijer was toegerust. Hij maakte
ijverig gebruik van het hem verstrekte onderwijs, zoodat hij met zeer goed gevolg
in 1848, dus op zeventienjarigen leeftijd, zijn eerste examen deed.
Hij haalde, naar de in die dagen, en ook later nog, gebruikelijke uitdrukking, zijn
eerste akte als hulponderwijzer van den derden rang.
Als zoodanig bleef hij nog eenigen tijd werkzaam bij den heer Beudeker totdat
deze aan het einde van 1849 Goor verliet en naar Amsterdam verhuisde, om daar de
betrekking van directeur der Inrichting voor Stadsbestedelingen te aanvaarden.
Voor het geven van onderwijs bleek Meijer groote geschiktheid te bezitten, en
reeds als jongeling toonde hij zich er van bewust te zijn, dat men slechts door ijver
en door het in acht nemen van zekere vormen in de wereld vooruitkomt.
Met ijver wijdde hij zich dan ook aan de studie der nieuwe talen, en legde
achtereenvolgens de door de toenmalige wet op het lager onderwijs gevorderde
examens
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glansrijk af. Het practisch onderwijs zette hij voort op de instituten van de heeren
Geelhoed te Noordwijk en Kapteyn te Barneveld.
Geruimen tijd vertoefde hij daarna te Londen, Parijs en Heidelberg, om zich verder
te bekwamen. In 1858 zag hij zijne volharding bekroond door zijne benoeming tot
leeraar in de Engelsche taal aan het toenmalige Koninklijke Athenaeum te Maastricht,
en vijf jaren later als leeraar in de drie nieuwe talen aan het Gymnasium en aan de
Hoogere Burgerschool te Deventer. Gedurende zijn verblijf aldaar verschenen van
zijn hand onderscheidene boeken, die thans nog op sommige inrichtingen van
onderwijs worden gebruikt. Daaronder vermelden wij: ‘Manual of Letterwriting’
(1868); ‘Résumé de l'Histoire de la Littérature Française (1868, 2 dln. 2de druk 1869),’
‘History of the English litterature,’ (1870) - ‘English grammar,’ 1870),) ‘Inleiding
tot de beoefening der Engelsche Taal.’ (1869).
Nog schreef hij tal van kritieken in ‘Onze Tolk,’ tijdens het redacteurschap van
Dr. G.J. Dozy.
Vormde hij in deze periode van zijn leven ook taalleeraars, waarvan velen met
eere genoemd worden, als opvoedkundige maakte Meijer te gelijkertijd naam.
Gedurende zijn verblijf te Deventer werd hem de leiding van tal van jongelieden
toevertrouwd.
Hij beschaamde het in hem gestelde vertrouwen niet. Zijnen kweekelingen, van
welke sommige thans hooge staatsbetrekkingen in het vaderland of in Indië bekleeden,
wist hij groote gehechtheid voor zijn persoon in te boezemen. Dat tusschen hem en
hen een band werd aangeknoopt, die voor het leven zou zijn, bewees de
tegenwoordigheid van meer dan een hunner, tot het bijwonen der
begrafenisplechtigheid naar Amsterdam in het hart van den winter, overgekomen.
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Volkomen begrijpelijk achten wij het dus, dat, toen Meijer zich in 1875 voor de
opengevallen betrekking van directeur van het Blinden-instituut beschikbaar stelde,
het Bestuur geen oogenblik aarzelde hem te benoemen.
In dezen nieuwen, hem aanvankelijk geheel vreemden werkkring heeft Meijer
gelegenheid gehad zijne groote gaven van gemoed en hoofd ten toon te spreiden.
Met hart en ziel legde hij zich op zijne nieuwe levenstaak, welke hij tot zijn laatsten
ademstocht getrouw bleef. Hij was niet de man om iets ten halve te doen.
Met de levendigste belangstelling stelde hij zich op de hoogte van al wat in andere
landen geschiedde tot verbetering van het onderwijs der blinden en voerde dit in
zijne Inrichting in. In zijn loffelijk streven gesteund door zijn Bestuur, heeft hij het
Amsterdamsche Instituut weten te verheffen tot eene model-inrichting, wier goede
naam zich ook verbreidde tot over de grenzen des lands, vooral sedert, op zijn
aandrang en geheel in overeenstemming met zijne denkbeelden, in de Vossiusstraat
het nieuwe gebouw verrees, waarin de Instelling werd gehuisvest. Dit beantwoordt
geheel aan de eischen des tijds. In dat vriendelijke gebouw was Meijer met het bestuur
belast en voerde dit, niet als een onbarmhartige schooltiran, maar als een liefdevol
huisvader, wiens wenschen en wenken alle bewoners, kweekelingen en
ondergeschikten gaarne en bereidwillig ter harte namen. Zij, die - zijne naaste
betrekkingen uitgezonderd, - het meest aan hem te danken hadden, doch hem nooit
mochten aanschouwen, de verpleegden in het Instituut, de voorwerpen van zijne zorg
en liefde, noemde hem het liefst: ‘Vader Meijer.’ Dien eerenaam verdiende hij
ruimschoots. Want hij leefde voor hen en met hen en wijdde al de gaven
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van zijn hoofd en zijn hart aan de schoone taak om hen tot nuttige en gelukkige leden
der maatschappij te vormen. Ook bleef hij over hen waken, lang reeds nadat zij het
Instituut verlaten hadden. En menigmaal mocht hij de voldoening smaken, blijken
van gehechtheid en dankbaarheid van hen te ontvangen.
Als een proeve daarvan zij het mij vergund den volgenden brief in te lasschen, die
uit het harte geweld, tevens een denkbeeld kan geven van Meijer's toewijding aan
zijne levenstaak en van de bekwaamheid, waarmede hij haar vervulde. Het is een
schrijven, door mij gevonden in de papieren, behoorende tot het Archief der
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Kolonien,
die in hare vergadering van Februari 1891 op Meijer's verzoek aan twee blinde
kinderen geldelijken steun had verleend.
Ik deel het mede zooals het voor mij ligt, met de oorspronkelijke spelling en
teekenzetting van hem of haar, die deze treffende ontboezeming uit den mond der
oudkweekelingen van het Instituut opschreven.
Middelharnis, Mei 91.
Hooggeachte Directeur;
Wij: Jobje en Pieter Koudijzer: komen tot U, met innige en hartelijke
dankbetuiging, voor het door U aan ons toegezondene, door Docter
Breesnee 15 Mei ons overhandigd; O. Mijnheer welk eene aangename
verassing, maar tevens groote blijdschap, en nog meer, eene vervulling
voor ons daar wij als blinde, als het ware nooit in de gelegenheid komen
kunnen iets te verdienen voor onze geliefde ouders, en, hoewel het onze
dierbare ouders nooit te veel is geweest; onze Vader voor ons te werken,
en onze Moeder voor ons te zorgen, en zij ons veel liever kinderen van
vreugde in plaats kinderen van verdriet noemen; toch spreekt er in ons
zelf eene stem of liever hebben wij een duidelijk gevoel en Wetenschap
dat in ons zegt, het niet alleen nuttig maar ook noodig voor
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ons gezin is: het welk niet anders heeft dan van het werk te moeten leven;
ook al zijn wij ongelukkig, in dit behoeftig gezin tot ondersteuning moesten
zijn, dit is helaas zoo niet, hier komt dit nog bij, dat onze vader bijna vier
en zeventig jaar is, en Hij nu nog wel werkt, maar er het minst niet in de
weg kan komen of, Hij kan niet meer; en nu nogmaals Mijnheer, hartelijk
dank voor uwe weldaad, van ons blinde alsmede ook van onzen Ouden
Vader; van onze Moeder kunnen wij niet zeggen, zij is reeds acht weken
geleden uit ons midden weggenomen en nu Mijnheer, danken wij, God,
die U zulk een warm hart schenkt; niet alleen wat het gevoel betreft, maar
die kostbare gave ontvangen hebt, wat een blinde vermag, ja Mijnheer,
wij zeggen dikwijls tegen elkander, ja Mijnheer Meijer, haalt al uit een
blinde wat er in is, dit weten wij indien ons een en ander uit de
nieuwsbladen wordt voorgelezen, en denk ik jobje zoo dikwijls nog aan
mijn vroegere opvoeding van het instituut; 't welk mij nu nog ten goede
komt, en nu hooggeachte Mijnheer, hopen en vertrouwen wij, dat U ons
nimmer zult vergeten, maar steeds wanneer U in de gelegenheid is, wil
gedenken. Wij eindigen nog in de hoop U, deze gebrekkige doch
welgemeende letteren, in liefde van ons zult aannemen.
Ontvangt de hartelijke groete van onzen geliefden Vader maar allermeest
van uwe dankbare.
dw. dienaar en dienares
P. en J. KOUDIJZER.
Middelharnis, Ring No. 98.
Ongetwijfeld was Meijer een bekwaam onderwijzer. Maar hooger nog stond zijn
werkzaamheid als opvoeder. Dat bespeurde men bij den eersten oogopslag, wanneer
men de aan zijne leiding toevertrouwde Inrichting betrad. Overal heerschten de
grootste orde, netheid, stiptheid. Hoe vroolijk en opgewekt en te gader betamelijk,
bewogen zich daar de blinden, vriendelijk en voorkomend jegens een ieder, met
hetzelfde opgeruimde gelaat bij den arbeid als bij de ontspanning. Men kon het aan
allen bemerken dat zij in de geestelijke atmosfeer, die van het hoofd uitgaande het
geheele huis doordrong, zich wèl te moede bevonden. Die verheffende indruk, welke
de kweekelingen zoowel als het geheele inwendige der In-
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richting op elken bezoeker maakte, was het ook, die vele vrienden van verre en van
nabij aantrok en belangstelling wekte voor de verzorging der Blinden.
Vorsten, koningen en keizers hebben in het Amsterdamsche Instituut te midden
der Blinden vertoefd, en daar de Blindenverzorging leeren kennen, waardeeren en
bevorderen.
Om op de hoogte zijner taak te blijven, bezocht Meijer trouw de sinds 1875 gehouden
drie-jaarlijksche Internationale Congressen van onderwijzers van blinden en van
bestuurders van Inrichtingen voor blinden en was daar altoos een zeer gezien en
werkzaam lid. Dit had hij voor een goed deel ongetwijfeld te danken aan zijne
persoonlijke eigenschappen, zijne groote gemakkelijkheid in den omgang, zijne
uitgebreide taalkennis en natuurlijk niet het minst aan zijne onverdeelde toewijding
aan zijne levenstaak.
Zijn adviezen gaven vaak bij gewichtige beraadslagingen den doorslag, terwijl
zijne beminnelijke hoedanigheden hem de sympathie verzekerden van allen, die met
hem in aanraking kwamen.
Hij was op de congressen als het ware de trait-d'union tusschen de verschillende
nationaliteiten, en als zoodanig een onmisbaar bestanddeel. In den regel behoorde
hij dan ook onder degenen, die als vice-presidenten zitting namen in het bureau der
vergadering. In die betrekking leidde hij in 1878 eene der zittingen van het Congres
te Parijs, waarin de grondslagen werden gelegd van de Internationale Vereeniging
tot verbetering van het lot der Blinden.
Bij het congres te Amsterdam in 1885 trad hij op als Voorzitter en volbracht zijne
taak met groote bekwaamheid en takt. Zijn vertrouwdheid met de nieuwe talen kwam
hem daarbij niet minder te stade dan bij de bezoeken van vreemde vorsten aan het
Amsterdamsche Instituut.
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Ook de bij gelegenheid van het Congres te Amsterdam gehouden en uitnemend
geslaagde tentoonstelling van voorwerpen door blinden vervaardigd en van
onderwijsmiddelen voor blinden, was grootendeels zijn werk.
Trouwens in alle kringen en vereenigingen, waarin hij optrad, werd hij spoedig
de spil, waarom alles draaide. Dit was hij ook in de reeds herhaaldelijk genoemde
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne koloniën,
aanvankelijk de Nederlandsche afdeeling der Internationale Vereeniging, onder het
eere-voorzitterschap van nu wijlen jhr. mr. C.J.A. den Tex, maar die sedert de
ontbinding dezer maatschappij als zelfstandig genootschap haar arbeid voortzette.
Aan haar ontstaan gaf Meijer in Nov. 1878 den eersten en krachtigsten stoot, en hij
werd als algemeen secretaris hare groote en voornaamste werkkracht.
Ook was het op zijn aandrang, dat te Bennekom de Prins Alexanderstichting voor
blinde kinderen van vier tot tien jaren, in het leven werd geroepen, eene stichting,
die als het voorportaal van het Amsterdamsche Instituut kan worden beschouwd, de
eerste inrichting van dien aard in Europa, die anderen als model heeft gediend.
‘Was hij al niet de oprichter’ dus sprak bij 's mans uitvaart prof. Dr. W.M. Gunning,
de wakkere voorzitter van het bestuur dier Inrichting, ‘was hij al niet de oprichter,
hij mocht toch in waarheid haar geestelijke vader genoemd worden. Met den
bescheiden titel van ‘adviseerend lid’ was hij er de ziel van en de groote werkkracht’.
‘Dit was een eigenaardigheid van Meijer’ voegde de spreker er bij, en ook dit was
volkomen waar, ‘dat hij zich altijd aan de zaken geheel gaf en hij ze geheel deed
tevens.’
Op deze wijze werd Meijer allengs het middelpunt van
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het blindenonderwijs en de blindenverzorging in Nederland.
Nooit bleef hij in gebreke oor en hart te openen voor beden om medewerking,
telkens als die ten behoeve der beklagenswaardigen, die de voorwerpen waren van
zijne onverflauwde liefde en zorg, tot hem kwamen. Nooit klopte men te vergeefs
voor hen bij hem aan, wanneer men een beroep deed op zijn medegevoel en hulp!
Wat zijn hand vond te doen om hun droevig lot te verbeteren of om de pogingen,
door anderen te dien einde aangewend, te schragen, hij deed het met alle kracht en
toewijding.
Blijkt dit ook niet op treffende wijze uit het door hem kort voor zijn dood bewerkte
eerste gedeelte van het jaarverslag der Vereeniging tot verbetering van het lot der
Blinden in Nederland en zijn koloniën, waarin hij zijne ingenomenheid uitsprak met
de stichting der Nederlandsche Braille-Bibliotheek te 's Gravenhage en met de plannen
tot de oprichting eener werkinrichting voor halfblinde jongens te Amsterdam?
‘Hij, die verschillende inrichtingen voor blinden heeft bezocht’ getuigde de heer
Th. Secretan, directeur van het Blinden-instituut te Lausanne, ‘moet den indruk
verkrijgen, dat in Nederland daaraan niets meer te verbeteren valt, en dat de
blindenverzorging daar op een hoogte is gebracht, waarbij die van Frankrijk noch
van Engeland kan vergeleken worden’.
Een groot deel van dien lof, door den Zwitserschen directeur aan Nederland
toegezwaaid, komt toe aan onzen Meijer.
Maar ook buitenslands werden zijne wenken en adviezen op hoogen prijs gesteld.
Zoo werd te Petersburg het nieuwe gebouw, waarin de Inrichting tot onderwijs
van blinden gehuisvest zou
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worden, overeenkomstig Meijer's raadgevingen en voorlichting, geheel op de leest
van het Amsterdamsche geschoeid. Zoo werd uit Spanje herhaaldelijk zijn advies
ingeroepen. Zoo ontving de Italiaansche regeering op haar verzoek van hem een
groote menigte geschriften over Blindenverzorging, door hem met groote zorg
bijeengebracht, en proeven van de voorwerpen, door de blinden vervaardigd.
Verschillende regeeringen erkenden dan ook op de gebruikelijke wijze Meijer's
bijzondere verdiensten. Wijlen Z.M. Koning Willem III schonk hem, geheel uit eigen
beweging, na zijn eerste bezoek aan het Instituut, toen nog gevestigd op de
Heerengracht, het ridderkruis der Orde van den Gouden Leeuw van Nassau.
Dien grooten en goeden man is de beproeving bespaard gebleven van zijne krachten
langzamerhand te zien sloopen. Zijn hart, zoo vol liefde voor de arme blinden, hield
plotseling op te kloppen. Onverwacht werd Meijer, schijnbaar nog in de kracht zijns
levens, van zijn zeer belangrijken post afgeroepen.
Op Zondag 24 Januari dezes jaars deelde een zijner zonen op zijn verzoek mij
mede, dat de wakkere man sedert een paar dagen bedlegerig was en zijn geneesheer
hem allen arbeid voorloopig had verboden.
Den volgenden ochtend, eer ik persoonlijk mij van zijn toestand had kunnen
overtuigen, kwam de verpletterende tijding dat hij voor het geweld der krankte, die
hem overvallen had - eene longontsteking - was bezweken!
De achting zijner medeburgers, de liefde van hen, die aan zijne trouwe zorg waren
opgedragen, bleken ondubbelzinnig bij zijn onverwacht verscheiden en werden
welsprekend geuit bij zijne ter aardebestelling. Zij vormen
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het schoonste eereblijk, dat hem geschonken kon worden. En de Instelling, waaraan
hij verbonden was, en die zooveel aan hem te danken heeft, èn de Vereenigingen tot
Blindenverzorging, wier bloei hij zoo krachtdadig bevorderde, zullen, indien zijn
geest en toewijding in hare bestuurders blijven voortleven, eerezuilen voor hem
worden, edeler dan een monument in brons of graniet, en zijn naam bij het nageslacht
overbrengen.
Zij zullen van hem blijven spreken als van een man, wiens streven en leven, gelijk
door een zijner vrienden en vereerders zoo juist gezegd is, gewijd was aan eene
heilige taak, door hem met liefde, toewijding en bekwaamheid vervuld!
Amsterdam, September 1892.
M.A. PERK.
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