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Verslag van de 126ste Jaarlijksche Vergadering,
gehouden te Leiden op den 15den Juni 1893.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
M.
Bij dezen heb ik de eer, U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche
Vergadering van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e
t e L e i d e n , die gehouden zal worden op Donderdag, den 15den 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. Verdam, zullen de
volgende punten behandeld worden:
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I.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

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

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

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

V.
Mededeeling van het Verslag der Commissie voor Taalen Letterkunde.

VI.
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
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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.

VII.
Voorstel der Maandelijksche Vergadering, om uit de beschikbare renten van het
Fonds te bestemmen 1o eene som van ƒ 250.- voor de voorbereiding eener nieuwe
uitgave van den ‘Teuthonista’ van Van der Schueren, en 2o eene som van ƒ 150.voor het nemen van een afschrift van de volledige werken van Cornelis Everaert,
Vlaamsch blijspeldichter uit de 16de eeuw, waarvan het eenig bekende handschrift
berust in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

VIII.
Vaststelling der Jaarwedden van den Secretaris en van den Bibliothecaris.

IX.
Verkiezing van een lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Mr. S.J. Fockema Andreae. Het door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren: Dr. J.W. MULLER en Mr. W. VAN
DER VLUGT.

X.
Verkiezing van een Secretaris, in de plaats van den tijdelijken titularis E.A.H Seipgens.
Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de
Heeren:
E.A.H. SEIPGENS en C.J. LEENDERTZ.
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XI.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den tijdelijken titularis Dr. J.W.
Muller. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
L.D. PETIT en Dr. A. BEETS.
Namens het Bestuur, E.A.H. SEIPGENS, Tijdelijk Secretaris.
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De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: Dr. J. Verdam, Voorzitter;
Mr. S.J. Fockema Andreae; Dr. W. Pleyte: Dr. W.C. van Manen; Emile Seipgens,
tijdelijk Secretaris en door den tijdelijken Bibliothecaris Dr. J.W. Muller.
Verder door de Leden: Dr. W.N. du Rieu; Dr. C.P. Tiele; Mr. C.A. Marchant; Dr.
R.J. Fruin; Dr. J.G.R. Acquoy; M. Buys; J. Craandijk; Dr. H.G. Hagen; Dr. Ch. J.
van Ketwich; A.P.M. van Oordt; Dr. G.J. Dozy; Dr. P.L. Muller; F. Smit Kleine;
Mr. J.P. Ermerins; J.H.W. Unger; Dr. J.J. van Toorenenbergen; J.H. Hingman; F. de
Stoppelaar; Dr. F. Pijper; Dr. H. Blink; C.H. den Hertog; Mr. J.W. Staats Evers; Dr.
L.W.G. de Roo; A. Loosjes; A.N.J. Fabius; Mr. A.C. Bondam; Mr. Seerp Gratama;
Mr. M.G.L. van Loghem; P. Haverkorn van Rijsewijk; H.T. Boelen; J.F. Gebhard
Jr.; Dr. J. Offerhaus Lzn.; A. Winkler Prins; Jhr. Mr. W. Elout van Soeterwoude;
Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford; Dr. Corn. Hofstede de Groot; Dr. W.P.C. Knuttel;
Dr. Joh. Dyserinck; Louis D. Petit; R.W.P. de Vries; D.F. van Heyst; Dr. M.A.N.
Rovers; C.G. Chavannes; Dr. W.H. Kosters; Dr. J.M.J. Hoog; Johan Winkler; Mr.
Ch. M. Dozy; Mr. J.A. Feith; J.J. Backer Dirks; Dr. S.G. de Vries; Dr. A. Beets; Dr.
S. Baart de la Faille; Mr. C. Bake; V. Loosjes; A.L.W. Seyffardt; A.A. Beekman;
H.M. Werner; J.H. Krelage; Taco H. de Beer; Dr. Jan ten Brink; Mr. T.H. der
Kinderen; Dr. J.J. Prins; Mr. D. van Eck; Dr. J.H.C. Kern; Dr. B.F. Matthes; Dr. P.J.
Cosijn; J.A. de Rijk; W.J. Leendertz; P. Bruyn; Dr. Mr. C.P. Burger; Th. Nolen; Dr.
J.B. Kan; J.J.A.A. Frantzen; Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck.
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De Voorzitter opent om kwart over elf uur de vergadering met eene rede, welke
hierachter als Bijlage I is afgedrukt.
De Heer Dr. Johs. Dyserinck dankt den Voorzitter en noodigt hem uit zijne
toespraak af te staan voor de Handelingen, waartoe deze zich onder toejuiching der
vergadering bereid verklaart.
Daarna leest de tijdelijke Secretaris E.A.H. Seipgens zijn verslag voor omtrent de
belangrijkste lotgevallen der Maatschappij, waarvoor de Voorzitter hem den dank
der vergadering betuigt (zie Bijlage II).
Op voorstel van den Voorzitter vindt thans eene omzetting in de orde der
werkzaamheden plaats, zoodat eerst wordt behandeld punt VI, de bekendmaking van
den uitslag der stemming over de te benoemen binnenlandsche en buitenlandsche
Leden, en punt III, IV en V eerst na de pauze aan de orde zullen komen.
Aan de mededeeling van den uitslag der stemming gaat eene korte discussie vooraf,
waaraan deel nemen de Heeren Haverkorn van Rijsewijk, Fabius en Taco de Beer
over de geheimhouding der candidatenlijst, waaraan ook dit jaar het een en ander
heeft ontbroken. De Voorzitter beantwoordt de bedenkingen der genoemde Heeren
en deelt als zijne meening mede, dat het eenige wat die geheimhouding kan
bevorderen, is eene verscherpte formule, aan het hoofd der lijst gedrukt, en dat men
verder de zaak aan de bescheidenheid der Leden moet overlaten. Tegen het verzenden
der lijst als brief en niet als gedrukt stuk heeft de Voorzitter bezwaar om de kosten,
en het zijn ook niet de postbeambten, die ontijdige mededeelingen doen aangaande
de candidatenlijst.
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Daarna deelt, op uitnoodiging van den Voorzitter, Prof. Kosters, als rapporteur der
Commissie van stemopneming, bestaande uit de heeren: Prof. V.d. Hoeven, Prof.
V.d. Vlugt, Prof. Kosters, C.J. Leendertz, L. Lamberts Hurrelbrinck en den Secretaris,
mede, dat 238 geldige stembriefjes zijn ingekomen. De uitslag der stemming is deze,
dat zijn gekozen tot

Binnenlandsche Leden:
Mevrouw van Wermeskerke - Junius te Krommenie.
Dr. J.H. Kern te Bergen-op-Zoom.
Mevrouw Elise van Calcar - Schiötling te 's-Gravenhage.
Dr. J.J.M. de Groot te Leiden.
Dr. W.L. de Vreese te Leiden.
Mejuffrouw N.M.C. Sloot te Amsterdam.
R.A. van Sandick te Amsterdam.
Mevrouw Jacoba van Westhreene - van Heyningen te 's-Gravenhage.
Mejuffrouw Johanna Wolters te Leiden.
Mevrouw M. Snijder van Wissekerke - Clant van der Mijll, te 's-Gravenhage.
Dr. L. Knappert te Assen.
Dr. D.C. Hesseling te Leiden.
Mejuffrouw Cornelie Lydie Huygens te Nieuwer-Amstel.
W.F. Leemans te 's-Gravenhage.
Mevrouw E. Knuttel - Fabius te 's-Gravenhage.
J.F.L. Krämer te Utrecht.
Dr. R.C. Boer te Leeuwarden.
Mr. W.R. Veder te Amsterdam.
Mevrouw M. Gelderman - Boddaert te 's-Gravenhage.
Dr. J.J. Salverda de Grave te 's-Gravenhage.
Mr. A.D. van Assendelft de Coningh te Leiderdorp.
Dr. E.F. van Dissel te Leiden.
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Mejuffrouw Louise de Neve te 's-Gravenhage.
E. Snellen te Arnhem.
F.B. Löhnis te 's-Gravenhage.

Buitenlandsche Leden:
Mejuffrouw Stéfanie Hélène Swarth te Mechelen.
Mejuflrouw Virginie Loveling te Gent.
Mejuffrouw A. de Leeuw te Berlijn.
Dr. E. Jacobs te Wernigerode.
Dr. Georg Galland te Berlijn.
Dr. Joh. Bolte te Berlijn.
E. Spanoghe te Antwerpen.
F. van Veerdeghem te Luik.
Hierna wordt de vergadering voor een uur geschorst.
Te half twee heropent de Voorzitter de vergadering en geeft het woord aan den Heer
Dr. J.W. Muller om zijn verslag uit te brengen als Bibliothecaris (zie Bijlage III).
Hem wordt bij monde van den Voorzitter in naam der vergadering dank gebracht
niet alleen voor zijn verslag, maar ook voor den ijver en de nauwgezetheid, waarmede
hij het ambt van Bibliothecaris heeft waargenomen.
De Heer Dr. J.W. Muller deelt namens de Commissie tot het nazien der rekening
van den Penningmeester mede, dat die rekening is in orde bevonden en onder
dankzegging goedgekeurd. Met dien dank vereenigt zich de vergadering bij
acclamatie.
Bij afwezigheid van den Heer Hartevelt leest de waarnemende Secretaris een overzicht
voor van den staat der geldmiddelen (zie Bijlage IV).
Thans wordt het woord gegeven eerst aan den Heer
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Mr. Ch. M. Dozy voor het verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
en daarna aan den Heer Dr. A. Beets voor dat der Commissie voor Taal- en
Letterkunde. Beide verslagen worden onder dankbetuiging goedgekeurd (zie Bijlage
V en VI).
Daarna komt aan de orde punt VII, het verleenen der beide daarin vermelde subsidiën.
De Voorzitter licht achtereenvolgens deze beide punten toe. Aangaande den
Teuthonista doet hij uitkomen, dat een herdruk van dit woordenboek onzer oostelijke
dialekten uit de 15de eeuw zeer noodig is, daar de door Boonzajer in 1804 daarvan
bewerkte uitgave onvoldoende moet genoemd worden, vooreerst omdat de
alphabetische volgorde zeer veel te wenschen overlaat, zoodat men allerlei belangrijke
woorden niet kan vinden, ten tweede omdat allerlei woorden, die ter verklaring van
het hoofdwoord zijn bijgevoegd, door Van der Schueren niet op hunne alphabetische
plaats zijn opgenomen, en ten derde omdat van het Latijnsch-Nederlandsche deel
van het woordenboek, dat nog slechts in incunabel bestaat, tot heden zoogoed als in
't geheel geen gebruik is gemaakt. Indien bij den voorgestelden herdruk op al deze
punten wordt acht geslagen, zal het belangrijke boek niet alleen in bruikbaarheid,
maar ook aanmerkelijk in omvang winnen: de raming is, dat de 320 in twee kolommen
gedrukte bladzijden tot 450 zullen uitdijen. Met volle vertrouwen durft hij namens
de Maandelijksche Vergadering dit subsidie aanvragen in de vaste overtuiging, dat
aan een nuttig en belangrijk werk de hand wordt geslagen.
Wat het tweede punt betreft, stelt de Voorzitter in het licht, dat eene uitgave - het
zij dan geheel of gedeeltelijk - der werken van Cornelis Everaert gewenscht
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mag worden genoemd, vooreerst omdat de dichter behoort tot de zestiende eeuw,
waarvan de taal nog lang niet genoeg is bestudeerd; ten tweede omdat zijne werken
belangrijk zijn zoowel voor het Brugsche dialect, waarin hij schrijft, als voor de
kennis der in zijnen tijd gistende begrippen; ten derde, omdat door die uitgave de
Nederlandsche Letterkunde in dezelfde mate wordt bevorderd als de taalkunde door
de nieuwe uitgave van den Teuthonista.
Na deze toelichting worden de beide voorstellen der Maandelijksche Vergadering,
waarover verder niemand het woord verlangt, bij acclamatie aangenomen.
Evenzoo wordt bij acclamatie aangenomen het voorstel, dat, nu de beide functiën
zijn gesplitst, de jaarwedde van den Secretaris ƒ 350, en die van den Bibliothecaris
ƒ 200 zal bedragen.
Daarna worden gekozen de Heeren Dr. J.W. Muller tot Bestuurslid, E.A.H. Seipgens
tot Secretaris en Louis D. Petit tot Bibliothecaris. Deze Heeren zijn tegenwoordig
en verklaren hunne benoeming aan te nemen.
Bij de rondvraag volgens de Presentielijst richt de Heer Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van
Ufford tot het Bestuur de vraag, of aan den bundel Levensberichten niet zou kunnen
worden toegevoegd eene opgave der elders verschenen levensbeschrijvingen voor
die leden, wier biographie door de Maatschappij om de eene of andere reden niet
kan worden gegeven, en ten tweede, of het niet wenschelijk is, eene dergelijke opgave
ook aan de Levensberichten der in het jaarboek beschreven leden toe te voegen. De
Voorzitter antwoordt, dat hij hierop niet onmiddellijk een antwoord kan geven, doch
dat hij gaarne
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den wenk van den Heer Quarles in eene Bestuursvergadering der Maatschappij zal
bespreken.
De Heer Dr. Johs. Dyserinck deelt mede, in verband met de in de vorige
jaarvergadering ten beste gegeven tentoonstelling van teekeningen, platen en etsen
van Rembrandt en Van der Helst, dat hij thans in het bezit is gekomen van een unicum
betreffende den Schuttersmaaltijd, namelijk een doek, waarop zich bevindt eene
afbeelding van den Schuttersmaaltijd, nog onafgesneden. Dit doek, dat de heer
Dyserinck laat circuleeren, wekt bij de leden algemeene belangstelling.
Daarna wordt de vergadering te half drie gesloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

17

Bijlagen.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
MM. HH.!
Uit naam van het Bestuur heet ik U hartelijk welkom, U allen, die hier zijt
bijeengekomen, om mededeelingen aan te hooren aangaande den toestand, de
lotgevallen en de werkzaamheid der Maatschappij, waartoe gij behoort. Het is goed,
dat de leden althans eens in het jaar den band gevoelen, die hen aan de Maatschappij
verbindt: zoolang men met een ouden vriend de briefwisseling, zij het alleen op den
verjaardag, onderhoudt, blijft de vriendschap bestaan en sterft men zijne oude
betrekkingen niet af. Het verheugt mij daarom zeer, dat ik U, waaronder velen van
buiten deze stad, hier vereenigd zie, omdat ik dit mag beschouwen als een blijk van
belangstelling in onze Maatschappij, die zoo gaarne op de sympathie en den steun
van al hare leden blijft rekenen en die geen van beide missen kan. Aan mij is door
de wet de eervolle taak opgedragen, niet alleen om Uwe beraadslagingen te leiden,
maar ook door het houden eener toespraak die stemming bij U te wekken, waardoor
het schoone doel der Maatschappij, het bevorderen van de studie der vaderlandsche
taal,
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letterkunde en geschiedenis, U weer helderder dan te voren voor oogen staat.
‘Hoe zal ik dit doel bereiken!’ mag wel uitroepen ik, die een groot gedeelte mijner
hoorders, en dus ook hunne behoeften niet ken; die vroeger, toen ik de Maatschappij
als penvoerder mocht dienen, haar althans eenigermate kende, doch nu, na 15 jaren
op nieuw aan haar verbonden, den besten weg nog niet weet tot het hart van de leden
der Maatschappij, noch ook den juisten toon, die bij eene gelegenheid als deze behoort
te worden aangeslagen. En hoe ongelijksoortig zijn de behoeften van de leden der
Maatschappij, waarvan sommigen zich aan de wetenschap wijden, hetzij die der taal
of die der geschiedenis; anderen de letterkundige kunst en hare beoefening in hun
wapen voeren; weer anderen, overeenkomstig de omschrijving der wet, op geene
andere wijze tot het doel der Maatschappij behoeven mede te werken, dan door het
bekleeden van eene openbare wetenschappelijke betrekking! En indien ik er ook al
in moge slagen om deze bezwaren ter zijde te zetten en mij met goeden wil en goeden
moed van de mij opgedragen taak te kwijten, dan komt de zoo even gemelde uitroep:
‘Hoe zal ik dit doel bereiken!’ thans in den vorm eener vraag, op nieuw voor mijn
geest, en sta ik voor het dilemma, waarvoor ook mijne voorgangers der laatste jaren
hebben gestaan, nl. òf aan de lotgevallen der Maatschappij in het afgeloopen jaar
eenige algemeene beschouwingen vast te knoopen over haar doel en de mate, waarin
zij daaraan beantwoordt, òf wel de eene of andere vrije stof uit het gebied mijner
wetenschap met U te behandelen, en U daardoor een denkbeeld te geven althans van
eene der wijzen, waarop men de Maatschappij en de door haar vertegenwoordigde
weten-
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schappen dienen kan. Het laatste trekt mij meer aan, vooreerst omdat het niet
aangenaam zijn kan, tweemalen - zij het ook in verschillenden vorm - hetzelfde te
hooren, alsook omdat ik voor mij meen daardoor gemakkelijker uwe aandacht te
kunnen bezighouden en uwe gedachten te kunnen leiden. Doch geheel zal ik mij toch
niet van de beschouwing der lotgevallen onzer Maatschappij kunnen onthouden; gij
begrijpt wat ik bedoel: althans ééne gedachte moeten wij wijden aan hen, die in dit
jaar ons ontvielen, en onder die niet weinigen vooral aan hem, over wien te zwijgen
ons op deze eerste jaarvergadering na zijn overlijden eene onmogelijkheid zou zijn.
Door onzen waarnemenden Secretaris zullen U de namen worden medegedeeld van
al de leden, die wij door den dood hebben verloren; de voorzitter mag eclectisch te
werk gaan, en hen die in het bijzonder onze aandacht en den dank der Maatschappij
verdienen, nog iets beter doen uitkomen, dan in een verslag mogelijk is; en dit te eer,
dewijl voor het levensbericht van allen in het jaarboek gelijke zorg wordt gedragen.
Zoo is het mij eene behoefte, uwe gedachten een oogenblik te bepalen bij een viertal
namen.
In de eerste plaats noem ik U Schotel, lid onzer Maatschappij sedert 1833, wiens
werken in den Catalogus onzer boekerij niet minder beslaan dan eene geheele kolom;
den man, die minder den vorm meester dan zijn onderwerp, onze kennis van het
verleden van ons volk op verschillende gebieden heeft verrijkt met eene reeks van
boeken, opgevuld van bouwstof van allerlei aard. Ik noem U van zijne werken slechts
zijne ‘ Bijdragen tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding’, zijn ‘
Maatschappelijk leven onzer vaderen’, zijn ‘ Oud-Hollandsch huisgezin’, zijn ‘
Vaderlandsche volks-
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boeken en Volkssprookjes’, zijn ‘ Kerkelijk Dordrecht’; dit weinige zal volstaan, om
U het beeld voor den geest te roepen van een man, die zich voor de geschiedenis der
beschaving van ons volk hoogst verdienstelijk heeft gemaakt.
Een sterker contrast is bijna niet denkbaar dan met Schotel gevormd werd door
den man, dien ik u in de tweede plaats noem, en die zich met dezelfde studiën bezig
hield: ik bedoel den werkzamen en schranderen Amsterdamschen Archivaris De
Roever. Schotel, de man van het verledene, den indruk makende van iemand uit een
vroeger tijdperk, ouderwetsch in uiterlijk, in kleeding, in manieren, in werktrant: De
Roever, de type van het jonge Holland, dat zich aan de studie van ‘Oud-Holland’
wijdt, jeugdig, vlug, voortvarend, niet zonder een tintje van radicalisme, en meer
dan ooit te voren de kunst trekkende binnen den kring der beschavingsgeschiedenis.
Terwijl Schotel bleef leven tot in een hoogen ouderdom, zoo zelfs dat het scheen dat
de dood hem vergat, werd De Roever in de kracht van zijn leven plotseling ontrukt
aan zijn werkkring, waarin hij met zooveel geluk en talent werkzaam was, en aan
zijn gezin, waarvoor hij na den dood zijner echtgenoote onmisbaar scheen. Hoe vele
belangrijke bijzonderheden heeft De Roever aan het licht gebracht aangaande de
geschiedenis onzer 17de eeuw, die hij in haren ganschen omvang overzag en
bestudeerde! In de maandelijksche vergadering van Januari hadden wij het genoegen
- thans zeggen wij: het voorrecht - hem eene voordracht te hooren houden over zijn
geliefkoosd onderwerp, het Amsterdam der 17de eeuw, en reeds enkele weken later
waren wij onder den indruk van het groote verlies, door de wetenschap der kunst en
der geschiedenis geleden in den
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dood van den man, van wien wij nog zoovele degelijke werken hadden mogen
verwachten. Wij betreuren oprecht den talentvollen geschiedvorscher en brengen
hem hier de stille hulde eener weemoedige, aan hem gewijde, gedachte.
Van geheel anderen aard waren de verdiensten van den man, wiens stoffelijk
overschot velen uwer met mij op een schoonen Meidag in het graf zagen nederlaten
op het bekoorlijke kerkhof te Warmond, waar de schilderachtig begroeide bouwval
van eene kerk, die den doodenakker omsluit, op dichterlijke wijze de vergankelijkheid
predikte, terwijl het verrukkelijke groen der boomen en het geurende bloemhout der
heesters ons sprak van het leven, door Buys gewekt in menig jong gemoed, door
zijne eenvoudige taal, de macht van zijn voorbeeld, zijne oprechte deugd, zijne edele
eigenschappen, zijne onkreukbare trouw, zijne nauwgezetheid van geweten. Neen,
niet omdat hij in de eerste plaats een sieraad was o n z e r Maatschappij, heb ik hier
in herinnering gebracht den naam van Buys, maar omdat hij mij toeschijnt een
toonbeeld te zijn van die categorie van leden, die door het bekleeden eener openbare
wetenschappelijke betrekking die onderscheiding waardig zijn. Immers mannen als
Buys werken onbewust tot het doel der Maatschappij mede, omdat zij, zelf bezield
met eene innige liefde voor het vaderland en de vrijheid, vaderlandsliefde en
vrijheidszin, verbonden met plichtsbesef, aan anderen prediken en bij hen wekken
of verlevendigen. Wij leden eener Maatschappij, die zich eveneens ten doel stelt aan
den bloei van het Vaderland’ - zij het ook op een bijzonder, een eigen terrein - te
arbeiden, danken hem daarvoor uit den grond van ons hart en wijden hem een
afscheidswoord van eerbiedige vereering.
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En zoo reeds vaderlandsliefde alleen iemand aanspraak geeft om in dezen kring te
worden gehuldigd, hoeveel te minder kunnen wij dan zwijgen van hem, die èn daarom
onze erkentelijke hulde verdient, èn omdat hij in den engeren zin een der onzen was,
omdat, zoo iemand, hij gewerkt heeft aan den bloei der wetenschappen, door onze
Maatschappij voorgestaan. Het is heden de eerste jaarvergadering na den dood van
De Vries, en hoewel reeds op de meest verschillende wijzen en uit zeer uiteenloopende
oogpunten de verdiensten en gaven van ons overleden eerelid zijn beschouwd en
beschreven, zoo mag noch wil ik mij onttrekken aan de taak, om ook voor U en in
dezen kring den indruk onder woorden te brengen, dien zijn leven en werken op ons
maakt. En ik behoef niet te vreezen, dat, ook zelfs na al hetgeen reeds over den
beroemden man is gezegd, er thans voor mij niets meer te zeggen zou overblijven,
want het buitengewone heeft dit kenmerk, dat het de stof levert voor beschouwingen
uit de meest verschillende gezichtspunten, waarvan de eene, wel verre van de andere
slechts te herhalen, haar integendeel aanvult en verbetert. Als gij eerlang de fijne
schets leest van ons medelid Kluyver in het jaarboek onzer Maatschappij, zult gij
daarin eene bevestiging zien van hetgeen ik zeide. En des te sterker is de drang, des
te grooter de aanleiding om De Vries ook hier in het openbaar te herdenken, omdat
hij door meer dan éénen band aan onze Maatschappij is verbonden geweest.
Voorzeker, zoo ééne vereeniging het recht heeft hem ‘onzen De Vries’ te noemen,
dan is het de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De zorg voor hare
belangen beschouwde hij als een deel zijner taak, waaraan hij zich niet mocht
onttrekken: als Leidsch hoogleeraar in
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de Nederlandsche taal, wiens roeping het was, het hart der studeerende jongelingschap
te winnen voor de hem dierbare moedertaal, was hij, meende hij, de aangewezen
persoon om mede te besturen eene maatschappij, die zich de bevordering van de
studie dierzelfde taal met hare letterkundige geschiedenis in ruimer kring ten doel
stelt. Aan haar heeft hij dan ook een deel gewijd zijner krachten en van zijn tijd; voor
haar heeft steeds zijn hart warm geklopt, getuige ook eene uiterste wilsbeschikking
ten gunste van het fonds der Maatschappij, dat mede door zijne hulp bij gelegenheid
van het eeuwfeest is gesticht.
Gedurende eene lange reeks van jaren is hij - met uitzondering der bij de wet
voorgeschreven tusschenpoozen - lid geweest van het Bestuur; twaalf malen - voor
het eerst in 1859, voor het laatst in 1887 - heeft hij als voorzitter Uwe beraadslagingen
in de jaarvergadering geleid; bij het eeuwfeest heeft hij de feestrede uitgesproken.
Weliswaar heeft hij niet dikwijls door mededeelingen uit zijn wetenschappelijk
domein de vergaderingen der Maatschappij - evenmin als die der Koninklijke
Academie - geboeid, doch hij heeft - en dit kan wel tegen eenige mededeelingen
opwegen - voor haar bewerkt de schoone uitgave van Maerlant's Spiegel Historiael,
waardoor hij voor altijd haren naam heeft verbonden aan de door hem gestichte
eerezuil voor Nederlands beroemdsten dichter en volksverlichter uit de middeleeuwen.
‘De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, aldus zegt De Vries op bl. III
der Inleiding, ‘altijd volijverig waar het de bevordering der vaderlandsche wetenschap
geldt, heeft ons - hier geen pluralis majestatis, maar in eigenlijken zin meervoud in
de beteekenis ‘ Verwijs en mij’ - krachtig de behulp-
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zame hand geboden en door haren onbekrompen bijstand op stoffelijk gebied onze
uitgave mogelijk gemaakt. Thans, nu wij - na een waarlijk niet geringen arbeid van
zeven jaren, doch door eendrachtige zamenwerking verzoet - onze taak voorspoedig
ten einde hebben gebracht, zij vóór alles aan de geëerde Maatschappij het offer onzer
erkentelijkheid aangeboden!’ En al had De Vries niets anders gedaan voor haren
roem dan dit, dan nog zou hij aanspraak hebben op onze oprechte hulde. Gij kent
die drie lijvige kwartijnen - in 1879 vermeerderd met een vierde, de toen eerst ontdekte
Tweede Partie bevattende -, waarin De Vries den tekst van Maerlant's omvangrijkste
werk voor het eerst betrouwbaar en met behulp van alle ten dienste staande middelen
critisch heeft uitgegeven. Reeds elders - in mijn levensbericht van Matthias de Vries,
opgenomen in het jaarboek der Koninklijke Academie - heb ik meer uitvoerig over
het voortreffelijke boek gesproken, en ik behoef dit dus hier niet te herhalen; maar
evenmin mag ik zwijgen van het werk, dat onder alle door of vanwege onze
Maatschappij uitgegeven boeken de eereplaats inneemt. Door deze uitgave is de
naam van De Vries aan onze Maatschappij voor altijd op de eervolste wijze verbonden
en tevens zij zelve met roem bekend.
En de Maatschappij van hare zijde heeft zich te zijnen opzichte geen gebrek aan
erkentelijkheid te verwijten: zij heeft bij meer dan ééne gelegenheid van hare
gezindheid jegens hem getuigenis kunnen afleggen: het laatst bij zijn 40-jarig
hoogleeraarsjubilé, 28 Nov. 1889, toen zijn vriend Acquoy hem in warme
bewoordingen de hulde der Maatschappij vertolkte, welk, hem reeds hoogst welkom,
eerbewijs in 1890 gevolgd werd door zijne benoeming tot eerelid. En thans is het
ons eene behoefte,
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nogmaals een woord van oprechte hulde en vereering te wijden aan de nagedachtenis
van den man, die zooveel voor de Maatschappij heeft gedaan. De Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde zal nooit den naam van De Vries kunnen vergeten, en
terwijl wij hem onzen oprechten dank uitspreken, willen wij tevens ons voornemen,
zijne nagedachtenis op de beste en vruchtbaarste wijze te vereeren, door, evenals hij
heeft gedaan, doch overeenkomstig onzen eigen aanleg en karakter, naar ons beste
weten en onze overtuiging te werken en te waken voor de eer van moedertaal en
vaderland.
Veroorlooft mij, U naar aanleiding van het gesprokene enkele oogenblikken bezig
te houden met eenige gedachten en beschouwingen, die zich als vanzelf voordoen
aan onzen geest, wanneer wij bedenken dat het juist 40 jaren geleden is, dat De Vries
het hoogleeraarsambt te Leiden aanvaardde (29 Oct. 1853). En wij kunnen hem,
dunkt mij, geen grootere eer bewijzen, dan door nu, aan het einde van dit veertigjarig
tijdperk, deze beide vragen te stellen en te beantwoorden: ‘Wat is er in dien tijd voor
de wetenschap der Nederlandsche taal- en letterkunde tot stand gebracht?’ en ‘Wat
blijft er nog te doen over?’ Evenals men Vondel's aandeel in de vorming en
ontwikkeling van het Nederlandsch niet beter kan leeren kennen dan door zijne eerste
stukken te vergelijken met zijne latere, b.v. zijn Pascha met zijn Lucifer en Noach,
zoo kan men niet dieper overtuigd worden van de beteekenis van De Vries voor de
Nederlandsche taalwetenschap, dan door de eerste vraag te beantwoorden. De
beantwoording der tweede zal, naar ik vertrouw, bij U de overtuiging wekken, dat
er voorloopig nog geen ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

28
brek is aan werk van allerlei aard, en dat ieder, die de door onze Maatschappij
voorgestane studierichting wil volgen, niet verlegen behoeft te zijn om nuttig en
degelijk werk.
Met opzet zeide ik, dat van het optreden van De Vries als hoogleeraar t e L e i d e n
een nieuw tijdperk in de geschiedenis der Nederlandsche philologie dagteekent:
immers de vier jaren van het Groningsche professoraat kunnen beschouwd worden
als een tijd van voorbereiding, voor De Vries noodig om te komen tot de volle
bewustheid der eischen van den nieuwen tijd. En wij hebben, geloof ik, alle reden
om te zeggen, dat sedert dien tijd de wetenschap der Nederlandsche taalkunde met
reuzenschreden is vooruitgegaan. Als men eens alles weglaat, wat na dat jaartal op
dit gebied is verschenen, wat blijft er dan een klein getal werken over, waaruit
vruchtbare kennis te putten was, en die konden dienen als grondslag voor verder
voortgezet onderzoek! En thans, nog geene halve eeuw later, kan men reeds eene
kleine bibliotheek bijeenbrengen van werken over Middelnederlandsche en
Nederlandsche taalkunde. Bijna geen enkele Middelnederlandsche tekst is meer
onuitgegeven. Van Maerlant b.v., van wien in 53 nog slechts de Heimelijkheid der
Heimelijkheden, het leven van Sinte Franciscus en - in eene te eenen male
onvoldoende uitgave - ook de Strophische Gedichten en de Spiegel Historiael waren
gedrukt, is thans geen enkel werk meer bekend, dat niet door den druk onder ieders
bereik is gebracht, de Merlijn niet uitgezonderd. De eer hiervan komt aan Zuid- en
Noord-Nederlanders gelijkelijk toe, alsmede aan enkele Duitschers, wier namen u
bekend zijn, aan Jacob Grimm, Hoffmann von Fallersleben, Kausler, Martin, Franck.
En verscheidene der Middelnederlandsche teksten staan ons ten dienste in tweede,
oneindig betere, bewerkingen. Ver-
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gelijkt slechts den Ferguut van Verwijs met dien van Visscher, den Alexander van
Franck met dien van Snellaert, de eerste met de tweede uitgave van den Tweeden
Reinaert, de Rose, de Martijns e.a. Welk een onderscheid! Onbevoegdheid tot de
zonder liefde ondernomen taak, onkunde en verklaringen op den tast en op goed
geluk met de daaraan noodwendig verbonden misvattingen en dwalingen hebben
plaats gemaakt voor methodische en weldoordachte bewerkingen van den tekst en
grondige beschouwingen van den inhoud der dichtwerken, waarvan de uitkomsten
in uitvoerige inleidingen worden uiteengezet; de bronnen worden - indien men te
doen heeft met een vertaald werk, hetgeen in negen van de tien gevallen zoo is opgespoord; de verhouding van het vertaalde werk tot de bronnen bepaald;
betrouwbare glossaria aan de uitgaven toegevoegd: in één woord, het geliefhebber
heeft plaats gemaakt voor den arbeid van goed voorbereide geleerden. Ik weet wel,
dat ook in het tijdperk, dat ik beschrijf, nu en dan een onbevoegde de hand heeft
geslagen aan de uitgave van den eenen of anderen tekst, doch het kan niet meer
straffeloos geschieden; de gebreken er van worden aangewezen of vallen door de
vergelijking met de goede uitgaven vanzelf in het oog; de juiste methode is gevonden
en uitzonderingen zijn zij, die de oude volgen. Indien men zich slechts houdt aan het
uitstekende voorbeeld, door De Vries gegeven in zijn Leekenspiegel en vooral in
zijn Spiegel Historael, is men zeker, dat het echt wetenschappelijk gehalte van het
werk door niemand zal worden betwijfeld.
En niet alleen voor de letterkunde is allerlei nieuws aan het licht gebracht, ook
andere bronnen voor onze kennis van het leven onzer middeleeuwsche voorvaderen
zijn opgespoord, ja, bijna tot een stroom geworden. Et-
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telijke deelen rekeningen zijn openbaar gemaakt, welke allerlei belangrijke
bijzonderheden hebben aan het licht gebracht en het ons mogelijk maken, de
middeleeuwen veel juister te beoordeelen dan vroeger. Archieven zijn geopend en
geordend, en daaruit is reeds eene groote hoeveelheid rechtsbronnen in het licht
gegeven. Niets wordt verwaarloosd, wat het huiselijk, het maatschappelijk of het
kerkelijk leven onzer middeleeuwsche voorvaderen kan ophelderen, het onder hen
geldende recht, hunne zeden en gebruiken, hunne gewoonten en begrippen kan
toelichten. Kerke-, grafelijkheids- en stads- of cameraarsrekeningen, keurboeken en
stadrechten, oorkonden en registers, zelfs keukenboekjes en statuten van bijzondere
gezelschappen, het wordt alles uitgegeven en aldus dienstbaar gemaakt aan de
vermeerdering van onze kennis der middeleeuwen. Ja men is reeds zoover gekomen,
dat men, met deze kennis gewapend, reeds eene geheele ‘Hollandsche stad in de
Middeleeuwen’ opbouwen kan.
Het behoeft niet te worden betoogd, dat door dit alles ook onze kennis der taal in
hooge mate is vermeerderd. Verscheidene woordfamiliën konden door al deze nieuwe
vondsten worden hereenigd; de oorsprong van tal van woorden er door opgelost of
althans de oplossing naderbij gebracht worden; op vele andere, waarvan men den
oorsprong bekend waande, viel nieuw licht, en daardoor bleken oude dwalingen,
welke plaats maakten òf voor de reeds gevonden waarheid, òf voor de overtuiging,
dat nieuw onderzoek noodig was. Ik onthoud mij van het geven van voorbeelden,
vooreerst omdat mijn doel is, alleen in algemeene trekken den vooruitgang te teekenen,
alsook omdat het Tijdschrift der Maatschappij, hetwelk beide door het beschaafde
publiek en door taalkenners in en buiten ons vaderland wordt
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gewaardeerd, de vorderingen der taalwetenschap, bewezen door nieuwe ontdekkingen
van meer en minder gewicht, geregeld brengt onder de aandacht althans van een deel
der leden onzer Maatschappij.
En nu sprak ik nog niet van hetgeen voor de andere tijdperken onzer taal is gedaan,
met name voor de 17de eeuw. Hier is het aantal nieuwe teksten, dat wij bezitten in
vergelijking met vroeger, uit den aard der zaak gering, dewijl zoogoed als alles uit
dien tijd reeds bekend en uitgegeven was. Slechts zeer zelden komt nog iets, dat
vroeger onbekend was en dat tevens des schrijvers roem verhoogt, aan het licht: dat
het niet tot de onmogelijkheden behoort, bewijst het eerst in 1841 teruggevonden
Cluyswerck van Huygens. Toch is ook de studie der 17de eeuw een nieuw tijdperk
ingetreden: de taal der dichters en schrijvers uit dien tijd is - na De Vries' Warenar
- tot een voorwerp van vernieuwd en grondig onderzoek geworden; met name is de
studie van Huygens, wiens werken thans voor het eerst in eene volledige uitgave het
licht zien, bewaard voor onzen tijd. Nieuwe uitgaven van Marnix, Vondel, Starter,
Brederoo en van verschillende stukken onzer overige klassieken hebben de werken
onzer groote schrijvers uit de 17de eeuw, voor een deel met verklarende
aanteekeningen toegelicht, gebracht binnen het bereik van een steeds grooter aantal
beoefenaars. Onze zeventiende-eeuwsche taal is getrokken binnen den kring van het
wetenschappelijk onderzoek en heeft reeds medegewerkt om verschillende
vraagstukken op te lossen aangaande etymologie. Gij ziet, MM. HH.! ook op dit
terrein is men niet werkeloos; weliswaar is hier niet zooveel gedaan als voor het
Middelnederlandsch, doch men kan toch met volle recht ook hier spreken van nieuw
leven.
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Dienzelfden vooruitgang merken wij op, naar welk onderdeel der Nederlandsche
taalwetenschap wij ook de blikken wenden. Vóór 1853 hadden wij op het gebied der
woordafleidkunde niets dat naam mocht hebben, want het zoogenaamde Etymologisch
Handwoordenboek van Terwen zal thans wel niemand meer willen opdelven uit de
vergetelheid, of er zelfs eene historische waarde aan toekennen. In 1893 liggen twee
Etymologische Woordenboeken voltooid voor ons, en al moeten wij om allerlei
redenen, ook na het verschijnen daarvan, zeggen: ‘dankbaar maar niet voldaan’, die
onvoldaanheid mag in geen geval overslaan in ondankbaarheid. Vooreerst is het
maken van een dergelijk boek een uiterst hachelijk werk, en niemand zal kunnen
ontkennen, dat in beide boeken veel wetenswaardigs is bijeengebracht, zoodat men
nu den stand der wetenschap kan overzien. Men kan nu nagaan, wat er nog aan onze
kennis ontbreekt, en dit ontbrekende kan weer anderen opwekken tot nader onderzoek
en voortgezette nasporingen. En dit acht ik voor de wetenschap van het hoogste
belang, dat men met de openbaarmaking van zijne - door ernstig onderzoek verkregen
- uitkomsten niet wacht, totdat men alle raadselen en vragen heeft opgelost of althans
in dien zoeten waan verkeert, omdat men door het mededeelen van hetgeen grondige
studie ons heeft geleerd, al is het ook gebrekkig en onvolledig, anderen in de
gelegenheid stelt om, met vermijding der door ons begane fouten, te vinden wat om
de eene of andere reden aan onzen blik ontsnapte. Ook op dit terrein kan het werk
van De Vries tot voorbeeld strekken wat betreft helderheid, bezadigdheid,
nauwkeurigheid, scherpzinnigheid, gezond verstand en smaakvolle inkleeding: alleen
moet men eene grootere en diepere kennis heb-
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ben van Oud-Germaansch en klankleer, dan waarover hij kon beschikken, om op het
glibberig pad der etymologie anderen ten wegwijzer te zijn.
Op het gebied der spraakkunst, het beschrijven der woord- en zinsvormen, merken
wij met blijdschap hetzelfde op. Weliswaar staan wij in dezen achter bij onze Duitsche
naburen, doch dit ligt voor een deel aan den aard en den aanleg van ons volk, die
niet in de voornaamste plaats aangelegd is op het waarnemen en formuleeren van
grammatische verschijnselen, waarin juist de sterke zijde van het talent der Duitschers
gelegen is. De beide middelnederlandsche Spraakkunsten, die wij thans bezitten,
dragen dan ook in aanleg en bewerking de blijken van Duitschen invloed: een der
beide is ook door een Duitscher geschreven. Ook bezitten wij eene proeve van eene
leer van den middelnederlandschen zinsbouw, voornamelijk gegrond op de werken
van Maerlant. Van de studie der taalvormen van de 17de eeuw hebben wij eveneens
eene proeve, en wel betreffende de taal van Vondel, eene eerste en ernstige poging
om de grammatica der 17de eeuw te beschouwen in verband met de
middelnederlandsche en de hedendaagsche spraakkunst. Onnoodig zal wel de
opmerking zijn, dat ik hier en elders niet gewaag van al wat uitsluitend voor het
onderwijs en voor schoolgebruik is bestemd, al zijn daaronder ook zeer degelijke
werken te noemen.
Ook de lexicographie is van den algemeenen vooruitgang niet uitgesloten. Op
wetenschappelijke wijze wordt de nederlandsche taalschat der drie laatste eeuwen
geordend en beschreven in het Nederlandsche Woordenboek, terwijl het registreeren
van den woordvoorraad onzer middeleeuwsche voorvaderen de heerlijke taak is,
waar-
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aan ik mijn leven wijden mag. Het aandeel, dat De Vries hieraan heeft, is van
algemeene bekendheid; de woordbeschrijving is door hem een nieuw tijdperk
ingetreden: hij heeft haar doordrongen van een echt wetenschappelijken geest en van
eene fijnheid van waarneming, welke daarbij vóór hem in eene veel mindere mate
werd betracht. De door hem bewerkte of van zijn geest doortrokken deelen van zijn
Woordenboek der Nederlandsche Taal, de beide afleveringen van zijn
Middelnederlandsch Woordenboek en zijn Glossarium op den Leekenspiegel zijn
op dit gebied de betrouwbare gidsen geweest.
Is zoo in bijna ieder onderdeel der taalwetenschap, behalve op dat der grammatica,
waarvoor De Vries weinig anders gedaan heeft, dan enkele bruikbare bijdragen
leveren met name voor de Middelnederlandsche Syntaxis, zijn geest bij leerlingen
en geestverwanten werkzaam, dan hebben wij alle reden om onze diepgevoelde en
dankbare hulde te brengen aan hem, die een geheel tijdperk der Nederlandsche
taalwetenschap met zijnen geest heeft bezield en de beginselen heeft geformuleerd
en met nauwgezetheid in praktijk gebracht, die voor de toekomst een toenemenden
vooruitgang waarborgen.
Van het terrein der taal verzoek ik U mij te volgen naar een ander, waarop de geest
van De Vries niet heeft gewerkt noch voortwerkt, maar dat daarom niet door ons
onbetreden mag worden gelaten, dat der letterkunde, waarnaar onze Maatschappij,
zelfs met uitsluiting van hare overige wetenschappelijke pleegkinderen, is genoemd.
Ik doe U intusschen opmerken, dat dit laatste feit niet bewijst, dat de letterkunde en
hare beoefening voor haar hoofdzaak behoort te zijn. Men ver-
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gete niet, dat zij dagteekent uit een tijd, toen de taalwetenschap nog moest worden
geboren en men op geene andere wijze iets voor de taal kon doen, dan door hare
letterkunde te bevorderen en te beschermen. Als de Maatschappij werd herdoopt en
men haar doel nauwkeurig wilde omschrijven, dan zou voortaan ook de taalkunde
in haren titel niet mogen ontbreken. Doch ook zonder dat zij genoemd werd, heeft
de taal, overeenkomstig de gewijzigde eischen des tijds, in den boezem der
Maatschappij steeds al de rechten genoten, die haar toekwamen; wij zijn daarvoor
erkentelijk, maar mogen nu ook van onzen kant de rechten der letterkunde niet
voorbijzien. En wanneer ik spreek van ‘letterkunde’, dan bedoel ik daarmede in de
eerste en voornaamste plaats de beoefening der letterkundige geschiedenis, welke
zich geleidelijk aansluit aan de derde wetenschap, door de Maatschappij voorgestaan,
de Geschiedenis des Vaderlands. Men meene niet, dat ik niet zou overtuigd zijn, dat
ook schrijvers en dichters den roem en den bloei onzer taal kunnen bevorderen, of
dat onze Maatschappij dezen niet gaarne als leden aan zich verbindt. Doch de reden,
waarom ik hen uit den kring mijner beschouwingen uitsluit, is deze, dat onze
Maatschappij is een wetenschappelijk lichaam, geen kunstkring. De beoefening nu
der schoone letteren behoort tot het gebied der kunst; de kunstgeschiedenis
daarentegen tot het domein der wetenschap; en dus valt buiten twijfel in het kader
onzer Maatschappij het onderzoek, in hoeverre schrijvers en dichters het ideaal, dat
elke kunst zich stellen moet, hebben bereikt en het opmaken der beschaving van een
bepaald tijdperk uit zijne letterkunde.
Gelijk allen weten, is hier de stoot gegeven door Jonckbloet, den medestander van
De Vries. Doch zijn
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werk was in vele opzichten voor verbetering vatbaar. Aan den eenen kant nam hij te
veel over van de beschouwingen onzer Duitsche naburen over hunne letterkundige
geschiedenis, vooral van die der middeleeuwen; aan den anderen kant ontbraken
hem de noodige nauwgezetheid en onpartijdigheid, en liet hij zich, door vrees voor
overdreven lof, meermalen tot eene onbillijke beoordeeling verleiden. Deze leemten
zijn ingezien en reeds gedeeltelijk door hen, die na hem kwamen, verbeterd, want
ook dit veld is in alle richtingen doorkruist. De geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde is, zoowel in haar geheel als voor verschillende harer onderdeelen, op
nieuw gemaakt tot een voorwerp van ernstig en nauwgezet onderzoek; tal van
monographieën en kritieken over onze dichters en schrijvers hebben het licht gezien:
alleen hetgeen over Vondel en Bilderdijk is geschreven zou een aanzienlijk getal
boekdeelen vullen. Ook tracht men hoe langer hoe dieper door te dringen tot den
geest van den taalkunstenaar, den sleutel op te sporen tot zijn gemoed, om daaruit
het eigenaardig karakter en de richting zijner werken te verklaren, de formule te
vinden, waarin men het verband tusschen een kunstenaar en zijn werk kan uitdrukken,
en waarbij men zich bedient van allerlei, vroeger niet gebruikte, factoren. De
letterkundige verschijnselen worden psychologisch en aesthetisch toegelicht,
hoofdstroomingen in de letterkunde aangewezen en gevolgd, ziekteverschijnselen
opgespoord, richtingen verklaard; kortom, het arbeidsveld is ook hier vol van
werklieden met frissche kracht en jeugdigen moed, die zoeken naar het onbekende.
Of dit zoeken overal door het vinden der waarheid zal worden gevolgd, is eene vraag,
die ik niet aan de orde stel: mijn doel is, bij U opnieuw de overtuiging te wekken,
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dat wij alle reden hebben om zoowel ten opzichte van de studie onzer letterkunde
als van die onzer taal de toekomst met vertrouwen tegen te gaan, en dat wij niet
behoeven te vreezen, dat onze tijd, met name de 40 jaren, die ik U in enkele trekken
teekende, ooit zal worden gekenschetst als onvruchtbaar aan uitstekende voorbeelden
en nuttige werkzaamheid. Veel van hetgeen gedaan werd, zal blijken te moeten
worden overgedaan, doch de juiste methode is - in de hoofdzaken althans - gevonden,
en het gebouw der Nederlandsche taalwetenschap, dat, op deugdelijke grondslagen
opgebouwd, allengs verrijst, zal, wij mogen er van overtuigd zijn, ook voor volgende
geslachten eene bruikbare stichting zijn, waaraan zij in denzelfden geest slechts
zullen hebben voort te bouwen.
Meent niet, MM. HH.! dat het de bedoeling is, het werk, dat nu nog moet worden
gedaan, over te laten aan het nageslacht, terwijl wij zelven nu verder rusten op de
lauweren onzer oudere tijdgenooten. Neen, wij, aan wie de naaste toekomst behoort,
zullen alvast hunnen arbeid voortzetten, opdat naast hunne namen ook de onze, als
die van mannen, waaraan het nageslacht verplichting heeft, met eere mogen worden
genoemd. Doch ten einde een leiddraad of doel te hebben voor uwe wetenschappelijke
werkzaamheid, verlangt gij van mij te weten, wat er dan, na al het reeds verrichte,
al zoo te doen overblijft. Laat ik U dan ook op deze alleszins natuurlijke en
begrijpelijke vraag in korte trekken het antwoord trachten te geven.
Van de studie van het Middelnederlandsch kon ik U veel goeds mededeelen, doch
het spreekt vanzelf, dat op
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dit terrein, gelijk op ieder ander, allerlei gedaan werk reeds nu onvoldoende is en
blijkt te moeten worden overgedaan. Verschillende teksten, vooral die, wier uitgave
dagteekent uit den eersten tijd der ndl. taalwetenschap, zijn niet meer bruikbaar of
niet betrouwbaar genoeg, en hebben eene nieuwe uitgave dringend noodig. Daaronder
behooren, om U enkele voorbeelden te noemen, de veelbesproken Spiegel Historiael
van Velthem, waarvoor wij ons nog altijd met de, op zijn zachtst uitgedrukt, kluchtige
uitgave van Lelong (1727) moeten vergenoegen; de Reinaert, waarvoor van de
bestaande critische hulpmiddelen, in den laatsten tijd met een paar nieuwe nummers
vermeerderd, niet genoeg of niet op de juiste wijze is gebruik gemaakt; de fragmenten
van den Parthonopeüs, door Bormans uitgegeven met veel minder taalkennis en veel
meer fantazie, dan in een uitgever wenschelijk is; de Dietsche Lucidarius, door
Blommaert uitgegeven zonder het Latijnsch oorspronkelijk van Anselmus van
Canterbury, dat hij kende, voor de verbetering van den tekst te doen dienen; de
Nieuwe Doctrinael of Spiegel van Sonden, van Jan de Weert, waarvoor allerlei nieuws
te putten is uit het Leidsche Handschrift; de Brandaen, waarvoor na de onvoldoende
uitgave van Brill uit een literarisch, zoowel als uit een taalkundig en critisch oogpunt,
nog veel moet gedaan worden. Bovendien is er voor de kritiek van Maerlant's Spiegel
Historiael in den laatsten tijd veel nieuws gevonden: twee handschriften der geheele
Eerste Partie; eene bloemlezing uit de Eerste en Derde; nieuwe fragmenten uit de
meest verschillende deelen van het geheele werk; zoodat eerlang de vier 4o deelen
met een vijfde zullen moeten worden vermeerderd, ten einde de uitgave in
overeenstemming te doen
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blijven met den stand der wetenschap. Wanneer ik met de bewerking van dit alles
zoo ver ben gevorderd, dat tot het uitgeven er van kan worden overgegaan, zal U een
voorstel worden gedaan, om daarvoor de noodige gelden uit het fonds beschikbaar
te stellen.
Van het Middelnederlandsche proza is nog lang niet genoeg uitgegeven, en toch
is dit voor de kennis der taal van het hoogste belang: immers de dichters hanteeren
eene taal, die in woordenkeus en zinsbouw niet geheel dezelfde is als de gewone
omgangstaal, welke men veel meer kans heeft in het vroegere proza terug te vinden.
Allerlei handschriften moeten nog worden uitgegeven, allerlei incunabelen wachten
op een herdruk. Wanneer de uitgaven, voor welker begin U straks uit het fonds een
voorloopig crediet zal worden gevraagd, zullen zijn voltooid, zal de hand worden
geslagen aan de uitgave van middelnederlandsch proza, waartoe door Uwe vergadering
reeds vroeger (1876) het besluit is genomen, doch tot heden zonder eenig
noemenswaardig gevolg. Het eerst zal kunnen worden uitgegeven het hs. der reis
van Mandeville, berustende op de boekerij der Universiteits-Bibliotheek alhier,
waarvan wij, gelijk U straks zal worden medegedeeld, allen grond hebben eene
uitgave te verwachten van de hand van ons medelid Cramer te Zwolle.
Ook voor de taal der 16de eeuw, waarvan wij, gelijk U bekend is, eene geschiedenis
der letterkunde bezitten, en die voor een groot deel valt buiten de terreinen, welke
de woordenboeken voor het Middelnederlandsch en voor het Nederlandsch zich
hebben afgebakend, is nog veel te weinig gedaan. Van het Nederlandsch, gesproken
door Marnix, Coornhert, Visscher en hunne oudere tijdgenooten uit de
rederijkersperiode, De Roovere, Van
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Rijssele, De Castelein, Houwaert, Van Ghistele, Van Vaernewijck, Van Mander is
nog veel te weinig partij getrokken.
Een dier oudere tijdgenooten, wiens werken voor een groot deel nog slechts in
handschrift bestaan, Cornelis Everaert, zal vanwege de Maatschappij geheel of
gedeeltelijk worden uitgegeven, als uwe Vergadering kan goedvinden, het daarvoor
straks aan te vragen crediet te bewilligen.
Zelfs van de vier voornaamste dichters der 17de eeuw en hunne tijdgenooten van
den tweeden rang is de taal op verre niet genoeg bekend en ontgonnen. Met
woordenboeken op Hooft en Brederoo is althans een begin gemaakt, doch zij zijn
als niet meer te beschouwen dan als eene eerste wankele schrede op dit terrein, en
waar zijn de lexicographische hulpmiddelen voor Vondel, voor Huygens, voor Cats?
Voor de taalstudie zijn zij onmisbaar: telkens verkeert men, uit gebrek aan
bewijsplaatsen, in het onzekere, of een woord in dien tijd gewoon was of niet, of het
meer dan op ééne plaats voorkomt, of het b.v. door Huygens alleen dan wel ook door
anderen wordt gebruikt. Eveneens ontbreekt ons herhaaldelijk de toelichting van
verschillende woorden, zoowel wat den vorm als wat de eigenlijke beteekenis aangaat,
en ik behoef U dus niet te zeggen, hoe veel onze taalwetenschap aan degelijkheid en
zekerheid zou winnen, indien zij over een volledig lexicographisch apparaat voor de
17de eeuw kon beschikken.
Wat de spraakkunst aangaat, ontbreken ons nog twee belangrijke hulpmiddelen:
eene middelnederlandsche syntaxis, waarin de verschillende tongvallen en tijdperken
nauwkeurig worden uiteengehouden, en eene historische spraakkunst van het
Nederlandsch, beantwoordende aan
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de eischen der tegenwoordige wetenschap. In de overigens voortreffelijke spraakleer
van Brill is veel verouderd, en het onlangs verschenen boekje van Vercoullie geeft
niet meer dan de omtrekken aan. Zoo is ook voor de geschiedenis onzer taal nog niet
veel meer gedaan dan het maken van een begin. De beide uitgegeven werken, daarop
betrekkelijk, bevatten alleen bouwstoffen, doch het gebouw zelf moet nog worden
opgetrokken.
Voor de Nederlandsche tongvallen, de belangrijkste bron voor de kennis der
natuurlijke, niet door overeenkomst gewijzigde taal, is het werk evenmin aan een
einde gekomen. Er zijn - het is waar - verscheidene verzamelingen van dialectwoorden
gedrukt, zooals het beroemde Westvlaamsch Idioticon van De Bo, het Vlaamsche
van Schuermans, het Haspengouwsche van Rutten, het Waasch Idioticon van Joos,
het Hagelandsche van Tuerlinckx, de Proeve van Breda's Taaleigen van Hoeufft,
Molema's Groningsche Volkstaal, Bouman's Volkstaal in Noord-Holland en enkele
kleinere verzamelingen in den Taal- en Letterbode, en in het helaas reeds in zijne
jeugd overleden tijdschrift Onze Volkstaal. Doch er is in dezen nog lang niet genoeg
verzameld. Van vele dialecten of streektalen is zelfs zoogoed als niets opgeteekend,
terwijl toch met ieder jaar, of liever met iederen oude van dagen die sterft, de voorraad
der slechts in dialecten bekende woorden afneemt en inkrimpt, zoodat onze taalkennis
grooter verlies lijdt, naarmate de opteekening langer wordt uitgesteld. En er schuilen
waarlijk voor den taalvorscher schatten in de volkstaal. De oplossing van allerlei
raadselen is daar te vinden; met hetgeen daar schuilt kan men vaak als met een
tooverslag licht doen schijnen op allerlei duistere punten, nevelen doen optrekken,
het tot nog toe verborgene ontdekken. Laat toch ieder lid onzer
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Maatschappij van het groote belang der dialecten overtuigd zijn of worden, en ieder
in zijn kring en overal zijn oor te luisteren leggen voor de woorden, die de schrijftaal
niet kent. Dat hij de aldus opgevangen woorden opteekene en verzamele, en ze aan
de redactie van ons tijdschrift, de Commissie voor taalkunde, inzende. Ons ontbreekt
nog altijd een woordenboek van verouderde en dialectische woorden. Indien slechts
iemand de taak wilde ondernemen om de bestaande dialectwoordenboeken tot één
geheel te verwerken, met bijvoeging natuurlijk der streek, waarin het woord
gebruikelijk is, en hij daarbij opnam al de woorden, welke hij zou vinden in de
werken, genoemd in de ‘ Proeve eener bibliographie der Nederlandsche dialecten’
van Petit, dan konden wij althans over een deel van het nu overal verspreide materiaal
beschikken. En als dan daarbij konden worden gevoegd de bouwstoffen, geleverd
door de leden onzer Maatschappij, die zelf zich op deze wijze voor onze taal
verdienstelijk zouden maken, en dubbel, indien zij ook anderen hiertoe opwekten,
dan zouden wij het groote doel nabij kunnen komen. Mogen deze woorden zoowel
bij U, die ze hoort, als bij de afwezige leden, die ze later zullen lezen, niet zonder
uitwerking blijven!
Ook voor een ander hoogst belangrijk punt, de dialecten betreffende, is nog veel
te doen, nl. het bepalen van de grenzen der tongvallen. Nog altijd ontbreekt ons eene
dialectische kaart van ons vaderland, waarvoor eenige jaren geleden de bouwstoffen
zijn verzameld ten gevolge van het loffelijk initiatief van het Aardrijkskundig
Genootschap. Weliswaar is er uitzicht op de verwezenlijking van het schoone
voornemen, doch op dit oogenblik kan ik eene tongvallenkaart van Nederland nog
slechts noemen onder de desiderata. Evenmin is nog verre van
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geëindigd het opsporen der verhouding van de dialecten tot de algemeene taal, zoowel
van Zuid- als van Noord-Nederland; het aandeel, dat ieder der voornaamste tongvallen
gehad heeft aan hare vorming, het aanwijzen van dien invloed niet alleen op haren
woordenschat, maar ook op den vorm harer woorden, hare grammatische en
syntactische eigenaardigheden enz.; kortom, voor het hoogst belangrijke onderwerp
‘schrijftaal en spreektaal’ moeten nog van verschillende richtingen bouwstoffen
worden bijeengebracht.
Niet minder is dit het geval voor de verklaring van spreekwoorden, spreekwijzen,
spreekwoordelijke en staande uitdrukkingen, uit vroegeren en lateren tijd. Een boek
als Borchardt's ‘ Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund’
ontbreekt ons tot heden. Ook hier kan nog niet meer worden gezegd, dan dat voor
dit onderwerp bruikbare bouwstoffen zijn geleverd. Telkens stuit men op
moeilijkheden en moet men met een vraagteeken eindigen. Uit onze pamfletten en
kluchten, en ook uit de Middelnederlandsche schrijvers moet nog veel meer worden
opgedoken en opgezameld: ik houd mij overtuigd, dat daar de oplossing van allerlei
raadselen te vinden is. Zoo moet ook nog veel meer licht opgaan over onze geslachtsen plaatsnamen, almede eene belangrijke bron voor de vermeerdering onzer taalkennis.
Met dit doel moet men Middeleeuwsche charter- en oorkondenboeken doorlezen en
excerpeeren; de op deze wijze gevonden vormen met elkander vergelijken, zooals
dit is geschied in de ‘ Nomina Geographica’, door het Aardrijkskundig Genootschap
uitgegeven, om alzoo tot den oorspronkelijken, of althans oorspronkelijksten, vorm
te geraken. Voor de geslachtsnamen moeten de aldus verkregen uitkomsten worden
vergeleken met den inhoud
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der reeds uitgegeven namenboeken: daarbij kan ook Joan Winkler's boek ‘ De
Nederlandsche Geslachtsnamen’ goede diensten bewijzen.
Nog één onderwerp wil ik U noemen, dat evenzeer onze letterkunde betreft als
onze taal, nl. den invloed onzer dichters en schrijvers op het Nederlandsch. Hier moet
zoogoed als alles nog gedaan worden: alleen voor Bilderdijk hebben wij het bekende
prijsantwoord van De Jager, dat voor hen, die zich aan een dergelijk onderzoek
zouden willen wijden, tot leiddraad en voorbeeld kan dienen. Hier is een ruim veld
van nuttige en vruchtbare werkzaamheid nog nagenoeg onontgonnen. En is het geen
aantrekkelijk onderwerp, na te gaan welk aandeel Marnix en Hooft, Vondel en Cats,
Wolff en Deken, Van der Palm en Douwes Dekker hebben gehad in de vorming en
ontwikkeling onzer taal? Zou het niet de moeite loonen, na te gaan, in hoeverre men
de sporen van den invloed der Nieuwe-Gidsrichting reeds nu op onze hedendaagsche
taal kan nagaan, en de vraag te beantwoorden, wat er van zal blijven, wat weder even
snel zal verdwijnen als het is opgekomen? En niet alleen van hen, die ik noemde,
kan de taal uit dit oogpunt met vrucht worden bestudeerd; wil men eene enger
afgebakende taak, dan neemt men een schrijver van eene minder omvattende
werkzaamheid en brengt zijne grammatische en stilistische eigenaardigheden, zijne
afwijkende of ongemeene woordvormen en woorden bijeen, en men kan verzekerd
zijn, nuttig werk te doen, waaraan het nageslacht iets zal hebben en waardoor men
een steen aanbrengt voor het grootsche gebouw der wetenschap, door onze
Maatschappij beschermd.
Ziet hier, MM. HH.! eene lange lijst van nog ongedaan werk. Men zal wellicht er
bij zich zelven aan
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toevoegen: ‘alleen voor taalgeleerden in engeren zin.’ Ik zal dit niet ontkennen; doch
kondt gij iets anders van mij verwachten? Mijn doel was geen ander, dan de richting
aan te wijzen, waarin naar mijne meening de Maatschappij met vrucht kan blijven
werken, zonder het epitheton ‘verouderd’ te behoeven te vreezen. En nu doen
sommigen het werk, waarvoor hunne krachten berekend zijn, en anderen maken het
mogelijk door hunnen geldelijken steun. Zoo is het in iedere Maatschappij: de onze
behoeft daarop geene uitzondering te maken. En al is het eene bescheiden taak, het
is althans iets, bij te dragen voor het tot stand komen van wetenschappelijk werk, en
voor eene boekerij, die daarvoor eene onmisbare behoefte is. Wil men meer doen
dan dit, dan vindt men daartoe ruimschoots de gelegenheid in de onderwerpen,
aangewezen in mijne boven ontwikkelde beschouwingen, waarmede ik het gepast
vond deze 126ste vergadering der Maatschappij te openen.
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Bijlage II.
Verslag van den tijdelijken Secretaris.
MM. HH.!
Als waarnemend Secretaris heb ik de eer een oogenblik Uwe aandacht te vragen, om
naar gewoonte mededeeling te doen van de lotgevallen der Maatschappij in het
afgeloopen jaar.
Zij heeft sedert de vorige Algemeene Vergadering zware verliezen geleden. Niet
minder dan zeventien gewone leden en één eerelid werden haar door den dood
ontnomen. Het zijn de Heeren Dr. Mr. H. ter Haar Bz. te Amsterdam, Jhr. C.A. van
Sypesteyn te 's-Gravenhage, Dr. G.A.N. Allebé te Amsterdam, J.H. Hooijer te
Arnhem, Mr. G. Diephuis te Groningen, Mr. C.H.B. Boot te 's-Gravenhage, C. Ed.
Taurel te Amsterdam, P. du Rieu Jr. te Leiden, Mr. J. Dirks te Leeuwarden, Dr. J.
van Leeuwen te Amsterdam, Mr. H.D. Levyssohn Norman te 's-Gravenhage, Dr.
G.D.J. Schotel te Leiderdorp, J. Hoek te Kampen, J. Ph. Koelman te 's-Gravenhage,
J.W. Brouwers te Bovenkerk, Mr. N. de Roever te Amsterdam en Mr. J.T. Buys te
Leiden. Het staat niet aan mij, MM. HH.! in eene beoordeeling te treden van de
beteekenis der overledenen op verschillend
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gebied. U allen is bekend, welke verliezen door hunnen dood de kunst, de
kunstgeschiedenis, de geschiedenis en oudheidkunde, de penningkunde, het
archivariaat, de bellettrie, de Latijnsche dichtkunst, de welsprekendheid, de staatkunde
en zoo vele andere zaken hebben geleden.
Bovendien ontvielen haar twee buitenlandsche Leden, F.C.J. van Goens te Parijs,
vroeger predikant bij de Waalsche Gemeente alhier, en Karl Hirsche te Hamburg,
de even geleerde als kritische schrijver over het vraagstuk aangaande den auteur der
‘Imitatio Christi’.
Eindelijk moet ik U nog noemen den naam van den man, aan wien reeds door den
Voorzitter hulde is gebracht, dien van ons Eerelid Matthias de Vries. Over hetgeen
hij voor onze Maatschappij is geweest en heeft gedaan, behoeft in dit verslag niet
opnieuw te worden gesproken; doch één punt mag ik niet verzwijgen, omdat daaruit
opnieuw blijkt, welk een goed hart hij steeds der Maatschappij heeft toegedragen,
nl. dat hij bij uiterste wilsbeschikking ten behoeve van haar Fonds heeft vermaakt
eene som van ƒ 500.- Wij brengen hem ook hiervoor de hulde onzer erkentelijkheid.
Van verscheidene der genoemde overledenen zijn de levensberichten reeds gedrukt;
van andere worden zij te gemoet gezien. Eerlang - in het najaar - zal U de bundel
worden toegezonden, waarin aan de verdiensten dier afgestorven leden onzer
Maatschappij op waardige wijze recht zal worden gedaan. Gij zult er misschien
enkele onder missen, omdat hunne levensschets eerst in een volgenden bundel zal
kunnen worden opgenomen; van sommige ook zal in het geheel geen levensbericht
in de werken onzer Maatschappij verschijnen; nu en dan nl. wordt aan het Bestuur
de uitgedrukte wensch
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van een overleden lid overgebracht, dat er van hem geen biographie zal worden
geschreven. Het Bestuur eerbiedigt steeds, gelijk Gij begrijpt, dien wensch; van de
straks genoemden is een soortgelijk verzoek ingekomen betreffende de leden Van
Sypesteyn, Hooijer en Van Goens. Het ligt dus niet aan het Bestuur, dat er prijs op
stelt dit te verklaren, indien er van deze leden geen levensbericht in de werken der
Maatschappij wordt opgenomen.
In de eerste maandelijksche Vergadering op 7 October 1892 werd Dr. J. Verdam
tot Voorzitter gekozen, die zijne taak aanvaardde met een woord van hulde aan de
nagedachtenis van het afgestorven eerelid Dr. Matthias de Vries, gedurende eene
lange reeks van jaren de ziel der Maatschappij. Daarna werd besloten dat de
betrekkingen van Secretaris en Bibliothecaris, die gedurende eenige jaren, niet altijd
ten voordeele van het omvangrijk beheer der bibliotheek, waren vereenigd, zouden
worden gesplitst en dus door twee dignitarissen worden bekleed. Volgens besluit der
jaarlijksche Vergadering werden toen voor gemelde betrekkingen benoemd, tot
tijdelijk Bibliothecaris Dr. J.W. Muller en tot tijdelijk Secretaris hij, die de eer heeft
op dit oogenblik tot U te spreken. Verder werd tot lid der historische Commissie
benoemd Dr. W. Pleijte, en tot lid der taalkundige, die dit jaar weder geregeld hare
vergaderingen heeft gehouden, Dr. J. Verdam.
De maandelijksche Vergaderingen vonden geregeld plaats. In die van November
deed de Voorzitter eenige taalkundige mededeelingen, waarvan de inhoud te vinden
is in de laatste aflevering van het Tijdschrift der Maatschappij.
In die van December sprak Prof. van Manen over de pleitrede van Aristides ten
voordeele der Christenen,
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toen keizer Hadrianus in 125 of 126 Athene bezocht.
De Heer Mr. N. de Roever van Amsterdam, thans helaas reeds overleden, hield
in Januari eene voordracht over ‘Het Amsterdam der 17de eeuw’, waarbij hij zich
bediende van eene verzameling prenten, gegraveerd in 1660 door Jacob van Meurs
en van een platten grond van Corn. Anthonissen, die eene voorstelling geeft van de
stad omstreeks 1540.
In de vergadering van Februari voerde Prof. Fruin het woord over ‘De 17
Provinciën’, welke verhandeling U zeker reeds bekend is uit de laatst verschenen
aflevering der ‘Bijdragen voor vaderlandsche geschied- en oudheidkunde’.
In Maart werden drie kleine voordrachten gehouden. Dr. J.W. Muller bracht
vooreerst een vliegend blad uit het laatst der 16de eeuw ter tafel, aan de Maatschappij
ten geschenke gegeven door Mr. J.A. Feith te Groningen, inhoudende een lyrisch
gedicht, waarschijnlijk door landsknechten opgesteld, en een paar stichtelijke liederen;
ten tweede Nieuwlandiana, waaronder een boekje met aanteekeningen en gedichten
uit P. Nieuwland's jeugd. Daarna toonde Prof. Cosijn, naar aanleiding van het artikel
‘toovenaar’ aan, dat de etymologische woordenboeken in den regel het groote publiek
niet voldoende op de hoogte brengen der woordafleiding, waarna de Voorzitter een
drietal middelnederlandsche woorden en woordfamiliën verklaarde, namelijk 1o.
solen, dat in verschillende Germaansche talen heeft bestaan in de beteekenis van
‘besmetten, bezoedelen’ en voortleeft in 't Nederl. zeulen; 2o. ladiken, het weghalen
en op den kant verzamelen van allerlei vuil uit slooten en 3o. kuwen, een mnl.
werkwoord, dat ‘kuipen’ beteekent. Ook aangaande de twee laatste woordafleidingen
zult Ge U herinneren,
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ze reeds in het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde te hebben aangetroffen.
Op 7 April kwam Mr. A. Telting uit 's-Gravenhage over, om eene zeer uitvoerige
en belangrijke voordracht te houden over tochten naar Chili in de 17de eeuw, uitgaande
van de Oost- en West-Indische Compagnieën, met het doel om handelstractaten van
Nederland met genoemd land tot stand te brengen.
De Vergadering van Mei eindelijk was als gewoonlijk gewijd aan de voorbereiding
der Algemeene Vergadering van heden.
Zietdaar, M. H! het weinige dat Uw tijdelijk Secretaris U had mede te deelen. Wat
door de Maatschappij verder is verricht, zal U blijken uit de mededeelingen van den
Bibliothecaris en van de verslaggevers der beide Commissiën.
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Bijlage III.
Verslag van den waarnemenden Bibliothecaris.
MM. HH.!
Verleent mij, als waarnemenden Bibliothecaris, eenige oogenblikken Uwe aandacht
voor het verslag van den staat onzer Boekverzameling.
In het afgeloopen jaar is onze Boekerij wederom aanmerkelijk uitgebreid, zoowel
door schenking en ruil als door aankoop: behalve het groot aantal geregeld inkomende
genootschaps- en vervolgwerken valt eene aanwinst te vermelden van omstreeks 400
nummers aan boeken en 26 aan handschriften.
Dat de g e s c h e n k e n telken jare een zoo gewichtig deel van den aanwas vormen
is een verblijdend teeken van het aanzien, dat onze Bibliotheek hier te lande en in
den vreemde geniet. Onder de namen van hen, aan wier mildheid wij gedurende dit
jaar in 't bijzonder dank verschuldigd zijn, sta ook hier, met eene eerbiedige hulde
aan zijne nagedachtenis, vooraan die van Matthias de Vries: van zijne liefde voor
onze Maatschappij gaf hij ons een laatste blijk door, behalve de straks vermelde
bijdrage tot het vaste Fonds, aan onze Boekerij te vermaken zijn geheel volledig
exemplaar van Herrig's Archiv für das Studium der neueren
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Sprachen, eene kostbare reeks van 88 deelen, gelijkelijk gebonden in de welbekende
keurige banden waardoor de bibliotheek van De Vries almede vermaard was. Een
der voornaamste organen der moderne philologie zal dus, dank zij der mildheid van
wijlen ons eerelid, niet langer onder onze tijdschriften ontbreken. Zijne zonen, Dr.
S.G. en Mr. J.H. de Vries, voegden aan dit belangrijk geschenk later nog uit de
nalatenschap huns vaders een aantal fragmenten van handschriften toe, bevattende
gedeelten van Middelnederlandsche dicht- en prozawerken. Zij deden dit in
overeenstemming met de meermalen door den overledene uitgesproken overtuiging,
dat de Bibliotheek onzer Maatschappij de aangewezen plaats is om dergelijke
brokstukken, die anders zoo licht tot onherstelbare schade voor de wetenschap zoek
raken of geheel verloren gaan, te verzamelen en te bewaren. Moge in deze overtuiging
meer en meer gedeeld worden door allen die zulke fragmenten in hun bezit hebben
of krijgen! Later gewerd ons uit dezelfde handen nog eene opmerkelijke verzameling
oorspronkelijke en latere uitgaven van gedichten, redevoeringen enz. van Pieter
Nieuwland, waarbij eenige eigenhandig geschreven verzen en rijmen, meerendeels
uit zijne jeugd, benevens verschillende gedrukte en geschreven stukken, tot hem
betrekkelijk; een en ander, afkomstig van Nieuwland's vrienden Abraham en Jeronimo
de Vries, sluit zich eigenaardig aan bij de nagelaten wis- en natuurkundige papieren
van dezen dichter-geleerde, welke in de Universiteits-Bibliotheek alhier bewaard
worden.
Als schenkers van belangrijke bijdragen mogen voorts genoemd worden de HH.
J.H. van den Bosch, J.A. Feith, P. du Rieu jr. (sedert overleden), W.N. du Rieu, en
ten slotte wederom, gelijk in vorige jaren, de Lees-
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kamer der Sociëteit Amicitia alhier. Nog zij hier gewag gemaakt van eenige
toevoegselen op het legaat van Prof. J. de Wal (ten vorigen jare vermeld in het verslag
van den toenmaligen waarnemenden Secretaris), van eene verzameling brieven en
papieren uit de nalatenschap van J.W. Holtrop, ons door zijne familie geschonken
en - voor de laatste maal - van de schenking der ontbonden Vereeniging van
Nederlandsche Letterkundigen, waaruit nog enkele standaardwerken over de
middeleeuwsche Britsche romans zijn aangekocht. Het is hier de plaats om onze
erkentelijkheid uit te spreken jegens Prof. Ten Brink, aan wiens initiatief en latere
bemoeiingen onze Maatschappij deze eigenaardige vermeerdering van haren
boekenschat zeker in de eerste plaats te danken heeft.
Van vele leden ontving de Boekerij wederom een exemplaar ten geschenke van
door hen geschreven of uitgegeven boeken en opstellen. Hun allen zij bij dezen
opnieuw de dank der Maatschappij gebracht. In 't bijzonder stelden wij het op prijs,
dat ons buitenlandsch lid Klaus Groth ons de uitgave zijner verzamelde werken,
zoowel Nederduitsche als Hoogduitsche, toezond. Mogen zij die tot dusverre
verzuimden van hunne belangstelling in onze Maatschappij op deze wijze blijk te
geven, gaan beseffen dat de werken harer leden, althans voor zoover zij behooren
tot het gebied der Maatschappij, in hare Bibliotheek volledig bijeen behooren te zijn!
In vele gevallen kan onze Boekerij a a n s p r a a k maken op een present-exemplaar,
t.w. wanneer een geschrift is samengesteld met behulp van hare boeken of
handschriften. Onze Bibliotheeks-commissie heeft dan ook niet geschroomd deze
verplichting, evenals op verschillende andere bibliotheken gebruik is, uitdrukkelijk
als zoodanig op de nieuwgedrukte uitleenbriefjes te vermelden.
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Eene herinnering hieraan zal, naar wij vertrouwen, in geval van verzuim voldoende
zijn om aan onze Boekerij zoodanig geschrift te doen geworden. Het spreekt vanzelf
dat deze verplichting niet alleen voor de leden, maar voor alle personen geldt, die
onze Bibliotheek raadplegen.
Aan de r u i l i n g met binnen- en buitenlandsche genootschappen hebben wij
opnieuw, behalve de gewone tijdschriften en andere vervolgwerken, menig belangrijk
boekwerk te danken: ik behoef slechts te wijzen op het 5de deel der monumentale
uitgave van Christiaan Huygens' werken door de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen, op de lijvige publicatiën der Koninklijke Vlaamsche Academie, en
op Van Helten's Altostfriesische Grammatik die wij van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde alsnog ontvingen.
Met verschillende buitenlandsche genootschappen zijn in dit jaar nieuwe
betrekkingen aangeknoopt of oude hersteld, die onzer Boekerij in ruime mate ten
goede zijn gekomen. Behalve het Institut für österreichische Geschichtsforschung
en de Litauisch-Litterarische Gesellschaft, die reeds in het vorige jaar met ons in
ruilbetrekking traden, wensch ik hier inzonderheid enkele Skandinavische
genootschappen te vermelden: het Noorsch Museum te Stockholm (Nordiska Museet),
dat fraaie afbeeldingen van voorwerpen, gebouwen enz. met tekst uitgeeft, het
Genootschap voor humanistische wetenschappen te Upsala (Humanistiska
Vetenskapssamfundet), dat ons belangrijke philologische en bibliographische uitgaven
heeft geschonken, o.a. de beroemde: Nieuwere Bijdragen tot de kennis der Zweedsche
streektalen en van het Zweedsch volksleven ( Nyare Bidrag till kännedom om de
svenska landsmålen och svenskt folklif), en het Zweedsch Gezelschap voor oude
letterkunde te Stockholm (Svenska
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Fornskrift Sällskapet), dat ter aanvulling van de in onze Bibliotheek aanwezige serie
zijner werken de sedert 1886 door hen uitgegeven oude Zweedsche teksten, benevens
de sedert 1884 verschenen afleveringen van het belangrijke Woordenboek van het
middeleeuwsch Zweedsch heeft gezonden. Ook met het Comité flamand de France
te Belle (Bailleul) zijn wij weder in betrekking gekomen, hetgeen ons in de
gelegenheid heeft gesteld de reeks zijner uitgaven te completeeren. Hetzelfde hopen
wij weldra te kunnen doen ten aanzien van de Société d'émulation pour l'étude de
l'histoire et des antiquités de la Flandre te Brugge, en van den Verein für
niederdeutsche Sprachforschung, welks uitgaven reeds te lang ten deele in onze
Boekerij gemist werden.
Van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging ontvingen wij een nummer,
met de toezegging van geregelde voortzetting, van het sedert vele jaren verschijnende
Zuid-Afrikaansche Tijdschrift. Mettertijd hopen wij in staat te zijn ook de
Zuidafrikaansche literatuur, uit het oogpunt van taal en nationaliteit van zoo
eigenaardig belang, meer en meer aan te vullen. Terloops zij hier medegedeeld dat
het overschot der boeken, indertijd door de daartoe benoemde Commissie uit onze
Maatschappij voor de Staatsbibliotheek te Pretoria bestemd, thans aan Prof. Spruyt
is gezonden ten behoeve der schoolbibliotheken in Zuid-Afrika.
Eindelijk is er bij verschillende gelegenheden heel wat a a n g e k o c h t , niet alleen
uit het gebied der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde en geschiedenis, maar
ook uit dat der algemeen-Germaansche philologie, een vak dat in onze Boekerij nog
altijd schraal vertegenwoordigd is: hier zijn niet alleen enkele leemten, maar groote
gapingen aan te vullen. Vermelding verdient o.a.
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de aanwinst van enkele Zuidnederlandsche idiotica, van de laatste uitgaven der
English Dialect-Society, en de inteekening op Herrig's Archiv (ten vervolge op de
ons door De Vries gelegateerde reeks) en op het Literaturblatt für germanische und
romanische Philologie.
Vooral op de veiling der bibliotheek van De Vries was onze aandacht gevestigd;
met het oog hierop was door het Bestuur dan ook een ruimer crediet voor de Boekerij
op de begrooting uitgetrokken. Inderdaad konden wij voor een niet onbelangrijk
bedrag aankoopen doen uit deze rijke en keurig onderhouden verzameling. Ik wijs
hier b.v. op eene reeks uniform gebonden uitgaven van brieven van en aan de
gebroeders Grimm, enkele oudere Deensche en Zweedsche woordenboeken, een der
oudste Latijnsch-Nederlandsche woordenboeken ( Gemma vocabulorum), de oudere
jaargangen van het Westvlaamsch tijdschrift Loquela, eene éénige verzameling van
overdrukken, gelegenheidsverzen en verspreide opstellen van Alberdingk Thijm,
voorts een en ander uit de Germaansche philologie, benevens enkele Latijnsche en
Oudfransche teksten die, door hun inhoud nauw verwant met onze
Middelnederlandsche letterkunde, bij ons niet mochten ontbreken, en eindelijk eenige
afschriften, meerendeels door De Vries genomen, van Middelnederlandsche
dichtwerken.
Dat onze boekverzameling zich in goeden staat bevindt behoef ik ten slotte
nauwelijks te verzekeren: wij weten sedert lang dat Directie en beambten der
Universiteits-Bibliotheek bij het onderhoud en beheer nauwelijks eenig onderscheid
maken tusschen hare en onze boeken. Een woord van dank voor die goede zorgen
moge hier zijne plaats vinden.
Het groot aantal boeken en handschriften, dat ook in dit jaar wederom uit onze
Boekerij is uitgeleend, en het
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druk gebruik, dat er op de Universiteits-Bibliotheek van wordt gemaakt, niet alleen
door onze leden maar ook door andere personen, vooral studenten en onderwijzers,
is wel de beste rechtvaardiging - mocht die noodig blijken - van de aanzienlijke
uitgaven en de vele zorgen, door onze Maatschappij sedert jaren aan hare Bibliotheek
te koste gelegd. In onze Boekerij, buiten kijf de rijkste, volledigste verzameling op
het gebied der ‘Nederlandsche taal-, letter-, geschied- en oudheidkunde’, vinden de
beoefenaars dier vakken, meer en beter dan ergens elders, al datgene bijeen wat zij
voor hunne studiën behoeven: een voorrecht dat wellicht niet altijd op den rechten
prijs wordt geschat.
Moge onze Bibliotheek door de mildheid van alle leden, door uitbreiding der
betrekkingen met andere genootschappen en door oordeelkundigen aankoop steeds
meer in staat gesteld worden hare roeping te vervullen, de rijke mijn, de krachtige
steun blijven voor de Nederlandsche philologie, in den ruimeren zin van dit woord.
J.W. MULLER.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij is vermeerderd door I. GESCHENKEN.
A. HANDSCHRIFTEN.
Familie van wijlen J.W. H o l t r o p .
Afschriften van vijf gedichten van E.A. BORGER en van drie andere, hem
betreffende.
Bundel met brieven en stukken, betrekkelijk de uitgave van het Driemaandelijksch
Tijdschrift, uit de jaren 1836 v.v.; daaronder brieven van J.R. THORBECKE, G.J.
MULDER, H.W. TYDEMAN, J. GEEL, C. PRUYS VAN DER HOEVEN enz.
J. Ve r d a m .
JACOB VAN MAERLANT, Der Naturen Bloeme. Afschrift door F.H.G. VAN ITERSON
van het Haagsche Hs., voorzoover dat van het Leidsche verschilt. 50 blz. papier 4o.
S.G. d e V r i e s en J.H. d e V r i e s .
Twee dubbele strooken perkament, bevattende fragmenten uit den Roman van
Cassamus, uitg. d.E. VERWIJS (zie zijne Inleiding blz. xv).
Twee dubbele strooken perkament, bevattende fragmenten uit MAERLANT'S
Alexander, door SNELLAERT vermeld als ‘Amsterdamsche fragmenten’ (zie de
facsimile's in zijne uitgave, dl. II, 156 en 215).
Fragment uit het gedicht ‘Van Vrouwen ende van Minne’, uitg. d.E. VERWIJS (zie
zijne Inleiding, blz. XVII). 1 bl. perk. kl. fol.
Twee dubbele bladen perkament, behelzende: 1o. de fragmenten eener Nederl.
vertaling van den roman van Barläam ende Josaphat uitg. d.M. DE VRIES in DE
JAGER'S Taalk. Magazijn IV, 1-94, en later opnieuw in MAERLANT'S Sp. Hist. II7,
1-39); 2o. een fragment uit den Leekenspiegel (zie M. DE VRIES in DE JAGER'S Taalk.
Mag. IV, 281-284).
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S.G. d e V r i e s en J.H. d e V r i e s .
Twee bladen van een nog niet bekenden ridderroman; perkament 4o.
Negen dubbele en een enkel blad perkament 4o, bevattende fragmenten van een
Mnl. prozawerk, blijkens het onderschrift der ‘Tafele’ getiteld: ‘Der moniken Spiegel’.
Een middendoorgeknipt blaadje perkament 8o, bevattende ‘Een onbekende
monorime’, een gedicht ‘Niemen mach tween heeren dienen’, en een gedicht ‘Swigen
brinct vele rusten in’, te zamen onder deze titels uitgegeven door J. VERDAM in het
Tijdschr. v. Ned. taalen letterk. XI, 285-296.
Een blad perkament 4o, bevattende: ‘Een onbekend gedicht over de hemelteekenen’,
onder dezen titel uitgeg. door J. VERDAM, t.a.p. XI, 299-305.
Een dubbel blad perkament 4o, bevattende fragmenten uit den Leekenspiegel.
Een blad perkament fol., bevattende fragmenten uit den Rijmbijbel.
Een dubbel blad perkament fol., bevattende fragmenten uit den Rijmbijbel (ander
Hs.).
Twee bladen perkament fol., bevattende fragmenten uit den Rijmbijbel (ander
Hs.).
Opschrijfboekje, bevattende ‘Korte Rijmen en Verzen’ door P. NIEUWLAND 1772
(naar 't schijnt eigenhandig) 8o.
Schrijfboek in 4o, bevattende ‘Onuitgegeven Gedichten van PIETER NIEUWLAND,
waarvan sommige met zijn eigen hand geschreven’.
Vijf opschrijfboekjes, bevattende aanteekeningen door P. NIEUWLAND geschreven
over: 1. Algebra. 2. Homeri Ilias A. 3. Horatius (college van Tollius). 4. Platonis
Menon. 5. Platonis Phaedon et Xenophontis Hieron.
Doctorale bul, aan P. NIEUWLAND 21 Sept. 1793 bij zijne benoeming (eershalve)
tot doctor in de philosophie uitgereikt.
Bundel stukken van en over P. NIEUWLAND, benevens eenige documenta vitae,
met inhoudsopgave; te zamen in één band 4o. vereenigd.
Bundel stukken van en over P. NIEUWLAND, met portretten, facsimile's enz.,
volgens inhoudsopgave, te zamen in één 8o band vereenigd. Hierin o.a.:
P. NIEUWLAND, Gedichten. Amst. 1788.
- Nagelaten Gedichten. Haarl. 1797.
- Gedichten en Redevoeringen. Amst. 1824.
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P. NIEUWLAND, Nagelaten Gedichten. 3de dr. Haarl. 1827.
J.H. VAN SWINDEN, Lijkrede op P. Nieuwland. Amst. 1795.
Bundel stukken van en over P. NIEUWLAND, te zamen in één 8o band vereenigd,
voornamelijk bestaande uit oorspronkelijke uitgaven der eerste gedichten in
genootschapswerken enz. Hierbij eenige dagbladen en brieven enz. betrekkelijk
gedenkfeesten ter eere van Nieuwland.

B. BOEKEN.
W.M.H. A n t e n .
- Het Nieuw-Malthusianisme in een nieuw licht bezien. Amersf. 1890.
- Het gevecht te water bij de verdediging van ons land. Nijm. 1890.
- Het verachtelijke en verderfelijke van het duel. Amersf. 1892.
- Eenige schoteltjes lichte kost voor officieren toebereid. Amersf. 1893.
W.H. d e B e a u f o r t .
- Geschiedkundige opstellen. 2 dln. Amst. 1893.
T.H. d e B e e r .
- Geschiedenis d. Nederlandsche Letteren 1880-1890. Culemb. 1892.
G.E. LESSING, Nathan de Wijze. Metrische vertaling met nieuwe omvangrijke
Nathanstudiën door -. Culemb. 1892.
Noord en Zuid, XV, 3-6, XVI, 1, 2. Culemb. 1892-93.
B e s t u u r v a n h e t S i n t -A n t h o n y -G a s t h u i s t e L e e u w a r d e n .
Geschiedenis van het Sint-Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. Leeuw. 1893.
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k te 's-G r a v e n h a g e .
Catalogus van de Pamfletten-verzameling, berustende in de Koninklijke
Bibliotheek, bewerkt door W.P.C. KNUTTEL. II, 1. 's-Gravenh. 1892.
- Verslag over den toestand der Kon. Bibl. 1891. 's-Gravenh. 1892.
P.J. B l o k .
- De Jezuieten. Gron. 1893.
A.C. B o n d a m .
Verslag omtrent de oude Gemeente- en Burgerlijke-standsarchieven in
Noord-Brabant. Juni 1892.
R. v a n B o n e v a l F a u r e .
- Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht. Leid. 1893.
J.H. v a n d e n B o s c h .
DE BEAUFORT, La république Romaine ou plan général de l'ancien gouvernement
de Rome. 2 tom. La Haye 1766.
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J.H. v a n d e n B o s c h .
W.G. BOELE, Eenige blikken in het verleden, het heden en de toekomst van
Kampen, voornamelijk met het oog op de bedijking langs zee. Zwolle 1882.
J.W. BUSSINGH, Feestzangen voor het Koninklijke huis. Haarl. 1817.
A. DOYER, Invallende gedachten. 2de stukje. Zwolle 1824.
M. VAN GEUNS, De staatkundige handhaving van der ingezetenen gezondheid en
leven. Uit het Lat. d.H.A. BAKE. Amst. 1801.
W. GOEREE, De kerklijke en wereldlijke historien uyt d'aaloude aardbeschryving
en uytgezogte Gedenkpenningen opgehelderd. Leyd. 1730.
C. HAMMONIÈRE, Vocabulaire français et russe. Par. 1815.
J. HÜBNER e.a., Algemeene geographie of beschrijving des geheelen aardrijks. 6
dln. Amst. 1769.
JOVET, L'histoire des religions de tous les royaumes du monde. 4 tom. Par. 1710.
J. TER PELKWIJK, Tijdrekenkundige verhandeling dienende ter bevestiging en
verklaring van eene tijdrekenkundige tafel voor de geschiedenis der Israelieten en
andere Aziatische volken enz. Zwolle 1818.
J.C.M. RADEMACHER, Grondbeginselen der algemeene geleerdheid. Amst. 1792.
J.W. REDHOUSE, The Turkish campaigner's vade-mecum of Ottoman colloquial
language. Lond. 1855.
W. ROBERTSON, The history of Scotland. 2 vol. Lond. 1787.
De nieuwe koninklijke secretaris of handboek voor alle standen. Dordr. 1817.
A.C.W. STARING, Poëzie, uitg. d.J.H.V.D. BOSCH. Zwolle (1892). 8o. (Zwolsche
herdrukken. VII.)
Volkslees- of onderwijzershandboek. 2 dln. Amst. 1808.
W. DE VOS, Verhandeling over het huwlijk enz. Z.p. 1771.
(P. DE WAKKER VAN ZON), Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der kruisvaarten
in hare betrekking tot ons vaderland, door P.D.W.V.Z. 's-Gravenh. 1818.
Eene verzameling brochures over watergeneeskunde.
P. v a n d e n B r a n d e l e r .
- De Groote of St.-Jacobskerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenh. 1893.
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C.W. B r u i n v i s .
- Over Alkmaarsche geschiedboeken en geschiedschrijvers. Alkm. 1892.
Commissie voor de Bibliotheek en het Archief van
Rotterdam.
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. I. De Regeering van Rotterdam
1328-1892, bewerkt door J.H.W. UNGER. Rotterd. 1892.
Commissie voor de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
Catalogus van de pamfletten, tractaten enz., aanwezig in de Provinciale Bibliotheek
van Zeeland, bewerkt door J. BROEKEMA. I. 1568-1795. Middelb. 1892.
H.J. C o u v é e .
FEITH, Le Tombeau, etc., trad. par A. CLAVAREAU. Brux. 1827.
D i r e c t e u r v a n h e t H u i s -A r c h i e f e n d e B i b l i o t h e e k d e r
Koningin.
Afstamming van H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, uit de Walramsche
en de Ottonische linie van het Huis van Nassau.
J.I. D o e d e s .
- De Zuid-Hollandsche Predikanten-Vereeniging, in het licht der geschiedenis.
Rotterd. 1892.
S.C. v a n D o e s b u r g h .
M. BUYS, Twee maanden op Borneo's Westkust. Leid. 1892.
TH. HOVEN, Beter zoo. Leid. 1893.
LEVERTIN-WIJSMAN, De vijanden der samenleving. Leid. 1892.
Los en Vast 1892, 2-4; 1893, 1. Leid. 1892-93.
C h . M. D o z y .
't Vermeerdert wonderlijck Leven van … Aesopus. Nieuwelycks uyt de Latijnsche
Taele overgeset, gelyck oock al de Fabulen enz. Waer by oock gevoeght is, 't verhaal
des bloedigen Oorlogs tusschen de Muysen en de Kick-Vorsschen enz. Amst. 1721.
H.J. E y m a e l .
C. HUYGENS, Zedeprinten, met inleiding en aanteekeningen uitg. door -. Gron.
1891.
J.A. F e i t h .
Vliegend blad met 3 volksliederen uit het einde der 16de eeuw.
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R. F r u i n .
Bijdragen v. Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde. 3de Rks. VII, 2-3. 's-Gravenh.
1892.
R. F r u i n ThAz.
Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie Utrecht
1892. Utr. 1892.
Gemeentebestuur van Leiden.
Verslag over 1892. Leid. 1892.
R e d a c t i e v a n ‘D e G i d s .’
De Gids 1892, 7-12, 1893, 1-6. Amst. 1892-93.
K. G r o t h .
- Gesammelte Werke. 4 Thle. Kiel u. Leipz. 1893.
A.G. v a n H a m e l .
JEHAN LE FÈVRE DE RESSON, Les Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce
(poèmes français du XIVe siècle). Ed. crit. par -. I (Textes français et latin des
Lamentations). Par. 1892.
A. H a z e l i u s .
H.A. RING, Skansen och Nordiska Museets anläggningar å Djurgården. Stockh.
(1893).
J. H e r d e r s c h e ê .
J. KRADOLFER, Op 's levens hoogte. Bewerkt door -. Tiel 1892.
Familie van wijlen J.W. H o l t r o p .
Vier afdrukken van afzonderlijke gedichten van E.A. BORGER.
Elf afzonderlijke afdrukken van gedichten enz. van J.J.F. WAP, benevens negen
andere van W. BILDERDIJK, PR. VAN DUYSE e.a. (waaronder 1 in HS.).
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Verslag omtrent den toestand v.d. alg. waterstaat over 1892.
E.B. t e r H o r s t , firma J.B. WOLTERS.
Nederlandsche Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederl. lett., door G.
PENON, voortgez. d.C. HONIGH. VI. Gron. 1893.
W.J.A. JONCKBLOET, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 4de druk,
herzien en tot den tegenwoordigen tijd bijgewerkt d.C. HONIGH. VI. Gron. 1892.
Bibliotheek v. middelnederl. letterkunde, afl. 49. (Het Heilige Kruis en de
Denensage te Breda, uitg. d.L. WIRTH). Gron. 1893.
P.F. H u b r e c h t .
Verzameling nieuwjaarsdichten voor de Leidsche Weezen (door verschillende
dichters) 1766-1862, 1864-1866, 1869, 1871.
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J. d e J o n g .
- Repetitieboekje voor de geschiedenis van het vaderland. Utr. 1893.
G. K a l f f .
- Het onderwijs in de moedertaal. Amst. 1893.
P.H. v a n d e r K e m p .
- Het Weduwen- en Weezenfonds van 's lands burgerlijke ambtenaren in
Nederlandsch-Indië. 3 dln. Batav. 1893.
J.H. K e r n .
Limburgsche Sermoenen, uitg. d. -. Afl. 3. Gron. 1892.
L.H.J. L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k .
- Van Limburgs grenzen. Amst. 1892.
F.H. v a n L e e n t .
- Gedachtenis-album voor het jonge Nederland. Met oorspronkelijke bijschriften.
2de dr. Almelo z.j.
Leeskamer der Sociëteit Amicitia te Leiden.
A. ALETRINO, Zuster Bertha. Amst. 1891.
L.A. BÄHLER, Het een en ander in dicht en ondicht uit mijn studententijd. Gron.
1892.
E.S. BOUQUET, Wat het zwaarste weegt. Arnh. 1891.
G.A. VAN DER BRUGGHEN, 't Binnenste naar buiten gekeerd. Nijm. (1892).
A.S. CARPENTIER ALTING, Jedida. Een verhaal uit de VIIde eeuw voor Christus.
2 dln. Leid. 1891.
LA CHAPELLE-ROOBOL, Een Gelukskind. Amst. (1892).
G. D'HONDT, Novellen en Schetsen. Amst. 1891.
H.J.P.A. KIERSCH, Iets over Oranje en den opstand tegen Filips II. Een antwoord
aan X. 's-Gravenh. 1892.
J. KLEEFSTRA, Burgermenschen. Amst. 1891.
L.H.J. LAMBERTS HURRELBRINCK, Het beleg en ontzet van Leiden ten tooneele
gebracht. Leid. 1892.
J.R. VAN DER LANS, Humoresken en Novellen. Edam (1890).
V. LOVELING, Een dure Eed. Gent-Amsterd. (1890).
M. MAETERLINCK, Les sept Princesses. Brux. 1891.
TH. VAN MEERENDONK, Otto Altendorf. Amst. 1892.
Polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger tusschen Prof. P.J.
BLOK, P. GOETHART en X. Roerm. 1891.
J.P. REYNVAAN, Zuster Clara. Amst. 1892.
H.G. ROODHUYZEN, Tante Lena. Dordr. (1890).
L. STRATENUS, Verloren Geluk. Amst. (1890).
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Leeskamer der Societeit Amicitia te Leiden.
H. SWARTH, Passiebloemen. Amst. 1891.
W. de VLETTER, Oom Dolf en zijn nichtje. 2 dln. Amst. 1891.
W.C. WAGENVOORT (VOSMEER DE SPIE). Kleine Studies. Amst. 1892.
- Een Passie. Amst. (1891).
VAN WERMESKERKEN-JUNIUS (JOH. VAN WOUDE), Een verlaten post. Amst.
(1890).
X., Lodewijk van Nassau en Willem de Zwijger. Historische critiek van Prof. P.J.
Blok, gecritiseerd door -. Roerm. 1892.
M. ZUCKER, Die holländische Malerei des siebzehnten Jahrhunderts. Erlang. 1892.
V. L o o s j e s .
- Des Tempels vergankelijke luister. Leerrede. Sneek 1892.
- Een hellevaart. Amst. (1892).
Studenten-Weekblad. 3de jaargang. Leid.-Utr. 1873-1874.
A.A. L o o i j e n .
Verslag van den Directeur v.h. Kon. Kabinet v. Penningen en gesneden steenen
te 's-Gravenhage 1891.
H.U. M e y b o o m .
E. ARNOLD. Het Licht der Wereld. Naar het Engelsch door -. Amst. 1892.
Ministerie van Koloniën.
HOFFMANN-SERRURIER. Japansch-Nederlandsch Woordenboek. III. Leid. 1892.
Ministerie van Marine.
Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Zeemacht. 1891-1892. 's-Gravenh.
1893.
P.H. van M o e r k e r k e n .
Aphorismen uit Vondel's werken, saamgelezen door -. Utr. (1893).
H.E. M o l t z e r .
- Matthias de Vries. Ter gedachtenis. Toespraak. Gron. 1892.
J.W. M u l l e r .
E.H. VON BAUMHAUER, De Sociëteit ‘Trouw moet blijken’ in de 18de en 19de
eeuw. Haarl. (1880).
Jaarzangen aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend
onder de zinspreuk: ‘Trouw moet blijken.’ 1884-1888. Haarl. (1884-1888).
J.W. M u l l e r en H. L o g e m a n .
Die Hystorie van Reynaert die Vos, uitg. door -. Zwolle 1892.
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M. N i j h o f f .
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek. III, 12-15.
's-Gravenh. 1892.
N.N.
- Hulde aan een Indisch staatsman (Mr. L.W.C. Keuchenius). (Batavia 1892).
N e d e r l a n d s c h O n d e r w i j z e r s -G e n o o t s c h a p .
H.F. DE BOER en A. HEINSIUS, Het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap en
zijne instellingen. 1842-1892. Amst. 1892.
L o u i s D. P e t i t .
J. BERGSMA, Bijdrage tot de tekstcritiek van den Karel ende Elegast. Gron. 1890.
Derde Supplement op het Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende
de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1890
verschenen. Leid. 1893.
H.J. VELTHUIS. De Tegernseeër Glossen op Vergilius. Gron. 1892.
C.J. P o l v l i e t .
- Genealogie van het geslacht Van der Does. 's-Gravenh. 1893.
R e g e l i n g s c o m m i s s i e v a n h e t 21ste N e d e r l a n d s c h t a a l - e n
letterkundig Congres.
Handelingen van het 21ste Nederlandsch taal- en letterkundig Congres, gehouden
te Gent 25-27 Aug. 1891. Gent 1892.
P. d u R i e u J r .
A B C boek (Schots groot). Te Edinburg (1780).
J.J. ABBINK, Het leven van Koning Willem II, zijn overlijden en plegtige begrafenis.
Amst. 1849.
J.W.V. ARCHENHOLTZ, Geschichte des 7 jährigen Krieges in Deutschland. 2 Bde.
Leipzig o.J.
ED. ARND, Geschichte der Jahre 1860 bis 1867. 3e Aufl. 2 Bde. Leipz. 1870.
J.F. BOSDIJK, Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. Willem III. Haarl. 1849.
S.H. TEN CATE, 1869-70. Wereldgeschiedenis der laatste twee jaren. Zwolle 1872.
F.W. CONRAD, Verspreide bijdragen. 's-Gravenh. en Amst. 1849.
G. ENGELBERTS GERRITS, Het leven en de regeering van Z.M. Willem I. Amst.
1845.
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P. d u R i e u J r .
PASCHIER DE FIJNE, Eenige tractaetjens. Amst. 1735.
G.P., Herinneringen aan de dagen van 15 tot 28 Nov. 1863 te Utrecht. Utr. 1864.
Handleiding der nationale garden van het Fransch Keizerrijk; behelzende de
vigeerende wetten, decreten enz. Amst. 1813.
H. HEINE, Sämmtliche Werke. 14 Bde. Amst. 1854-1860.
- Id. Neue Folge. 4 Bde. Amst. 1857-62.
W.J. HOFDIJK, Het Nederlandsche Volk. 2de verm. dr. Amst. 1873.
In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd. Haarl. 1874.
A.W. DE KLERCK, Algemeene Geschiedenis, geschetst voor gymnasien. Utr. 1863.
Landregt van Over-Isel. Deventer 1724.
LAVATER JR., Politieke Photografien van de aftredende leden der 2de Kamer.
Sneek 1879.
Leerboek der rechten van den mensch. Naar het Eng. Z.p. 1794.
X. MARMIER, Zwitserland. Naar het Fransch door S.J.V.D. BERGH. Haarl. z.j.
ALFR. MEISSNER, Heinrich Heine. Erinnerungen. Amst. 1856.
H. WOLFGANG VAN DER MEY, Rusland en het nihilisme. Haarl. z.j.
JUL. MÜHLFELD, 1848-1868. Wereldgeschiedenis der laatste 20 jaren, naar het
Hoogd. door S.H. TEN CATE. 2 dln. Zwolle 1870-71.
De oorlog tusschen Rusland, Turkije en de Westersche mogendheden in het midden
der 19de eeuw. 2de dr. 3 dln. Rotterd. 1855-56.
H.L.F. PISUISSE, De Gentsche Pacificatie in 1576 en hare herdenking te Gent.
Z.p.e.j.
Rechten ende gewoonten der stadt Deventer. Dev. 1644.
Met wit papier doorschoten en van aant. in HS. voorzien.
A.L. VON ROCHAU, Geschichte Frankreichs von 1814-1852. 2 Bde. Leipz. 1858.
SAGITTARIUS, Parlementaire Portretten. Met supplement. Amst. 1869.
H. VAN WIJN, Historische en letterkundige Avondstonden. Amst. 1800.
Met aanteekeningen in HS. van H. VAN WIJN.
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W.N. d u R i e u .
Portret van J.T. Bergman. Photographie naar eene teekening (door KOUWELS)
‘Mei 1875 auctie Gebr. van der Hoek’.
Portret van J. Ph. Koelman. Lithographie.
Portret van Mr. N. de Roever Az. (Afz. afdruk uit het Weekbl. ‘De
Amsterdammer’).
Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. Uitg. door d. Maatschij. t. bev. der
Bouwkunst. Afl. 33 (pl. 166-169). Amst. 1893.
Bouwkundig Tijdschrift XIII, 1 (Dl. 39 der Bouwk. Bijdragen), met verslag der
Alg. Verg. Amst. 1893.
Bouwkundig Weekblad XII. (1892).
T h . M. R o e s t .
- Essai de classification des monnaies du comté puis duché de Gueldre. Brux.
1893.
L.W.G. d e R o o .
- De verkoop van opium op Java. Open brief aan H.J.A.M. Schaepman. Nijm.
1892.
M.A.N. R o v e r s ,
- Levensbeelden. Utr. 1893.
E.A.H. S e i p g e n s .
De Maasgouw XIII, 27-49.
O.W. S t a r N u m a n .
(VON SCHERFF), Die Domänen des Prinzen Friedrich der Niederlande. Als MS.
gedrukt. Luxemb. 1892.
J.A. v a n d e r S t o k .
- Levensbeschrijving van Z. Exc. M.D. Graaf van Limburg Stirum. 's-Gravenh.
1892.
V. d e S t u e r s .
- Mr. N. de Roever en de Minister Heemskerk. 's-Hage 1892.
W.H.D. S u r i n g a r .
Van Zeden. Een tweede Middelnederlandsch zedekundig leerdicht. Uitg. door -.
Leid. 1892.
B. S y m o n s .
- De ontwikkelingsgang der Germaansche mythologie. Gron. 1892.
J. T i d e m a n .
- Studien en schetsen op het gebied van de geschiedenis en de letterkunde van
Nederland. 's-Gravenh. 1892.
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C.C. U h l e n b e c k .
- De plaats van het Sanskrit in de vergelijkende taalwetenschap. Leid. 1892.
Universiteit te Groningen.
Jaarboek 1891/92. Gron. 1892.
Uittreksel uit het Jaarboek 1891/92.
Ve r e e n i g i n g t o t i n s t a n d h o u d i n g d e r v e r z a m e l i n g b e t r e f f e n d e
de Zaanlanden te Zaandijk.
De Verzameling betreffende de Zaanlanden, bijeengebracht door Jacob Honig
Janszoon Jr. 1892.
N e d . Z u i d -A f r i k a a n s c h e Ve r e e n i g i n g .
Zuid-Afrikaansch Tijdschrift. Dl. XXX, No. 180; XXXI, No. 181. Kaapstad 1892.
Legaat M. d e V r i e s .
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Begründet von L.
HERRIG, Jhrg. 1-46. 88 Bde. Elberfeld, Braunschw. 1846-1892.
S.G. d e V r i e s en J.H. d e V r i e s .
De Telegraaf. Letterk. Weekblad onder red. van E.M. BEIMA en A.C. OUDEMANS.
Proefblad. 's-Gravenh. (1848).
M. DE VRIES en L.A. TE WINKEL, Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche
taal. 4de uitg., bezorgd door A. KLUYVER. 's-Gravenh.-Leid. 1893.
L e g a a t d e Wa l .
Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen. Leid. 1863.
Met talrijke aanteekeningen in hs. van J. DE WAL.
- Id. Supplement. Leid. 1872.
- Id. Tweede supplement. Leid. 1884.
Register van academische dissertatiën en oratiën, betreffende de geschiedenis des
vaderlands. Leid. 1866.
Met talrijke aanteekeningen in hs. van J. DE WAL.
- Id. Supplement. Leid. 1882.
W.J. v a n We l d e r e n b a r o n R e n g e r s .
- Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland sedert 1849. I-II, 1.
's-Gravenh. 1891-92.
P.M.H. We l k e r .
- Geschiedenis van Cromstrijen. Nijm. 1892.
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J.A. Wo r p .
- De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel. Amst. 1892.

OVERDRUKKEN.
J.G.R. Acquoy, F. de Bas, T.H. de Beer, A. Beets, H. Blink, G.M. Boissevain, J.
Bolte, H.J. Bool, G.H. van Borssum Waalkes, J.H. van den Bosch, C.W. Bruinvis,
F. Buitenrust Hettema, S.D. Daems, Johs. Dyserinck, H.O. Feith, J.A. Feith, E.
Gouffaux, J. Gram, D. Hartevelt, J.E. Heeres, J. Herderscheê, D.F. van Heyst, J.G.
Ch. Joosting, R.A. Kollewijn, J.H. Krelage, L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, F.H. van
Leent, C.L. Lütkebühl Jr., W.J. van Manssen, M.E. van der Meulen, J.L.C.A. Meyer,
J.W. Muller, J.K.W. Quarles van Ufford, W.N. du Rieu, Th. M. Roest, L.W.G. de
Roo, W.P. Sautijn Kluit, G. Schlegel, L. Serrurier, J.W. Staats Evers, K. Stallaert, J.
Verdam, P.J. Veth, Th. I. Welvaarts, W.D. Whitney, J. te Winkel, A.C.W. van
Woerden.

UIT HET FONDS VAN DE ONTBONDEN VEREENIGING VAN
NEDERLANDSCHE LETTERKUNDIGEN IS AANGEKOCHT:
A. BIRCH-HIRSCHFELD, Die Sage vom Gral, ihre Entstehung und dichterische
Ausbildung in Frankreich und Deutschland im 12. u. 13. Jahrhundert. Leipz. 1877.
B. TEN BRINK, Geschichte der Engl. Litteratur. Hrsg. v.A. BRANDL. II, 2. Strassb.
1893.
Folk-Lore. A quarterly review etc. II, 2 (waarin: M. GASTER, The Legend of the
Grail, with remarks by A. NUTT). Lond. 1891.
The Folk-Lore Record. IV (waarin: A. NUTT, The Aryan
expulsion-and-return-formula in the folk-and-hero-tales of the Celts). - V (waarin:
A. NUTT, Mabinogion Studies). Lond. 1881-1882.
W. GEMOLL, Die Realien bei Horaz. Heft 2. Berl. 1892.
Grundriss der germanischen Philologie, herausg. v.H. PAUL. II1. Strassb. 1893.
R. HEINZEL, Ueber die französischen Gralromane. Wien 1891.
A historia dos cavalleiros da mesa redonda e da demanda do Santo Graall.
Veröffentl. v.K. VON REINHARDSTÖTTNER. I. Berl. 1887.
A. NUTT, Studies on the Holy Grail with especial reference to the hypothesis of
its Celtic origin. Lond. 1888.
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G. PARIS, Les romans de la table ronde, mis en nouveau langage etc. 5 vol. Par.
1868-77.
W. WACKERNAGEL, Geschichte d. deutschen Litteratur. 2e Aufl., fortges. von E.
MARTIN. II. Basel 1892.

II. Aankoop.
A. HANDSCHRIFTEN.
JAN BOENDALE, Jans Teesteye. Afschrift, door M. DE VRIES, van het Hs. (Bibl. Bodl.
Marshall 32). 125 blz. pap. 4o.
LAMBERT GOETMAN, Den Spyeghel der Ionghers. Afschrift, uit de 19de eeuw,
der uitg. v.G. Back te Antwerpen c. 1500, met de varianten der uitg. van H. Eckert
van Homberch 1501. 34 blz. kl. 4o.
Leven van Sinte Cristinen. Middelnederlandsch proza. Hs. der 15de eeuw. pap.
o
8.
Mellibeus, Afschrift van het Hs. op de Stadsbibliotheek te Hamburg door M. DE
VRIES 1843. Omstreeks 150 blz. pap. 4o.
Mundi cursus. Der werlde loep. Middelnederduitsch proza. Hs. uit de 15de eeuw.
344 blz. pap. fol.
Van Nameloss und Valentyn. Middelnederduitsch gedicht. Afschrift uit de 19de
eeuw. 66 blz. pap. 4o.
JAN DE WEERT, Eene dispitacie van Rogiere ende van Janne. Afschrift, door M.
DE VRIES, uit het Comburger Hs. fol. 218b-229c. - Van den coninc Saladijn ende
van Hughen van Tabaryen. Afschrift door denzelfde, uit hetzelfde Hs. fol. 229c-231a.
Te zamen 53 blz. pap. fol.

B. BOEKEN EN VERVOLGWERKEN.
(J. ABBAMA), Ghedicht ter eeren vande vreuchd-vrucht-bare Landtrust onder de
persoon eens sprekende landt-bouwers. Gron. 1617.
J.A. ALBERDINGK THIJM, Verzameling van overdrukken, kleine geschriften en
afzonderlijke gedichten enz. 160 stuks.
(K.L.J. ALBERDINGK THIJM), Multatuli door A.J. Bussum 1891.
Alkmaers Bitter en Zoet, zijnde een korte beschrijvinge van het beleg en ontset
der stad Alkmaer in den jare 1573. Alkm. 1740.
A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, Verspreide Geschriften. Leeuw. 1856.
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N. ANSLIJN NZ., Verzameling van verschillende leer- en leesboeken voor kinderen
ten dienste der scholen: Spraakkunst, Aardrijkskunde, Rekenkunde enz. 17 bandjes.
Leid. en Amst. 1807-1835.
ATZLER, Die germanischen Elemente in der französischen Sprache. Coethen 1867.
K. VON BAHDER, Die Verbalabstracta in den germanischen Sprachen ihrer Bildung
nach dargestellt. Halle 1880.
Bauernkomödien (Niederdeutsche) des siebzehnten Jahrhunderts, herausg. v.H.
JELLINGHAUS. Tübingen 1880.
147e Publ. d. Litt. Ver. Stuttgart.
S. VAN BEAUMONT, Horae succisivae. Tyt-Snipperingen. Rotterd. 1640.
A. BEELOO, Verspreide en onuitgegeven Gedichten. Amst. (1873).
J. VAN BEERS, Rijzende Blaren. Rotterd. 1884.
O. BEHAGHEL u.J.H. GALLÉE, Altsächsische Grammatik. 1e Hälfte. Laut- und
Flexionslehre, bearb. von J.H. GALLÉE. Halle-Leid. 1891.
A. JOLY, Benoit de Sainte-More et le Roman de Troie, ou les métamorphoses
d'Homère et de l'épopée gréco-latine au moyen-âge. Par. 1870.
Br. BERNAERT DE JONGHE, Het Leven van Johannes den Onbevreesden. Gent
1852.
Uitg. d. Mij. d. Vl. Bibliophilen. 2e Serie no. 13.
A. BIINS, Konstighe Refereynen vol schoone Schrifture ende Leeringhen. Begrepen
in drye verscheyde Boecken. (1ste Boek, 2de dr.) Antw. 1668.
BOËTIUS à BOLSWERT, Duyfkens ende Willemijnkens Pelgrimagie tot haren
Beminden, binnen Ierusalem, … in Rijme ghestelt ende vergroot door PR. DE VYNCK.
Antw. 1641.
W. VAN DER BORCHT, Spieghel der Eyghen-kennisse, … in-geknoopt het
Conterfeytsel des Wereldts. Brussel 1643.
(B. BOSCH), De leerzame Praat-al. 2 dln. Amst. 1791-1792.
W.G. BRILL, Hollandsche Spraakleer. Leid. 1846.
Met wit papier doorschoten, waarop talrijke aanteekeningen van M. DE VRIES.
K. BRUGMANN, Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen. II, 2e
Hälfte. Strassb. 1890-93.
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J. DE BRUNE, Proverbia, of de Spreucken van Salomon. Middelb. 1619.
F. BUITENRUST HETTEMA e.a. Voorstellen tot vereenvoudiging van onze spelling
en verbuiging. Zwolle 1893.
Bulla ‘Ineffabilis’ in de Nederlandsche en Vriesche talen, benevens de Bepaling
van het leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis in de talen der Oost- en West-Indische
koloniën, en in de voornaamste Noord-Nederlandsche dialekten. Amst. 1878.
A.W. VAN BUUREN, In tijden van overgang. Amsterd. 1888.
J. CATS, Huuwelyk, Dat is, Het gantsche beleyt des echten staats enz. 's-Gravenh.
1731.
A.G. CHOTIN, Etudes étymologiques sur les noms des villes, bourgs, villages et
hameaux de la province de Hainaut. Par. s.a.
Nouvelle Circonscription des sept départements de la Hollande, d'après le décret
de S.M. Imp. et Roy. 21 Oct. 1811. Amst. (1811).
P. CROON, Cocus bonus, ofte Geestelijcke Sinne-beelden ende godtvruchtighe
Uytleggingh op alle de ghereetschap van den Kock. 2de dr. Antw. 1665.
- De verstandige Camenier uytleggende de graetsels en grafschriften van Moy-al.
Antw. z.j.
- Almanach voor heden en morghen ende daer op vermaeckelijcke uyt-legginghen
enz. Antw. 1665.
G. CURTIUS, Zur Kritik der neuesten Sprachforschung. Leipz. 1885.
J.F. VAN DIJK, Eenvoudig verhaal van de naar Frankrijk weggevoerden der
voormalige Haagsche Oranje-Gardes, te Woerden na den 24 Nov. 1813 gevangen
genomen. 's-Gravenh. z.j.
De Domkop, of Nationaal Volksboek. I. Amst. (1795).
(E. DOUWES DEKKER), Brieven van MULTATULI. 1862-1863. Amst. 1892.
PR. VAN DUYSE, Vrolijkheid. Leeuw. 1853.
- Reinaard de Vos. In 17 zangen in de oorspronk. maat bewerkt. 3de uitg. Roeselare
1887.
J. VAN EFFEN, De Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den
schrijver en een nieuw breedvoerig register. 6 dln. Amst. 1756-1766.
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Le Roman d'Eneas. Texte critique, publ. p. J. SALVERDA DE GRAVE. Halle 1891.
Bibl. normannica IV.
S. FEIST, Grundriss der gotischen Etymologie. Strassb. 1888.
Floris und Blauncheflur. Mittelengl. Gedicht aus dom 13ten Jahrh., nebst litter.
Untersuchungen u.s.w., herausg. von E. HAUSKNECHT. Berlin 1885.
J. FRANCK, Etymologisch Woordenboek der Nederl. taal. Afl. 9-10. 's-Gravenh.
1892.
JASPAR VON GENNEP, Homulus (Der Sünden Loin ist der Toid). Geistliches
Schauspiel. Herausg. v.P. NORRENBERG. Viersen 1873.
J. TER GOUW, Geschiedenis van Amsterdam. VIII, 1-4. Amst. 1892-93.
CH. GRANDGAGNAGE, Dictionnaire étymologique de la langue Wallonne. I, II, 1.
Liége 1845-50.
- Vocabulaire des noms wallons d'animaux, de plantes et de mineraux. 2e éd. Liége
1857.
J. GRIMM, Kleinere Schriften. 6 Thle. Berlin 1864-82.
J. und W. GRIMM, Kleine verhandelingen. 1845-85. 14 stukken bijeengebonden,
waaronder:
J. GRIMM, Diphthonge u. weggefallne Consonanten; Eine Urkunde d. 12en Jahrh.;
Frauennamen aus Blumen; Die Marcellischen Formeln; Einige Fälle d. Attraction;
W. GRIMM, Freidank; Altdeutsche Gespräche; Z. Gesch. d. Reims.
- Kleine verhandelingen van en over hen. 1838-74. 12 stukken bijeengebonden,
waaronder:
J. GRIMM, Meine Entlassung. 1838; Ursprung d. Sprache. 1852; Rede auf Schiller.
1860; Rede auf W. Grimm. 1863. W. SCHERER, Jac. Grimm (1ste dr.). K.G.
ANDRESEN. J. Grimm's Orthographie.
- Briefwechsel zwischen J.u.W. GRIMM aus der Jugendzeit. Hrsg. v.H. GRIMM u.
HEINRICHS. Weim. 1881.
- Briefwechsel zwischen J.u.W. GRIMM, DAHLMANN u. GERVINUS. Hrsg. v.E.
IPPEL. 2 Bde. Berl. 1885.
- Briefe J.u.W. GRIMM'S an G.F. Benecke, 1808-29. M. Anm. hrsg. v.W. MÜLLER.
Gött. 1889.
- Briefwechsel K.H. GR. V. MEUSEBACH'S mit J.u.W. GRIMM. M. Anm. hrsg. v.C.
WENDELER. Heilbr. 1880. M. Portr.
- Briefwechsel von J.u.W. GRIMM m.D. FR. GRAETER u. EMIL BRAUN. 2 Bde.
Heilbr. 1877-91.
Bijgebonden eenige kleine verhandelingen.
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J.u.W. GRIMM. Briefe v.J. GRIMM an H.W. Tydeman. Hrsg. v.A. REIFFERSCHEID.
Heilbr. 1883.
Bijgebonden: E. MARTIN, Z. Gesch. d. deutschen Philologie. - Briefw. zw. J.
GRIMM u.J.H. HALBERTSMA, hrsg. v.B. SYMONS.
- Private u. amtl. Beziehungen d. Brüder GRIMM zu Hessen. Hrsg. v.E. STENGEL.
2 Bde. Marb. 1886.
I. Briefe d. Gebrüder GRIMM an hessische Freunde. II. Actenstücke üb. die
Thätigkeit d. Brüder Grimm im hess. Staatsdienste.
- W.u.J. GRIMM, Freundesbriefe. M. Anmerk. hrsg. v.A. REIFFERSCHEID. Heilbr.
1878.
- Zes kleinere geschriftjes over de Gebrs. GRIMM, waaronder:
Die sieben Göttinger Professoren nach ihrem Leben und Wirken. Braunschw.
1838.
F. FRENSDORFF, Jacob Grimm in Göttingen. Gött. 1885.
E. STENGEL, Die Brüder Grimm. Marb. 1885.
H. LÖSCHHORN, Rede auf Jacob Grimm zu seiner Secularfeier. Berl. 1885.
B. SYMONS, Jacob Grimm. Redev. Gron. 1881.
Grundriss der romanischen Philologie, herausg. v.G. GRÖBER. II. Strassb. 1893.
A. GRYPHIUS, Werke. Herausgeg. von H. PALM. Berl. (1884).
J. HABETS, Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond. Roerm. 1892.
- Jan van Weert en Jan van der Croon. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den
dertigjarigen oorlog. Roerm. 1862.
C.F. HAUG, Brieven uit Amsteldam over het Nationaal Tooneel en de
Nederlandsche letterkunde. Uit het Hoogd. vertaald. Amst. 1805.
- Tooneelkundige Brieven, geschreven in het najaar 1808. Ten vervolge op de
brieven van C.F. HAUG. Amst. 1808.
J.D. H(EEMSEN), Nederduytsche Poëmata. Antw. 1619.
J. HEINSIUS; Nederlandsch-Gotische Woordenlijst. Gron. 1893.
R. HEINZEL, Geschichte d. niederfränk. Geschäftssprache. Paderb. 1874.
De Hervorming van Amsterdam; in den jare 1578, in de Kerke en den Burgerstaet,
ingevoerd, in hare voornaamste Omstandigheden, beschreven; … met … Naamlijsten
der Regeering enz. Amst. 1778.
M. HEYNE, Formulae alliterantes ex antiquis legibus lingua Frisica conscriptis
extractae et cum aliis dialectis comparatae. Halae 1864.
R. HILDEBRAND, Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur deutschen Philologie
und Unterricht. Leipz. 1890.
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R. HILDEBRAND, Verzameling van verschillende taalkundige opstellen van -. 10
stuks, waaronder:
Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule u.s.w. Leipz. 1867. - Beiträge zur
Sittengeschichte des Mittelalters. Wien 1865.
S. HILDEGARDIS abbatissae opera omnia. Ed. C. DAREMBERG, F.A. DE REUSS,
accurante J.P. MIGNE. Par. 1855.
Historie, regels ende bemerkingen wegens de Nederduytsche Rymkonst. Antw.
(1773).
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Gesammelte Werke. Lfrg. 37-45. Berl. 1892-93.
P. CZ. HOOFT, Warenar met de pot, gewijzigd en aangevuld ten behoeve van het
tooneel onzer dagen, door J.A. ALBERDINGK THIJM. Amst. 1881.
D. VAN HOOGSTRATEN, Gedichten. Amst. 1697.
- De Fabulen van GABRIËL FAERNO, in Nederduitsch dicht vertaelt. 's-Gravenh.
1729.
S. VAN HOOGSTRATEN, Dieryk en Dorothee. 's-Gravenh. 1666.
- De Roomsche Paulina of Bedrogen Kuischheit. Schoonh. 1666.
CONST. HUYGENS, De Gedichten van -. Naar zijn handschrift uitgegeven door J.A.
WORP. II. Gron. 1893.
Jaarzangen aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend
onder de zinspreuk ‘T r o u w m o e t b l i j k e n ’ 1853, 54, 69-72, 74, 75, 77, 79, 82.
Haarlem z.j.
L. JOTTRAND, Nederduitsche gewrochten van den Nederlandschen Waal -. Brussel
1872.
Tael-, dicht- en letterkundig Kabinet, bijeengebr. d.G. BRENDER A BRANDIS. 6
dln. Amst. 1781-1784.
D.R. KAMPHUYZEN, Stichtelijke Rymen. Amst. 1727.
H.H. KLIJN, De Driften. Den Haag 1812.
F. KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 5e Aufl. Liefr.
3-5. Strassb. 1892-93.
J.G. KOHL, Reisen in den Niederlanden. 2 Thle. Leipzig 1850.
V. KRISTIANSEN, Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale.
Kjøbenh. 1866.
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A.W. KROON, Amsterdam in 1672. Amst. 1888.
J. d e KRUYFF, De Hoop des Wederziens. 3de druk. Met een voorberigt van H.
TOLLENS Cz. 's-Gravenh. 1851.
A. KUHN, Ueber Wurzelvariation durch Metathesis. Bonn 1868.
P. LAURENBERG, Acerra philologica, dat is: Zeshonderd nutte en gedenkwaardige
geschiedenissen. 2de druk, uitgeg. d.J. HAJENIUS. Amst. 1717.
JACOB VAN MAERLANT, Wapene Martijn met de vervolgen. Uitg. d.E. VERWIJS.
Dev. 1857.
J.S. MAGNIN, De voormalige Kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd.
Gron. 1835.
J. MAIDEN, De Wonderen des Alderhoogsten,.… vertoond in de.… beleegering
en verlossing der stad Alkmaar. Leid. 1742.
JAN MANDEVIJL, De Wonderlyke Reize van - enz. Amst. (c. 1786).
G.J.J. VAN MELCKEBEKE, Geschiedkundige Aenteekeningen rakende de
Sint-Jans-Gilde, bijgenaemd ‘De Peoene’. Mech. 1862.
P. REGINBALD MÖHNER, Reise des - in die Niederlande im Jahre 1651. Herausg.
v.P.L. BRUNNER. Augsb. 1872.
C. MOLBECH, Dansk Dialect-Lexikon. Ki obenh. 1841.
A. VAN DER MUELEN, De Ketiuigheyt der menschelicker natueren enz. Ghendt
1576.
W. MÜLLER, Mythologie der deutschen Heldensage. Heilbr. 1886.
Nederland en de Nederlanders in de XIXde eeuw. Amst. 1857.
J. NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, Verzameling van overdrukken,
afzonderlijke gedichten enz. van - 42 stuks.
P. NORRENBERG, Kölnisches Literaturleben im ersten Viertel des sechszehnten
Jahrhunderts. Mit 3 Beilagen u.s.w. Viersen 1873.
Sedighe Onderwiisen der Creatvren. In Rhijm ghestelt. Antw. 1649.
C.W. OPZOOMER, Het Wezen der deugd. Leid. en Amst. 1848.
-, De Weg der wetenschap. Leid. en Amst. 1851.
A. POIRTERS, Het Heyligh Hof van den Keyser Theodosius. Yperen 1696.
P. RABUS, Historie van den Oproer, te Amsterdam voorgevallen.… gestild, sedert
den 31sten Jan. 1696. Amst. 1702.
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R. VON RAUMER, Geschichte der germanischen Philologie vorzugsweise in
Deutschland. Münch. 1870.
- Gesammelte sprachwissenschaftliche Schriften. Frankf. a/M. 1863.
Reinke de Vos. Herausg. von F. PRIEN. Halle 1887.
Revue explicative des principes fondamentaux et des beautés de la langue
neerlandaise. Réd. p.D. SNATICH. No. 1-2. Brux. 1826.
J.E. RIETZ, Svenskt Dialekt-Lexikon. Malmö 1867.
N. DE ROEVER, Het Leven van onze voorouders. Afl. 6, 7. Amst. 1892.
G. RÜMELIN, Die Berechtigung der Fremdwörter. Freiburg i/Br. 1887.
J. RUSSEL, Geschied- en oudheidkundige schets der stad Maastricht. 2 dln. Z.p.
1883-84.
- Geschiedkundige aanteekeningen over de voormalige stad Susteren en het adelijke
Maagden-sticht aldaar. Maastr. 1866.
- De heerlijkheid Geleen, gevolgd door aanteekeningen over de voormalige
heerlijkheid Mheer. Sittard 1861.
- Recherches sur l'origine des noms de quelques endroits du duché de Limbourg
et autres. Maastr. 1865.
A. RUTTEN, Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antw. 1890
HANS SACHS, Werke. Herausg. v.H. PALM. 2 Thle. Berl. (1884).
W. SCHERER, Geschichte der deutschen Litteratur. Berl. 1883.
- Verzameling van taalkundige opstellen van -. 11 stuks, waaronder:
Die deutsche Spracheinheit. - Der Wasgenstein in der Sage.
W. SCHLÜTER, Die mit dem Suffix ja gebildeten deutschen Nomina. Götting.
1875.
Historisch Schouwtooneel van 's Waerelds lotgevallen in het jaar 1791. Haarl.
1792.
- Idem in het jaar 1792. I-III, V, VI. Haarl. 1792.
TH. SIEBS, Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache. I. Halle 1889.
A. SPINNIKER, Leerzame Zinnebeelden. Haarl. 1714.
J. STARTER, Timbre de Cardone. Leeuw. 1618.
- Daraïde. Amst. 1621.
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F.A. STOETT, Beknopte Middelnederlandsche Spraakkunst. 2 dln. 's-Gravenh.
1889-90.
J.B. STRAATMAN, Meester Jochem's lotgevallen en reistogt naar Gheel. Bruss.
1844.
Germanistische Studien. Herausgeg. von K. BARTSCH. 2 Thle. Wien 1872-75.
W. VAN SWAANENBURG, De vervrolykende Momus, of koddige berisper. (No.
1-41: 16 Dec. 1726-22 Sept. 1727). Amst. 1727.
M. DE SWAEN, Het Leven en de dood van onsen Saligmaker Jesus Christus.
Rijmkonstig beschreven. 2 dln. Brugge 1767.
(J. VAN SWOL), Margrietje. Amst. 1639.
Tafereel van de Staatsche, Pruissische, Fransche en Oostenrijksche bezittingen in
de tien catholique Nederlandsche Provincien, en Opper-Gelderland; van het nieuw
Belgisch Gemeenebest; van de Belgische Omwenteling; van het land van Luik, en
de Luiksche onlusten. Amst. 1790.
Tafereelen uit het Leven van Jezus. Een handschrift uit de XVde eeuw. Gent 1863.
Uitg. d. Mij. der Vl. Bibliophilen. 3de Rks. No. 8.
T. TASSO, De adellikke Huisvader, met de verklaringen van JOHAN RIST. Uit het
Hoogd. vert. d.J. ZOET. Amst. 1658.
I. TEIRLINCK, Woordenboek van Bargoensch (Dieventaal). Roesel. 1886.
Tewesken Kinderbehr, dat is vyr nye unde aerdighe Uptoge, daerinne … des
Kramhers Teweschen … Eventheur. Amst. 1719.
L. TOBLER, Ueber die Wortzusammensetzung, nebst einem Anhang über die
verstärkenden Zusammensetzungen. Berl. 1868.
Den Laplandschen Tovertrommel. 1731. No. 7-10.
T.P. TRESLING, Harddraaverij, een zaamenspraak oppen 24 Augustus holden
boeten Draa poorte, ien de Slingerij. Gron. 1837.
J.F. TUERLINCKX, Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent 1886.
[J.A. UNZER], De Artz, of Geneesheer in aangenaame spectatoriaale vertoogen
enz. 6 dln. Amst. 1765-1771.
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[J.A. UNZER], Naleezing van den Artz, of Geneesheer. 4 dln. Amst. 1773-1775.
- Verzaameling van Mengelschriften. 5 dln. Amst. 1767-69.
D.A. VALCOOCH, Chronijcke van Leeuwenhorn enz. Hoorn 1599.
VON VEITH, Vetera Castra mit seinen Umgebungen als Stützpunkt der
römisch-germanischen Kriege im 1en Jahrhundert v.u.n. Chr. Ber. 1881.
L. VAN VELTHEM, Spiegel historiaal, of Rijm-spiegel; enz., uitg. d. I. LE LONG.
Amst. 1727.
Met aanteekeningen in HS. van W.J.A. JONCKBLOET.
Verhaal der reformatie van de abdy van Maegdendale binnen Audenaerde 1468.
Uitg. d.D.J. VAN DER MEERSCH. Gent z.j.
Uitg. d. Mij. der Vl. Bibl. 2e Ser. No. 4.
Verhandlungen der Germanisten zu Frankfurt a/M. 1846. Frankf. a/M. 1847.
- Id. zu Lübeck 1847. Lübeck 1848.
Verslagen v.h. St. Bernulphus-Gilde te Utrecht 1886, 1887, 1888, 1889/90. Z.p.e.j.
R. VISSCHER, Uitgelezen Brabbeling. (Uitg. d.J. VAN VLOTEN). Amst. 1851.
Vocabularius optimus Gemma vocabulorum merito dictus. Antw. 1511.
VONDEL'S Werken, uitg. d.J. VAN LENNEP. Herzien en bijgewerkt door J.H.W.
UNGER. XXV-XXVIII. Leid. 1892-93.
S. DE VRIES, Ses satyrische Wondergesighten, nae den trant van Quevedoos
Spaensche Droomen. Uit de schriften van J.M. MOSCHEROSCH vertaeld. Amst. 1680.
De minnende Vyanden, Waar agter gevoegt zijn eenige staat- en zedekundige
voorbeelden. Amst. 1711.
C. WACHTENDORP, Begin der heyliger historien, of Oudtheydt d. Werelt enz.
Amst. 1646.
W. WACKERNAGEL, Voces variae animantium. 2e Ausg. Basel 1869.
Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man, uitg. door het Dep. Stad en
Lande, behoorende tot de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 3 dln. Gron. 1797-99.
- Tot Nut van 't Algemeen voor het jaar 1801-1804, uitg. door het Dep. Groningen,
behoorende tot de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 4 dln. Gron.
1801-1804.
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Werken der Koninklijke Maatschappij voor vaderlandsche taal- en letterkunde te
Brugge. 5 dln. Brugge 1821-29.
M. WESTERMAN, Gedichten. 4 dln. Amst. 1826-27.
J.C. WEYERMAN. Den Maagdenburgsche Alchimist, of den gewaanden Baron van
Syberg ontmaskert. Blijspel. Utr. 1783.
- Den Echo des waerelds. Ernstig en vermaakelijk in onrijm en rijm. 2 dln. Amst.
1726-1727.
- De doorzigtige Heremijt. 27 Sept. 1728-28 Febr. 1729.
- De vrolyke Tuchtheer. 4 July-5 Sept. 1729.
- Den Talmud ofte Overzeldzaame Joodsche Vertellingen. 16 Jan.-13 Febr. 1736.
- De naakte Waarheyt 18 Maart-17 Juny 1737. 1-14.
- De snelziende Lynceus. I, II, 1. Amst. 1748-1749.
[G. & E. WYSNEUS], Het nut der vooroordeelen. 's-Gravenh. 1783.
Woordenlijst voor de spelling der aardrijkskundige namen in Nederland, samengest.
door de Afd. ‘Nederland’ van het Ned. Aardrijksk. Genootschap. Amst. (1884).
Verzameling geschriften over Zuid-Afrika. 36 stuks, waaronder:
H.F. JONKMAN, Mededeelingen over Zuid-Afrika. I.
H.P.N. MULLER, Herinneringen uit Afrika. Natal. Amst. 1880.
C.B. SPRUYT, Uit Zuid-Afrika. Amst. 1880.
Verslag van het Bestuur der Ned.-Zuid-Afrik. Vereen. over 1886-91.
Verzameling kinderboeken uit het begin der 19de eeuw. 21 stuks.
Verzameling levensbeschrijvingen van Nederlandsche letterkundigen uit de 19de
eeuw. 80 stuks.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1893. Amst. 1892.
Antwerpsch Archievenblad. XVIII, 4.
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht. XX, 1-3.
Archiv f.d. Studium d. neueren Sprachen und Literaturen. Begr. v.L. HERRIG.
LXXXIX; XC, 1-3.
Het Belfort. VII, 7-12; VIII, 1-6.
- Id. Bijblad. Philol. Bijdragen. I, 4; II, 1-4.
Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. X VIII, 2-3.
Wetenschappelijke Bladen 1891.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

82
't Daghet in den Oosten. VIII, 7-12; IX, 1-4.
English Dialect Society No. 66: O. HESLOP, Northumberland Words. A Glossary
of Words used in the county of Northumberland and on the Tyneside. I. Lond. 1892.
- No. 67: J. WRIGHT, A Grammar of the Dialect of Windhill in the West Riding of
Yorkshire. Lond. 1892.
Algemeen Nederlandsch Familieblad. IX, 7-12; X, 1-2.
Indogermanische Forschungen. II, 1-4; Anzeiger. II, 1.
Haagsch Jaarboekje 1893. 's-Gravenh. 1892.
De Katholiek 1892, Aug.-Dec.; 1893, Jan.-Juni.
Het Leeskabinet 1891.
Literaturblatt f. germanische u. romanische Philologie. I, 7-12; X-XIII; XIV, 1-5.
Loquela. I-XII. Woordenwijzer A-Bo, En-Verijz. Roussel. 1881-92.
Messager des sciences historiques de Belgique 1892, 2-4; 1893, 1.
Le Moyen Age 1892, Juill.-Déc.; 1893; Janv.-Mai.
De Navorscher 1892, 8-12; 1893, 1-6.
Nederlandsch Museum. 4de Rks. II, 2-12.
Oud-Holland. X, 1-4; XI, 1.
Quellen u. Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur u. Sprache. LXXI:
T.G. FOSTER, Judith. Studies in metre, language and style etc.
Revue celtique. XIII, 3-4; XIV, 1-2.
Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied. XXXIX; XL, 1-4.
Taal en Letteren. II, 4-6; III, 1-3.
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. I-III.
De Toekomst. 8e Rks. I, 6-12; II, 1-4.
Verein f. niederdeutsche Sprachforschung. Forschungen. VI: K. SEITZ,
Niederdeutsche Alliterationen. Norden u. Leipz. 1893. - Jahrbuch. XV-XVII. Korrespondenzblatt. XIV, XV. - Denkmäler. II: GERHARD VON MINDEN. Herausg.
von W. SEELMANN. Bremen 1878.
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Volk en Taal. I-V, 5-11.
Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1893. Assen 1892.
Geldersche Volksalmanak 1893. Arnhem 1892.
Groningsche Volksalmanak voor 1893. Gron. 1892.
Volkskunde. I, 9-10; II, 1-3.
Ons Volksleven. I-IV; V, 1.
Dietsche Warande. N. Rks. V, 4-6; VI, 1-3.
Deutsches Wörterbuch von J. und W. GRIMM. IV, Abth. I2, 9; VIII, 10-12; XII, 5.
Woordenboek der Nederlandsche taal door M. DE VRIES e.a. III, 2; V, 4-5; 2e Rks.,
14.
Zeitschrift f. deutsches Alterthum u. deutsche Litteratur. XXXVI, 2-4; XXXVII,
1-2.
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung d. indogermanischen Sprachen. N.F.
XII, 3-4; XIII, 1.

III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
Nederland.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1892. - Versl. en Meded. Afd.
Letterk. 3de Rks. IX, 2-3. - Verhandel. Afd. Letterk. I, 2: J.J.M. DE GROOT, Le Code
des Mâhayâna en Chine. Amst. 1893. - Register Versl. en Meded. Afd. Natuurk. 3de
Rks. I-IX.
Bibliotheek te Haarlem. Verslag 1891.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Leeuw’. Maandblad. IX, 12; X, 1-11; XI, 1-3.
- Naamlijst van boeken. - Naamlijst der Leden.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap. Tijdschrift. 2de Serie, IX, 4-8; X, 1-3.
Friesch Genootschap v. Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Verslag 1892. - W.L.V.
HELTEN, Altostfriesische Grammatik. Leeuw. 1893.
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Indisch Genootschap. Verslag der Algem. Vergaderingen. 28 Mei 1892-14 Mrt.
1893.
Nederl. Genootschap v. Munt- en Penningkunde. Statuten.
Provinc. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Zeven
bouwkundige afbeeldingen der St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch. - Handelingen
1887-91. - Catalogus der Boekerij. 1ste Supplement.
Provinc. Utrechtseh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Verslag der
Alg. Vergad. 1892. - Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectievergaderingen
1892.
Teyler's Genootschap. Archives. 2e Sér. IV, 1. - Atlas penningen. 2de-3de st.
Instituut voor Doofstommen te Groningen. Verslag Juli 1892.
Koninklijk Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-Indië. Bijdragen. 5de
Rks., VII, 3-4; VIII, 1-2.
Rotterdamsch Leeskabinet. 34ste Verslag.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Handelingen en Mededeelingen
1891-92. - Levensberichten 1891-92. - Tijdschrift voor Nederl. taal- en letterkunde.
N.R. III, 3-4; IV, 1-2. - K. STALLAERT, Glossarium van verouderde woorden enz.
Afl. 11.
Maatschappij v. Nijverheid. Tijdschrift 1892, 26-28. - Offic. mededeelingen 1892,
2-4. - Bulletin Kolon. Museum Sept. 1892. - Verslag der 43ste Algem. Vergadering
1892. - De Nijverheid. I, 1-23.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Jaarboekje 1892/3. - W.F. ANDRIESSEN,
Landverhuizing. - F.W. HUDIG, Onze marine. - J. BRUINWOLD RIEDEL, Waar blijft
ons geld? - A.J.V. SCHERMBEEK, Een woord over het boschbouwvak. - C.B.E.
ENKLAAR, De Midden-Europeesche Handelstractaten. - W. KOSTER, Hoe oud is de
wereld?
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Archives des sciences
exactes et naturelles. XXV, 5; XXVI, 1-5. - CHR. HUYGENS, Oeuvres complètes. V.
Museum te Alkmaar. Verslag 1892. - Supplem. Catalogus Prentverzameling.
Museum van Oudheden in Drenthe. Verslag 1892.
Stedelijk Museum te Leiden. Catalogus Supplem. VI.
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Selskip f. frysce Tael- in Skriften-kinnisse. Forjit my net. XXII, 2-4; XXIII, 1. Swanneblommen 1893.
Nederl. Tooneelverbond. Het Tooneel. XXI, 14-16; XII, 1-16. - Statuten.
Vereeniging t. beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 69ste 70ste
Jaarverslag - Aanwinsten Bibliotheek, Archief en Museum 1891.

N e d e r l a n d s c h -I n d i ë .
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift. XXXV, 2-4;
XXXVI, 1-2. - Verhandelingen. XLVII, 1: - Notulen. XXIX, 4; XXX, 1-3. Nederl.-Indisch Plakkaatboek 1602-1811, uitg. d.J.A.V.D. CHIJS. X. Bat. 1892.

België.
Académie d'archéologie de Belgique. Annales. 4e Sér. VI, 2-4; VII, 1-2. - Bulletin.
4e Sér.; 2e partie IV-VII. - Annuaire 1893.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslagen 1892, Mrt.-Mei, Sept.-Dec.; 1893,
Jan.-Febr. - Jaarboek. VII (1893). - JACOB VAN MAERLANT, Dit is die Istory van
Troyen, uitg. d. NAP. DE PAUW. IV, 3. Gent 1893. - F. DE POTTER, Vlaamsche
Bibliographie. I. Gent 1893. - Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitg.
d. NAP. DE PAUW. I. Gent 1893. - A. PRAYON VAN ZUYLEN, De Belgische taalwetten
toegelicht. Gent 1892. - O. VAN HAUWAERT, Historisch en critisch overzicht van het
Vlaamsch Tooneel in de XVIIe eeuw. Gent 1893. - J. MICHEELS, Prudens van Duyse,
zijn leven en zijne werken. Gent 1893.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin. XXII, 1-2. - Rapport 1891.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annales. VI.
Willemsfonds. Jaarboek 1892.

Frankrijk.
Comité flamand de France. Annales. VII, IX, XI, XIII-XIX.
Société des Antiquaires de la Morinie. Bulletins 161-163. - Table alphab. T. VIII.
- Mémoires XXII. - Les Chartes de St. Bertin, publ. p. le chanoine HAIGNERÉ. III,
1. St. Omer 1892.
Société des Antiquaires de Picardie. Bulletin 1891, 2-4; 1892, 1-2.
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Duitsche Rijk.
Kön. Bayerische Academie d. Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte 1891,
V; 1892, I-IV; 1893, I.
Kön. Preussische Academie der Wissenschaften zu Berlin. Sitzungsberichte 1892,
1-55 m. Nachr.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’. Sitzungsberichte 1891-92.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschrift. N.F.V.
Kön. Sächsischer Altherthums-Verein. N. Archiv. XIII. - Jahresber. 1891/92.
Würtemb. Alterthums-Verein. Vierteljahrshefte. N.F. I, 3-4.
Gesammtverein d. Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Korrespondenzbl.
1892, Juli-Dec.; 1893, Jan.-Mai.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift. XIV.
Bergisches Geschichtsverein. Zeitschrift. XXVII-XXVIII. - Jahresbericht üb. d.
28ste Vereinsjahr.
Düsseldorfer Geschichtsverein. - Tagebuch des Lieut. A. VOSSEN. Düsseld. 1891.
- O. REDLICH, Die Anwesenheit Napoleons I in Düsseldorf im J. 1811. Düsseld.
1892.
Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden. Jahrbuch.
X, 1.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde. Beiträge zur
Geschichte d. Stadt Greifswald. IV. - Bau- und Kunstdenkmäler d. Regierungs-Bezirk
Köslin. - Baltische Studien. XLII. - Jahresbericht. 51-54.
Gesetlschaft f.d. Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs. Zeitschrift XXI.
Histor. Gesellschaft f. die Provinz Posen. Zeitschrift. IV-VII.
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften und d. Georg-Augusts-Universität zu
Göttingen. Nachrichten 1892, 1-16.
Oberlausitzische Gesellschaft. Magazin. LXVIII.
Kön. Sächsische Gesellschaft d. Wissenschaften zu Leipzig. Berichte Philol.-hist.
Classe 1891, II-III; 1892, I-II.-Abhandlungen. XIII, 4.
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Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Kultur. Jahresbericht 1892. - Ergänzungsheft. LXIX.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. Jahrbuch. XVI.
Universität zu Kiel. Akademische Schriften, Reden u.s.w. - G. KARSTEN, Porträts
v. 22 Professoren d. Kieler Universität. Kiel 1892. - Chronik 1890-92.
Verein f. Geschichte d. Mark Brandenburg. Märkische Forschungen. V, 1-2.
Verein f. Hessische Geschichte u. Landeskunde. Zeitschrift. N.F. XVI-XVII. Mittheilungen. 1890-91.
Verein f. Geschichts- und Alterthumsk. zu Kahla u. Roda. Mittheilungen. IV, 3.
Verein f. Geschichte und Alterthum zu Lübeck. Zeitschrift. VI, 3. - Mittheilungen.
V, 2-10. - Bericht üb. 1890-91.
Verein f. Mecklenbürg. Geschichte und Alterthum. Jährbücher und Jahresbericht.
LVII.
Verein f.d. Geschichte d. Stadt Meiszen. Mittheilungen. III, 1-2. - Verzeichn. zu
Bd. II.
Verein f. Nassauische Alterthumsk. Annalen. XXIV-XXV. - A. SCHLIEBEN, Das
Schwein in der Kulturgeschichte. Wiesbaden (1893).
Verein f. Oberhessische Geschichte und Landeskunde. Mittheilungen Bd. III.
Verein f. Kunst u. Alterthum in Oberschwaben. Mittheilungen. 1891, 3. - R. KAPFF,
Deutsche Vornamen mit den von ihnen abstammenden Geschlechtsnamen, sprachlich
erläutert. Ulm 1889.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbuch. XCII-XCIII.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Zeitschrift. XXVI-XXVII.
Verein f. Thüringische Geschichte u. Alterthumsk. Zeitschrift. VIII, 1-2;
Thüringische Geschichtsquellen. N.F. II, 2.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens. Zeitschrift. L.
Histor. Verein f.d. Groszherzogthum Hessen. Quartalblätter 1892 (I, 5-8).
Histor. Verein f. Niederbayern. Verhandlungen. XXXVIII.
Histor. Verein f.d. Niederrhein. Annalen. LIV-LV.
Histor. Verein f. Niedersachsen. Zeitschrift 1892.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

88
Histor. Verein f. Oberbayern. Archiv. XLVII.
Histor. Verein f.d. Oberpfalz. Register zu Verhandlungen I-XL.
Histor. Verein zu Osnabrück. Mittheilungen. XVII.
Histor. Verein f. Schwaben und Neuburg. Zeitschrift. XIX.
Histor.-philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrbücher. II, 2; III, 1.
Kirchl.-histor. Verein f. Geschichte d. Èrzdiöeese Freiburg. Freiburger
Diöcesan-Archiv. XXIII.
Histor.-litterar. Zweigverein des Vogesen-Clubs. Jahrbuch. VIII.

Zwitserland.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheilungen. LVII.
Société d'histoire de la Suisse Romande. Mélanges. 2e Série. IV, 1.
Verein f.d. Geschichte des Bodensee's. Schriften. XXI.
Histor. Verein der fünf Orte, Uri, Schwyz, Unterwalden u.s.w. Der
Geschichtsfreund. XLVII.

Oostenrijk.
Academie der Wissenschaften zu Wien. Sitzungsber. Philos.-hist. Cl. CXXIV-CXXVI.
- Register zu CXI-CXX.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg. Zeitschrift. 3e F. XXXVI.
K.K. Geograph. Gesellschaft in Wien. Mittheilungen 1891.
K.K. Mähr. Schles. Gesellschaft. z. Beförd. d. Ackerbaues, d. Natur- u. Landesk.
Mittheilungen 1891.
Institut f. österr. Geschichtsforschung. Mittheilungen. XIII, 4; XIV, 1-2.
Museum Carolino-Augusteum. Jahresbericht 1891.
Museum Francisco-Carolinum. 50er Bericht.
Verein f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen. Mittheilungen. XXIX-XXX.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde. Jahresbericht 1891. - Archiv N.F. XXIV,
1-2.

Rusland.
Gelehrte Estnische Gesellschaft in Dorpat. Sitzungsberichte 1892. - Verhandlungen.
XVI, 2.
Litauisch-Litterarische Gesellschaft. Mittheilungen. XVII, 5.
Gesellschaft f. Geschichte und Alterthumskunde d. Ostseeprovinzen.
Sitzungsberichte 1891-92. Mittheilungen. XV, 1.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

89

Denemarken.
Nordiska Museet. Samfund f. Nord. Mus. främjande. 1890.- Meddelanden. Afbildn.
af føremål i Nord. Mus. 4-5: Svensk Byar och gärd, 6-7: Spetsar. - Minnen från Nord.
Mus. II, 3-4.
Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. Mémoires 1891, vel 4-9. - Aarbøger. 2e R. VII,
3-4. - Nordiske Fortidsminder. Heft 2.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie. Tidskrift. VIII, 1-2. - Månadsblad.
XI-XIV, XIX.
Svenska Fornskrift-Sällskapet. Samlinger. Häft 85-89, 92-95, 98-100, 103 (K.F.
SÖDERWALL, Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket. Häft 1-13); Häft 90, 91, 96,
97, 101, 102. 104. (8o.).
Landsmålsföreningarna i Upsala, Helsingfors ock Lund. Nyare Bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen. 1882, A-C; 1883, A-B; 1884, A-E; 1885,
A-D; 1886, A-C; 1887, A-D; 1888, A-D; 1889, A-D; 1890, A-B; 1891, A-C; 1892,
A-C.
Språkvetenskapliga Sällskapet i Upsala. Förhandlinger. Sept. 1892-Maj 1885;
Sept. 1885-Maj 1888; Sept. 1888-Maj 1891.
Literaturhistoriske Seminariet i Lund. Meddelanden. I, II.
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala. Skrifter. I, II, 1. - Katalog öfver
Upsala Univ. Bibl. fornisländska och fornnorska Hskr. af V. GÖDEL. - Forteckning
å källor till Landskapet Uplands och Stockholms Stads hist.-topogr. Beskrifning af
L. BYGDÉN.

Italië.
Accademia dei Lincei. Rendiconti. 5a Ser. I, 4-12; II, 1-2.

Engeland.
Manchester Literary Philosophical Society. Proceedings. 4th Ser. V, 1-2.

Amerika.
Smithsonian Institution. Annual Report 1889, II; 1890, I.
New-York State Library. University Extension. No. 2-4. - Bulletin, legislation. No.
3.
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American Philosophical Society. Proceedings. No. 136-138.-List of surviving
members 1892.
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Bijlage IV. Verslag van den Penningmeester, den Heer D. Hartevelt.
Ditmaal loopt de rekening en verantwoording over de drie laatste kwartalen van
1892. Voortaan zal het burgerlijk jaar daarmee gevolgd worden.
Het Saldo in Kas bedroeg Ult. Dec. 1892 ƒ 1051,73. Het Vaste Fonds werd versterkt
door het legaat van wijlen ons Eerelid Dr. M. De Vries met ƒ 600, - nominaal
Inschrijving 2 1/2 % Grootboek Nationale Schuld, en door aankoop met ƒ 200,gelijke inschrijving, zoodat op primo Januari jl. dat Fonds ƒ 14700,- nominaal bedroeg.
De respectieve Saldo's dier rekening bedroegen: Aankoop Fondsen ƒ 82,325 en
Vlottend Kapitaal ƒ 1630,90.
De geheele rekening volgt hieronder:
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Rekening over het 1ste, 2de en 3de kwartaal van het jaar 1892.
Ontvangsten.
1892
April

1

Saldo vorige
Rekening

ƒ 29520

Renten, 6
ƒ 18Aandeelen Geb.
Nut van 't
Algemeen
Renten, Legaat ƒ 297
Buma
Renten, Legaat ƒ 1633
Verbrugge
Renten, Legaat ƒ 1781
Vollenhoven
Renten,
ƒ 2658
Prolongatie bij
de Leidsche
Bank

ƒ 8169

___
Terug
ontvangen uit
het Fonds van
Vereen.
Letterkundigen
in Liq. voor een
fronton aan de
Boekenkast

ƒ 520

Contributiën

ƒ 3240-

Catalogus

ƒ 180-

Maaltijd

ƒ 168___
ƒ 397009
___
___
Uitgaven.

1892
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Drukwerk

ƒ 107120

Boekerij,
Aankoop van
boeken

ƒ 40532

Boekerij,
Bindwerk

ƒ 13454

ƒ 53986

___
Expeditiekosten ƒ 9213
Kosten op het
innen der
Contributiën

ƒ 3722

ƒ 12935

___
Vergaderkosten

ƒ 5194

Maaltijd

ƒ 44870

Salarissen

ƒ 51890

Algemeene
onkosten

ƒ 15841

Saldo in Kas
ult. Dec.

ƒ 105173
___
ƒ 397009
___
___

27ste Rekening
en
Verantwoording
van het vaste
Fonds van de
Maatschappij
der
Nederlandsche
Letterkunde.
1892
Batig Saldo der ƒ 63335
rekening van
het vorig
Boekjaar,
betreffende het
1/4 der Renten
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Idem van het
Vlottend
Kapitaal
Juli

1

ƒ 151498

6/m. renten van
ƒ 14000,- 2 1/2
% Inschrijving
Grootboek Nat.
Schuld
ƒ 172,95
waarvan 1/4 bij ƒ 4324
vorige
Rekening
waarvan 3/4 bij
Vlottend
Kapitaal

ƒ 12971

Sept.

30

Legaat van
ƒ 500Professor M.
De Vries
bestemd voor
het Vaste Fonds

Dec.

31

6/m. Renten
van ƒ 14700,- 2
1/2 %
Inschrijving
Grootboek Nat.
Schuld
ƒ 181,61
waarvan 1/4 bij ƒ 4540
vorige
Rekening
waarvan 3/4 bij
Vlottend
Kapitaal

ƒ 13621

___

___

ƒ 651975

ƒ 178090

___

___

___

___

27ste Rekening
en
Verantwoording
van het vaste
Fonds van de
Maatschappij
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der
Nederlandsche
Letterkunde.
1892
Juli

16

Aankoop
ƒ 8065
ƒ 100,- 2 1/2 %
Inschr.
Grootboek der
Nationale
Schuld à 80
4/10 %

October

10

Aankoop als
boven van
ƒ 600,-, koers
80 13/16 %

ƒ 489-

Honorarium
L.D. Petit voor
de bewerking
van het 3de
Supplement op
het repertorium
der Vad.
geschiedenis,
volgens besluit
der Algem.
Verg. Juni 1892

ƒ 150-

Saldo in Kas. ƒ 82325
Rente-Rekening
Saldo in Kas.
Vlottend
Kapitaal

ƒ 163090

___

___

ƒ 651975

ƒ 178090

___

___

___

___

Bovenstaande Rekeningen opgemaakt door den Penningmeester,
L e i d e n , Maart 1893.
D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Gecommitteerden.
Leiden 19 April 1893.
J.W. MULLER.
L.H.J. LAMBERTS HURRELBRINCK.
Gezien en goedgekeurd in de Bestuursvergadering van 4 April 1893.
W.C. VAN MANEN.
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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 1892-1893.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. Als voorzitter
fungeerde evenals ten vorigen jare de Heer Acquoy, als secretaris de Heer Dozy. De
maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer Pleyte tot lid ter
vervanging van den Heer Acquoy, die daardoor bijzittend lid der Commissie werd.
Het Derde Supplement, loopende over de jaren 1881-1890, op het ‘Repertorium
van bijdragen betreffende de geschiedenis des Vaderlands’, waartoe de Jaarlijksche
Vergadering van 1892 een subsidie van ƒ 150 heeft verleend, kwam in den loop van
het zittingjaar gereed en werd door de uitgevers in den handel gebracht. De
bijzonderheden betreffende deze uitgave, waarmede de Commissie hare taak op dit
gebied als afgedaan beschouwt, zijn in het Voorbericht uitvoerig medegedeeld.
Het Bestuur vond geen aanleiding, het advies der Commissie over eenig punt in
te roepen.
De volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken:
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De Heer Acquoy sprak over pogingen van vroeger tijd, om de Gereformeerden in
Nederland de Psalmen zooveel mogelijk geheel overeenkomstig de prozavertaling
te doen zingen, ten einde aldus Gods Woord zuiver te bewaren.
De Heer Fruin besprak de krijgsgebeurtenissen van het jaar 1572 naar aanleiding
van de uitgave door Didier van de ‘ Lettres et négociations de Claude de Mondoucet’
en van de Spaansche ‘ Documentos Ineditos’, deel LXXV. Een andermaal deelde
hij een en ander mede uit de ‘ Mémoires’ van Frans van Dusseldorp, een
Spaanschgezind Leidenaar uit het laatst der 16e en het begin der 17e eeuw.
Ook bracht hij het toedienen van den herdoop door Katholieken, zoogenaamd ‘sub
conditione’, ter sprake en deelde andere bijzonderheden mede, aan nog onuitgegeven
archiefstukken ontleend.
De Heer du Rieu bracht het aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek geschonken
Album amicorum van Jan van der Does ter tafel en vestigde de aandacht op de
merkwaardige inscripties en teekeningen, daarin vervat.
Ook besprak hij de wenschelijkheid van aanvulling en verbetering van het ‘Album
Studiosorum’ der Leidsche Universiteit en hetgeen te dien aanzien reeds is verricht,
zooals het nagaan met behulp der pedelsrollen, hoevele jaren elke student de lessen
heeft gevolgd.
Verder bracht hij ter tafel eene reproductie van een hem onbekend portret van
Scaliger, dat te Lund wordt bewaard.
De Heer Muller deelde een en ander mede over Nederlandsche kolonisatie in
Noordduitschland, bepaaldelijk in de omstreken van Bremen. Een andermaal vestigde
hij de aandacht op een brief van Louis Philippe, hertog
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van Orleans, aan den Engelschen minister Pitt, geschreven in het jaar 1802 en
handelende over het plan van den eersten om zich in Zwitserland te stellen aan het
hoofd eener beweging tegen Frankrijk, op dezelfde wijze als de prinsen van Oranje
in Nederland tegen Spanje gedaan hadden.
De Heer Fockema Andreae sprak over de echte dingen bij de Franken, bepaaldelijk
over den tijd, waarin zij gehouden werden. Hij wees er op, dat de verplichting tot
eedsaflegging in geval van betwisting van het recht van hem, die gedurende jaar en
dag bezat, in Noordduitschland wel, in Zuidduitschland niet bestond, en gaf de
vermoedelijke reden dier tegenstelling op. Hij besprak de wijze van verkiezing in
vroeger dagen, bepaaldelijk in Friesland, den datum van den heiligendag St. Gangen
en de tijdsbepaling van onlangs uitgegeven Geldersche dingtalen. Ook citeerde hij
verordeningen uit de 17e eeuw, belangrijk voor de kennis der maatschappelijke
toestanden (vgl. ‘ Eigen Haard’ van 1 April 1893).
De Heer Pleyte deelde een en ander mede omtrent opgravingen, hier te lande in
den laatsten tijd gedaan, en gaf een overzicht, ook in vergelijking met andere landen,
van de Nederlandsche publicaties op archeologisch gebied.
De heer Dozy besprak de wijze van totstandkoming der West-Indische Compagnie,
voor zooveel Leiden betreft, en legde een lijst der oorspronkelijke aandeelhouders
aldaar over. Een andermaal deed hij opgave omtrent het aantal knechts, waarmede
in het begin der vorige eeuw gewerkt werd. Eenige middeneeuwsche uitdrukkingen
werden door hem ter sprake gebracht en herhaaldelijk gravures en teekeningen ter
bezichtiging gesteld.
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Mededeelingen, behoorende bij het verslag der ‘historische commissie’
over 1892-1893.
I. De invoering van den Gregoriaanschen Kalender in Nederland.
Zooals bekend is, beval Gregorius XIII bij apostolische bul van 24 Febr. 1581 de
invoering van eene gewijzigde tijdrekening, en sprong men daarbij 10 dagen over van 4 October op 15 October - om overeenkomstig het concilie van Nicaea van 325
de voorjaars-dag en nachtevening weder te doen vallen op 21 Maart.
Een placaat van den hertog van Anjou van 10 December 1582 gelastte de invoering
hier te lande 1. Welk gevolg dit placaat heeft gehad, is grootendeels bekend. Ik wensch
met een enkel woord in herinnering te brengen wat o.a. door J.W. de Crane 2
hieromtrent is meegedeeld en daarbij de aandacht te vestigen op een paar feiten,
waarop voor zoover mij bekend, nog niet is gewezen.
In Holland en Zeeland had inderdaad op last van den Prins van Oranje de invoering
plaats op 14 December 1582, welke dag dus door den 25sten December werd gevolgd
3
. Eveneens in Brabant.
In de stad Groningen werd ingevolge een edict van Philips II van 10 Januari 1582
de Gregoriaansche stijl

1
2
3

Groot Plac. b. I, 395.
Visser en Amersfoort Archief II b. 1.
Wagenaar VII. 471.
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aangenomen, in dier voege, dat op den 10den Februari 1583 de 21ste Februari volgde.
Na de reductie in 1594 maakte men echter deze invoering van den nieuwen kalender
weder ongedaan, en keerde men tot de oude tijdrekening terug 1.
De Rijksdag te Regensburg besloot in 1699 den Gregoriaanschen Kalender aan te
nemen, met invoeging (overspringing) van elf dagen na 18 Februari. Hij spoorde o.a.
onze Staten Generaal aan, hetzelfde te doen. Deze richtten vertoogen in dezen zin
tot de Staten der provinciën.
De Staten van Friesland besloten den 21sten Februari de wijziging aan te nemen,
als ook andere Staten dit deden en bepaalden, na nauwkeurige regeling van de
gevolgen ten aanzien van verschillende onderwerpen, dat de 1ste Januari 1701, de
12de zoude zijn.
In Groningen - met uitzondering van de stad - werd ingevolge consent van 31 Mei
2
1700 de nieuwe kalender ingevoerd den 20sten December van dat jaar 3.
In Gelderland werd bij resolutiën van 22 April en 24 Mei 1700 4 besloten, dat 1
Juli zou worden 12 Juli.
In Utrecht kwam ingevolge placaat van 24 Juli 1700 5 op den laatsten November
van dat jaar de 12de December onmiddellijk te volgen.
Voor Overijssel is de juiste tijd der invoering mij onbekend. Zij viel echter daar
ongetwijfeld in 1700. Immers

1
2
3
4
5

Tegenw. Staat. van Stad en Lande. I. 505 noot.
D e R h o e r Discept. hist. de temporis divisione 22.
Blijkens een mij toebehoorend Register van resolutiën in h.s. Er wordt daar verkeerdelijk
gewaagd van invoering van den J u l i a a n s c h e n stijl.
Gr. Geld. Plac. b. III. 27.
Van de Water I. 456.
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uit een placaat van 15 April van dat jaar 1 blijkt, dat toen bezwaren rezen omtrent het
verhuizen der dienstboden. Er werd toen bepaald, ‘dat de ordinaris verhuisinge van
dienstboden sal wesen op den 1sten Mei en den 1sten November, beide nieuwen stijl’,
te beginnen den 1sten November e.k.
De stad Groningen schijnt het laatst tot het aannemen van den Gregoriaanschen
Kalender te hebben besloten. Nog bij de Ord. op de conventiën en contracten, Rubr.
van dienstboden van 1702 werd bepaald, dat dienstboden in dienst moesten komen
‘binnen den derden dag na den eersten Zondag in Mei of November’. En eerst op
den 4den November 1723 werd, wegens klachten, ingekomen sedert aanneming van
den nieuwen stijl, bepaald, dat zij voortaan zouden in dienst treden binnen den derden
dag na den eersten Zondag na den 12den Mei of den 12den November. 2

II. Begin van het jaar in Overijssel.
In de Overijsselsche Bijdragen IV. 203 werd betoogd, dat men in Overijssel tot 1456
het jaar begon met Paschen, daarna met 1 Januari. Dit werd afgeleid uit de
leenregisters.
De stedelijke oorkonden leiden echter tot het besluit, dat deze jaarrekening niet
algemeen gold.
In Deventer viel reeds sinds 1362 de aanvang van het jaar op 1 Januari, zooals
blijkt uit de Cameraarsrekeningen III. 1 bl. 178, 339, 500, 623.
Ook in Kampen begon in 1318, 1320, 1323 en 1324

1
2

Nader regl. 86 no. 47.
Corpus der Gron. rechten bl. 69.
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het jaar niet met Paschen. Dit valt af te leiden uit de volgorde der akten in den oudsten
foliant, zooals die schijnt te blijken uit het Register van Charters en bescheiden in
het oude archief van Kampen, Deel V. Op folio 2 recto staan akten van 1 Augustus
en 6 Augustus 1318 1, op folio 4 recto staat eene van 10 Januari 1319 2; dan verder
op fol. 5 verso eene van 4 October 1319 3 en daarna eene van 7 Januari 1320 4; op
folio 9 recto eene van 29 November 1323 5 en op folio 13 recto eene van 16 Januari
1324 6. Uit deze akten schijnt te volgen, dat het begin des jaars lag tusschen Augustus,
(resp. October, November) en Januari.
Ik zou echter niet met Spitzen durven aannemen, dat het jaar met 1 Januari aanving.
Waarschijnlijker acht ik, dat het met Kerstmis begon.
Op folio 17 recto toch, komt eene akte voor van 28 December 1326 7, daarna eene
van 6 Januari 1326 en verso eene van 19 Januari 1326 8.
Hier ligt dus tusschen 28 December en 6 Januari geen Nieuwjaarsdag.
En niet minder overtuigend is de volgorde der akten van 1334 en 1335. Op folio
37 verso komt eene akte voor van 12 December 1334 9 eveneens folio 37 verso

1

Bl. 2 no V en VI.

2

Bl. 4 no X.

3

Bl. 5 no XIV.

4

Bl. 6 no XVI.

5

Bl. 10 no XXVIII.

6

Bl. 11 no XXXIII.

7

Bl. 19 no LIX.

8

Bl. 16 no XLVIII, XLIX. De akte no LVI van folio 19 verso, zal in het register wel voor LV
moeten staan. De uitgever heeft den dies Viti op 15 Juni gesteld. Vermoedelijk zal echter
wel Viti translatio (10 Maart) zijn bedoeld.

9

Bl. 43 no. CXLI.
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eene van 29 December 1335 1 en op folio 37 verso en 38 recto eene van 5 Januari
1335 2.
Het lijdt geen twijfel, hier is tusschen 12 December en 29 December het nieuwe
jaar begonnen 3.

III. Het verbranden of afbreken van het huis eens misdadigers.
In het Oud-Germaansche, ook in het Oud-Nederlandsche strafrecht komt eene
instelling voor, die zeer de aandacht heeft getrokken: het vernielen der woning van
eenen misdadiger.
Die straf bestond - om een enkel voorbeeld te noemen, nog in Stavoren in 1292.
Een artikel uit het Charter van dat jaar luidt: ‘wie ein man dootslaet binnen besetter
soene, oft over gerechten handt-vrede, offt wijff verkracht, oft man oft wijf binnen
huyse dootslaet, oft den ghemeenen vreede breket vander poort met dootslage, men
sal breecken syn huys ende dragent buyter poorte ende barnen 4’. In Zeeland kwam
zij bij herhaling voor; blijkens de grafelijkheids-rekeningen b.v. in 1330 5. ‘Zo hadden
Pieter Lielens ende syn wijf een huus, dat verbarnet was, doe men se woeste’.
In de veertiende eeuw zien wij op verschillende plaatsen het gebruik beperken of
opheffen. In 1327 zegt Rei-

1

Bl. 47 no CLIV.

2

Bl. 44 no CXLVIII.
Hiermee is tegelijk Otto van Norgh een weinig gerehabiliteerd, die volgens eene aanteekening
op blz. 12 eerst 28 December 1325 voldoet, wat hij op 11 November 1324 had moeten betalen.
Hij is niet een groot jaar, maar slechts 47 dagen ten achteren.
Ch. v. Friesl. I. 126.
Rek. d. Grafel. I. 224.

3

4
5
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noud van Gelre aan Avezaat en Zoelen toe ‘van doetslage en soel wi an den timmer
nach aen der weren en ghenen scade doen 1.
Bij privilege van het volgende jaar legt hij ook tegenover Maas en Waal de belofte
af, dat hij noch zijn richter de in het stuk genoemde misdadigers niet zullen schaden
‘aen synre weree mit branden nocht mit houwen’ 2. Voor Zwolle werd deze straf
uitdrukkelijk afgeschaft in 1346 3, voor Vollenhove in 1365 4.
Voor de onderscheiding tusschen branden en houwen zal wel tweeërlei grond
bestaan. Verbranden kan men het gemakkelijkst houten gebouwen; en gebouwen
verbranden op de plaats waar ze staan, kan men alleen dan veilig als er geene andere
in de nabijheid staan. Vandaar ongetwijfeld bepalingen als die van Stavoren. Het
duidelijkst wel in Ditmarschen, waar we het volgende vinden bepaald: heeft een man
zijn ‘hus verbraken’ en kan men het niet afbranden zonder gevaar voor de buren,
zoo zal de geheele buurschap opkomen en het huis ‘van der stede theen’ 5.
Wat is de grond, het doel, de beteekenis van die zonderlinge straf? Naar het schijnt
was men reeds in de dertiende eeuw bij de beantwoording dezer vragen buiten het
rechte spoor geraakt. C o n r a d aartsbisschop van Keulen liet er zich toch in 1260
aldus over uit: de huizen der burgers, die wegens misdrijven zijn verbannen,
(proscripti) zijn in onze macht, zoodat het geacht moet worden ons volkomen vrij te
staan, ze te vernielen of

1
2
3
4
5

Van Hasselt Geld. Maandw. I. 126.
Groot Geld. Plac. b. le App. 12.
Overijss. Bijdr. II. 260.
De stad Vollenhove en haar recht II. 7.
Dreyer Miscellanea 79-80.
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af te breken; wij hebben echter uit overweging, dat deze vernieling de stad zou
ontsieren en tot nadeel zijn, besloten haar daarvan vrij te stellen.
Blijkbaar is deze gedachtengang onjuist. Het wordt voorgesteld, alsof de
aartsbisschop vroeger die huizen verwoestte, omdat zij aan hem waren vervallen en
hij er dus het recht toe had. Datzelfde recht had hij zeker ten aanzien van al zijne
gebouwen, maar die alle te vernielen, zal hem wel nooit in de gedachte zijn gekomen.
Waarom dan wel, om te verbranden en af te breken die, welke door misdrijf waren
verbeurd. Dit eischt nader verklaring.
De oplossingen van D r e y e r , G r i m m , en W i l d a bevredigen ons niet. De eerste
meent ‘dasz die Zerstörung der Häuser die Ausrottung des Besitzers aus der
Bürgerlichen Welt vorgestellet. 1
G r i m m zegt: ‘Zum zeichen, dasz die Markgenossen, die Gaubewohner den
Sträfling aus ihrer Gemeinschaft schliessen wollen, zerstören sie ihm sein Haus.’ En
W i l d a gist in gelijke richting: ‘selbst, die Spur und das Andenken des Friedlosen
aus der Gemeinde wurden durch die Zerstörung, durch das Niederbrennen seiner
Wohnung vertilgt.’
Alle drie geven zij dus aan de handeling een symbolischen zin. Reeds dit maakt
ons omzichtig. De meeste symbolische handelingen in het recht hebben aanvankelijk
eene werkelijke beteekenis gehad; vooral ten aanzien van een zoo geweldigen
maatregel, als wij hier bespreken, zou men eerst dan mogen aannemen, dat zij van
den aanvang af een zuiver symbolieken zin had gehad, wanneer alle nasporing naar
een practisch doel daarvan vruchteloos bleef.

1

Miscell. 86.
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En zulk een doel is m.i. met genoegzame waarschijnlijkheid aan te wijzen.
Tot punt van uitgang bij ons onderzoek nemen wij het oudste stuk, waarin van
den huisbrand sprake is, het Saksische capitulare van 797 c. 8. Niemand - zoo lezen
wij daar - mag brand stichten..... behalve wanneer er een zoo weerspannig is, dat hij
niet in rechte wil verschijnen (justitiam facere) ook niet voor den koning, en op geene
andere wijze tot zijn plicht kan worden gebracht, dan zullen zijne gemeentegenooten
(pagenses) tot eene terechtzitting worden opgeroepen, en stemmen zij allen hierin
toe, zoo zal bij wijze van dwangmaatregel (pro districtione illius) zijne hut worden
verbrand.
Het treft ons, dat volgens deze plaats weigering om zich voor 's konings rechterstoel
te verantwoorden, de eenige grond is, die tot verwoesting van het huis leidt. Dit
brengt ons te binnen wat naar Frankisch recht reeds volgens lex Salica 56 het gevolg
van zulk eene weigering was. De weerspannige werd vredeloos verklaard, niemand
mocht hem huizen of hoven, zijne goederen waren verbeurd.
Ongetwijfeld is ook in het Saksische capitulare vredeloosverklaring bedoeld. Een
aantal vooral Friesche bepalingen sluiten zich daarbij aan, in zoo verre zij gewagen
van toepassing van den huisbrand in het bijzonder tegen den weerspannige en tegen
den verbannene. Slechts enkele voorbeelden.
In het Rüstringer recht § 46 is sprake van allerlei verhoogde vreden, wie ze breekt
wordt verbannen ‘and tha bona skilma barna.’ 1 Laat een asega zich omkoopen, dan
is hij naar datzelfde recht § 16 in 's konings ban en ‘sa hachma sin hus to barnanda.’
2
In Wijmbritse-

1
2

Richthofen Rq. 541.
Richthofen Rq. 538.
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radeel wordt omstreeks 1404 den grietslieden o.a. deze eed gestaafd ‘dat jemma dine
wrherega ti herega brenge, ende him seke mit fiore ende mit fana, als jemma schuldich
zint ney dae riuchte.’ 1 Dat hem zoeken met vuur heeft geen anderen zin, dan het in
brand steken van zijn huis. In het Schoutenrecht § 55 wordt het uitvoerig beschreven,
hoe men iemand, die weigerachtig is om ter terechtzitting te verschijnen, tot zijn
plicht zal brengen. Negenmaal wordt hij opgeroepen, blijft hij ook dan overhorig,
zoo zal men hem zoeken ‘mit here ende mit brand’, en nadat hij gebrand is, zal hij
vredeloos worden verklaard, hij en zijn goed. 2
En waartoe de brandstichting dient, volgt zonneklaar uit § 50 van het Rüstringer
recht. Iemand brengt eene doodelijke wonde toe; de gevolgen worden geregeld voor
verschillende gevallen. Wij lezen o.a. ‘fliucht hi aec inna hof and inna hus, and ma
hini ther ut breka ieftha barne’. 3
Het is er dus om te doen, dengeen, die zich in het huis ophoudt, er uit te krijgen.
Nog duidelijker haast dan een van de aangehaalde plaatsen, zegt dit eene constitutie
van Frederik I tegen de brandstichters (1187) waar wij in § 9 lezen: Wanneer een
wegens brandstichting verbannene (proscriptus) in een huis is gevlucht, waar men
hem niet uit kan krijgen, zonder het huis in brand te steken, zoo zal niemand, die dit
middel aanwendt, als brandstichter worden gestraft.
En zoo er nog twijfel kan bestaan, of men inderdaad de noodzakelijkheid om
iemand uit een huis te verdrij-

1
2
3

Charterb. v. Friesl. I 348.
Richthofen Rq. 396.
Ald. 542.
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ven beschouwde als d e rechtvaardiging voor het verbranden van zijn huis, deze zou
worden opgeheven door hetgeen wij lezen in eene glosse uit de 14de eeuw op den
Saksenspiegel.
Deze bevat de twee volgende bepalingen.
Ssp. Lr. II. 72. Uppe swelkeme hus man den vredebreker holt weder recht, svenne
die richter mit gerüchte dar vore geladen wirt, unde man sie afeschet alse recht is,
dat man 't gehoren moge uppe denne hus; ne geven sie sie nicht her af to rechte, man
vervestet die burch unde alle die dar uppe sin. Let man aver dar uppe des richteres
boden sesse unde den klegere, die suken den vredebrekere unde den rof, so sal man
sie nicht vervesten.
Ssp. Lr. III. 1. Umme nenerhande ungerichte ne sal man up houwen dorp gebu, it
ne si dat dar maget oder wif inne genodeget werde oder genodeget ingevort si.
En wat zegt nu de Glosse op dit artikel.… ‘weil zuvor von der Verstörung der
Burg gesaget hat, damit nur solche der Gebeu Zerstörung, von dieses exempels wegen
nicht zu gar gemein würde, meldet er hie die Verbrechungen, darum es allein
geschehen mag, und sagt.… Hie soltu behalten die ursach, warum man um raubs
willen keine dorffgebeude niederfellet, als man den burgen thut.… ‘Die Ursach dasz
man die Burg niederreisset ist diese, dasz die Bürger auf der Burg wehren oder
hindern, dasz man den Raub nicht leichtlich wider herab ab nemen kan, und werden
also die Räuber darauf geheget und gehauset. Solchs mögen sonst andere Gebeude
nicht thun darum zerbricht man sie (nicht?) 2 Feud. 50 (lees 53 § 8).’
En die opvatting was stellig niet slechts eigen aan den Saksischen glossator of het
Saksische recht. Ook in
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het Friesche recht vinden wij een spoor van onderscheiding tusschen een weerbaar
en een onweerbaar huis, die vermoedelijk wel op denzelfden grondslag rust. In de
Opstalboomsche wetten van 1323 § 18 is nl. bepaald, dat wie een man doodslaat
over gezetten zoen en gekusten mond, jaar en dag uit het land blijven, en ‘hat hy een
steenhuus, dat schilma thiwerpa; haeth hy een holten huus, dat heert aen hof ende
an Keninges wara’.
Wij hebben dus nu twee gegevens. Men vervolgt iemand met brand en braak om
hem uit een huis te verwijderen - en het zijn vooral de ‘overhorigen’ en de
verbannenen tegen wie men aldus procedeert. De vraag blijft te beantwoorden,
waarom dit laatste. Bij de beantwoording helpen ons vooral Zeeuwsche bronnen,
waarop mijn geachte ambtgenoot Dr. R. Fruin reeds vroeger de aandacht vestigde 1.
De Zeeuwsche keuren van Floris de Voogd en van Floris V en de Vlaamsche 2 leeren
ons - enkele onderlinge afwijkingen daargelaten - in hoofdzaak het volgende. Wie,
voor den graaf gedagvaard wegens eene strafzaak, niet verschijnt, wordt gebannen.
Niet terstond echter vervalt daardoor zijn goed aan den graaf. Hij behoudt ook
voorshands het recht om alsnog voor dezen te verschijnen om zich te verdedigen. In
zijn huis is hij voorloopig veilig, en wel totdat hij is bereden. Van tijd tot tijd houdt
nl. de graaf of zijn

1
2

In zijn belangrijk artikel ‘over de beteekenis van woesten in de oud-Nederlandsche rechtstaal.
Versl. Kon. Ak. Afd. Letterk. 3e reeks IV, bl. 82.
Landr. 1258 a. 91, 106; Landr. 1290 a. 50, 85; Warnkönig Flandr. Rgesch. II. 1. 91, III. 1.
179.
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vertegenwoordiger een ‘berijt’, d.i. zou men haast kunnen zeggen een drijfjacht ter
opsporing van in het land verborgen bannelingen. Allen, die binnen de keure wonen,
moeten, zoo zij worden opgeroepen, daartoe opkomen; des graven mannen hebben
de paarden voor die ‘equitatio’ te verschaffen. Bij dat ‘berijt’ nu begeeft men zich
ook naar de woningen der bannelingen en maakt ze daar, zooals het heet ‘ghewoest
ballinc bi brande’. Eerst daarna is hun goed in des graven genade 1 en zijn zij, durf
ik er bijvoegen, volkomen vredeloos en, zooals de keur van 1496 IV. 5. 6. zegt, ‘'s
lands verdreven’.
Zoo luidt ook de Coutume du Pays de Liège XIV. 1 (1650) ‘du fait de mort
d'homme, le prince partout dans son pays a pouvoir d'ardoir et a v e c c e le malfaiteur
demeure en chasse d'icelui.’ ‘Av e c c e ’, eerst na den brand is hij inderdaad en
chasse, ‘wargus’.
En de lezer voelt thans waarom. In den tijd toen de staatsmacht zich nog niet
uitstrekte tot binnen de woningen der burgers, kon geene vredeloosverklaring den
misdadiger den vrede binnenshuis benemen. Daar was hij veilig, daar kon rechtens
noch zijne tegenpartij, noch eenig staatsdienaar hem bereiken, want het was hem
verboden zijn drempel te overschrijden. Wilde men dus de vredeloosverklaring
volkomen kracht verzekeren, men moest een middel zoeken om den vogelvrije te
dwingen zijne woning te verlaten, en te verhinderen er terug te keeren. En het was
dra gevonden; men stak het huis boven zijn hoofd in brand 2.
Zeer juist zegt dan ook Brunner 3 van den huisbrand

1
2
3

Keur der IV ambachten 1242. X § 29. Zeeland 1258 a. 91.
Men kon dit te lichter, omdat in den tijd toen vermoedelijk het gebruik is ontstaan, de hut
weinig waarde had, S t r a b o Geogr. LVII, T a c i t u s , Germ. 16, Caesar de B.G. VI. 22.
D. Rechtsgesch. I. 169.
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als bestanddeel der vredeloosverklaring, dat hij ‘zusammenwirkend mit dem Verbote
des Hausens und Hofens, den Friedlosen zwingt, die Gemeinschaft des Menschen
zu fliehen, und - voegt hij er bij - das Andenken desselben aus der Gemeinde vertilgt’.
Of die laatste bijvoeging gelukkig is, betwijfel ik. Er komen in later tijd gevallen
voor waarin de huisbrand niet met vredeloosverklaring gepaard gaat en waarin wij
ze vermoedelijk hebben op te vatten als een overblijfsel van eene vroeger in alle
vormen voltrokken vredelooslegging. Vooral in het Brokmerland, waar die straf den
ontrouwen rechter treft. Maar het is er verre van daan dat zij daar zou dienen om de
herinnering aan den gestrafte uit te wisschen. Integendeel, wij lezen uitdrukkelijk,
dat het erf woest moet blijven liggen, opdat men het in lengte van dagen zal gedenken,
dat daar een omkoopbare asega heeft gewoond.
Het drijven uit het huis van wie er zich schuil houdt of er onrecht wil bedrijven,
dat is inderdaad, naar tal van bepalingen doen denken, overal de oorspronkelijke
bedoeling van den huisbrand.
Nog een teekenend voorbeeld ten slotte.
De VIe Friesche Overkeur (uit de 11de eeuw) behandelt het geval, dat eene vrouw
geweld wordt aangedaan. Zij zendt, zoo zij kan, een bode aan hare verwanten, deze
zenden er een aan den ‘frana’. De ‘frana’ belegt nu eene terechtzitting zoo nabij het
huis, dat hij de goot met de punt van het zwaard kan raken. Hij neemt er haar uit en
verbrandt het huis (het bruidhuis, staat er) krachtens de koninklijke macht.
Leest men alleen deze plaats, men zal licht tot de meening komen, dat het huis
wordt verwoest, omdat het heeft misdreven, zooals de Saksische glossator het
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naar aanleiding van eene dergelijke plaats van den Saksenspiegel uitdrukt ‘darum,
dasz das Haus mit seiner verschlossenen Thür is ein Ursach gewesen, dasz die
genotzögte Frau oder Jungfrau nicht hat mögen hinwegkommen’.
Maar de steller der Overkeuren wist het nog beter, zooals blijkt uit de VIIde keur.
Indien - zoo zegt deze - een man eene vrouw geweld aandoet (nede nome), en hij
dan voortvluchtig wordt naar een tweede huis, van het tweede naar een derde, en
vandaar naar de kerk, de drie huizen te verbranden, de kerk open te breken en haar
daaruit te nemen.
De eenvoudige en zeer reëele bedoeling ligt hier voor de hand, de voorkoming
van geweld jegens de vrouw, langs den kortsten en meest afdoenden weg.
S.J. FOCKEMA ANDREAE.

IV. Nog een portret van Scaliger.
Op de Bibliotheek te Leiden wordt een geschilderd portret van Scaliger bewaard.
Het is een doek van 56 op 72 centimeter, waarschijnlijk afkomstig van Edmund
Gripelhielm, een Zweedsch geleerde en staatsman, leermeester van Koning Karel
XI. De koning kocht na den dood van Gripelhielm diens bibliotheek en schonk ze
aan de Universiteit.
Het is een borststuk en profil; Scaliger met de roode toga omhangen en met witte
haren, zooals wij hem kennen uit het portret op de Senaatskamer, doch zonder den
arm en de pen. Het is geen volkomen copie van genoemd paneel, de baard is langer
en voller, het
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oor iets grooter, de neus langer en met een kuiltje, als had hij een bril gebruikt; meer
plooien zijn op het gelaat, en een ietwat joodsche trek. Dit laatste zal niet onopgemerkt
blijven bij hen, die meenen dat er in Scaliger's aderen oostersch bloed zou hebben
gevloeid. De toga is anders geplooid, de kraag is wit en gelijk aan die van het
genoemde portret. Bovenaan staan de letters IOSEPH SCALIGER. Dit is dus het 33e
der geschilderde en gegraveerde portretten, die van dezen Leidschen hoogleeraar
bekend zijn.
W.N. DU RIEU.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

110

Bijlage VI.
Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van wege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het
jaar 1892-1893.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde, van wier vergaderingen het laatst in de
Handelingen van het jaar 1876 wordt melding gemaakt 1 ofschoon zij sedert dien
óók in het jaar 1889 nog twee malen is bijeengekomen, en wel met het doel om eene
nieuwe regeling in de zaken van het Tijdschrift tot stand te brengen 2, heeft

1
2

Zie Handel. en Mededeel. over 1876, blz. 83.
De eerste Jaargangen (I-VIII ingesloten) van het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde
(gesticht bij besluit van de Algemeene Vergadering op 17 Juni 1880; zie Handel. en Mededeel.
over 1880, blz. 63) werden geredigeerd door de Commissie voor Taal- en Letterkunde (zie
Handel. en Mededeel. over 1881, blz. 52), van den aanvang af bijgestaan door Dr. J. Verdam
te Amsterdam en sedert den vierden jaargang (1884) bovendien door Dr. H.E. Moltzer te
Utrecht.
Sinds echter de bedoelde nieuwe regeling (waarbij ook het contract met den uitgever, de
firma E.J. Brill, werd veranderd) in werking is getreden, verschijnt het Tijdschrift niet meer
in Jaargangen, maar in Deelen, die evenwel bij voorkeur telkens binnen een jaar worden
afgesloten (dienovereenkomstig luidt de titel van het deel voor 1890: Negende Deel; Nieuwe
Reeks, eerste Deel); en tevens werd het van dat tijdstip af(naardien de Taalkundige Commissie
zich in hare hoedanigheid van commissie tot redactie van het Tijdschrift gaandeweg meer
en andere personen had toegevoegd dan de wet der Maatschappij wel scheen te veroorloven)
regelmatiger geacht op de binnenzijde van omslag of schutblad de gebruikelijke woorden:
‘De Leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde bij de Maatschappij enz.’ voortaan
achterwege te laten, en dus onder het woord ‘Redactie’ eenvoudig de namen der redacteuren
te laten volgen (aldus is geschied in het 9de, 10de en 11de Deel, N.R. Deel 1, 2 en 3). In het
nog loopende, Twaalfde Deel wordt (daar de leden der Taalk. Commissie afwisselen) de
commissie tot redactie nu nog weder nauwkeuriger, en wel als volgt vermeld: ‘R e d a c t i e .
In Leiden: De Leden der Comm. v. Taal- en Letterk. bij de Maatsch. der Ned. Letterk. Buiten
Leiden: (volgen de namen).’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

111
in het afgeloopen jaar hare werkzaamheden weder op meer geregelden voet gebracht.
Na eene voorloopige samenkomst in de maand October waarin aangenomen werd
dat zij in het vervolg, met tusschenpoozen van telkens zes weken, bijeen zoude komen
en waarin ook een programma voor hare verrichtingen werd vastgesteld, hield de
Taalkundige Commissie negen vergaderingen (daaronder eene buitengewone) waarin
de belangen en de inhoud van het Tijdschrift gewoonlijk het eerst aan de orde waren
gesteld. Dat deze meer geregelde wijze van redigeeren thans reeds en op den duur
nog te meer aan het Tijdschrift ten goede komt wordt door de Commissie buiten
twijfel geacht; en zij veroorlooft zich almede daarom den wensch uit te spreken, dat
deze uitgave, die ten onrechte in den roep staat van ‘te geleerd te zijn’, meer dan
thans het geval is belangstelling moge vinden bij de Leden der Maatschappij en onder
hen een grooter getal dan het tegenwoordige (slechts 58) gebruik zal maken van het
voorrecht van verminderden prijs 1.
In de tweede plaats hield de Commissie zich bezig met het bespreken van plannen
voor de uitgaven die zij zich

1

In het geheel worden thans 171 exemplaren van het Tijdschrift verkocht. De inteekeningsprijs
per jaar-deel is ƒ 4; voor de Leden van de Maatsch. der N. Letterk. ƒ 2,50.
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voorstelde door of van wege haar te doen geschieden, en als vrucht van hare
overleggingen te dezen opzichte mag zij het door haar voorbereide en, wat de
bouwstoffen betreft, zoogoed als gereedliggende register op de elf, eerlang twaalf
deelen van het Tijdschrift vermelden, alsmede den beraamden herdruk van den
Teuthonista van Van der Schueren waartoe de voorloopige werkzaamheden insgelijks
reeds in aanmerkelijke mate gevorderd zijn. Ook een oud plan der Taalkundige
Commissie, de uitgave van de Reizen van Mandeville 1, werd in zooverre weder
opgevat, dat men zich tot den bezitter eener kopie van het Leidsche handschrift, ons
medelid N.A. Cramer te Zwolle, wendde om van diens gewaardeerde hulp bij de
uitvoering zeker te zijn. Voorts achtte de Commissie het wenschelijk een afschrift
te doen nemen van de voor taal, tijd en zeden zoo merkwaardige werken van den
Bruggenaar Cornelis Everaert (die zich in handschrift op de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel bevinden), om zoodoende ook daarvan mettertijd eene uitgave, geheel of
gedeeltelijk, mogelijk te maken. De Vlaamsche Academie - tot meerder zekerheid van dit laatste voornemen verwittigd, zond bericht dat eene uitgave van Cornelis
Everaert tot hare plannen niet behoorde.
Zoo dikwijls de tijd het toeliet werden in de bijeenkomsten der Taalkundige
Commissie onderwerpen van wetenschappelijken aard uit het gebied van taal- en
letterkunde besproken of vragen daarover gedaan en zoo mogelijk beantwoord;
bijdragen tot dit gedeelte der vergaderingen werden geleverd door de Heeren Ten
Brink, Kern, Kluyver, Muller en Verdam. Ook van hetgeen deze besprekingen
opleverden is nu reeds het een en ander aan het Tijd-

1

Zie Handel. en Mededeel. over 1876, blz. 90.
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schrift ten goede gekomen 1 of zal daarin wel eerlang verschijnen.
Nog kan worden vermeld, dat verscheidene tijdschriften die het eigendom zijn
onzer Maatschappij thans, aleer zij in de Bibliotheek worden opgenomen, bij de
leden der Taalkundige Commissie worden rondgezonden op gelijke wijze als zulks,
met andere, bij de Historische Commissie alreeds sinds langer tijd pleegt te
geschieden.

1

Zoo b.v. het art. W o u t e r e n in Tijdschr. 12, 128.
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Lijst van de leden der maatschappij. Opgemaakt den 7den October
1893.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE

SECRETARIS.
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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.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Huygens, Mejuffrouw C.L., Nieuwer-Amstel. 1893.
Ising, A.L.H., 's-Gravenhage. 1862.
Jager, H. de, Brielle. 1876.
Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
Jong, Dr. J. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jong van Rodenburgh, C.M. de, Haarlem. 1871.
Kaay, Mr. W. van der, '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 (de), zie De Laat.
Kanter, Mr. H. Ph. de, Haarlem. 1890.
Kate Jr., J.J.L. ten, Epe. 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., Leiden. 1893.
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.
Kleine, zie Smit.
Kleyn, Dr. H.G., Utrecht. 1886.
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Kluit, zie Sautijn.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
Knappert, Dr. L. Assen. 1893.
Knoop, W.J., 's-Gravenhage. 1850.
Knottenbelt, Mr. J., Rotterdam. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
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, Hilversum. 1878.
Koolemans Beynen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Korndörffer, J.P.J.W., Breda. 1889.
Kosters, Dr. W.H., Leiden. 1892.
Krämer, Dr. F.J.L., Utrecht. 1893.
Krelage, J.H., Haarlem. 1879.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kruseman, A.C., Haarlem. 1856.
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., Amsterdam. 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.
Lapidoth, F., 's-Gravenhage. 1891.
Laurillard, Dr. E., Amsterdam. 1858.
Leemans, Dr. C., Leiden. 1835.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz, C.J., Leiden. 1892.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 1880.
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.
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Leopold, Joh. A., Amsterdam. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Leopold, M., Arnhem. 1875.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Liefsting, zie Coninck.
Lijnden, Baron van, zie Melvil.
Limburg Stirum, Mr. O.J.H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1887.
Linden (van der), zie Cort.
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.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Lohman, zie De Savornin.
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.
Loup, zie Macalester.
Louter, Mr. J. de, Utrecht. 1879.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lubach, Dr. D., Kampen. 1865.
Lutkebühl, C.L., Amsterdam. 1884.
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.
Martinet, zie Van Loenen.
Mathenesse (van), zie Van Dijk.
Matthes, Dr. B.F., 's-Gravenhage. 1860.
Maurik Jr., Justus van, Amsterdam. 1879.
Mees, Mr. A., Rotterdam. 1858.
Mees, M.J., 's-Gravenhage. 1884.
Mees R.Az., Mr. R.P., Rotterdam. 1875.
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Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., Utrecht. 1889.
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.
Mey, H.W. van der, Wijchen. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Wormerveer. 1874.
Meys, P.C.J., 's-Hertogenbosch. 1887.
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, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Nagtglas, F., Utrecht. 1871.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Neeb, Mr. H.A., Leiden. 1867.
Netscher, P.M., 's-Gravenhage. 1854.
Neurdenburg, Mr. J.C., Rotterdam. 1871.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Nieuwerkerke (van), zie Smits.
Nicolaï, W.F.G., 's-Gravenhage. 1874.
Nijhoff, Dr. D.C., Veghel. 1889.
Nijhoff, Martinus, 's-Gravenhage. 1867.
Nijland, A.J., Utrecht. 1876.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Numan, zie Star.
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.
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Oppenheim, Mr. J., Leiden. 1887.
Ort, J.A., Deventer. 1886.
Otto, W., Amsterdam. 1883.
Overman, L., 's-Gravenhage. 1888.
Oyen (van), zie Vorsterman.
Pavord Smits, F.S. van de, Leiden. 1875.
Pekelharing, Mr. B.H., Delft. 1875.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Petit, L.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, zie Henriquez.
Pinto, Mr. A.A. de, 's-Gravenhage. 1867.
Pistorius, zie Verkerk.
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.
Poortvliet (van), zie Tak.
Prins, zie Winkler.
Prins, Dr. J.J., Leiden. 1853.
Proost Jz., Dr. P., Koog aan de Zaan. 1884.
Putte (van de), zie Fransen.
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.
Reiger, Mr. W.A., Groningen. 1891.
Reitsma, Dr. J., Groningen. 1877.
Rengers, Mr. W.J. van Welderen Baron, Leeuwarden. 1891.
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, Dr. W.N. du, Leiden. 1860.
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Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Rijk, J.A. de, Voorhout. 1887.
Rijsewijk (van), zie Haverkorn.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Rochussen, Jhr. Mr. W.F., 's-Gravenhage. 1891.
Rodenburgh (van), zie De Jong.
Roëll, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roest, Th. M., Leiden. 1877.
Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Romeyn, Dr. P., Leiden. 1868.
Roo, Dr. L.W.G. 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.
Salverda de Grave, Dr. J.J., 's-Gravenhage. 1893.
Sande Bakhuyzen, Dr. H.G. van de, Leiden. 1890.
Sande Bakhuyzen, Dr. W.H. van de, Utrecht. 1876.
Sandick, R.A. van, Amsterdam. 1893.
Sassen, A., Helmond. 1885.
Sassen, Armand, Amsterdam. 1886.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
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.
Scheffer, zie De Hoop.
Scheltema, J.N., Amsterdam. 1877.
Scheltema, M.W., Amersfoort. 1871.
Scheltema (van), zie Adama.
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.
Seipgens, E.A.H., Leiden. 1884.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Siccama, zie Hora.
Sickesz, Mr. C.J., 's-Gravenhage. 1880.
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Siegenbeek van Heukelom, Dr. D.E., Leiden. 1890.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Six van Hillegom, Jhr. J.P., Amsterdam. 1859.
Six, Jhr. Mr. W., 's-Gravenhage. 1880.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
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, zie Van de Pavord.
Smits van Nieuwerkerke, J.A., Dordrecht. 1884.
Snijder van Wissekerke-Clant van der Mijll, Mevrouw W., 's-Gravenhage. 1893.
Soelen (van), zie Schagen.
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.
Suyck, zie Van Bemmel.
Swart Abrahamsz., Dr. Th., Den Helder. 1889.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Tak van Poortvliet, Mr. J.P.R., 's-Gravenhage. 1872.
Tal, T., Arnhem. 1887.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
Telting, Mr. I., 's-Gravenhage, 1859.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

131
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tideman, Dr. B., Haarlem. 1879.
Tideman, J., 's-Gravenhage. 1852.
Tiele, Dr. C.P., Leiden. 1862.
Tienhoven, Mr. G. van, 's-Gravenhage. 1872.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Tromp, zie Van Hettinga.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van, Erichem. 1885.
Ufford (van), zie Quarles.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Amsterdam. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
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.
Verkerk Pistorius, W.A.P., 's-Gravenhage. 1872.
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.
Voorthuyzen (van), zie Du Marchie.
Vorsterman van Oyen, A.A., Oisterwijk. 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.
Vreese, Dr. W.L. de, Leiden. 1893.
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.
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Vrolik, Dr. A., Arnhem. 1873.
Vrolik, W.K.M., Ellekom. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Was, Dr. H., Sint-Oedenrode. 1878.
Weitzel, A.W.P., 's-Gravenhage. 1869.
Welter, W.L., Hees. 1854.
Wermeskerke-Junius, Mevrouw van, Krommenie. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wertheim, A.C., Amsterdam. 1881.
Wessels, W., Zevenaar. 1872.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Westhreene-van Heyningen, Mevrouw J. van, 's-Gravenhage. 1893.
Wichers, L., 's-Gravenhage. 1892.
Wijnmalen, Dr. T.C.L., 's-Gravenhage. 1868.
Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Johan, Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Lisse. 1860.
Wintgens, Mr. W., 's-Gravenhage. 1874.
Wissekerke (van), zie Snijder.
Witte, H., Leiden. 1871.
Wolters, Mejuffrouw J., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Enschedé. 1877.
Zaayer, 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.
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Groeneveld, W.P., Batavia. 1891.
Hasselt, A.L. van, (correspondeerend Lid), Riouw. 1881.
Holle, K., Buitenzorg. 1868.
Hurgronje, zie Snouck.
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.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.
Tromp, S.W., Pontianak. 1890.
Verbeek, Dr. R.D.M., Buitenzorg. 1892.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die overeenkomstig hun verlangen volgens art. 14 der Wet
als gewone leden opgenomen zijn, is een * geplaatst.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Altgelt, H.J., Düsseldorf. 1856.
Amicis, E. de, Florence. 1875.
*Arnold, Th. J.I., Gent. 1877.
Baecker, L. de, Noord-Peene. 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.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
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.
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Brodhead, zie Romein.
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.
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.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Tongerloo (bij Westerloo). 1882.
Dietrich, Dr. F.E. Chr., Marburg. 1862.
Doorenbos, Dr. W., Brussel. 1870.
Droogenbroeck, J.A. van, Schaerbeek. 1887.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
Ebers, Dr. G., Leipzig. 1868.
Edmundson, G., Southhall (Middlesex). 1886.
Ehrentraut, H.J., Hannover. 1857.
Ellis, A.J., Londen. 1876.
Elwes, A., Londen. 1871.
Ermerins, Mr. J., Parijs. 1891.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
*Eys, Jhr. W.J. van, San Remo. 1870.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H., Stuttgart. 1885.
Floto, Dr. H., Göttingen. 1858.
Förstemann, Dr. E., Dresden. 1858.
Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Friedländer, Dr. E., Berlijn. 1878.
Gaedertz, Dr. K. Th., Berlijn. 1888.
Galland, Dr. G., Berlijn. 1893.
Gengler, Dr. H.G., Erlangen. 1857.
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Gezelle, Dr. Guido, Kortrijk. 1890.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Gosse, E.W., Londen. 1878.
Govaerts, A., Brussel. 1883.
Groth, Dr. K., Kiel. 1871.
Haeghen, Dr. F. van der, Gent. 1880.
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.
Hilaire (St.), zie Rosseeuw.
Hildebrand, Dr. R., Leipzig. 1864.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, G., Parijs. 1887.
Humphreys, W. Noel, Londen. 1869.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Jostes, Dr. F., Freiburg in Zwitserland. 1888.
Justi, Dr. F., Marburg. 1876.
Kalkar, Dr. C.A.H., Kopenhagen. 1845.
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Levensbericht van Frederik Hendrik Willem Kuijpers.
Door de dochter van het op den 19en Maart 1892 overleden lid der Maatschappij
Frederik Hendrik Willem Kuijpers uitgenoodigd een levensbericht van haren vader
samen te stellen, heb ik die taak met ingenomenheid aanvaard, omdat ik er prijs op
stelde in eenvoudige trekken het beeld te schetsen van een man, die, toen eene
noodlottige omstandigheid hem noodzaakte de loopbaan zijner keuze, welke hem
eene schoone toekomst beloofde, te moeten verlaten, ondanks die teleurstelling de
geestkracht vond, zich eenen nieuwen werkkring te scheppen, en zich daardoor voor
het land en voor de wetenschap verdienstelijk heeft gemaakt.
Hij werd den 19en Mei 1817 te Maastricht geboren; zijne ouders waren Pieter
Willem Kuijpers en Heina Ubbens.
De omgeving zijner jeugd en zijne eerste opleiding brachten hem als 't ware van
zelf tot de keuze van den levensweg dien hij zou bewandelen, zijn vader en grootvader
toch waren hem op dat pad voorgegaan. Reeds
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op veertienjarigen leeftijd, 1 Juli 1831, trad hij in militairen dienst bij het wapen der
artillerie.
Zijne indiensttreding viel juist in het tijdvak der Belgische onlusten, hij werd
dientengevolge ingedeeld bij het mobiele leger, en wel bij het 1e Bataillon
Veldartillerie van den Luitenant-Kolonel Trip in de vesting Nijmegen. Hiervoor werd
hem op 5 April 1832 het Metalen Kruis geschonken.
Dat hij met ijver diende, en ondanks de veelvuldige diensten, die van militairen
bij het leger te velde gevorderd worden, zich met toewijding op de studie toelegde
van de kundigheden, die voor het verkrijgen van den officiersrang worden vereischt,
moge blijken uit zijne spoedige bevorderingen. Binnen den tijd van drie jaren doorliep
hij de mindere rangen en werd reeds op den 3en Februari 1836 tot 2en Luitenant
benoemd.
Nadat langzamerhand de rust in het zwaar beproefde Nederland was teruggekeerd,
en, hoewel de vrede nog niet was gesloten, eene hernieuwde tusschenkomst van het
leger niet kon worden verwacht, werd het weldra den jeugdigen artillerie-luitenant
te eng in den kring, waarin hij zich toen moest bewegen, en die hem weinig kans om
zich te onderscheiden beloofde. Hij wenschte zich daarom een ruimer arbeidsveld,
dat Indië ook destijds aan bekwame en krachtvolle officieren aanbood, te verzekeren.
Op zijn verzoek, werd Kuijpers bij Koninklijk besluit van 15 November 1838 in
rang en ancienniteit overgeplaatst bij het wapen der artillerie in Oost-Indië, waarheen
hij op 23 Februari 1839 met het schip Generaal van den Bosch vertrok. Na zijne
aankomst te Batavia werd hij ingedeeld bij het personeel van genoemd wapen.
Geruimen tijd bleef hij als zoodanig werkzaam en werd
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den 19en Februari 1840 tot 1en Luitenant en den 22en Augustus 1845 tot Kapitein
bevorderd. In 1847 bevond hij zich te Muntok, alwaar hij bij besluit van den resident
van Banka van 8 December van dat jaar, bij de instelling van een kerkeraad, tot
ouderling der hervormde gemeente werd aangesteld.
Op 24 Juli 1851 volgde zijne benoeming tot Majoorcommandant der artillerie ter
Westkust van Sumatra.
Gedurende zijn verblijf te Padang nam hij als majoor zitting in den raad van Justitie
aldaar.
Den 27en Maart 1854 werd hij aangewezen als Commandant der artillerie in de 2e
militaire afdeeling op Java, in welke betrekking het hem echter slechts korten tijd
gegund was dienst te doen.
Te Semarang, zijne nieuwe verblijfplaats, nam de kwaal, bijziendheid, waaraan
hij sedert jaren in mindere of meerdere mate lijdende was, dermate toe, dat een
geneeskundig onderzoek onvermijdelijk bleek. Dit onderzoek liep ongunstig voor
hem af. Niet alleen kon hem, als een gevolg daarvan, gedurende een aangevraagd
tweejarig verlof naar Nederland, geen uitzicht op bevordering bij zijn wapen worden
verleend, maar zelfs moest aan het Departement van Koloniën worden voorgesteld,
den majoor Kuijpers eerst dan naar Indië te doen terugkeeren, wanneer hij van zijne
bijziendheid, in hoogen graad, zoude zijn hersteld.
Dit besluit sprak het doodvonnis uit over zijne militaire loopbaan. Wel werd het
verzoek om verlof op zijn verlangen ingetrokken, en herhaalde pogingen door hem
aangewend om eene eervolle burgerlijke betrekking te verkrijgen, maar ook hierop
werd door den Gouverneurgeneraal eene voor hem ongunstige beschikking genomen.
Hij zag zich dus genoodzaakt zijn eervol ontslag uit den
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militairen dienst te vragen, hetgeen hem op 11 April 1855 werd verleend, waarna hij
naar Nederland terugkeerde.
Hiermede werd op 38jarigen leeftijd voor den talentvollen hoofdofficier de
loopbaan zijner keuze onherroepelijk afgesloten.
Het viel den krachtigen man, voor wien, zoo men mocht vertrouwen de hoogste
rangen bij zijn wapen bereikbaar waren, uiterst zwaar in het onvermijdelijke te
berusten; hij hield echter, ondanks zijn lastig gebrek, het hoofd fier omhoog, en zette
zich bijna onmiddellijk na zijne terugkomst uit Indië aan het werk, om op eene andere
wijze nuttig te kunnen zijn. Aanvankelijk vestigde hij zich te Zwolle.
De nieuwe werkkring, dien hij zich schiep, bewoog zich in twee richtingen. In de
eerste plaats zijne studiën op historisch en technisch gebied over het wapen, waartoe
hij vroeger had behoord, in de tweede plaats het onderwijs.
Aan eerstgemelde studiën is zijn hoofdwerk te danken, waarover ik, omdat de
militaire litteratuur bij de meeste leden der Maatschappij, uit den aard der zaak,
minder de aandacht trekt, eenige bijzonderheden meen te mogen mededeelen.
Het is de geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op
heden, waarvan de voorwaarden van inteekening in October 1857 door den
boekhandelaar Adolf Blomhert te Nijmegen werden rondgezonden. Omtrent de
beweegredenen die hem tot het ondernemen van dezen moeitevollen arbeid hebben
gebracht, geloof ik best te doen hem zelf het woord te geven, zooals hij die in de
inleiding van het eerste deel vermeldt:
‘Dit werk is zijn ontstaan verschuldigd aan eene
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vluchtige gedachte, die op het stille kerkhof te Epe bij mij opwelde. Bij het nederdalen
van het stoffelijk overschot van mijn' grootvader in de nederige groeve, kwam het
verlangen bij mij op, eenige bladzijden te wijden aan het leven van een dier oude
krijgslieden, die met onkreukbare trouw en moed, met nauwgezetheid en
zelfverloochening zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, hun plicht vervulden,
zonder dat eenig vooruitzicht op eene schitterende belooning of op eene aanzienlijke
lotsverbetering hen uit de verte tegenblonk.
Mijn grootvader was tevens de man, die, na zijn zoon eene zorgvuldige opvoeding
gegeven te hebben, waarvan deze de gezegende vruchten plukte, ook mij aanspoorde
eene loopbaan te kiezen, door beiden zoo eervol gevolgd. En toen het beslissend
oogenblik daar was, waarop ik van den grijsaard, aan wien even te voren de
welverdiende rust verleend werd, afscheid nam, schonk hij mij zijn zorgvuldig
onderhouden talstok, passer en quadrant met een paar handboekjes die zijn geheele
bibliotheek hadden uitgemaakt.
Van dien laatsten der bombardiers, uit wiens mond ik zoo menig verhaal van de
door hem bijgewoonde gebeurtenissen vernam, wilde ik het bedrijvig leven schetsen,
een leven van bijna honderd jaren, waarvan meer dan de helft in dienst van den lande
was doorgebracht. Zijn eerste veldtocht van het jaar 1794, werd door een bij
Maubeuge over het hoofd ontvangen sabelhouw ingewijd. Van de beide belegeringen
van Maastricht vertelde hij mij menige bijzonderheid. In den veldtocht van
Noord-Holland geleidde hij de eerste schreden van zijn zoon op het oorlogstooneel.
Dit alles en nog meer had ik te boek willen stellen, doch toen ik de geschiedenis van
dien tijd ging raadplegen en om de daarin voorko-
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mende leemten aan te vullen, nieuwe bronnen opzocht, gelukte het mij zoo vele
bouwstoffen ook van vroegeren en lateren tijd te verzamelen, dat ik niet aarzelde,
een voornemen te laten varen, dat slechts aan weinigen belang kon inboezemen, en
een werk op te zetten van breederen omvang, waarop eene breedere belangstelling
te wachten was. Het plan tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie werd
ontworpen.’
De vier deelen waaruit dit werk bestaat, en waaraan een atlas is toegevoegd,
verschenen achtereenvolgens in de jaren 1869, 1870, 1872 en 1874.
Het valt allerminst onder mijne bevoegdheid omtrent de waarde van dit werk
eenige uitspraak te doen. Dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der
Nederlanden, de vroegere Grootmeester der Artillerie, er de opdracht van aanvaardde,
gaf reeds een groot blijk van waardeering aan dezen arbeid; nog meer pleiten daarvoor
de aankondigingen door den toenmaligen Kapitein der Artillerie, belast met het
toezicht op het onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, C.L. van
Pesch, verschenen in den Militairen Spectator van 1871, No. 1, 1873, No. 11 en 1875,
No. 2.
Hij zegt daarin o.a.: ‘De schrijver heeft zich den moeitevollen arbeid getroost, om
uit allerlei werken, uit oorkonden, uit archieven, zoowel uit het Rijksarchief te 's
Gravenhage (uit aanteekeningen blijkt dat ook het Rijksarchief te Brussel werd
geraadpleegd) als uit die der talrijke Nederlandsche steden de geschiedenis der
vroegere wapenen en hunne samenstelling op te sporen, en biedt ons de vrucht zijner
veeljarige onderzoekingen tot een geheel verwerkt aan. - Hij heeft daarbij getracht
het droge, dat in eene opsomming en beschrijving der verschillende wapens zou
gelegen zijn, weg te nemen, door
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de geschiedenis der verschillende tijdperken daarmede samen te vlechten. Het werk
kenschetst zich door een goed verband en aangenamen stijl, zoodat het met genoegen
gelezen wordt.’
Gaarne betuigt hij ten slotte den schrijver zijne warme erkentelijkheid voor het
gedenkboek dat hij der Nederlandsche artillerie aanbiedt, en voor de degelijke wijze,
waarop het werk door hem is geschreven.
De door den beoordeelaar gemaakte opmerkingen betreffen slechts punten van
ondergeschikten aard.
Behalve dit hoofdwerk verschenen van zijne hand nog verschillende geschriften
van minderen omvang, ten gevolge van den aard van het onderwerp alle in den
Militairen Spectator:
Proeve van een geschiedkundig onderzoek naar den voormaligen en tegenwoordigen
staat der buskruit-fabriekatie in Nederlandsch-Indië.
Juni 1855, bladz. 49. 1856, bladz. 513, 555. 1857, bladz. 13, 63, 275, 333 en 389.
Iets over belegeringswerktuigen tijdens de middeleeuwen in deze landen gebezigd.
1862, bladz. 19, 97, 129, 206, 278, 363, 417, 472 en 580.
Het oudste vuurgeschut in Nederland.
1862, bladz. 647, 724 en 1863, bladz. 19.
Willem Meester, een paar bladzijden uit de geschiedenis der Nederlandsche
pontonniers.
1866, bladz. 340, 411, 455, 531, 598.
Dit laatste onderwerp gaf hem, nadat zijne Geschiedenis der artillerie het licht had
gezien, aanleiding tot het samenstellen van nog een tweede werk van meer beteekenis:
‘ De Geschiedenis der Nederlandsche Pontonniers
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van de vijftiende eeuw tot op onze dagen,’ voor het grootste gedeelte vervaardigd
naar oorspronkelijke bescheiden, aanwezig in de Rijksarchieven te 's Gravenhage en
te Brussel, dat door hem in het jaar 1884 werd voltooid.
Thans bleek, dat het maar al te waar is, dat er moed toe behoort om een arbeid van
dergelijken aard te ondernemen en ten einde te brengen, in een land, waar uit den
aard der zaak het debiet klein is en het schrijven van militaire werken, meerendeels
uit liefde voor de zaak en uit zucht om nuttig te zijn, moet geschieden. Tot zijne
groote teleurstelling waren de pogingen om een uitgever voor zijn werk te vinden
vruchteloos. Daarna wendde Kuijpers zich tot den Minister van Oorlog met een
tweeledig verzoek. Bij missive van 24 Januari 1885 echter werd hem te kennen
gegeven, dat na eene nauwgezette beschouwing, hoewel alle recht doende aan de
waarde van zijn' belangrijken en omvangrijken arbeid, geen gevolg kon gegeven
worden aan zijnen wensch, om het werk als een leerboek voor de Koninklijke
Academie te doen drukken, omdat, bij de groote hoeveelheid leerstof die door
Cadetten gedurende hun verblijf moet worden verwerkt, een werk dat zoo zeer in
bijzonderheden treedt, daarvoor minder geschikt werd geacht, en dat ook aan het
denkbeeld om deze geschiedenis voor rekening van het Departement van Oorlog te
doen drukken, met het oog op de belangrijke kosten daaraan verbonden en de
noodzakelijkheid om zuinigheid ten aanzien van 's Rijks financiën te betrachten,
geen gevolg kon worden gegeven. Het handschrift werd hem derhalve teruggezonden
en is nog in het bezit zijner dochter.
Ook het onderwijs maakte, zooals reeds vermeld is, een gedeelte van den lateren
werkkring van Kuijpers uit. Bij zijne andere studiën voegde hij ook die der natuur-
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kunde, zooals blijkt uit zijne benoeming tot lid van de natuurkundige vereeniging te
Batavia, uit aanmerking van erkende verdiensten ter bevordering van natuurkundige
wetenschappen, op 7 November 1850.
In het vaderland teruggekeerd zette hij die studie voort, en verkreeg bij Koninklijk
besluit van 18 Juli 1868, vergunning tot het geven van lager onderwijs in de beginselen
der natuurkundige aardrijkskunde, overeenkomstig art. 7 der wet van 13 Augustus
1857.
Intusschen was hij bij Kon. besluit van 22 September 1867 benoemd tot
schoolopziener in het 10e district van Gelderland. Dat hij zich in die betrekking
verdienstelijk maakte kan daaruit worden afgeleid, dat bij de reorganisatie van het
schooltoezicht Kuijpers opnieuw bij Koninklijk besluit van 8 September 1880 werd
aangesteld tot Schoolopziener in het district Tiel, met vergunning om te Sint-Anna
bij Nijmegen, waar hij zich sints jaren gevestigd had, te blijven wonen.
Ook in dezen nieuwen werkkring wist hij zich te onderscheiden en stond in hooge
achting bij zijne ambtgenooten. Hij was geëerd en bemind bij de onderwijzers in zijn
district, en geen wonder, wijl het hem nimmer te veel was hun van dienst te zijn,
door hunne belangen, waar het hem mogelijk was, met warmte voor te staan en steeds
hun raadsman te zijn.
Ongelukkig bleef zijne oude kwaal hem vervolgen en al werd hij ook op uitstekende
wijze door zijne zeer ontwikkelde dochter ter zijde gestaan, noodzaakte hem eindelijk
zijne toenemende zwakheid van gezicht zijn ontslag aan te vragen, hetgeen hem bij
Kon. besluit van 19 Februari 1890 op eervolle wijze werd verleend.
Uit het werkdadig leven teruggetrokken, bleef hij steeds groote belangstelling
koesteren voor instellingen waaraan
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hij zijn leven had gewijd. Hij mocht echter niet lang van zijne rust genieten, den 19den
Maart 1892 overleed hij bijna plotseling in de armen van zijne dochter, die hem zoo
vele jaren eene trouwe verzorgster en gezellin was geweest.
Toen zijn stoffelijk overschot, gevolgd door vele treurende familieleden, vrienden
en oude krijgsmakkers, ten grave werd gedragen, herdacht zijn opvolger, de
schoolopziener A.H. van Voorthuijzen, bij het geopende graf in gevoelvolle woorden
den overledene, waarvan hij met recht getuigen kon, dat hij ‘werkte zoolang het dag
was, dat hij was een goed burger, een goed echtgenoot en vader’. Een eenvoudige
hulde, die hij ten volle had verdiend.
J.H. HINGMAN.
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Levensbericht van Gerhardus Diephuis.
Gerhardus Diephuis werd den 6den Febr. 1817 te Farmsum (prov. Groningen) geboren.
Hij ontving 't eerste onderricht in zijne geboorteplaats, doorliep vervolgens de klassen
der toenmalige Latijnsche school in 't naburige Appingedam en verliet in Sept. 1832
de vaderlijke woning (nog geen jaar oud had hij zijne moeder verloren), om aan de
hoogeschool te Groningen in de rechten te studeeren. Al spoedig gevoelde hij zich
opgewekt, bij 't vak zijner keuze dat der Oude letteren te voegen, met dit gevolg, dat
hij den 1sten Juli 1840 in de rechten, den 25sten Juni 1842 in de letteren den doctoralen
graad verwierf na de verdediging der van onderwerp verwante dissertaties, de eene
getiteld: De matrimonio, de andere: De iure et ratione divortiorum apud antiquissimos
Romanos.
Intusschen trad hij den 16den Juli 1840 in 't huwelijk met Alagonda Geertruida
Hemmes en vestigde zich metterwoon te Farmsum.
Nadat in 1841 een paar opstellen van zijne hand in 't Rechtsgeleerd Bijblad 1
opgenomen waren, begon hij

1

Rechtsgeleerd Bijblad enz. III bl. 218-22. ‘Hoe moeten de woorden van art. 965 B.W. ‘den
eigendom van 't beschikbaar gedeelte afstaan’ opgevat worden’; bl. 433-444 ‘Armenrecht
van kerkbesturen.’
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van lieverlee een arbeid van geheel anderen aard te ondernemen, een arbeid, die ten
gevolge had de samenstelling van zijn eerste werk, dat onder den titel van ‘ Het
Nederlandsch Burgerlijk Recht naar de volgorde van 't Burgerlijk Wetboek’ in 9
deelen uitgegeven werd (1844-55).
Achtte hij zich, zóó kort na zijne promotie in de rechten, reeds bevoegd en
geroepen, om in 't openbaar zijn licht te doen schijnen over ons Burgerlijk Recht?
Verre van dien. Dat de auteur ten eenenmale vreemd was aan zoodanigen waan,
wordt door de omstandigheden, die tot de opvatting van den bedoelden arbeid
ongezochte aanleiding gaven, boven allen twijfel verheven.
Door gewoonte en geaardheid gevoelde hij behoefte aan geregelde werkzaamheid,
die natuurlijk de rechtspractijk van een jong advocaat evenmin als eenige andere
betrekking hem opleverden. Op zijn standpunt dacht hij geen beter middel tot de
bereiking van dat doel te baat te kunnen nemen dan de nadere beoefening van ons
burgerlijk recht op breederen grondslag dan gedurende en door de academische
opleiding had kunnen gelegd worden. Een nauwgezet onderzoek onzer wetgeving,
eene zorgvuldige vergelijking van deze met de fransche, in 't bijzonder met den Code
Napoléon, die hier te lande zoovele jaren lang 't burgerlijk recht bepaald had en
beheerscht, eene vertrouwde bekendheid met de geschiedenis harer samenstelling,
zooals die uit de werken van Voorduin en Asser geput kon worden; eene ijverige en
zooveel mogelijk volledige raadpleging van 't geen tot dusver over en naar aanleiding
van die wetgeving ten onzent uitgekomen was en van de rechtspraak onzer rechterlijke
colleges; daarbenevens 't gebruik der meest bekende en geachte schrijvers over 't
fransche recht:
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dát een en ander en wat daarmee in verband stond, zou tot die nadere beoefening
gereedelijk de noodige bouwstof leveren, ingeval ten minste eene doelmatige
behandeling haar met de mogelijke en gewenschte uitkomsten bekroonde.
Aan die behandeling was niet minder dan alles gelegen. Eene bloote lezing der
wet en wat daarop betrekking had, hoe ernstig en nauwlettend ook, zou niet voldoende
zijn. Een uittreksel, alles inhoudende, wat de aandacht trok en opmerking verdiende,
met vermelding der uiteenloopende gevoelens, evenmin. 't Doel, dat hij beoogde,
zou, zijns bedunkens, 't beste bereikt worden, 't nut, dat hij zich voorstelde, 't meest
verzekerd zijn, indien hij al 't over ieder punt gelezene behoorlijk ordende en
zorgvuldig overwoog, 't resultaat van zijn onderzoek in schrift bracht en dat wel op
zoodanige wijze, dat het gemakkelijk viel, 't opgestelde later uit eigen of uit vreemde
bron aan te vullen. Zoo zou hij vrij wel een gelijken weg volgen als hij ook had
moeten doen, ingeval 't zijn voornemen was geweest een werk voor 't publiek en
dienvolgens ter uitgave bestemd te leveren. Maar dit neemt niet weg, dat hij toch
inderdaad alleen voor zich zelf en tot eigen oefening schreef. 't Stond dan ook aan
hem, 't geen hij deed zoo goed of kwaad te doen als 't ging, en als 't hem verdroot,
zijn arbeid te staken, wanneer en zoodra hij verkoos. Doch 't verdroot hem niet; 't
werk, dat hij begonnen was, beviel hem; de wijze, waarop hij 't had aangevat, voldeed
hem en 't resultaat beantwoordde aan zijne verwachting.
Toen hij in dier voege de 3 of 4 eerste titels van 't B.W. behandeld had, kwam de
gedachte bij hem op, of zijn geschrijf soms voor anderen eenige waarde zou kunnen
hebben of (aangezien de literatuur over ons bur-
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gerlijk recht toen nog vrij beperkt was) ook op belangstelling bij beoefenaars en
vertegenwoordigers van dat recht zou kunnen rekenen. Was er voldoende grond voor
de bevestigende beantwoording, dan kon de uitvoering van zoodanig plan niet zonder
gevolgen blijven ten aanzien van 't werk zelf, dat hij zich op die wijze verplichtte te
voltooien, ook wanneer soms de lust daartoe verflauwen mocht, 't geen met het oog
op een arbeid van zoo langen duur niet ondenkbaar zou zijn, terwijl tevens 't belang
der onderneming hem zou dwingen, aan de bewerking alle mogelijke moeite en zorg
te besteden, al zou hij anders ook in verzoeking kunnen komen 't zich wat
gemakkelijker te maken, met name ook door vragen, wier beantwoording meer dan
gewoon onderzoek en nadenken vereischte, eenvoudig als onopgemerkt buiten
behandeling te laten.
In de onzekerheid besloot hij zijn vroegeren leermeester prof. H. Nienhuis te
raadplegen. Uit een onderhoud dienaangaande bleek, dat deze nog geen plan had,
zelf een gelijksoortig werk te geven, waardoor anders allicht het zijne geen recht of
reden van bestaan zou gehad hebben 1. Dat niet alleen, maar 't oordeel van den even
bevoegden als hem genegen hoogleeraar betreffende de meerdere of mindere
wenschelijkheid der uitgave luidde alleszins aanmoedigend en mede op diens
aanbeveling verklaarde de boekhandelaar J.B. Wolters zich bereid onverwijld tot
den druk over te gaan. Zoo verscheen in 1844 eene eerste aflevering van ‘'t
Nederlandsch Burgerlijk Recht naar de volgorde van 't Burgerlijk Wetboek’, die de
4

1

Nienhuis heeft dan ook eerst in 1849 een eerste stuk van een eerste deel zijner ‘Academische
voorlezingen over het Nederl. Burgerlijk Recht’ in 't licht gegeven, waarop in 1854 nog de
eerste afl. van een tweede stuk gevolgd is.
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eerste titels behandelde. Hoewel de auteur zich vooral Toullier's ‘ Droit civil français
suivant l'ordre du Code’ (ook blijkens den titel) tot voorbeeld stelde, streefde hij
toch, ook ten aanzien van dezen, naar zelfstandigheid en nam hij van den franschen
geleerde geen stelling over, die hem niet door eigen overweging steekhoudend
gebleken was. Terwijl hij zich met de voortzetting bezig hield, werd hij 1 Oct. 1844
tot rechter in de Arrondissementsrechtbank te Winschoten benoemd. Bij de niet
ongewenschte vermeerdering van werkzaamheden bleef er echter genoegzame tijd
te zijner beschikking over, om hem in staat te stellen 't 9de of laatste deel in 1855 ten
einde te brengen.
Intusschen had Diephuis in 1845 met mr. A. Oudeman, destijds advocaat enz. te
Groningen, de redactie aanvaard van een Tijdschrift, getiteld: ‘Opmerkingen en
mededeelingen betreffende 't Nederlandsch recht’, dat zijn ontstaan te danken had
aan de gewijzigde inrichting van 't Rechtsgeleerd Bijblad, waarin bij 't begin van
1842 vonnissen en arresten werden opgenomen, zoodat deze inderdaad 't
hoofdbestanddeel van den inhoud uitmaakten. Een tijdschrift nu in den geest van 't
vroegere Bijblad, voor kleinere opstellen, gedachten wisselingen enz. bestemd, werd,
bij de nog kort geleden invoering onzer nieuwe wetgeving, door de redacteuren
wenschelijk en nuttig geoordeeld. Mocht het hun al niet aan medewerking ook van
zeer geachte zijde ontbreken, toch hebben zij zelf de meeste bijdragen geleverd.
Nadat er 17 deelen verschenen waren, volgden nog 8 van 1868-76 onder den titel
van ‘Tijdschrift voor Nederl. Recht.’ Aangezien evenwel de toestand, waarin mr.
Oudeman vervallen was, alle vooruitzicht op verdere medewerking zijnerzijds
verijdelde, scheen 't om die, maar ook alleen om die reden
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geraden het tijdschrift, dat één enkelen redacteur te groote opoffering van tijd en
moeite kosten zou, een stillen dood te laten sterven.
Toen in 1855 ‘ 't Nederlandsch B.R. naar volgorde van 't B.W.’ voltooid was, was
't ook uitverkocht. Eene tweede herziene uitgave zag van 1856-59 't licht. Gedurende
dat korte tijdsverloop verwisselde Diephuis driemalen van ambtsbediening. Den
12den Dec. 1856 zag hij zich tot raadsheer in 't Prov. Gerechtshof van Groningen
benoemd. Ternauwernood was er een jaar verstreken of hij werd, bij de invoering
der wet van 13 Aug. 1857, tot Inspecteur van 't Lager Onderwijs in de prov. Groningen
aangesteld, nadat hij vooraf gedurende bijna 10 jaren (1848-57) als schoolopziener
in 't 5de district der prov. Groningen gefungeerd had en dus op dat gebied niet
onbekend en geen onbekende was. Om zeer verklaarbare redenen liet hij zich deze
betrekking, hem door de regeering ongevraagd opgedragen of half opgedrongen, niet
zonder aarzeling welgevallen. Nadat eens zijn besluit genomen was, behartigde hij
haar met belangstelling, waarvan ook de in 1859 uitgekomen ‘ Handleiding tot de
kennis der wetgeving op het lager onderwijs’ getuigen kan.
Hoewel zijn nieuwe werkkring hem in ruime mate genoegen en voldoening
opleverde, hoogst welkom was hem desniettemin 't koninklijk besluit van 6 Juli 1859,
waarbij hij tot hoogleeraar in de Rechtsgeleerde faculteit aan de hoogeschool te
Groningen beroepen werd, hoogst welkom bovenal, omdat hij voortaan al zijn tijd
en al zijne krachten onverdeeld aan de beoefening en bevordering zijner
lievelingswetenschap wijden kon. Hij aanvaardde zijn ambt den 22sten Sept. 1859
met eene redevoering ‘Over de wetenschap des rechts in betrekking
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tot de wetgeving’. Krachtens 't Organiek besluit van 1815 werd hij, evenals zijne
voorgangers, belast met het onderwijs in 't burgerlijk recht, het handelsrecht, de
burgerlijke rechtsvordering en 't Nederlandsch privaatrecht. Bij de invoering der
latere wet op 't H.O. van 28 April 1876, volgens welke aan ieder hoogleeraar bepaalde
vakken, als in zijne aanstelling uitgedrukt staan, toegewezen worden, had hij gehoopt
van 't burgerlijk procesrecht ontheven te worden, 't geen zonder bezwaar der schatkist
mogelijk geweest ware, daar een ander lid der faculteit zich tot de overneming bereid
verklaarde en de faculteit zelve evenzeer eene splitsing der omvangrijke vakken
wenschelijk achtte. Die gegronde hoop werd echter niet verwezenlijkt.
Bij zijne lessen over 't burgerlijk recht gevoelde Diephuis behoefte aan een
Handboek, waarin hij aanleiding vond om over de in behandeling zijnde onderwerpen
tot en met de studenten te spreken. Voor dat doel was ‘'t Nederl. B.R. naar volgorde
van 't B.W.’ evenmin geschikt als bestemd. Hij besloot dus, zonder aan de
verdienstelijke ‘ Handleiding’ van mr. A. de Pinto te kort te willen doen, de hand
aan 't werk te slaan en des te eerder, omdat hij 't mogelijk achtte, dat zijn boek ook
buiten den kring, waarvoor 't bepaaldelijk dienen zou, bruikbaar bevonden werd.
Zoo ontstond het ‘ Handboek voor 't Nederl. B.R.’ in 3 deelen (1862-64). Een tweede
geheel omgewerkte druk verscheen 1876-77, een derde 1884-85.
Toen volgde van 1865-67 't met gelijk doel vervaardigde, om redenen eenigszins
anders ingerichte ‘ Handboek voor 't Nederl. handelsrecht’, eveneens in 3 deelen,
dat 1874-75 een tweeden druk beleefde.
Intusschen was ook de 2de uitgave van 't in 9 dln.
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verschenen werk uitverkocht geworden. De uitgever stelde dientengevolge voor tot
een derde over te gaan. De auteur was daartoe echter niet genegen. Hij had geen lust,
om als hoogleeraar, zij 't dan ook in meerdere of mindere mate gewijzigd, nog eens
weer in druk te geven, wat hij een 25 jaren vroeger geschreven had. Hij meende, dat
er te kiezen viel tusschen deze twee: of 't bij de beide bestaande uitgaven van 't groote
werk voor goed te laten blijven of een ten eenenmale nieuw, een oorspronkelijk werk
over ons burgerlijk recht te ondernemen, een werk van 't vorige geheel los en
onafhankelijk, ten deele zelfs wat den inhoud, maar in 't algemeen wat de inrichting
betreft, vrij bearbeid. Hij aarzelde. Hij ontveinsde zich niet, welke eene moeite en
tegelijk welk eene verplichting hij met het tweede plan op zich nemen zou; daarbij
deed zich ook met het oog op zijn meer dan 50jarigen ouderdom de vraag voor, of
er wel kans bestond, dat hij 't nog ten einde zou kunnen brengen. Aan den anderen
kant zou hij ongaarne zijn vroegeren arbeid, dien 't niet aan bijval ontbroken had,
eenvoudig opgeven en lachte hem de gedachte toe, dat hij de gelegenheid zou hebben,
op rijperen leeftijd, na voortgezette studie en met, naar hij meende, helderder blik
nogmaals ons burgerlijk recht in behandeling te nemen, vroegere meeningen aan
eene strenge critiek te onderwerpen, deze, voor zoover noodig, nader toe te lichten
en te staven of wel te wijzigen en te verbeteren, van een en ander in 't openbaar
mededeeling te doen en rekenschap te geven. Het besluit viel in laatstgenoemden
zin en in 1868 werd een eerste stuk van 't nieuwe werk in 't licht gegeven.
Dit onderscheidt zich in velerlei opzichten van 't vroegere. Vooreerst is 't
vermeerderd met eene ‘Inleiding
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over 't Nederlandsch burgerlijk recht en zijne bronnen’, bevattende al wat tot de
behandeling van dat onderwerp in 't algemeen en in 't bijzonder behoort. In de tweede
plaats is een eerste deel of hoofddeel gewijd aan de behandeling van algemeene
onderwerpen, als daar zijn personen, natuurlijke en rechtspersonen, zaken,
rechtsbetrekkingen en rechten, 't ontstaan en te niet gaan van deze, benevens 't bewijs
van 't een of 't ander. Daarin is opgenomen en bij elkaar gevoegd, wat in 't Burgerlijk
wetboek met betrekking tot verschillende onderwerpen afzonderlijk was geregeld;
als van algemeene strekking voorgesteld wat daar aan een bepaald onderwerp
vastgeknoopt was; in een meer passend verband gebracht, wat daar, zeker ten onrechte,
als op zich zelf staande een geheel eigen plaats inneemt, het bewijs. Een derde
kenmerk is blijkbaar uit de volgorde, waarin de onderscheiden onderwerpen
gerangschikt zijn. Dit geldt van 't eerste, meer nog van het tweede, maar vooral zeker
van 't derde boek van 't B.W. De behandeling is daardoor meer systematisch geworden.
Men kan er eene navolging in opmerken van vele, met name duitsche werken over
't burgerlijk recht uit den lateren tijd, al heeft de schrijver ook meer of minder een
eigen weg gevolgd. In allen gevalle was de eenige reden zijner afwijking van 't B.W.
en van zijn vroeger werk gelegen in de overtuiging, dat eene goede rangschikking
der onderwerpen van zeer wezenlijk belang is èn voor een duidelijk overzicht van 't
geheel èn voor een helder inzicht der deelen.
Ten gevolge van deze algeheele omwerking kon de oude titel niet behouden blijven
en werd dienvolgens verkort tot: ‘ Het Nederlandsch burgerlijk recht.’ 't Was moeilijk
een beteren, meer gepasten te vinden. Nu zijn er, die tot tegenstelling van 't vroegere
werk 't laatste
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bestempelen met den naam van ‘Systeem’, terwijl anderen van eene ‘derde uitgave’
spreken. Het eerste mag juister geacht worden dan het tweede. Immers behalve de
zoo even vermelde punten van essentiëel verschil komt er, zoo al niet in de 3 eerste
deelen, toch in de volgende geen enkele volzin voor, die woordelijk uit het vroegere
werk overgenomen is.
Dit latere vond ook zijn weg en werd zoo welwillend ontvangen, dat, toen, in
weerwil der aanzienlijke oplage, 't 8ste deel compleet was, nog weinige volledige
exemplaren over waren. Deze omstandigheid leidde tot het besluit, om den geringen
voorraad der 8 eerste deelen door een eenvoudigen herdruk, behoudens kleinere
verbeteringen, aan te vullen. Niet alsof wijzigingen van inhoud en vorm onnoodig
of overbodig geweest waren; doch meer dan ééne reden pleitte voor de gevolgde
handelwijze. Vooreerst bleek het wenschelijk den herdruk zooveel mogelijk te
bespoedigen; ten anderen was er den schrijver alles aan gelegen zijn beschikbaren
tijd aan de geregelde voortzetting van 't nog bij lange na niet voltooide werk te kunnen
blijven wijden.
Wat den omvang betreft, in de voorrede van 1868 werd de verwachting
uitgesproken, dat het nieuwe werk minder uitgebreid zou worden dan 't oude; hij had
evenwel de voorzichtigheid er bij te voegen, dat zich daaromtrent vooraf niets met
zekerheid bepalen liet. Het tegendeel is dan ook gebleken en bij de geheel veranderde,
op breeder schaal aangelegde bewerking kan dit eigenlijk volstrekt niet bevreemden.
Toen Diephuis in 1887 op 70jarigen leeftijd als hoogleeraar ontslagen werd, was
het 10de deel nog niet gereed. Nu van andere beslommeringen ontheven, kon hij zich
ongehinderd onledig houden met de voortzetting van zijn
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‘Nederl. Burgerlijk Recht’, dat hij met het 13de deel in 1891 ten einde brengen mocht.
De in 1868 wel gehoopte, maar niet verwachte voltooiing stelde hij voor zich zelven
zeer op prijs, terwijl de blijken van belangstelling en deelneming, bij die gelegenheid
van vele zijden ontvangen, zijne eigen voldoening in niet geringe mate verhoogden.
Ook aan andere, ondubbelzinnige bewijzen van waardeering in ruimer en beperkter
kring ontbrak het hem gedurende de jaren zijner openbare loopbaan niet: getuige o.a.
de eervolle ambten, vroeger vermeld, hem van regeeringswege achtereenvolgens
opgedragen; getuige zijne verkiezing tot lid der Provinciale Staten van Groningen
in 1850 1, tot lid van den raad der gemeente Groningen in 1859 2, tot lid der
Staatscommissie, 28 Febr. 1880 ingesteld tot herziening van 't Burgerlijk Wetboek
3
, tot lid van 't Utrechtsch Genootschap voor K. en W. (1847) en van de Leidsche
Maatschappij van Letterkunde (1851); getuige ten slotte zijne benoeming tot ridder
der orde van den Nederl. Leeuw (1887).
De hoofdinhoud der in de voorgaande bladzijden vervatte levensbijzonderheden van
mijn betreurden vriend Diephuis is door hem zelven niet lang vóór zijn dood met
zijne keurige miniatuur-, als 't ware diamantletter in den derden persoon op papier
gebracht en zooveel mogelijk met zijn eigen woorden teruggegeven. 't Was zijn
uitdrukkelijke wensch, dat ik, wien hij de samen-

1
2
3

Hij hield op lid te zijn met het einde van 1855, toen hij tot raadsheer in 't Prov. Gerechtshof
van Groningen benoemd was.
Die keuze meende hij ter wille van ambts- en andere werkzaamheden niet te moeten
aanvaarden.
Den 3den Maart 1883 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend.
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stelling der bij de Leidsche Maatschappij gebruikelijke levensschets had toegedacht,
aan dat handschrift bij voorkeur zoodanige gegevens ontleenen zou, als in 't bijzonder
den gang zijner studiën, 't doel zijner wetenschappelijke bemoeiingen kenbaar konden
maken. Deze wensch van den eenig overgeblevene mijner academievrienden, met
wien ik in den loop der jaren steeds vertrouwder geworden ben, mocht niemand
minder bevreemden dan mij en was, als laatste onderpand eener broederlijke
gezindheid, mij van harte welkom en heilig. Met al den eerbied hem als mensch, met
al de hoogachting hem als man van wetenschap, met al de toegenegenheid hem als
vriend toegedragen, heb ik mij ten duren plicht gesteld de uit het hart gevloeide
opdracht van den afgestorvene nauwgezet en naar mijn beste weten te volbrengen.
Dienvolgens bestond er alle reden, om hem, den in de rechtsgeleerde wereld zóó
hooggeschatten schrijver, over zijn geliefkoosden arbeid, zijn, eigenlijke levenstaak,
zelf te laten spreken, zonder er bij of af te doen. Aan 't in mij gestelde vertrouwen
zou ik kwalijk beantwoord hebben, in gemoede zou ik mij bezwaard gevoelen, indien
ik, ook al ware ik geen volslagen vreemdeling op rechtsgebied, mij in de
mededeelingen, die hij voor de juiste beoordeeling en volledige kennis zijner werken
gewenscht en noodig achtte, wezenlijke verandering had durven veroorloven.
Des te eerder mag, des te beter kan ik voor mijn deel getuigenis afleggen van 's
mans rechtgeaarde en beminnelijke hoedanigheden, die ik de gelegenheid of liever
't geluk had door langdurig verkeer onder allerlei omstandigheden van nabij te leeren
kennen en op prijs stellen. Door langdurig verkeer, zeg ik, hoewel dat er eigenlijk
niet eens voor noodig was. Zoo is o.a. de indruk, dien
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ik mij van zijne persoonlijkheid uit den tijd onzer eerste kennismaking, als
jongstudenten, herinner, in den grond zoo goed als onveranderd gebleven. Geen
wonder. Immers zoo een, dan deed Diephuis, wanneer en waar ook, zich nooit anders
voor dan hij werkelijk was. Hij bleef zich zelven altoos gelijk; de avond vond hem
als de morgen, de volgende dag als de vorige. Hoe weinig er ook op gesteld of op
bedacht, om anderen voor zich in te nemen, nam hij ieder onwillekeurig voor zich
in door zijne eenvoudigheid, vriendelijkheid, oprechtheid en zachtaardigheid. Om
deze te verloochenen, had hij zich zelven geweld moeten aandoen. Geen hard of
bitter, nog minder een krenkend woord is ooit over zijne lippen gekomen of uit zijne
pen gevloeid. In merg en been jurist van den echten stempel, hoedde hij zich den
schijn voor 't wezen te nemen, den geest aan de letter op te offeren, stond hij in zijne
op gronden berustende overtuiging onwrikbaar vast en hield ter wille der
onpartijdigheid bij de beoordeeling van personen en zaken beide streng van elkander
afgezonderd. Bij beraadslaging in vergaderingen werd naar hem met aandacht, met
ingenomenheid geluisterd; want mocht zijne stem, bij zijn eerder zwak dan sterk
gestel, niet altijd even helder en krachtig zijn, des te helderder en klemmender was
de taal, die hij sprak, met name als 't meer ingewikkelde onderwerpen en netelige
vraagstukken betrof. Zijn plichtgevoel, zijne arbeidzaamheid, zijne liefde voor
wetenschap, recht en rede lieten niets te wenschen over.
Gelaten droeg hij de harde slagen, die hij in 't leven te verduren had. Door een
noodlottig ongeval werd eene teergeliefde echtgenoot, na een bezit van 28 jaren,
plotseling van zijne zijde weggerukt. Van zijne 9 kinderen ontvielen hem drie op
volwassen leeftijd, onder zwaar-
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drukkende omstandigheden. Te midden van dit en ander leed, dat hij diep gevoelde
en in zijn binnenste bewaarde, was hem de kracht gegeven in zijn lot te berusten
door steeds een open oog, een dankbaar hart te behouden voor 't vele goede hem
vroeger en later te beurt gevallen.
Tot zijne meestgeliefde uitspanningen behoorde wandelen en reizen. Geen
zomervacantie ging voorbij, dat hij niet, door een paar familieleden of vrienden
vergezeld, eene bekoorlijke streek buitenslands bezocht, waar hij volop genoot en
nieuwe kracht voor de studeerkamer opdeed.
Zijn uiteinde (hij overleed den 4den Nov. 1892 op bijna 76jarigen leeftijd) was, in
overeenstemming met zijn geheele wezen, zacht en kalm. Twee dagen te voren viel
hij in eene bezwijming, uit welke hij niet weder ontwaakte. Door dat onvoorziene
sterfbed bleef hij voor de pijnlijke gevolgen eener ongeneeslijke kwaal, die zich in
den laatsten tijd begon te openbaren, gelukkig bewaard.
De dichtregelen, waarmede ik besluit, zullen ter nagedachtenis van een zóó
welbesteed leven zeker niet misplaatst zijn:
Verdienste wordt erkend, gehuldigd in haar waarde
Door eerbied voor den man, in d'arbeid afgesloofd,
Dien hij met vruchtbre pen in dienst van 't Recht aanvaardde,
Hij, die verstand aan kunde, aan ijver doorzicht paarde
En even vrij van zin als helder was van hoofd.

G r o n i n g e n , 28 Nov. 92.
W. HECKER.
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Levensbericht van Jan van Leeuwen.
Geboren 30 Dec. 1821, leerling van het Erasmiaansch gymnasium, student aan het
Remonstrantsch Seminarium, predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Zegwaart
c.a. (van 1847 tot 1866 toen deze gemeente werd opgeheven), secretaris van het
Nederlandsch Bijbelgenootschap (van 1866 tot begin 1892), overleden 4 December
1892.
Het was een voortreffelijk, een zeldzaam man, wiens nederige en weinig
schitterende levensloop in deze korte opsomming is medegedeeld: keurig en gevoelvol
dichter, in 't Latijn zoowel als in 't Hollandsch, uitnemend stylist, grondig kenner der
Semitische talen, als Latinist misschien in ons land niet geëvenaard. Men moet er
verbaasd over staan dat hij, van wien dit alles naar waarheid verklaard kan worden,
nooit tot een hoogen wetenschappelijken post geroepen of met een wetenschappelijken
eeretitel voor zijn werk beloond geworden is. Waren de geleerden van zijn tijd nog
niet rijp voor het inzicht dat, wie een voortreffelijk Latijnsch gedicht kan maken ook
overigens wel een goed Latinist zal wezen, en de onderdeelen der philologische
wetenschap, die hij niet mocht kennen, geroepen om ze te doceeren, spoediger en
beter dan een ander leeren kan? Maakten ze zich
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bezorgd of het wel de rechte Hebraicus zijn zou, van wien ze hadden vernomen dat
hij ‘aan 't Latijn deed’? Nam de Koninklijke Academie van Wetenschappen hem
daarom niet onder hare leden op, omdat ze daardoor in moeielijkheid zou zijn
gekomen bij de samenstelling der commissie voor de beoordeeling der Hoefftiaansche
prijsgedichten? Voor dat bezwaar gevoel ik wel iets. Het ging toch aan den eenen
kant niet aan, den besten Latijnschen dichter van ons vaderland buiten die commissie
te houden, en aan den anderen kant misschien nog minder hem bijna telken jare te
zetten aan de beoordeeling van zijn eigen gedicht. Hoe het ook zij: van Leeuwen
bleef predikant bij een kleine, zieltogende gemeente en moest zich daarna tevreden
stellen met den nederigen titel en den vrij geestdoodenden arbeid van Secretaris van
het Bijbelgenootschap. Dat hij als predikant weinig opgang maakte, begrijpen wij.
Zijn preeken, ware meesterstukken van stijl en inhoud, zijn werkelijk voor het
gemengd publiek der kerkgangers veel te hoog. Op den ontwikkelde, die ze met
aandacht leest, maken ze een diepen, overweldigenden indruk; eenvoudige zielen
hebben ze bij het aanhooren ter nauwernood kunnen verstaan, laat staan dan naar
waarde schatten.
Van Leeuwens eerste openlijk optreden in de geleerde wereld deed verwachten,
dat hij eenmaal onder de mannen der wetenschap in ons land een der hoogste rangen
zou bekleeden. Den 24sten Maart 1843, terwijl de jonge M. des Amorie van der Hoeven
(later als Hoogleeraar bij de juridische faculteit een glorie van het Amsterdamsch
Athenaeum; overleden 1868) aan de Utrechtsche Hoogeschool met eere werd vermeld
als schrijver eener verhandeling over de Sophisten, werd van Leeuwens geschrift
over de Alcmeoniden door die zelfde Hoogeschool met
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goud bekroond. En werkelijk verdient dat (niet uitgegeven) geschrift een zoo hooge
onderscheiding. Wat over het invloedrijk Atheensch geslacht der Alcmeoniden bekend
is, wordt hier met een zeldzame belezenheid en kennis der bronnen te zamen gebracht;
netelige chronologische kwesties met groot vernuft behandeld; gissingen van
beroemdheden als Boeckh en Hermann met rijp oordeel gewogen. Het geheel geeft
ons een treffende proeve van het doel, dat toen ter tijd met Academische prijsvragen
werd beoogd - en bereikt. Professoren achtten het nuttig van verdienstelijke studenten
bewijzen te vragen, dat ze in staat waren zwaren, wetenschappelijken arbeid behoorlijk
te volbrengen; de studenten deinsden voor een dergelijk inspannend meten hunner
krachten niet terug, en vroegen er weinig naar of het opgegeven werk nu juist wel
het meest strookte met hun bizondere neigingen en smaak. Dat die opvatting van het
uitschrijven en beantwoorden van Academische prijsvragen de toen heerschende
was, zien wij ook aan v. Leeuwens geschrift: allerlei deugden merken wij er in op,
maar missen juist die eene, welke wij, die hem gekend hebben, er het eerst in
verwachten: sierlijkheid van Latijnsche dictie. Ik ontken niet, dat het Latijn veel beter
is dan in den regel studenten toen schreven (om niet te zeggen: ‘nu schrijven’), maar
het staat bepaald beneden de taal van de oratiunculae door van Leeuwen in den
zelfden tijd over andere onderwerpen gehouden. Hoewel zijn verstand krachtig
genoeg was om naar den eisch moeielijke vraagstukken van chronologie en historie
door te werken, het hart had hij bij dergelijke kwestiën niet. Het spreken en schrijven
over zaken van wijsgeerigen en aesthetischen aard kwam blijkbaar meer met zijn
natuur overeen.
Heeft v. Leeuwens geleerdheid op velerlei gebied hem
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niet den maatschappelijken rang mogen verschaffen, waarop hij met reden hopen
mocht, aan erkenning zijner wetenschappelijke verdienste heeft het hem nooit
ontbroken. Het sprekendst viel hem die misschien wel ten deel toen hij benoemd
werd tot lid der commissie voor de vertaling des Ouden Testaments (anno '54). Voor
dat uiterst moeielijk, de fijnste kennis der Hebreeuwsche taal vereischend werk had
de Synode der Nederlandsch-Hervormde Kerk de beste Hebraici des lands
bijeengezocht: Ds. van Gilse, Ds. (later prof.) Hoekstra, Dr. Juynboll, Dr. Kuenen,
Dr. Laurillard, Ds. van Leeuwen, Ds. Muller (van Doesburg), Ds. Ott, Dr. Roorda,
Dr. Veth, Ds. van Vollenhoven, Ds. Vorstman. Het werk hadden deze geleerden zoo
gedeeld dat o.a. aan v. Leeuwen de vertaling der boeken Ezra, Nehemia en Ester
werd opgedragen. Doch deze wetenschappelijke onderneming, met moed
aangevangen, stokte weldra; bezwaren rezen van alle zijden (bezwaren misschien
alleen voor Orientalisten begrijpelijk); de ijver en het zelfvertrouwen schijnen eenigen
der medewerkers spoedig te hebben begeven; anderen werden door de omstandigheden
in het houden hunner belofte verhinderd - kortom na vele jaren, waarin weinig werd
tot stand gebracht, werd eindelijk de commissie door de Synode van 1872 ontbonden.
Maar wie in dien tijd ook versaagde of het werk varen liet, van Leeuwen niet. Den
22 Nov. '62 schreef Kuenen hem:
‘Gij geeft ons een beschamend voorbeeld’ en den 13 Dec. '63:
‘Schaamte overdekt mijn aangezicht, zoo dikwerf ik aan de vertaling van het O.T.
moet denken, en vooral wanneer ik mij voor den geest roep, al wat daaraan reeds
door u is gedaan.’
Van Leeuwen is een der zeer weinigen geweest die
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zijn taak heeft afgewerkt: onder zijn nagelaten papieren bevindt zich de (keurig
geschrevene) volledige vertaling der drie genoemde Bijbelboeken. Uitvoerige
aanteekeningen van Kuenens hand zijn er bij gevoegd.
Wie, als ik, het onwaardeerbaar voorrecht heeft gehad van Leeuwen persoonlijk
te kennen, die heeft zeker zijn veelzijdige en veel omvattende geleerdheid bewonderd
- maar niet in de eerste plaats. Een andere gave was hem meer in 't bizonder eigen:
een ongeëvenaard meesterschap over den vorm. Wat hij sprak of schreef was steeds
van uitdrukking volmaakt; het eigenaardigste, meest sprekende woord had hij steeds
bij de hand. Hetgeen Suetonius van keizer Augustus verhaalt: ‘dat hij er altijd op uit
was, om wat hij had bedacht zoo goed mogelijk te zeggen’, dat zelfde kan men ook
van van Leeuwen, die deze woorden van Suetonius gaarne als motto gebruikte,
verklaren. Het zoeken van schoone vormen in proza of dichtmaat was zijn meest
geliefde bezigheid. Van daar zijn liefde voor 't vertalen van oudere en nieuwere
gedichten. Onder zijn papieren vind ik een, bijna onberispelijke, berijmde vertaling
van den Cycloop van Theocritus gedateerd November 1839, werk dus van een
nauwelijks achttienjarige! Had hij ergens een voordracht te houden, dan sierde hij
die gaarne op met een berijmd citaat uit een klassieken dichter. In een naar vorm en
inhoud voortreffelijke nutslezing over het geloof aan onsterfelijkheid bij Grieken en
Romeinen, den 15 Nov. 1854 te Rotterdam uitgesproken, treft ons een uitmuntende
vertaling in rijmende vijfvoetige jamben (metrische navolgingen waren toen weinig
in zwang) der beroemde beschrijving van de onderwereld, bij Virgilius te lezen in
de Aeneis VI, 602-670.
Dat welluidendheid en zuiverheid van taal alleen reeds
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bijna in staat zijn waarde aan een gedicht te geven, betwijfelde in van Leeuwens
jonge jaren niemand. Zeker, men moet die meening niet overdrijven, maar haar ook
niet met al te groote overdrijving weerspreken. Zie eens, lezer, zoodra gij daartoe in
de gelegenheid zijt, de ‘ Christelijke Huisvriend’ van 1861 in. Daar leest gij een
gedicht van v. Leeuwen, getiteld ‘ Eens Christens Heilwensch’. 't Is maar een
Nieuwjaarswensch, waarin geen enkele stoute gedachte, of eigenaardig sentiment u
treffen zal; maar boeien en bekooren zal u zeker de liefelijke klank en meesterlijke
woordenkeus.
Wie beschikt over een rijk poëtisch materiaal, en daarmede kunstvaardig weet om
te gaan, zal, zoo hij zeker wil zijn de Vaderlandsche letteren met echte schatten te
verrijken, bij voorkeur hetgeen door oude dichters in verre landen uitstekends is
gedacht en gezongen, in de taal van zijn land trachten over te brengen. Zoo dacht
ook van Leeuwen, en daarom ontleende hij zijn Hollandsche dichtproeven het liefst
aan de Hebreeuwsche poëzie. Tal van psalmvertalingen heeft hij nagelaten, waarvan
slechts enkele zijn uitgegeven. Ik wensch hier twee onuitgegevene aan te halen: van
de eerste (ps. 87) teekent de, in zijn tijd zeker meest bevoegde, beoordeelaar, de
Genestet, aan: ‘meesterlijk’; van de tweede (psalm 68) verklaart dezelfde: ‘de
gelukkigste der verzameling.’ Men vergelijke daarbij de bij 't Nederl. Herv.
Kerkgenootschap gebruikelijke vertalingen.

Ps. 87.
Koningin der steden,
Die op heilge hoogten rust,
Sion, 's Heeren keus en lust,
Waar Hij liefst wordt aangebeden,
Eeuwig Heiligdom van God,
Heerlijk is uw lot!
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Zaamgevloeid uit alle streken,
Ziet gij eenmaal in uw wal
Vreemde stammen zonder tal
Van uw Koning smeeken,
Dat hun de eer te beurte val
Tot uw kinderen te behooren
Van wie 't luid weêrgalmen zal
‘Zij zijn dáár geboren!’
Eenmaal wordt uw burgerregt
Allen volkren toegelegd,
En van al wat leeft gezegd:
‘Zij zijn dáár geboren!’
Aller schepslen bakermat,
Aller volken moederstad,
Eeuwige eer is u bekoren;
Zalig van wie 't Boek vermeldt
Waarin God de namen telt:
‘Zij zijn dáár geboren!’
Alles prijze U blij te moê!
Zend aan 't aardrijk allerwegen,
Sion, uit uw bron van zegen
Frissche stroomen toe.

Psalm 68.
God zal opstaan! en Zijn haatren zullen vlieden, bleek van schrik,
Zamenkrimpen en versmelten en verstuiven voor Zijn blik,
Als de was door 't vuur geblakerd, als een rookwalm voor den wind,
Maar 't zal vreugd en uitkomst wezen voor 't geslacht, dat Hem bemint!
Biedt Hem hulde, baant Zijn wegen, roemt en prijst Hem in uw lied,
Laat Zijn grooten naam weergalmen: ‘Jahveh, Ik verander niet!’
't Is de Heer, die uit Zijn tempel de verdrukten gadeslaat,
Die de vader is der weezen, en der weeûwen toeverlaat,
Die gevangenen terugvoert in 't gezegend vaderland,
En de trotschen, die Hem tergden, in een woestenij verbant.
God, toen Ge uittoogt in de vlakten, aan de spits van Isrels heir
Trilde 't aardrijk van ontroering, 's hemels tranen gudsten neêr,
Sinaï, der bergen koning, beefde voor Uw majesteit,
Maar Gij goot op Jakobs kindren stroomen van barmhartigheid.
't Was Uw hand, die hen bleef steunen, redding gaf uit iedren nood,
En hun, midden in woestijnen, laafnis en verkwikking bood.
Hoort de zegeliedren ruischen! Isrels dochters galmen 't uit:
‘Fiere vorsten zijn verdreven, en hun schatten onze buit.
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Helden, draagt hun prachtgewaden, laat ze als teeknen van uw moed
U omwappren en hun glansen spieglen in den zonnegloed:
God de Heer heeft door Zijn adem 's vijands legermagt verwaaid,
En onze akkers, voortaan veilig, met hun beenderen bezaaid.’
Noordsche bergen, gij wier kruin zich in het wolkenfloers verliest,
Ziet gij laag op Sion neder? 't is de berg, dien God zich kiest!
Waar Hij zich een zetel vestigt, waar Hij eeuwig wonen zal,
Derwaats vaart Hij op, en mèt Hem legerscharen zonder tal.
Alles eert en vreest dien Koning, alles zwicht en buigt zich neêr
En zijn drieste tegenstanders fluistren angstig: ‘'t is de Heer!’
Dag aan dag zij God geprezen, de getrouwe bondgenoot,
Die ons schraagt en weet te ontrukken aan de klauwen van den dood.
Eens zal Hij Zijn haters treffen, eens vervult Hij 't godlijk woord:
‘'k Breng ze weder, de verstrooiden, 'k breng ze weêr van Zuid en Noord,
Van de hoogten, uit de diepten, over land en oceaan.’
't Zal de dag zijn der vergelding: Isrel juich, uw dag breekt aan!
God, U loven onze zangen, bij den klank van harp en trom,
Waar we in feestelijken optogt naadren tot Uw heiligdom.
Prijst uw God in volle koren, juicht eenstemmig Hem ter eer,
Stammen uit één zaad gesproten, dienaars van denzelfden Heer!
Isrels God, blijf onze toevlugt, leen Uw hulp ons, geef ons kracht;
Sions tempel zij de schouwplaats van Uw majesteit en magt;
Leer de koningen der aarde knielen te Jeruzalem;
Tem den krokodil van 't Zuiden, doe verstommen voor Uw stem
't Buldrend stiergeloei in 't Noorden, en vertrap ze met den voet,
Die de volkren zaam doen botsen en zich mesten met hun bloed;
Dat de wereld vrede smaken, al wat leeft U naadren moog,
En de zonen aller landen zich ontmoeten voor Uw oog.
Prijst Hem, aardsche koningrijken! wie is koningshulde waard,
Dan die op den donderwagen door der Heemlen hemel vaart?
Roemt Hem, die zich allerwegen groot in wonderwerken toont,
Hem, wiens glans op Isrel afstraalt, Hem, die in de wolken troont.
Volk van God, aanbid uw Koning, vrees Hem, vind in Hem uw kracht.
Hij zal helpen! Dank en eere zij Hem eeuwig toegebracht!

Wie zoo heerlijk en verrukkelijk de bijbeltaal wist weer te geven, hoe moet die wel
tot de gemeente der geloovigen hebben gesproken? Zeker, ik zei het reeds, voor
eenvoudigen te hoog, dat is te goed. Doch voor ontwikkelden en geleerden? Maar,
vraagt er een, wie
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van dezen stelt nu belang in een preek? En, als ik het antwoord zou mogen geven,
dan zou ik antwoorden: ik! Immers onderwerpen als: God en Godsdienst, 's menschen
levensdoel en eeuwige bestemming, zijn heel wat belangrijker dan alle andere, welke
ook. En, ik weet wel, de geleerdste predikant, die daarover spreekt, bewijst niets; is
niet in staat eens voor al onzen twijfel weg te nemen; toch is 't een weldaad, een man
van beteekenis te hooren getuigen van hoogere dingen, hem zijn geloof aan Gods
Vaderzorg en een leven hiernamaals te hooren belijden - maar 't moet dan ook een
man van beteekenis zijn, een man geletterd genoeg om in den bijbelstijl te blijven,
al wat banaal is te vermijden, alle dingen van den dag zoo ver uit zijn ziel te bannen
dat ook zijn hoorders daaraan geen oogenblik denken kunnen. Dan hoort men ware
kanselwelsprekendheid, de eenige welsprekendheid die nog bestaat, zij 't ook
sporadisch. Die gave bezat van Leeuwen in de hoogste mate, maar slechts één preek
heeft ooit van hem het licht gezien: het aandoenlijk afscheidswoord tot zijn te Berkel,
het hem meest geliefde deel van zijn ambtskring, woonachtige gemeenteleden. Maar
mocht ooit van zijn slechts geschreven leerredenen een grooter of kleiner deel worden
uitgegeven, het zou, dunkt mij, koopers moeten vinden. De kerk is een gemengd
gezelschap, en wie daar spreekt moet voor allen verstaanbaar zijn; maar godsdienstige
en geloovige geleerden verlangen ook wel eens naar een ‘goed woord.’
‘Het is het hart, dat welsprekend maakt’ zegt de Romein naar waarheid. Maar
vooral welsprekend maakt het hart dat geleden heeft en zware smarten heeft gevoeld.
En v. Leeuwen zijn de slagen des levens niet gespaard. Niet lang na zijn emeritaat
verloor hij zijn innig geliefde vrouw; weinig jaren later zijn jongsten
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zoon, een jongeling van de grootste verwachtingen; weer eenige jaren daarna zijn
naar dien zoon genaamd kleinzoontje. Vooral dien eersten slag is hij nooit geheel te
boven gekomen; die heeft hem voor zijn geheele verdere leven dat stille en inzichzelf
gekeerde gegeven dat, wie hem later leerden kennen, in hem opmerkten. Toch,
verlamd of geknakt was hij daardoor niet. Hij heeft de kracht gehad om in wijderen
kring te getuigen van zijn smart; den indruk te beschrijven van het schrijnend leed,
dat hij eerst gevoelde; van de somberheid en leegte om zich heen, nu hem het liefste
was ontnomen; van den troost ook in 't herdenken der dierbare doode gelegen, van
den troost des geloofs bovenal, dien God schenkt, aan wie hem aanroepen in den dag
der benauwdheid. Zoo ongeveer is de inhoud van drie leerredenen aan de
godsdienstige herdenking zijner vrouw gewijd; drie pronk stukken van echt stichtelijke
lectuur. Helaas, helaas, ze zijn niet in den handel; alleen de tweede (de allerschoonste)
heeft in een tijdschrift een plaats gevonden. Er is niets te bedenken, dat een lezer
meer aangrijpt dan deze drie leerredenen. En geen wonder! Ze behelzen de diepste
gedachten van een ziel, die veel heeft gedacht, de innigste gevoelens van een
fijngevoelig hart, en die in een vorm, die zijn wedergade zoekt.
Ik kom ten slotte tot dat deel van van Leeuwens letterkundige werkzaamheid, dat
hem, zij 't ook in beperkten kring, bepaald beroemd heeft gemaakt: zijn Latijnsche
poëzie. Dat een man, die zooveel werk maakte van stijl en versmaat, lust had om aan
de keurige dichtvormen der oude Romeinen zijn krachten te beproeven, is waarlijk
niet te verwonderen en evenmin dat hij zich weldra sterk genoeg gevoelde, om aan
den Hoefftiaanschen wedstrijd deel te nemen. Echter behaalde hij
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hier eerst na meerdere vergeefsche pogingen een overwinning, en nog maar een
halve: aan zijn idylle ‘ Lycidas’ viel een tweede prijs ten deel. Ik waag het niet het
vonnis der Kon. Academie te bestrijden; zelfs geloof ik dat, wie van Leeuwens
letterkundige nalatenschap nauwkeurig onderzoekt, in 't algemeen zal moeten
erkennen, dat haar oordeel over zijn Latijnsche gedichten het ware is geweest; maar
toch vermoed ik, dat dat oordeel op sommige punten revisie behoeft. Ware misschien
Lycidas met goud bekroond, zoo de kunstrechters het nauwkeuriger hadden gelezen?
Hun verslag van den inhoud is lang niet juist. En op den inhoud kwam het hier meer
aan dan bij de andere gedichten; de inhoud toch is op zichzelf een allergeestigste
vinding: in een herders-idylle wordt de stichter van het legaat verheerlijkt; 's dichters
mislukte vroegere poging allervermakelijkst beschreven, en met liefelijke ironie zijn
voornemen om in het wedijveren te volharden medegedeeld. Ook zou ik willen vragen
of het in '54 ingezondene ‘ Nasoni exsulanti uxor’ verdiend had zonder eenige
belooning ter zijde gelegd te worden. Moest ik een bundel van van Leeuwens
Latijnsche gedichten bijeenbrengen, ik zou die ‘epistola heroica’ zeker opnemen.
Naar mijn bescheiden meening zijn de drie voortreffelijkste zijner Latijnsche
gedichten: Lycidas, In funere Lycisci, Adolescentis meditatio. Over de waarde van
van Leeuwens Latijnsche poëzie in 't algemeen wil ik geen woord verliezen; wie
Latijn kent zal hem als Latijnsch dichter bewonderen, en aan anderen, die ook Latijn
kennen, van zijn bewondering weten rekenschap te geven; aan onkundigen te betoogen
dat een goed gevormd Latijnsch vers alleen om zijn vorm een geheel eigenaardige
kunstwaarde bezit, is even onnut als aan doofstommen te willen beduiden wat muziek
is.
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En hiermee eindig ik dit eenvoudig woord van hulde aan een man, dien ik bij zijn
leven oprecht heb liefgehad en hoogelijk heb vereerd, een man, die eens een uitstekend
voorbeeld was van een voortreffelijk type, wiens dood ons de verzuchting op de
lippen brengt: Zoo zijn er niet meer!
L e i d e n , 16 Jan. '93.
J.J. HARTMAN.
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Geschriften van Ds. J. van Leeuwen.
1. L e e r r e d e n e n .
Toespraak tot de Remonstrantsche gemeente te Berkel, gehouden op 1 Oct. 1865 ten
besluite zijner evangeliebediening in haar midden. Amsterdam, Ipenbuur en van
Seldam.
Drie leerredenen naar aanleiding van het overlijden zijner vrouw; allen gedrukt te
Amsterdam bij C.A. Spin en Zoon, maar geen van allen in den handel. Doch no 2
bijna onveranderd opgenomen in de Christelijke Huisvriend van 1869.
1. Het liefelijk aandenken na den dood. Leerrede over Pred. VIII : 1, gehouden in
de Remonstrantsche kerk te Amsterdam, 12 Jan. 1868.
2. De woeste en ledige aarde. Leerrede over Genesis I : 2, gehouden in de
Remonstrantsche kerk te Amsterdam, 6 Sept. 1868.
3. De rust na den Storm. Leerrede over psalm 131, gedrukt Amsterd. April 1870.
II. N e d e r l a n d s c h e d i c h t s t u k j e s .
Aan mijn zoon op zijn eersten verjaardag, Christelijke Volksalmanak, 1852.
De negentigste psalm, Licht Liefde Leven, 1854.
Boete, Psalm 51, Christelijke Volksalmanak, 1854.
De vijftiende psalm, Licht Liefde Leven, 1856.
De mensch tegenover den Alwetenden, Psalm 139, Christelijke Volksalmanak,
1856.
Het gespeende kind, Christelijke Volksalmanak, 1858.
Gebroken harten, Christelijke Volksalmanak, 1858.
De vijfentwintigste psalm, Christelijke Volksalmanak, 1859.
Ziekte. Idem.
Vrouw Snip (naar Bürger), Christelijke Volksalmanak, 1860.
Eens Christens Heilwensch, De Christelijke Huisvriend, 1861.
De honderdeenendertigste psalm, Christelijke Volksalmanak, 1862.
III. S t i c h t e l i j k e o p s t e l l e n i n p r o z a .
Getrouwheid in het kleine, Licht Liefde Leven, deel III.
Jezus' Lijden, de voltooijing zijner taak, Christelijke Huisvriend, 1857.
Gods invloed noodig om tot Jezus te komen, Christelijk Album, 1858.
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Vastheid des geloofs bij den strijd der meeningen, Christelijke Huisvriend, 1858.
Nehemia, de echte vaderlander, Christelijk Album, 1859.
Over de vraag, of aan het Christendom vatbaarheid voor volmaking is toe te kennen,
Licht Liefde Leven, 1859.
Schatten in den Hemel, Christelijk Album, 1860 (?).
Droefheid door vreugde vervangen. Een Paaschbeschouwing, Christelijke
Huisvriend, 1860.
Het avondmaal, Christelijke Huisvriend, 1860.
Volmaakt worden als God, Christelijke Huisvriend, 1861.
Geloof en werken, Christelijke Huisvriend, 1861.
Lof der Christelijke liefde, Christelijke Huisvriend, 1862.
Christus het middelpunt der wereldhistorie, Christelijke Huisvriend, 1863.
Tevreden en ontevreden, Christelijke Huisvriend, 1865.
De Lijdensgeschiedenis, een spiegel van het menschelijk hart en leven, Christelijke
Huisvriend, 1867.
De chaos, het beeld van een rampspoedig levenslot (Zie I Leerredenen), Christelijke
Huisvriend, 1869.
Vrede des harten, Christelijke Huisvriend, 1873.
Blauw en Grijs (een Noord-Amerikaansche hospitaalgeschiedenis), naar het
Engelsch, Christelijke Huisvriend, 1874.
Zelfbetrachting op het Kertfeest, Christelijke Huisvriend, 1875.
IV. L a t i j n s c h e G e d i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n 't H o e f f t i a a n s c h
legaat uitgegeven.
Lyeidas et Musae invocatio (auctori secundum praemium adiudicatum est), 1856.
Octaviae querela (auctori secundum praemium adiudicatum est), 1857.
Senis vota pro patria (auctori praemium aureum adiudicatum est). Accedunt duo
carmina laude ornata (In funere Lycisci et Fraga), 1864.
Homo-Simia (carmen laudatum), 1879.
Ad Bacchum elegia (praemio aureo ornata), 1881.
Ad veteres commilitones (carmen magna laude ornatum), 1882.
Adolescentis meditatio (carmen laudatum), 1884.
Venite ad me (elegia praemio aureo ornata), 1885.
Nupta ad amicam (epistola magna laude ornata), 1886.
Matris querela (elegia praemio aureo ornata), 1887.
Me puero (elegia magna laude ornata), 1888.
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Levensbericht van Matthias de Vries.
Bijna eene halve eeuw lang was Matthias De Vries lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, zeer dikwijls is hij voorzitter geweest in hare
vergaderingen, sinds 1890 was hij haar eerelid, hare hoogere belangen heeft hij
verzorgd met eene diepe overtuiging omtrent hare bestemming. Ingevolge eene
eervolle opdracht zal ik trachten te verhalen wat De Vries voor onze maatschappij
en voor de wetenschap heeft gedaan. Maar eene zekere beknoptheid is daarbij
mogelijk en gewenscht. Immers, het is niet noodig nog eens alles te zeggen wat reeds
op eene uitnemende wijze gezegd is, en ik zou het niet hebben gewaagd thans nog
over De Vries te spreken, indien ik niet het geluk had gehad hem van nabij te kennen.
Wat de welwillende lezer in het hier volgende opstel zal missen, vindt hij in andere,
welbekende geschriften, waaronder ik slechts noem het Levensbericht dat de heer
Verdam in eene zitting der Koninklijke Akademie heeft voorgedragen.
Toen De Vries den 20sten Juni 1844 tot lid van onze
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Maatschappij werd gekozen, was hij, hoezeer nog geen vier en twintig jaren oud,
reeds een geleerde. Juist op dat oogenblik werd een geschrift van hem gedrukt voor
de Werken van ons genootschap; het was de uitgave van een ouden tekst, ‘taalkundig
toegelicht door den verdienstelijken Matthijs de Vries’, gelijk de Secretaris hem in
1843 had genoemd. In den loop van dat jaar had hij zijn Warenar aan de Bibliotheek
ten geschenke gegeven, en later zijne dissertatie over Polybius, waarmede hij 13
December 1843 was gepromoveerd. Zijne benoeming op 20 Juni daaraanvolgende
was een welverdiend eerbewijs, en het was hem stellig meer dan aangenaam te worden
opgenomen in een kring, die hem verhief tot medelid van verschillende door hem
hoog vereerde mannen. Tot hen behoorde in de eerste plaats zijn vader, wier hij zijne
uitnemende opvoeding had te danken. Wie De Vries heeft gekend, weet hoe hij over
dien vader sprak, hoe innig hij zich aan hem verplicht gevoelde.
Matthias, geboren te Haarlem 9 November 1820, was de tweede zoon uit het
huwelijk van Abraham De Vries en Hillegonda Van Geuns. Zijne jeugd viel in een
tijd toen hier te lande de classieke geest der achttiende eeuw nog een bijna onbeperkt
gezag voerde, en hij werd grootgebracht in eene familie die van dien classieken geest
inderdaad was doordrongen. De oude talen leerde hij onder leiding van den
Haarlemschen Rector Venhuizen Peerlkamp, maar niet minder onder die van zijn
vader. Deze liet hem vooral veel werk maken van het Latijn; de helderheid en de
juistheid van uitdrukking in de taal der Romeinen leerde hij ten volle waardeeren,
en hunne dichters bestudeerde hij zoo vlijtig, dat hij een groot kenner werd van de
quantiteit in de prosodie. Zelfs in zijne laatste levensjaren had hij een deeltje van
Ovidius meestal dicht bij
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de hand. Natuurlijk werd hij ook goed onderwezen in de Fransche classieken, en hij
beschouwde het altijd als een voorrecht, dat een verstandig Hollander zijn meester
in het Fransch was geweest, een man die de behoeften van zijn leerlingen begreep,
en niet een vreemdeling van wien hij weinig anders had kunnen leeren dan eene
zekere vaardigheid in het spreken. Van de groote dramatische dichters uit den tijd
van Louis XIV las hij bijna alles, en grondig; dat bleef hij ook later gevoelen, toen
hij den inhoud hunner werken sinds lang was vergeten. Over de groote Fransche
redenaars sprak hij altijd met geestdrift, en al stelde hij in later tijd weinig belang in
de literatuur van den dag, een artikel van Brunetière over een dier groote mannen
had nog wel iets aantrekkelijks voor hem. Hij leerde in zijne jeugd ook Engelsch,
maar met het Duitsch was hij geheel of nagenoeg geheel onbekend toen hij aan de
academie kwam.
Dit laatste klinkt vreemd voor hen die in de tweede helft van deze eeuw zijn
geboren, te meer daar reeds vóór 1800 de Duitsche letteren bij sommige Nederlanders
zeer in aanzien waren. Maar in den kring waarin De Vries leefde, was het geheel
anders. Welke mannen tot dien kring behoorden, is genoeg bekend. Vele jaren later
placht hij te vertellen hoe de Amsterdamsche heeren uit het begin dezer eeuw over
Duitschland dachten. Zij herinnerden zich den berooiden staat van de Pruisische
troepen die in 1787 hier waren binnengetrokken; Duitschland was voor hen het land
van armoede en barbaarschheid. Dat oordeel was stellig reeds in dien tijd minder
juist, maar het is te begrijpen. Aan de academie gekomen, heeft De Vries zijne kennis
van het Duitsch spoedig aangevuld, zoodat hij het later zonder moeite sprak en
schreef; maar het eigenaardige van den Duitschen geest
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kwam in het algemeen niet met zijne natuur overeen, al hadden ook de denkbeelden
van Jacob Grimm op zijne ontwikkeling een grooten invloed. Een Duitsch werk van
fraaie letteren las hij uiterst zelden. Een vak dat hij in zijne jeugd met liefde beoefende,
was de mathesis, en te Leiden deed hij er zulk een goed examen in, dat professor
Uylenbroek hem voorstelde daarin door te gaan. Doch hiervan kon geen sprake
wezen, de philologie wilde hij niet verlaten, en weldra zou het ‘Oudhollandsch’ zijne
hoofdstudie worden.
In hoeverre hij zich daaraan zou kunnen wijden, moest de tijd leeren. Sinds 1797
was er te Leiden een professor in de Hollandsche welsprekendheid, het was
Siegenbeek. Hoe was men tot de instelling van dit professoraat gekomen? De Vries
placht er de volgende verklaring van te geven, die althans ééne der redenen aanduidt.
In de volksvertegenwoordiging der Bataafsche Republiek was genoegzaam gebleken,
dat de Hollanders slechte redenaars waren: de Representanten spraken meerendeels
eene onbehouwen taal, en de Regeering meende door het academisch onderwijs dat
gebrek te moeten verhelpen. Toen na de Fransche overheersching het
nationaliteitsgevoel luider was gaan spreken, werden ook elders hoogleeraren in het
Nederlandsch aangesteld. Eene traditie van geleerde studie bestond voor dit vak niet,
maar eigenlijke geleerdheid meende men ook niet in de eerste plaats noodig te hebben:
de professor moest vooral een leeraar in de welsprekendheid wezen. Wat nu eene
gemeenplaats is, was toen nieuw, en in 1816 schreef een der correspondenten van
D.J. Van Lennep naar aanleiding van de rede waarmede Lulofs het hoogleeraarsambt
te Groningen had aanvaard: ‘Ik zie uit den Letterbode, dat Prof. Lulofs eene
opzettelijke rede gehouden heeft over
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het nut eener eigen taal voor de zelfstandigheid eener natie’.
Matthias De Vries groeide dus op in een tijd toen de studie der moedertaal als vak
van academisch onderwijs was erkend, maar hij wist zeer goed, dat geen der
toenmalige professoren aan de Hollandsche philologie het noodige aanzien zou
kunnen verschaffen. Wel had Huydecoper getoond hoe men middeleeuwsche teksten
moest uitgeven, maar Siegenbeek althans bezat geen aanleg om Huydecoper na te
volgen. Siegenbeek was professor geworden, onwetend in de taal der middeleeuwen:
hij had dit openhartig bekend aan zijn vriend Abraham de Vries, die met de werken
van Huydecoper en Ten Kate zeer vertrouwd was, en wien hij gaarne de eer van het
professoraat had afgestaan. Het werk van Ten Kate kende Siegenbeek allicht, want,
ofschoon de taalvergelijking, door Ten Kate zoo schitterend begonnen, zonder geluk
werd beoefend, de aandacht bleef er toch aldoor op gevestigd, en zoo had de eerste
prijsvraag, die door onze Maatschappij werd uitgeschreven, betrekking op de
linguistiek; zij luidde: ‘In hoeverre kan men uit de overblijfsels van het
Moesogotthisch en Angelsaxisch, tot opheldering der oudheid van het Nederduitsch,
aantoonen, dat de grond onzer tale in de bovengemelde te vinden is?’ Er kwam één
antwoord in, dat onvoldoende werd geacht. In den omgang met zijn vader had
Matthias De Vries deze soort van studiën hoog leeren achten, te meer daar Bilderdijk,
de groote vriend van Abraham en Jeronimo De Vries, ook daaraan zijne aandacht
schonk. Ieder weet dat De Vries levenslang sprak over Bilderdijk op eene wijze die
de gewone toehoorders zich niet altijd konden begrijpen. Van het verhevene in
Bilderdijk had hij een diepen indruk ontvangen. Hij was nog pas elf
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jaar oud toen Bilderdijk overleed, en indien hij als kind heeft geluisterd naar de
gesprekken tusschen dezen en zijn vader, dan kan hij er niet veel van hebben begrepen,
doch mettertijd leerde hij den man bewonderen die anders was dan ieder ander, en
die met het Hollandsch evenveel vermocht als de dichters der oudheid met hunne
taal. En hij wist dat Bilderdijk niet zonder studie zoover was gekomen, dat hij soms
tot oefening hetzelfde Latijnsche gedicht op twaalf verschillende manieren in het
Hollandsch overbracht, en dus niet de inspanning beneden zich achtte die zoo menig
dichter van later tijd heeft versmaad. Bilderdijk had de taal leeren beheerschen, hij
was een meester dien De Vries moest navolgen.
Den 19den December 1837 promoveerde hij van het gymnasium, en op 28 April
van het volgende jaar werd hij ingeschreven als student te Leiden, waarheen zijn
oudere broeder hem reeds was voorgegaan. Hij kwam niet als zoovelen in eene
nieuwe wereld waarvan hij zich geene voorstelling had kunnen maken. De
academische studie moest het vervolg zijn van zijne studie te Haarlem. Te Leiden
vond hij in Bake een hooggeacht en zeer hulpvaardig leermeester, hij vond er
Peerlkamp, die, hoe welwillend ook, minder gemakkelijk was te naderen, en verder
Geel, wiens eigenaardige geest hem wellicht niet zoo sterk aantrok. Aan den
hoogleeraar Rutgers had De Vries zijne eerste kennis van het Sanskrit te danken.
Siegenbeek, de oude vriend van zijn vader, was hartelijk voor hem doch kon hem
niets leeren, en van Schrant heeft hij een testimonium voor het Hollandsch gekregen,
ofschoon hij, naar ik meen, door bijzondere omstandigheden diens colleges zoogoed
als nooit had bijgewoond. De heer Verdam heeft uitvoerig gespro-
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ken over de vriendschapsbetrekkingen tusschen De Vries en sommige van zijne
voortreffelijkste medestudenten. Aangename herinneringen mocht hij aan hen
bewaren. Met hoeveel genoegen vertelde hij later, dat hij het was geweest die aan
Dozy de boeken had geleend waaruit deze zijn eerste Spaansch had geleerd. Natuurlijk
maakte De Vries van talen als Spaansch en Italiaansch ook zelf eenige studie, en dat
met zijne gewone nauwkeurigheid. Kort voor zijn overlijden kwam eens het gesprek
tusschen hem en een van zijne gewone bezoekers op Don Quijote. Terstond haalde
hij den zin, waarmee dat werk begint, woordelijk aan, ofschoon hij stellig sinds vele
jaren Cervantes niet had ingezien. Hij voegde er bij, dat hij de uitdrukking no quiero
acordarme, in den eersten regel, altijd zonderling had gevonden. Hij had opgemerkt
en onthouden wat alle gewone lezers overslaan.
Onder zijne Latijnsche gedichten in de Studentenalmanakken is een stukje, getiteld
Hiems; het begint aldus:
Laudet aestivos alius calores,
Cum Canis fissas rabies arenas
Torret, et presso graviter viator
Pectore anhelat.

Hij beschrijft daarin ook hoe hij met zijne vrienden den avond doorbrengt:
Multa tractantes modo seriora,
Vel jocos blandos lepidosque risus,
Usta dum lentos glomerat vapores
Herba Nicotî.

Dat is geheel andere poëzie dan de smachtende Engelsche en Duitsche verzen die in
dienzelfden tijd in de Almanakken werden opgenomen, en die er levendig aan
herinneren dat voor de Nederlandsche letteren een nieuw
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tijdperk was aangebroken; het is eene welbekende zaak. Ook De Vries gevoelde zich
een man van de toekomst, maar op zijn eigen gebied. Hij werd een der
vertegenwoordigers van eene nieuwe philologie, die mettertijd de oude moest
evenaren, en daartoe waren ijver, wetenschappelijkheid, nauwkeurigheid
hoofdvereischten. Hij had niet de geringste neiging tot al wat min of meer hetzelfde
is als weltschmerz, een ‘zwarten tijd’ heeft hij niet gekend. Daarin verschilde hij van
sommige zijner tijdgenooten, en van anderen daaronder verschilde hij weer in een
ander opzicht: men denke namelijk aan mannen als Potgieter en Bakhuizen van den
Brink.
De beoefening der middeleeuwsche literatuur was hier te lande niet geheel hetzelfde
als in Duitschland en in België. Duitschland had sinds de tweede helft der achttiende
eeuw, en meer nog in den Franschen tijd, behoefte zich in den geest der middeleeuwen
te verdiepen om daardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid te doen
herleven. Ook voor België waren de middeleeuwen een tijdperk van glorie geweest.
Maar de grootheid van Noord-Nederland viel in een later tijd, daar moest het
nationaliteitsgevoel zich versterken door eene hernieuwde studie van de zestiende
en zeventiende eeuw. Vandaar dat Bakhuizen in zijn aankondiging van De Roos van
Dekama kon zeggen: ‘Ons vaderland moge al geene riddertijden gemist hebben, het
heeft er alle herinneringen van verloren; en de Watergeus op de Zuiderzee, de
wereldontdekker op den Oceaan, de burgerlijke staatsman, die Europa's vrede of
oorlog in den zak draagt, vindt meer nationale belangstelling, dan de volmaaktste
ridder of het schitterendst tournooi’. Die krachtige zucht tot eene juistere kennis van
het heldentijdperk uitte zich bij Bakhuizen in een realisme, waarin hij zijn meesten
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tijdgenooten vooruit was, en dat in elk geval met den aanleg van De Vries niet
overeenkwam. Dit bleek in het bekende Gidsartikel over Warenar. Gelijk ieder weet,
had De Vries eene bekroning ontvangen voor zijn antwoord op eene prijsvraag, in
1841 uitgeschreven door de Literarische Faculteit te Leiden. Hij werkte dat stuk om
tot eene uitgave van Warenar met een uitvoerigen commentaar, en droeg het boek
op aan Siegenbeek, voor wiens genegenheid hij zich ten hoogste verplicht rekende.
Bakhuizen gaf van dit werk eene aankondiging, waarin hij den schrijver van ganscher
harte prees om zijne kennis van de oude taal, maar hem een levendig, onafhankelijk
gevoel voor het oudhollandsche volksleven ontzegde. De Vries had zich geërgerd
aan de verregaande platheid van het oudvaderlandsche kluchtspel, hij had betreurd
dat het zoo ver achterstond bij het werk van Molière. Van nature hoogst afkeerig van
alle ruwheid, had hij, om zijn boek te kunnen schrijven, een berg van kluchten moeten
doorlezen, vaak liederlijk, en niet altijd geestig; hij moet blij geweest zijn toen hij
die lectuur eindelijk mocht staken. Als een nauwgezet geleerde echter had hij zijn
plicht gedaan, en in zijne noten gaf hij blijk van eene taalkennis, die, naar ik meen,
niet ten volle door Bakhuizen is gewaardeerd. Deze lette echter het meest op het
literarisch gedeelte, en hij meende dat De Vries eene school wilde doen voortleven,
die hij zelf juist bezig was met alle kracht uit te roeien.
De uitgave van Warenar had De Vries voor een oogenblik afgeleid van de
middeleeuwen, waarmede hij zich bij voorkeur zou bezighouden, en voor zijne
levensgeschiedenis is het van belang te onderzoeken wat hij dacht van de
middeleeuwsche poëzie. Onwillekeurig vraagt
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men zich af: stond hij dan geheel en al buiten hetgeen men de Romantiek noemt?
Een antwoord op die vraag vindt men in eene der stellingen achter zijn academisch
proefschrift 1: ‘Maerlantius genuinum poeseos Neerlandicae colorem suo exemplo
et auctoritate corrupit’. Zoo oordeelde hij in December 1843; uitvoeriger, maar niet
zoo sterk, sprak hij datzelfde denkbeeld uit in eene voorlezing, die hij in 1846 te
Utrecht heeft voorgedragen, later ook in eene vergadering van onze Maatschappij,
die het stuk in hare werken heeft opgenomen. Het handelt ‘ Over de oorzaken van
het verval en den ondergang der Middeleeuwsche Nederlandsche Letterkunde’.
Daarin zegt hij, dat Maerlant met zijne school ‘aan een bloeijend poëtisch leven van
vroegere dagen den doodsteek had gegeven; dat zijne schepping, ja, leerrijk was en
nuttig, maar in waarachtige dichterlijke waarde bij de voortbrengselen van vroegeren
tijd verre achterbleef’.
Uitvoeriger en heftiger is hetzelfde denkbeeld uitgedrukt in het welbekende artikel
van Jonckbloet tegen Lulofs, waarmede de Gids van 1846 begint, een stuk dat ook
op dit oogenblik nog van groote waarde is, want het geeft eene heldere voorstelling
van de gevoelens der jonge geleerden tegenover ‘de oude school’, zooals men toen
reeds placht te zeggen. De Vries kan den heftigen toon tegenover een eerwaardig
man als Lulofs hebben afgekeurd, met de strekking van het opstel was hij ongetwijfeld
ingenomen. Gelijk men weet is het eene recensie, waarin Jonckbloet o.a. aan de oude
school verwijt, dat zij tot vervelens toe spreekt over Maerlant als over

1

Ook die dissertatie was ontstaan uit het bekroonde antwoord op eene prijsvraag; deze was
uitgeschreven door de Literarische Faculteit van Groningen, in October 1840.
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den ‘Vader’ der Dietsche dichters, terwijl daarentegen juist bij Maerlant het verval
der poëzie begint: deze heeft met zijn burgermanswijsheid de epische kunst
verdrongen. ‘Van 1150 tot 1270 heeft eene dichterlijke school gebloeid, rijk aan
verbeelding, heerschende over eene zoetvloeiende, kernachtige taal, die in epischen
of lyrischen vorm zich de heerlijkste monumenten gesticht heeft’. De Nibelungen
meent Jonckbloet haast nog boven de Ilias te moeten stellen, en boven de Nibelungen
verkiest hij Parzival en Tristan, ‘waarin vooral doorblinkt dat, wat Hegel het
grondbeginsel der romantische kunst noemt’ (daarna volgt een citaat uit Hegel).
Lulofs heeft in 1847 dat stuk beantwoord, en omdat het hem aan warme
belangstelling ontbrak, is zijn oordeel bezadigder dan dat van Jonckbloet. Hij betoogt
dat het moeilijk valt, Nederlandsche gedichten aan te wijzen die met zekerheid als
ouder dan 1200 kunnen gesteld worden, en de hedendaagsche critiek is het nagenoeg
met hem eens. Jonckbloet had Gervinus aangehaald, maar Lulofs blijft hem het
antwoord niet schuldig. De statige Gervinus was inderdaad veel kalmer gestemd dan
de onstuimige Jonckbloet. De overdreven schatting van de Nibelungen keurt Gervinus
af, hij verklaart zelfs niet te begrijpen hoe een werk als dit thans nog het vaderlandsch
gevoel der Duitschers zou kunnen wakker maken: die opvatting was natuurlijk in
1813, maar later niet meer. In het begin dezer eeuw beleefde men ‘Zeiten, die von
einer Deutschthümelei befallen waren, über die wir mit kaltem Blute lachen’. ‘Wenn
man vollends den poetischen Werth (van de Nibelungen) im vaterländischen Dünkel
dem Homer entgegenzustellen kühn genug war, so musz man bedauern, dasz so
wenig Kunstsinn unter uns herrscht, dasz Aussprüche der Art
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nur eine Möglichkeit sind 1. Zeer scherp oordeelt hij ook over de romans uit den
cyclus van Arthur, en hoewel hij de kunst van Wolfram von Eschenbach en Gottfried
von Strassburg moet bewonderen, toch verklaart hij minder om het poëtisch genot
dan wel voor zijne historische studie in deze werken belang te stellen 2. Gervinus
liep inderdaad geen gevaar van te groote ingenomenheid met de middeleeuwen; hij
dacht meer als Göthe en als Wilhelm von Humboldt, die boven alle mogelijke
literatuur de voorkeur gaf aan een paar verzen van Homerus, ‘und wären sie aus dem
Schiffscatalog’ 3.
Voor Lulofs was Gervinus een gewenschte autoriteit, met wiens uitspraken hij
Jonckbloet meende te kunnen weerleggen. Hij gevoelde zich een beschaafd man, hij
was belezen in de classieken en hij kende ook de Duitsche dichters, hij schreef zelf
verzen, hij hield veel van muziek, hij had veel genoten van de schoonheid der
Rijnstreken, waar zoo menige ruïne hem aan vervlogen heerlijkheid herinnerde; maar
hij verklaarde niet te kunnen meedoen aan wat hij noemde de mediaevomanie, de
mode waaraan het jonge Nederland zich thans verslaafde. Met meer recht dan hij
vermoedde kon van hem worden gezegd wat hij, niet in ernst, van zich zelf getuigde:
Sanguis hebet frigentque effetae in corpore vires.
Inderdaad, hij was niet de man die eene wetenschap verder zou brengen.
Maar kon dan soms iemand als De Vries wezenlijk

1
2
3

Gesch. d. poet. National-Liter. d. Deutschen I, 372-373 (3e uitg., ao. 1846).
Ibid. I, 461.
Scherer, Gesch. d. deutsch. Liter., 623.
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behagen vinden in de avonturen van Lancelot en Walewein? Duizendmaal heeft men
de gebreken van die literatuur opgesomd: men heeft gesproken van onhandige
compositie, van gemis aan zuiver menschelijk gevoel, men heeft de ridderpoëzie
genoemd het werk van eene verbeelding die ontsteld was door de vereenigde krachten
van barbaarschheid en mystiek. Maar zoo ongunstig was het oordeel van De Vries
niet, integendeel, in zijne straks genoemde voorlezing spreekt hij met zekere geestdrift
van ‘den kloeken strijder, wiens gespierde arm den dreigendsten aanvaller uit den
zadel smakt, maar straks daarna zich teeder en liefelijk strengelt om de slanke gestalte
zijner jonkvrouwe’. Dit klinkt romantisch, maar - men moet het erkennen - niet
ongemeen; zijne oratie is niet de taal van iemand die eene diepe, zelfstandige studie
heeft gemaakt van de middeleeuwsche kunst. Maar hiertoe gevoelde De Vries zich
ook niet in de eerste plaats aangetrokken; zijne groote liefde voor de taal liet hem
niet zien wat hij misschien voor waar had gehouden, indien het hem meer was te
doen geweest om den inhoud. En ten slotte, die ridderpoëzie was idealistisch gelijk
hij zelf; ook in haar bespeurde hij een trek naar het verhevene.
Bij Jonckbloet, voor wien de literarische critiek meer en meer hoofdstudie werd,
onderging die romantische smaak weldra verandering, en in zijne Inleiding op
Walewein, in 1849 uitgegeven, is hij reeds meer advocaat dan lofredenaar. De Vries
daarentegen bleef zich zelf meer gelijk, althans de enkele malen dat hij in zijne latere
geschriften dit punt aanroerde. Nog in de Inleiding op den Spiegel Historiael spreekt
hij aldus over het onderscheid tusschen den vorm der epische gedichten en dien van
Maerlant's werk: ‘de poëzie, uit de hoogere
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sfeeren der verbeelding tot den lageren kring der werkelijkheid afgedaald, had hare
vleugels geknot’. Zou hij in 1863 zich niet eenigszins anders hebben uitgedrukt,
indien de literatuurgeschiedenis in het algemeen meer in zijn smaak was gevallen?
Hoe het zij, in den eersten tijd was het gelukkig dat de mannen der wetenschap geene
voorstellingen gaven die al te zeer van de meer populaire denkbeelden afweken.
Niemand zal intusschen van De Vries gelooven dat hij, om gunst te winnen, het
geringste aan de eischen van zijne wetenschap te kort deed. Integendeel, hij verklaarde
in dien zelfden tijd zeer goed te weten dat maar weinigen in de ernstige studie onzer
oude letteren belang stelden, en dat hij tevreden was zoo dezen hem hunne
goedkeuring schonken 1.
Hoezeer hij van dit beginsel was doordrongen, bleek uit zijne studie van de
eerstvolgende jaren na zijne promotie. Hij bleef te Leiden wonen, eerst zonder
betrekking, daarna van December 1846 af als Tweede Praeceptor aan het Gymnasium,
totdat hij in 1849 naar Groningen vertrok als hoogleeraar. Zijn hoofdwerk uit dien
tijd is de uitgave van den Lekenspieghel, waaraan hij de laatste hand legde toen hij
reeds een jaar te Groningen was gevestigd 2. Gelijk men weet, is het boek verschenen
in de werken der ‘Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde’,
die in 1844 werd opgericht. Al was hij, met zijne tijdgenooten, overtuigd van de
hoogere verdiensten der epische poëzie boven de didactische, dit was voor hem
allerminst eene reden om zich niet met deze laatste bezig te houden: ‘immers, de
louter aesthetische beschouwing mag niet

1
2

Zie de voorrede van zijn Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. 1845.
De Inleiding is gedateerd: ‘Groningen, November 1850’.
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de eenige maatstaf van beoordeeling zijn’ 1. Voorzeker, de geleerde uitgever ondernam
het werk niet om den literarischen smaak van het publiek te voldoen. De Lekenspieghel
was een eerbiedwaardig gedenkteeken van de beschaving der veertiende eeuw, en
als zoodanig verdiende hij ten volle de aan het uitgeven bestede moeite, maar
bovendien was die uitgave een proefstuk om het meesterschap in de philologie te
verdienen. De tekst moest met alle zorg worden opgemaakt uit vier volledige
handschriften en verscheidene fragmenten, de levensgeschiedenis van den auteur,
de geschriften die hij had gebruikt, de tijd en plaats van vervaardiging, dat alles moest
worden bepaald, en een voorbeeldig Glossarium moest de methode aangeven volgens
welke mettertijd een Middelnederlandsch Woordenboek kon worden samengesteld.
De kenners van onze oude letteren zijn eenstemmig in hun oordeel over dit werk.
Het Glossarium was een klein woordenboek, van groot nut ook bij de lectuur van
andere geschriften, de tekst was zoo uitgegeven dat alle varianten gemakkelijk konden
worden vergeleken, en door zijne Inleiding gaf De Vries blijk van eene gave die hem
later nog zoo dikwijls te pas zou komen: de kunst van zich te begeven op een ander
terrein dan dat van zijne eigenlijke studie zonder op een dwaalspoor te geraken. Hier
was het de middeleeuwsche kerkliteratuur waarin hij zich moest verdiepen, en hij
had het geluk ontdekkingen te doen die door anderen niet werden tegengesproken.
Maar hij had geleerd met boeken om te gaan, en, aandachtig gebruik makende van
de eene verwijzing na de andere, den moeilijken weg der bibliographische nasporing
te volgen.

1

Inl., blz. XXVII.
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Het prospectus der Vereeniging was reeds in 1843 verschenen, dus vóór De Vries
tot lid van onze Maatschappij was benoemd. Dit zou men kunnen aannemen als de
eenige oorzaak, waardoor de Lekenspieghel niet in hare werken is uitgegeven. Maar
die gissing zou waarschijnlijk onjuist zijn. Die ‘Werken’ en ‘Nieuwe Reeks van
Werken’ konden niet voldoen aan zijne behoefte. Zij verschenen niet al te vlug, en
de jonge, voortvarende geleerde had zich in allerlei kleinigheden moeten schikken
naar het gevoelen van mannen die hij eerbiedigde, maar wier gezag hem niet
onverdeeld aangenaam kon wezen. Hij en zijne vrienden moesten geheel vrij zijn,
hun werk moest iets anders worden dan het tot dusver bestaande. Zooals bekend is,
behoorde De Vries niet tot de eigenlijke oprichters der Vereeniging, dat waren de
heeren Vermeulen en Tideman, maar volgaarne sloot hij zich bij hen aan als een
gelijke, in wien zij weldra een meerdere zouden erkennen. Behalve de Werken werden
door de Vereeniging ook korte Verslagen en Berichten uitgegeven, en daarin plaatste
De Vries een aantal kleinere bijdragen. Al die stukken bij elkander gaven een
aantrekkelijk overzicht van den voortgang der Middelnederlandsche studie, ongaarne
had hij ze zien verstrooien in de boekdeelen die onze maatschappij van tijd tot tijd
het licht deed zien. Nam hij dan geen deel aan haar wetenschappelijken arbeid? Ja
wel, maar met eene bescheidenheid, zeker in een der jongste leden niet ongepast.
Een paar malen bracht hij rapport uit over fragmenten die aan het Bestuur door
anderen waren aangeboden, maar toen hij vertrok in 1849, had hij nog slechts éénmaal
in eene maandelijksche vergadering eene voordracht gehouden, het was in April van
datzelfde jaar. Siegenbeek had eene voordracht aan-
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gekondigd, doch kreeg verhindering, en nu las De Vries het stuk, dat hij reeds in
1846 te Utrecht had uitgesproken, over de oorzaken van het verval der
middeleeuwsche letteren 1.
Voorts was hij werkzaam als Secretaris der Taalkundige Commissie. Deze
Commissie werd ingesteld bij de nieuwe wet van 1847, zij was ontstaan uit de
‘Commissie tegen de Taalverbastering’, die reeds in 1841 was gevormd, naar
aanleiding van eene prijsvraag over de middelen om het steeds toenemend aantal
barbarismen te beperken. Haar voorzitter, Siegenbeek, had zijne taak zeer ter harte
genomen, en in 1847 werd eene door hem bewerkte lijst uitgegeven van ‘woorden
en uitdrukkingen, met het Nederlandsch taaleigen strijdende’. De werkkring der
nieuwe Commissie van 1847 was uitgebreider, en in de algemeene vergadering van
1848 bracht zij haar eerste verslag uit, bij monde van den secretaris De Vries. Deze
moest zich over den schralen inhoud van dat verslag verontschuldigen. De Commissie
had een paar fragmenten onderzocht, eenige prijsvragen ontworpen en
‘wetenschappelijke gesprekken’ gehouden, die moesten leiden tot aanvulling van de
door Siegenbeek gemaakte lijst. Men mag twijfelen of de secretaris zelf zoo bijzonder
treurig gestemd was over de onbeteekenende resultaten die hij had mee te deelen;
het is of eene zachte ironie zich verbergt achter eene opzettelijke deftigheid. Hij
eindigde met den wensch, ‘dat ons Verslag een volgend jaar een overvloed moge
opleveren, die zelfs door de armoede van het tegenwoordige niet worde overtroffen’.
Waar-

1

Zie Handel. 1849, blz. 21. Het stuk is uitgegeven in het Zesde deel der Nieuwe Reeks van
Werken (1850).
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schijnlijk had die strijd tegen de bastaardwoorden onder aanvoering van Siegenbeek
en Bergman weinig aanlokkelijks voor hem, hij was bezig met zulke geheel andere
studiën, en hij ergerde zich aan ‘het pedante purisme onzer dagen, dat, om toch vooral
echt Hollandsch te spreken, u telkens met woorden en uitdrukkingen verrast, door
geen Hollander ooit gesproken’ 1.
Belangrijker is het volgende jaarverslag, van 1849. Met de bastaardwoorden was
het wederom niet al te best gesteld: ‘de vruchten van dit onderzoek der Commissie
zijn nog niet tot die rijpheid en volledigheid gebragt, dat zij nu reeds aan de
Maatschappij zouden kunnen aangeboden worden. De Commissie behoudt zich
derhalve voor, haren arbeid in dit opzigt geregeld voort te zetten’, enz. Maar, behalve
een uitvoerig rapport over fragmenten van den Spiegel Historiael, komen er in dit
verslag twee andere rapporten voor die nadere aandacht verdienen. In 1849 was de
Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde ontbonden, ten
gevolge van de verflauwde belangstelling bij het publiek, zooals de Redactie
verklaarde, maar meer nog was die ontbinding het gevolg van ‘bijzondere oorzaken’,
gelijk De Vries heeft bericht (Inl. Lekensp., blz. VI). De heer W.J.C. van Hasselt te
Amsterdam had nu aan het Bestuur van Letterkunde voorgesteld het werk der
Vereeniging voort te zetten. De Taalkundige Commissie evenwel was tot het besluit
gekomen dat, hoewel de bevordering van de kennis onzer oude letteren stellig
behoorde tot de bemoeiingen der Maatschappij, zij zich toch niet kon verbinden om,
gelijk de Vereeniging, jaarlijks een bepaald stuk te leveren, maar alleen zou kunnen
voort-

1

Inl. Lekensp., blz. XVI.
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gaan met voortbrengselen van den ouden tijd in hare Werken op te nemen voor
zooveel haar dit mogelijk was. Indien De Vries gaarne had gezien dat het voorstel
was aangenomen, had hij dit dan niet met zijn reeds erkend gezag kunnen bewerken?
Of wilde hij inderdaad de nieuwe wetenschap niet al te zeer aan de voogdij van ons
genootschap toevertrouwen?
Een ander rapport van beteekenis betreft een voorstel van den heer Changuion in
de Kaapstad. Deze had in een schrijven van 12 Maart 1848 aan het Bestuur een
ontwerp meegedeeld van een volledig Nederlandsch Woordenboek, dat onder toezicht
van eene Commissie uit de Maatschappij zou moeten worden samengesteld. Daartoe
moest een beroep worden gedaan op het Nederlandsche volk, er moest een
‘lexicographisch fonds’ worden bijeengebracht om de kosten te dekken. Het plan
moest vooral op eene practische wijze worden uitgevoerd. ‘Wachten we ons’, zoo
schreef hij, ‘voor de dwaasheid van hen, die met afleidingen uit het Persisch en
Sanskrit schermen, terwijl zij in de taal van Hooft en Cats nog niet eens regt te huis
zijn’. ‘Het moge al zeer geleerd schijnen om Ulphilas en het lied der Niebelungen
telkens aan te halen, maar’ - en zoo verder. Hij gaf òok in hoofdlijnen aan, hoe men
den arbeid onder verschillende medewerkers moest verdeelen. De Taalkundige
Commissie echter beschouwde het plan als onuitvoerbaar. Zij meende dat de
ontwerper te uitsluitend had gelet op de boekentaal, en niet genoeg op de ‘tusschen
aristocratisch en plebeïsch misbruik en verbastering liggende echte volkstaal’. Verder
meende zij dat het bijeenbrengen van een fonds moeilijk zou gaan, ‘zelfs onder
gunstiger publieke omstandigheden dan waarin wij thans verkeeren’. Dit rapport,
opgesteld door den heer Geel, lid der Commissie, berust
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in het Archief, een uittreksel is opgenomen in het gedrukte verslag van De Vries.
Het rapport drukt stellig het gevoelen uit van een of meer personen, niet genoeg met
de zaak ingenomen om de bezwaren, aan de uitvoering verbonden, te trotseeren. Het
plan was niet nieuw, de Maatschappij had het van den beginne af in het oog gehouden,
en de moeilijkheden had men terdege leeren inzien. Het bezwaar dat De Vries het
meest moet hebben geteld, was de onzekerheid ‘of men thans reeds in staat zou zijn,
een goed Nederlandsch Woordenboek te vervaardigen, in acht nemende, aan welke
eischen daarin zou moeten voldaan worden’. Ware het plan aangenomen, hij zou
stellig in de Commissie van uitvoering zijn benoemd, en had allerlei werk op zich
moeten nemen dat op dit oogenblik te zeer van den aard zijner studiën afweek. In
December 1849 - De Vries woonde reeds te Groningen - werd door den heer
Oudemans het woordenboeksplan opnieuw voorgesteld: de Taalkundige Commissie
oordeelde ook nu weder, dat de tijd daarvoor nog niet was gekomen 1.
De algemeene vergadering van 1849 werd gehouden op. 21 Juni; de aanwezigen
konden zeker nog niet weten dat den vorigen dag te Groningen was overleden de
hoogleeraar Mr. B.H. Lulofs 2. Zijn dood kan niemand hebben verrast, want in de
laatste jaren van zijn leven was hij ziekelijk. Dat De Vries hem zou opvolgen was
meer dan waarschijnlijk. De eenige die in de wetenschap met hem kon worden
gelijkgesteld, was Jonckbloet, die sinds Februari 1848 te Deventer het
hoogleeraarsambt bekleedde, en die bij de vrienden van Lulofs stellig niet

1
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Handel. 1850, blz. 31-32.
Zie het Levensbericht in Handel. 1850, blz. 71 vlgg.
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bemind was. In het vooruitzicht van die gewichtige verandering in zijn leven moet
De Vries reeds in de laatste jaren van zijn verblijf te Leiden hebben gedacht aan de
plichten die hij eens zou hebben te vervullen. Hij kon en mocht zich niet bepalen tot
de Middelnederlandsche philologie, hij moest de Nederlandsche taalkunde in haar
geheelen omvang ter harte nemen. Zijn vlugge geest spoorde hem daartoe van zelf
reeds aan, en niet minder de overtuiging dat de wetenschappelijke studie der taal ook
van nut moest zijn voor haar practisch gebruik. Reeds in zijne voorlezing van 1846
had hij gezegd, dat van de studie der vaderlandsche taal en letteren ‘een bezielende
adem over het volksleven moet uitgaan’. Hij wilde zich rekenschap geven van de
beginselen waarop de wetenschap der taal moest worden gebouwd, en daartoe de
geschiedenis der taalkunde in Nederland bestudeeren. Het plan van die studie
beschrijft hij in eene voorlezing, gehouden te Utrecht op 22 Februari 1849; hij gaf
er dezen titel aan: ‘ De Nederlandsche Taalkunde, beschouwd in hare vroegere
geschiedenis, tegenwoordigen toestand en eischen voor de toekomst’.
In dat stuk vindt men reeds alle denkbeelden waardoor De Vries als taalgeleerde
zich heeft onderscheiden, en in dit opzicht is het wellicht van nog meer belang dan
de rede waarmede hij eenige maanden later het hoogleeraarsambt aanvaardde. In die
voorlezing van Februari 1849 is vooreerst duidelijk de invloed te bespeuren van
Jacob Grimm, van wien De Vries in latere jaren niet kon spreken zonder dat zijne
oogen vochtig werden, en van wien hij heeft verklaard, dat men niet aan hem kan
denken zonder wijzer en beter te worden. In 1846 had hij hem ontmoet te Frankfort,
waar hij met Jonckbloet de eerste Germanistenversammlung bijwoonde. Hij
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maakte daar ook kennis met Gervinus, Schmeller en andere geleerden. Gervinus
moet door eene zekere hoogheid geen onverdeeld aangenamen indruk op hem gemaakt
hebben, maar de eenvoudige, edele vriendelijkheid van Grimm nam zijn hart in. Er
was iets in dien man dat De Vries nog meer bewonderde dan zijne geleerdheid; later
placht hij te zeggen: ‘in zijne tegenwoordigheid vergat ik dat hij zoo geleerd was’.
Jacob Grimm was voor hem de edelste vertegenwoordiger van den Duitschen
geest, in dien tijd van politieke en militaire minderheid zoo verheven, zoo idealistisch
gestemd. Door de studie van zijne werken bovenal werd in De Vries versterkt wat
men zijne romantische denkbeelden over de taal zou kunnen noemen, romantisch,
omdat zij met de Romantiek in verband stonden. Zij maken onderscheid tusschen
eene periode waarin het volk met zijne taal en zijne poëzie zijne kindsheid beleefde,
en de latere periode waarin de vrije, onschuldige uitingen der natuur door het meer
en meer rijpende verstand worden beheerscht. In de eerste periode is alle kunst naïef,
zij is een voortbrengsel van den volksgeest in zijn geheel; later komen de dichters
die ieder op zich zelf, met het volle besef van wat zij willen, het schoone trachten
voor te stellen, de denkers die beredeneeren en ontvouwen wat er in hen omgaat.
Onwillekeurig moesten dichterlijke naturen als Grimm en ook De Vries er toe komen,
het einde van die eerste periode later te stellen dan men thans waarschijnlijk moet
achten. Men kan zich dan ook niet verwonderen wanneer De Vries in zijne
bovengenoemde lezing verklaart, dat het Nederlandsch tot in de 14de eeuw zich ‘in
onbesmette reinheid’ handhaafde, dat er tot op dien tijd geene taalgeleerden waren
die de wet voorschreven, en dat toch de wetten der taal stipt
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werden gevolgd, ‘want door het nog onverbasterde volk werd zuiver en juist
gesproken. Vandaar dat natuurlijke en ongedwongene, dat losse en bevallige, dat
fijne en geestige, kortom die onwederstaanbare aantrekkelijkheid der
Middelnederlandsche taal, die men niet kennen moet om ze niet te bewonderen’.
Men waagt het niet die opvatting te bestrijden met argumenten die de eerste de beste
prozamensch zich aanstonds herinnert. Deze weet niet wat hij van de ‘onbesmette
reinheid’ van het Middelnederlandsch moet denken: de taal der epische poëzie is vol
vreemde woorden, de grammatica is een register van zonden tegen de wetten eener
oudere periode. Maar liever dan zoo te spreken zal men zwijgend het geloof van De
Vries eerbiedigen, wetende dat men in 1849 anders gevoelde dan in 1893, en dat het
altijd een voorrecht zal blijven de werkelijkheid schooner te zien dan zij aan gewone
menschen zich voordoet.
Is De Vries hier een leerling van Grimm, elders blijft hij onafhankelijk van hem,
en getrouw aan den meer practischen geest van zijn eigen volk. Grimm was vol van
eerbied voor de natuur, hij zocht hare wetten, hij trachtte na te gaan hoe jongere
vormen aldoor ontstaan uit oudere, en bij voorkeur bepaalde hij zich bij dat onderzoek
tot vroegere tijden. Maar regelen voor te schrijven ten behoeve van het gebruik, dat
lag minder in zijn aard. Dat de algemeen gebruikelijke taal, zooals wij die thans
kennen, niet eene onmiddellijke uiting is van de natuur, dat zij met vallen en opstaan
moet worden aangeleerd, dat er dientengevolge fouten kunnen gemaakt worden, dat
er verschil van meening over het gebruik der woorden kan bestaan, - hij zal dit in
het algemeen stellig hebben erkend, maar ongaarne bemoeide hij zich er mede. De
Vries daarentegen was er van
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overtuigd dat de wetenschap verplicht is diensten te bewijzen aan het practische
leven. Dat besef was in 1849 bij hem even sterk als later toen hij zijn Woordenboek
schreef, zóó sterk, dat de beide begrippen, wetenschap en toepassing van wetenschap,
in het betoog in elkander overgaan. Zijne voordracht is eene beredeneerde aanprijzing
van de historische studie der taal, hij geeft daartoe een overzicht van de geschiedenis
der vaderlandsche taalkunde, en vermeldt in de eerste plaats dat men in de 16de en
17de eeuw zich nog alleen ten doel stelde regels te geven voor de practijk. Die regels
leidde men af uit de Latijnsche grammatica, of men beriep zich op gezaghebbende
schrijvers, in plaats van - zooals vervolgens wordt betoogd - de levende volkstaal te
raadplegen en in hare geschiedenis de regels te vinden. Dit was eerst mogelijk sinds
in later tijd de historische methode werd toegepast. ‘In de ontwikkelingsgeschiedenis
der taal moeten de wetten worden opgespoord, die haren aard en haar wezen bepalen,
niet alleen om haren tegenwoordigen toestand te begrijpen, maar ook om tot maatstaf
te dienen bij het beslissen der tallooze vraagstukken, die overal twijfel doen ontstaan,
en tevens om een rigtsnoer te zijn bij de poging, om het bestaande uit zijne eigene
natuur tot verdere volmaking te brengen’.
Deze algemeene denkbeelden zijn minder gemakkelijk te doorgronden dan een
oppervlakkig lezer denkt. Alles hangt hier af van het antwoord op deze vraag: wat
is eene taalfout? De positivistische wetenschap van dezen tijd zegt: al wat in strijd
is met het vaste gebruik. Al is b.v. bij het werkwoord zenden de zwakke conjugatie
de oorspronkelijke, toch mag men op dit oogenblik niet anders zeggen dan ik zond,
ik heb gezonden. Maar wat beteekent dan een zin als deze van De Vries: ‘ik durf
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het ontkennen, dat ooit eene taalfeil algemeen gesproken is door een geheel volk’?
Voor den positivist heeft deze verklaring geene beteekenis, want voor hem is juist
de algemeene gebruikelijkheid van een taalvorm de voorwaarde waaraan deze moet
voldoen om te worden goedgekeurd. En de ‘gezaghebbende’ schrijvers hebben
daarom inderdaad voor hem gezag. Immers, zij hebben invloed op het taalgebruik
der meer ontwikkelden, hunne eigenaardigheden kunnen langzamerhand een regel
worden.
Deze voorzichtige redeneering zou De Vries misschien hebben goedgekeurd voor
het Fransch (waarover later), maar in het Germaansche Nederlandsch zag hij iets
geheel anders. Bij herhaling spreekt hij van den aard, van het wezen, van de natuur
onzer taal. Hij keurt het af, dat de spraakkunstenaars bij de bepaling van de geslachten
der naamwoorden, zich op Hooft beriepen: ‘niet een flaauw vermoeden komt bij hen
op, dat het onderscheid der geslachten wortelt in het diepste der taal’. Ziedaar de
dichterlijke voorstelling van Grimm, volgens welke het grammatisch geslacht het
voortbrengsel is van de verbeelding des volks, die al wat levenloos was personifieerde.
Maar tevens is uit hetgeen De Vries zegt af te leiden, dat die oorspronkelijke geest,
die de taal eens heeft bezield, niet is gestorven: neen, hij leeft, en de wetenschap
moet hem verlossen van de benauwende schoolmeesterij die hem dreigt te verstikken.
Hij leeft in de taal van het volk; niet in die van iederen man uit het volk, maar in die
van het volk in zijn geheel. Daarnaar moet de schrijftaal zich richten, want die
volkstaal is de waarheid, en in dien zin beweert De Vries, dat door een geheel volk
niet tegen de wetten der taal wordt gezondigd. Dan keert de schrijftaal terug tot de
onverbasterde natuur, maar ‘gelouterd en versterkt, nu
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niet meer, als vroeger, onbewust en onwillekeurig, maar in het volle besef harer edele
roeping’. Wie zou de stoutheid van dit ontwerp durven ontkennen? Wie kan beweren
dat De Vries buiten de Romantiek staat? Integendeel, deze redevoering bevat meer
romantische poëzie dan veel wat onder dien naam doorgaat. Niet in zijne denkbeelden
over de literatuur, maar in zijne denkbeelden over de taal moet bij De Vries het
romantische worden gezocht. Wat hij in dit stuk voordraagt, is eene gedachte van
Grimm, innig verbonden met eene gedachte van hem zelf.
Men ziet duidelijk, dat De Vries zijne aandacht niet aan Middelnederlandsche
teksten alleen had besteed. Tot hoogleeraar werd hij benoemd bij Koninklijk Besluit
van 24 Aug. 1849, en op 13 Sept. schreef hij aan een vriend: ‘Nu eerst heb ik mijn
hoogsten wensch verkregen, mijn leven onverdeeld aan de geliefkoosde vaderlandsche
wetenschap te wijden’. Hij moest afscheid nemen van Leiden, van de leden onzer
Maatschappij, van zijne collega's en leerlingen aan het gymnasium, van zijne vele
kennissen. Aan het gymnasium had hij twee en een half jaar les gegeven in Hollandsch
en Geschiedenis, 26 uren in de week, en nog had hij tijd en lust gevonden om zijn
leerlingen met raad en voorbeeld te helpen buiten de schooluren om. Ook bezocht
hij stellig dikwijls de vergaderingen van het vroeger door hem opgerichte dispuut
Belgicis Litteris Sacrum, en wellicht maakte hij daar kennis met jongere tijdgenooten
als Vosmaer en Huet, die omstreeks dezen tijd de zittingen bijwoonden 1.

1

Er bestaat nog een Album, thans in bezit van den heer Dr. S.G. De Vries, die de goedheid
had mij er inzage van te geven. Er blijkt uit, dat in den tijd van 1839-1842 op de vergaderingen
werd gehospiteerd o.a. door de heeren Siegenbeek, Jonckbloet, Opzoomer, Van Vloten, P.
Bleeker, Vissering, J. Kappeyne van de Coppello. Op 8 Juni 1849 was Huet tegenwoordig.
Hij schreef een gedicht in het Album, waarin deze verzen:
Niets klonk ooit in Hollandsche ooren
Zoeter dan een Hollandsch lied.
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De heer Verdam heeft bericht, dat er in 1846 door de hoogleeraren Van Assen en
Rutgers pogingen zijn gedaan om De Vries tot Lector in het Sanskrit te doen
benoemen. Was dit gebeurd, wie kan zeggen in hoeverre zijne aandacht van het
Nederlandsch zou zijn afgeleid? Waarschijnlijk had hij beproefd beide vakken steeds
in verband met elkaar te beoefenen. Thans, in 1849, vond hij eene andere, nog meer
gewenschte loopbaan.
In de oratie waarmede hij te Groningen zijn ambt aanvaardde, komt ééne passage
voor die in nauw verband staat met het hoofddenkbeeld der straks aangehaalde rede.
Die passage gewaagt van de voortreffelijkheid onzer taal boven sommige andere,
die niet worden genoemd, doch waarmede de Romaansche talen in de eerste plaats
worden bedoeld. Volgens hem is bij deze het ‘innerlijk leven uitgedoofd’. De
Romeinen hebben hunne taal opgedrongen aan de bewoners van het veroverde land,
en dezen namen de Latijnsche woorden over zonder ze in hunne onderdeelen te
begrijpen. ‘De aard der taal kan niet meer uit haar zelve worden verklaard: aan de
oppermagt des gebruiks is de beslissing afgestaan. Vandaar, dat zij zich met minder
inspanning en minder genie laat beheerschen.… Hoe geheel anders in die talen, die
nog leven in het hart des volks, die nog onverbasterd getuigen van den stam, waaruit
de natie ontsproot! Daar klinkt de stem van het voorgeslacht u overal onmiskenbaar
tegen; daar werkt het bewustzijn in volle klaarheid;
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daar is alles ziel en leven, kracht en zelfstandigheid’, enz.
Men gevoelt terstond, dat deze gedachte bijna een gevolg is van zijne reeds
vermelde denkbeelden omtrent den levenden geest in de volkstaal; maar tevens ziet
men, dat een dichterlijk gevoel den man van wetenschap kan doen verdwalen. Want
immers, men kan met deze voorstelling geen vrede hebben. Het Fransch moge in
zijn oorsprong zijn wat hier wordt gezegd, maar het leven is er niet in uitgedoofd,
en menigeen zal tot zijn verdriet hebben geleerd, dat het zich niet gemakkelijk laat
‘beheerschen’. Het Fransch is wat het Fransche volk er van maakt, en dat volk is
fijner en beweeglijker van geest dan menig ander. Zou de taal van zulk een volk niet
leven? - De Vries herhaalde zijne uitspraak van tijd tot tijd, zoo b.v. in 1851, toen
hij in eene congresrede de ‘Romanische’ talen noemde als voorbeeld van de
zoodanige, ‘wier inwendig leven is uitgedoofd, die slechts den naklank bevatten
eener sinds lang gestorvene spraak’. Ik herinner mij in 1879 hetzelfde gehoord te
hebben op zijne colleges, en daarbij beriep De Vries zich op eene bewering van
Voltaire. Die bewering en het geheele betoog vindt men in een geschrift van Lulofs,
in 1819 verschenen 1, derhalve in een tijd toen ‘de heer van Arndt’, zooals Lulofs
hem noemt, zijn best deed om den haat tegen Frankrijk bij de Duitschers aan te
wakkeren. Dat boek van Lulofs heeft De Vries stellig gelezen.
Waarom heeft onze leermeester zich hier laten leiden door een kleinen Nederlander
en niet door een grooten Duitscher? Immers bij W. von Humboldt, wiens werken
hem niet on-

1

Schets van een overzigt der Duitsche Taal.
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bekend waren 1, had hij een veel diepzinniger en juister betoog kunnen vinden. In
diens verhandeling Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues,
uitgegeven in 1836, wordt erkend dat er inderdaad een groot verschil bestaat ‘zwischen
den Sprachen, welche, wie verwandt aufkeimende desselben Stammes, auf dem
Wege innerer Entwicklung aus einander fortspriessen, und zwischen solchen, die
sich auf dem Verfall und den Trümmern andrer, also durch die Einwirkung äusserer
Umstände, erheben’. Hij zegt wel, dat de Romaansche talen van de tweede soort zijn,
maar hij voegt er aan toe: ‘Eine neue Consequenz bildet sich allerdings auch hier,
und die Zeit hat in den Sprachen mehr, als sonst im menschlichen Gemüthe, eine
Wunden heilende Kraft’. Want mettertijd wordt in de beide hier gestelde gevallen
de betrekking tusschen het volk en zijne taal nagenoeg dezelfde. Immers, bij de
zoogenaamd oorspronkelijke talen moet men toestemmen, ‘dass jede über den
jedesmal gegenwärtigen Zustand der Sprache hinausgehende Betrachtung dem Volke
fremd ist, dass daher die auf sich selbst ruhende Erklärbarkeit der rein organisch in
sich geschlossenen Sprachen für dasselbe unfruchtbar bleibt, und dass jede aus einer
andren, auf welchem Wege es immer sei, entstandene, aber schon Jahrhunderte
hindurch fortgebildete Sprache eben dadurch eine vollkommen hinlängliche auf die
Nation wirkende Consequenz gewinnt’. Die bewering wordt echter gevolgd door de
overweging of zelfs in dit gunstige geval ‘die Tiefe der Geistigkeit, die Innigkeit der
Empfinding’ even groot

1

Vóór zijn academisch proefschrift staat als motto het begin van een van von Humboldt's
verhandelingen (Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers).
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kan zijn als bij een volk welks taal rechtstreeks is voortgekomen uit die van zijne
eigen voorvaderen. Die vraag wordt niet beantwoord, het stuk is niet afgemaakt 1.
Even gematigd als Humboldt is Jacob Grimm. In eene voordracht, gehouden in 1854,
erkent hij, dat er in het Germaansch eene menigte woorden zijn die door hun duidelijk
verband met sterke werkwoorden gemakkelijk kunnen verklaard worden, maar tevens
dat die woorden de minderheid uitmaken. Hij twijfelt er aan, of ‘helle
durchdringbarkeit’ eene eigenschap kan wezen van éénige taal, welke ook, die reeds
eeuwen achtereen heeft bestaan, en althans aan het tegenwoordige Duitsch moet hij
die eigenschap ontzeggen 2. Reeds vroeger, in 1847, toen hij in de Berlijnsche
Academie eene rede hield Ueber das pedantische in der deutschen Sprache, verklaarde
hij, dat hij Fransche vormen als treize, quatorze, quinze behaaglijker vond dan de
daarmee overeenkomende Duitsche telwoorden, en ‘zum glück’, zegt hij, ‘haben wir
mindestens eilf und zwölf seit der ältesten zeit verengt’. Immers, ‘es ist lästig was
man jeden augenblick im munde hat in ganzer breite aufzusagen’. Hij ergert zich
ook aan allerlei gebruikelijke composita, en den term zusammensetzung vindt hij
even slecht en onhandig als in het Fransch zou wezen ensembleposition.
Deze lange uitweiding moge men verontschuldigen, zij moest laten zien, waarin
De Vries verschilde van groote mannen onder zijne oudere tijdgenooten. Het blijkt
hier, hoe eene opvatting, wier juistheid men wat de hoofdzaak aangaat moet erkennen,
door zijne verbeeldings-

1
2

Sprachphilosophische Werke, uitgegeven door Steinthal, blz. 595 vlgg.
Kleine Schriften I, 300.
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kracht werd opgenomen. Wat bij anderen eene schakeering was, nauwelijks te genieten
voor den oningewijde, werd bij hem een forsch kleurenverschil. Zonder twijfel kwam
dit voort uit het diepste van zijn karakter. Hij was een geboren redenaar, dat is iemand
die zich in staat gevoelt een groot gehoor te treffen, door denkbeelden voor te dragen
die de hoorders oogenblikkelijk moeten kunnen aanvaarden. Dit is onmogelijk,
wanneer hetgeen de spreker zegt bestaat in een voortdurend geven en nemen, in eene
opeenvolging en afwisseling van gedachten, wier betrekkelijke waarde alleen wordt
gevoeld door hem die volkomen met het onderwerp vertrouwd is. De Vries was de
man aan wien Nederland in 1849 behoefte had. Iemand als Jacob Grimm, die volgens
geloofwaardige berichten als professor niet schitterde 1, zou de Nederlandsche
studenten wellicht niet tot liefde voor de studie der moedertaal hebben kunnen
opwekken, althans niet tot liefde voor die studie welke De Vries noodig achtte. De
kunst van het woord moest hier te hulp komen, en voor die kunst had De Vries een
uitnemenden aanleg.
Hij gaf daarvan het bewijs, toen hij 28 November 1849 te Groningen zijn ambt
aanvaardde met die rede, getiteld: ‘De heerschappij over de taal, het beginsel der
welsprekendheid’. Zijne aanstaande leerlingen konden daaruit opmaken, dat hij het
werk van zijn voorganger, den betreurden Lulofs, niet wilde afbreken, maar
voortzetten, dat hij zijn onderwijs niet wilde beperken tot de geleerdheid alleen. De
oratie geeft ten volle wat de toehoorders noodig hadden. De redenaar spreekt niet
over datgene wat de taal is voor het ontledende verstand

1

Zie Scherer, Jacob Grimm, blz. 233: Sein Vortrag blieb, wie ein Zeuge versichert, hinter den
Erwartungen zurück.
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van den man der historische wetenschap, neen, hij personifieert de taal tot een wezen,
tot eene macht buiten den mensch, en waarover de mensch heerschappij moet voeren;
hij wijst aan, dat dit onmogelijk is zonder studie, die den onmisbaren aanleg moet
helpen. Hij gebruikt hier geene technische termen die den hooggestemden geest van
den toehoorder weer ontnuchteren, hij spreekt niet van theorieën die men,
onvoorbereid, niet zou kunnen begrijpen, hij weet volkomen hoe hij zich moet
uitdrukken. Het stuk is prachtig, in den eigenlijken zin van dat woord. Zorgvuldig
gebouwde zinnen, breed, vol van welluidende klanken, volgen elkander op in een
rythmus waarbij iedere lettergreep hare beteekenis heeft; en hoewel de redenaar niets
zegt wat men zonderling zou kunnen noemen en wat de aandacht op zijn persoon
zou kunnen vestigen, toch ligt over zijne woorden iets van ‘het prille waas der
oorspronkelijkheid’. Men gevoelt, dat het onmogelijk is zóó te spreken wanneer het
hart er buiten blijft, maar tevens, dat alle hulpmiddelen van de redenaarskunst hier
zijn te baat genomen. Het is het stuk van een meester, en die meester was zooeven
negenentwintig jaar oud geworden.
Het eigenaardige van deze oratie komt vooral uit, wanneer men haar vergelijkt
met die waarmede De Vries weinige jaren later optrad als hoogleeraar te Leiden. Hij
kon toen aannemen, dat het publiek reeds zoo vertrouwd was met het denkbeeld van
eene wetenschappelijke Nederlandsche taalstudie, dat hij over dit onderwerp zelfs
tot in bijzonderheden kon spreken zonder gevaar van verkeerd begrepen te worden.
Hij gaf in die rede een helder overzicht van het gansche gebied waarover de student
in het Nederlandsch zijne aandacht moest laten gaan, en hoeveel er sinds 1853 moge
veranderd wezen,
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ieder zal nog heden erkennen, dat de beginselen, toen door De Vries verkondigd, de
ware zijn: om de taal te bestudeeren, om hare wetten te leeren kennen, moet men de
natuur raadplegen, dat is de levende volkstaal; voor het verleden moeten wij ons
behelpen met boeken en handschriften, maar het is onze plicht zoo goed wij kunnen
daaruit op te maken, in hoeverre deze de levende taal afbeelden. Zal de taalwetenschap
met recht haar naam dragen, dan kan zij slechts beoefend worden volgens die ééne,
strenge methode, die ook voor de andere inductieve wetenschappen proefhoudend
gebleken is.
Met belangstelling leest men nog thans de aankondiging van die oratie door
Bakhuizen van den Brink 1: ‘Algemeen is de gunstige indruk bekend welken de
redevoering heeft te weeg gebracht; inhoud, vorm en voordragt vonden gelijke
toejuiching, en wij herinneren ons niet in het Leidsch Auditorium ooit zoovele oogen
vochtig te hebben gezien, als toen de redenaar zijnen eerbiedwaardigen grijzen vader
aansprak’.… ‘Het standpunt van de Vries is het Germanistische, en al mogten enkele
beweringen den Romanist de wenkbrauwen doen fronsen, wij heeten de Vries op
dat standpunt welkom. De wind blaast uit dien hoek. Het Germanisme is zeker meer
dan de tegenovergestelde meening in staat die klove tusschen spreek- en schrijftaal
te dempen, welke de zwakke zijde onzer letterkunde blijft’. Vooral de belangstelling,
waarmee de redenaar over de volkstaal heeft gesproken, waardeert Bakhuizen ten
hoogste: ‘Van den eersten arbeid van de Vries, zijne uitgave van den Warenar, tot
op deze redevoering is eene on-

1

Konst- en Letterbode van 5 Dec. 1853. Het stuk is alleen met eene B. onderteekend.
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metelijke schrede voorwaarts gedaan’. Hij eindigt met te betreuren dat de Regeering
aan één man, hoe verdienstelijk ook, taal, letteren en geschiedenis heeft opgedragen;
hij acht dit te veel, al gelooft hij dat De Vries voor het onderwijs in de geschiedenis
bekwamer is, dan deze zelf in zijne bescheidenheid onderstelt.
Bakhuizen spreekt hier van Germanisten en Romanisten in een minder bepaalden
zin dan waarin men die namen pleegt te gebruiken, maar wat hij bedoelt, is blijkbaar
genoeg: De Vries was een Germanist, als voorstander en vertegenwoordiger van de
wetenschap zooals zij zich in Duitschland had gevormd. Frankrijk had in 1853 weinig
daartegenover te stellen. Juist in dit jaar werd aan het Collège de France een leerstoel
voor Middeleeuwsch Fransch opgericht, maar de eerste titularis, Paulin Paris, hoe
ijverig en geleerd ook, kon zijne landgenooten over het algemeen nog maar weinig
smaak doen vinden in eene poëzie, die althans met de literarische neigingen onder
het tweede keizerrijk in het geheel niet overeenkwam 1. Bovendien was hij eigenlijk
geen taalgeleerde, hij verstond zelfs geen Duitsch. Voor iemand als De Vries kon de
Fransche beschaving van de nu volgende periode geene aantrekkelijkheid hebben,
en de naam van Napoleon moest eene ergernis wezen voor zijn nationaliteitsgevoel.
Aan die ergenis gaf hij lucht, toen hij in 1859, tijdens den Italiaansch-Oostenrijkschen
oorlog, de algemeene vergadering van onze maatschappij opende; hij sprak van de
‘sluwe heerschzucht’, door welke ‘met den naam der vrijheid, als een bedriegelijk

1

‘Il faut reconnaître que ses efforts n'ont pas été couronnés d'un plein succès, et peut-être y
avait-il quelque illusion dans l'espoir qui les animait’, Gaston Paris, La Poésie du moyen
âge, 219.
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lokaas, een roekeloos spel wordt gespeeld’, en die misbruik maakt van ‘eene verdrukte
nationaliteit, te zeer ontzenuwd om zelve zich aan het knellende juk te ontworstelen’.
Eerst jaren later zou er in het ‘Germanisme’ van De Vries eene zekere verandering
komen.
Bij zijne komst te Leiden had hij vier jaren van ijverige werkzaamheid te Groningen
achter zich. Niet slechts zijne colleges over vaderlandsche taal, letteren en
geschiedenis behartigde hij, maar ook hield hij toezicht op de studie van zijne
leerlingen, en wilde hij gaarne als een oudere vriend met hen omgaan. Door zijn
toedoen werd te Groningen het gezelschap Belgicis Litteris Sacrum in 1850 weder
opgericht, 22 October van dat jaar werd hij tot Eerelid benoemd; tot de leden behoorde
ook Verwijs, van wiens aanleg De Vries zeker niet ten onrechte een hoogen dunk
had, en die gedaan heeft wat hij kon om de hartelijke belangstelling van zijn
leermeester te vergelden. Wie de levensgeschiedenis van De Vries kent, zal echter
toestemmen, dat, wat de wetenschap betreft, de allerbelangrijkste gebeurtenis uit die
jaren was zijne benoeming in de Redactie van het ontworpen Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Van den beginne af heeft hij geweten dat dit werk veel van hem
zou vergen, maar hij kon nog niet voorzien, dat het zijne krachten meer en meer in
beslag zou nemen, en dat hij in zijne latere levensjaren bijna uitsluitend daaraan zou
arbeiden.
De beide Congressen van 1849 en 1850 had hij niet bijgewoond, hij was verhinderd
door familie-omstandigheden 1. Reeds op het eerste Congres, te Gent, was de

1

In den zomer van 1849 was hij gehuwd met Mej. C.W. Van der Hoop; reeds in Juli 1850
werd zijne vrouw hem door den dood ontnomen. Later hertrouwde hij, met Jonkvr. G.J.
Gockinga.
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dringende noodzakelijkheid van een woordenboek betoogd, en op het tweede, te
Amsterdam, was eene Commissie benoemd die de zaak nauwkeurig moest overwegen.
In die Commissie werd ook De Vries gekozen, en het spreekt van zelf dat hij de
opdracht aannam. Zijne medeleden waren David, Snellaert, Prudens van Duyse,
Koenen en De Jager. De Vries was als Secretaris werkzaam, hij stelde het Ontwerp
van een Nederlandsch Woordenboek, hij droeg het voor in eene der vergaderingen
van het volgende Congres, te Brussel, 31 Augustus 1851. Dat ontwerp is voortreffelijk.
Het is doordrongen van de groote beginselen die zijne studie tot dusverre hadden
geleid, de vereeniging van wetenschap en practijk, het voorziet alle moeilijkheden
die men bij de bewerking zal hebben te regelen, het dringt ook aan op eene verstandige
zelfbeheersching, opdat men in zijn ijver voor het betere het goede niet zal missen.
De steller van dit stuk was dertig jaren oud en hij spreekt met eene vastheid van
overtuiging, alsof hij langen tijd aan niets dan aan een woordenboek had gedacht,
terwijl hij toch twee jaren vroeger nog niet wist dat hij ooit de lexicographie van het
latere Nederlandsch op zich zou nemen. Het is onnoodig te zeggen, dat hij benoemd
werd in de Commissie tot Redactie van het werk; met hem werden gekozen de heeren
David en L. Ph. C. van den Bergh. Deze laatste verontschuldigde zich, en in zijne
plaats benoemde de Permanente Commissie van het Congres Dr. L.A. Te Winkel.
Met het begin van 1852 was de Redactie gereed om haar arbeid te beginnen, die
inderdaad door De Vries en Te Winkel samen moest worden verricht; de heer David
kon om meer dan ééne reden aan het eigenlijke werk geen deel nemen.
Niet uit eigen beweging heeft De Vries besloten een
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Nederlandsch Woordenboek te schrijven, de omstandigheden hebben hem er toe
gebracht. Toen in de Congressen zoo sterk op de zaak werd aangedrongen, meende
hij zich niet te mogen verontschuldigen. De lastgeving van het Congres beschouwde
hij als een ‘publiek mandaat’, zooals hij het zelf noemde. ‘Alleen de bedenking’, zoo
sprak hij in 1862, ‘dat het eene lastgeving gold, mij door eene vereeniging als deze
opgedragen, heeft mij, na langdurig en rijp beraad, doen besluiten om de taak te
aanvaarden, waartoe ik uit eigen aandrang mij nimmer zou hebben verstout, maar
waaraan ik uit plichtsgevoel mij niet mocht onttrekken, nu ik zóó in het openbaar
geroepen werd. Juist in dat openbare karakter der zaak is voor mij de eenige en
afdoende, maar ook stellige en onverloochenbare voorwaarde mijner medewerking
gelegen’ 1.
Waarom zou hij zich uit eigen aandrang nimmer daartoe hebben verstout? Het kan
alleen zijn omdat hij van de groote moeilijkheden een levendig besef had; van een
geleerde, zoo nauwkeurig als De Vries, zou men niet anders mogen verwachten.
Zijne eigen lexicographische studie was tot dusverre bepaald tot het
Middelnederlandsch, dagelijks moest hij voortgaan met het verzamelen van
bouwstoffen voor het woordenboek der middeleeuwsche taal, en dit, gevoegd bij
zijne talrijke ambtsbezigheden, was inderdaad genoeg. Hij kon van te voren weten,
dat hij voor de bewerking van een Nieuwnederlandsch woordenboek uitgebreide
hulp van anderen noodig zou hebben, onmogelijk had hij zelf alle noodige excerpten
kunnen bijeenbrengen, hij kon niet bekend wezen met de tallooze woorden en
uitdrukkingen van verschillende vakken die in zulk een woor-

1

Verslag der Redactie 1862; bl. 11.
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denboek moesten worden opgenomen. Allerlei practische moeilijkheden kon hij
voorzien: misverstand, tegenwerking, eindeloos geschrijf, aanvragen om subsidie,
allerlei beslommeringen waarvoor zijne aandacht en zijn tijd te kostbaar waren. Toch
onttrok hij zich niet, wellicht ook doordat hij zich in staat voelde vele bezwaren te
trotseeren, maar vooral doordat hij de opdracht van het Congres gelijkstelde met een
hoogeren plicht. Sommige oudere en jongere tijdgenooten hebben zich daarover
verbaasd, maar zij hadden niet het karakter van De Vries. Hij had zich niet
overgegeven aan het woordenboeksplan, wanneer het van tijd tot tijd voor de
zooveelste maal ter sprake kwam in eene der vergaderingen van onze maatschappij;
maar de opdracht van een Congres, dat hij meende te moeten beschouwen als eene
letterkundige vertegenwoordiging van de twee Nederlandsche volken, daaraan moest
hij gehoorzamen. En toen hij eenmaal besloten had de taak te aanvaarden, bleef hij
er bij. Niemand kan zeggen, hoeveel hij voor de zuivere wetenschap zou gedaan
hebben indien hij onverdeeld daarvoor had kunnen leven; ieder zal erkennen, dat de
edele hoedanigheden van zijn karakter nergens meer zijn uitgekomen dan in zijne
toewijding aan het Nederlandsch Woordenboek. Onverzettelijkheid in datgene wat
hij voor het goede hield, ontoegankelijkheid voor alle twijfelzucht, daardoor was het
dat hij staande bleef, en wanneer hij in den laatsten tijd van zijn leven in een
vertrouwelijk gesprek ook het woordenboek aanroerde, dan liet hij er zich niet anders
over uit dan toen hij vroeger het publiek der Congressen tot geestdrift trachtte te
brengen. Dikwijls nam hij een dier oude congresverslagen ter hand, en herinnerde
zijn bezoeker aan hetgeen daarin stond te lezen; hij verklaarde dan, dat behoudens
en-
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kele kleinigheden zijne gevoelens nog volkomen dezelfde waren.
In 1864 verscheen de eerste aflevering; het is genoeg bekend hoeveel tegenspoed
hij reeds in de eerste tien jaren had moeten ondervinden. Wel ontving hij gaandeweg
eene groote menigte excerpten en woordverklaringen, wel bleek aldus de goede
gezindheid van velen, maar anderen, wier steun van belang zou geweest zijn, begrepen
hem niet. Men gaf hem allerlei goeden raad, men zeide: ‘Waartoe al die helpers?
Maak uw woordenboek alleen of met de hulp van slechts enkelen, en laat u niet in
met die congressen’. Wat hem inzonderheid moest grieven was dat ook de Regeering
en de Tweede Kamer zijne bedoelingen onjuist waardeerden. Dat bleek vooral in
1860. Reeds vroeger hadden Nederland en België tweemaal eene kleine bijdrage
gegeven, maar De Vries had ingezien dat een krachtiger steun noodig was om het
werk te doen vorderen. Een der beide redacteurs moest al zijn tijd beschikbaar kunnen
stellen zoodra het eigenlijke redactiewerk begon. Hij zelf had zijn professoraat waar
te nemen, Te Winkel moest geheel voor het Woordenboek kunnen leven. De Minister
van Binnenlandsche Zaken, destijds Jhr. Mr. van Tets van Goudriaan, wilde helpen,
en bij Koninklijk Besluit van 10 Februari 1860 werd een jaarlijksch subsidie
toegekend. Reeds 23 Februari trad de heer van Tets af. Zijn opvolger, Mr. S. Baron
van Heemstra, bracht het subsidie in rekening bij de begrooting voor 1861. Bij de
beraadslagingen echter, op 5 December 1860, verdedigde de Minister het
Woordenboek ternauwernood; hij dacht wel dat het subsidie gedurende vele jaren
zou moeten uitgekeerd worden, en wilde het beste hopen van den ijver der redactie.
De meerderheid der Tweede Kamer
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nam geen genoegen met het voorstel der Regeering. Het werd krachtig bestreden
door Thorbecke. Deze zeide o.a.: ‘In vroeger tijd kon een maecenaatschap over
kunsten en wetenschappen aan de overheid passen, en zelfs met vrucht door haar
worden uitgeoefend; toen ontbrak de groote Maecenas, waarvan nu de wetenschap
leven moet, het publiek.… Mijns inziens is niets meer doodend voor de vrije
werkzaamheid, voor geest en ijver der individus - en alleen op dien bodem zal de
wetenschap gedijen - dan het leunen op de bescherming en middelen der Regering’.
- De vergadering nam een amendement aan, waarbij het gezamenlijk bedrag voor
verschillende subsidiën zoozeer werd verminderd, dat er voor het Woordenboek niets
overbleef.
‘De beraadslaging’ - zoo zegt De Vries - ‘getuigde op inderdaad bevreemdende
wijze, hoe weinig de meerderheid in 's lands raadzaal omtrent den aard en de strekking
onzer werkzaamheid was ingelicht.… In mijn Verslag van 1862 heb ik er een warm
woord over gesproken, en tegen de onjuiste voorstelling, alsof het hier een aanzoek
van bijzondere personen gold, die ‘gezamenlijk een boek schrijven’, het nationale
standpunt onzer Redactie gehandhaafd’.
Nu moest Te Winkel althans voor één jaar worden geholpen. Het gelukte De Vries
een kleinen onderstand van den Minister te verkrijgen, ook de Belgische Regeering
en de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen gaven iets, en de adressen die
verschillende genootschappen, ook onze maatschappij, bij de Staten-Generaal
inzonden, hadden ten gevolge dat eene nieuwe aanvraag van den Minister bij de
volgende begrooting op 16 December 1861 werd goedgekeurd. De Vries had dit alles
te bezorgen, hij was gelukkig over den uitslag, ‘maar hoeveel kostbare tijd
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was met al die beslommering, met al dat afmattend geschrijf van adressen, memoriën
en tallooze brieven, verloren gegaan!’
Niet zonder moeite ging ook het vinden van een uitgever. De Redactie
onderhandelde eerst met de firma Frederik Muller, die in Juni 1863 een proefblad
uitgaf, dat aan het oordeel van vele belangstellenden werd onderworpen. Volgens
die proeve zou het Woordenboek gedrukt worden in groot kwarto met drie kolommen
op eene bladzijde, dus ongeveer zooals Littré later het zijne uitgaf. Alweder was eene
drukke correspondentie noodzakelijk om het formaat en de verschillende lettersoorten
te bepalen. In December berichtte de heer Muller evenwel, dat hij de uitgave niet
wenschte te ondernemen, en voor het jaar ten einde was, onderhandelde De Vries
reeds met de heeren Nijhoff en Thieme, die zich kort daarop verbonden met den heer
Sijthoff. Tegelijkertijd sloot De Vries met deze heeren een contract voor de uitgave
van zijn Middelnederlandsch Woordenboek. Nu werd al het mogelijke gedaan om
de eerste aflevering te voltooien: zij verscheen in September 1864. Stellig zou het
spoediger zijn geweest, indien De Vries zich niet in dienzelfden tijd in eene geheel
andere studie had moeten verdiepen: de Inleiding voor den Spiegel Historiael. Die
geleerde verhandeling was omstreeks dien zelfden tijd af, en Maerlant's werk
verscheen, uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
De geschiedenis van die uitgave moet hier in het kort worden vermeld: zij toont, op
welke wijze De Vries de belangen van onze maatschappij behartigde.
In 1852 vernam het Bestuur uit de dagbladen, dat zich in België eene Commissie
had gevormd, die eene volledige uitgave van Maerlant's geschriften wilde be-
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zorgen, en te dien einde bij de Nederlandsche Regeering een verzoek had ingediend
om het handschrift van den Spiegel Historiael uit de boekerij van het Instituut ter
leen te mogen ontvangen. ‘Hier mogt wel ons nationaal gevoel ontwaken’, zegt de
Secretaris Bodel Nyenhuis in zijn Verslag van dat jaar, ‘en wij hebben ons schriftelijk
tot Z. Exc. gewend, in dato 31 Maart, om, voor en aleer aan een vreemd land zulks
in te willigen, liever ons Vaderland, en in het bijzonder onze Maatschappij de
verwezenlijking van dit verlangen te vergunnen’. Het handschrift werd niet naar
België gezonden, en onze maatschappij kon het leenen uit de bibliotheek der
intusschen opgerichte Koninklijke Akademie 1.
Toen De Vries weder te Leiden was gevestigd, werd onder zijn toezicht een begin
gemaakt met het afschrijven van het nog onuitgegeven gedeelte 2. Weldra bleek het
in het belang der wetenschap noodig het geheele werk uit te geven; wat het Instituut
had gedaan was onvoldoende. Vandaar dat De Vries in de maandelijksche vergadering
van 2 November 1855 een voorstel deed, daartoe strekkende: de uitgave zou onder
zijn toezicht geschieden door den heer Eelco Verwijs te Deventer, zij zou geen
glossarium of uitvoerige aanteekeningen behelzen, maar slechts een afdruk van den
tekst, varianten uit alle fragmenten, en aanwijzingen van de overeenstemmende
plaatsen bij Vincentius 3. Dit voorstel werd aangenomen. De eerste aflevering
verscheen reeds in 1857. Zeven jaren waren noodig om de uitgave te voltooien,
waarbij het toezicht van De Vries

1
2
3

Verg. Handel. 1852, blz. 23; 1853, blz. 8.
Zie Handel. 1854, blz. 18.
Zie Handel. 1856, blz. 63.
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gaandeweg overging in medewerking, en hij was het die ten slotte de Inleiding
schreef, waardoor de roem van zijne geleerdheid niet weinig werd verhoogd. Men
vraagt onwillekeurig: hoe kon hij onder zijne vele bezigheden door, midden in de
beslommeringen van het Woordenboek, tijd en aandacht vinden voor het werk van
Maerlant? Die vraag is een uitroep van bewondering voor zijn vluggen en sterken
geest. Terwijl de tekst werd gedrukt en menige verbetering onderging, moest hij
steeds meer gaan denken aan al wat den Spiegel Historiael betrof. Daaruit kwam
eene studie voort, van hoog belang voor de geschiedenis der middeleeuwsche letteren.
De persoon van Maerlant en zijn wetenschappelijke arbeid werden in een helderder
licht gesteld, het bleek dat hij veel meer had gedaan dan alleen Vincentius vertalen:
dat hij ook andere schrijvers had geraadpleegd, met name Martinus Polonus, aan De
Vries bekend sinds de uitgave van den Lekenspieghel, en Albertus Aquensis. En
verder bleek nu ten duidelijkste wie behalve Maerlant aan den Spiegel Historiael
hadden gewerkt, in welke betrekking hij stond tot Utenbroeke en Velthem. Ten slotte
werden ook enkele geschriften nagegaan, die door Velthem waren gebruikt voor zijn
eigen Rijmkroniek, en Maerlant's uitgever moest zich daartoe bezighouden met de
werken van S. Hildegarde, aan wie hij vervolgens eene eereplaats gaf in zijne
bibliotheek.
De meer dan honderd kwarto-bladzijden der Inleiding leest men zonder afmatting.
Zij zijn geschreven in een helderen stijl. De Vries was allerminst iemand om de
uitkomsten van zijne studie in een ongeordenden staat aan zijne lezers voor te leggen,
hij maakte het hun gemakkelijk hem te volgen, zonder nochtans al te uitvoerig te
worden. Toen hij dat stuk schreef moet hij gelukkig zijn geweest, en aan
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geen Tweede Kamer of Ministers hebben gedacht. Ook het Nederlandsche volk
mocht hij een oogenblik vergeten, en de hulp van onze maatschappij kon hem
glimlachend doen zeggen: ‘ons publiek houdt voor middeleeuwsche geleerdheid de
beurs zorgvuldig gesloten’ 1.
Onze Maatschappij zou genoegzame reden hebben om De Vries erkentelijk te zijn,
indien hij niets voor haar had gedaan dan haar naam verbinden aan de uitgave van
Maerlant 2, doch men begrijpt dat hij zich hiertoe niet bepaalde. Spoedig nadat hij
in Leiden was teruggekeerd, werd hij in het bestuur gekozen, weldra ook in de
Taalkundige Commissie, en in 1859 was hij voor het eerst leider der Algemeene
Vergadering. Dat hij van de bijeenkomsten der Taalkundige Commissie groote
verwachtingen had, is niet te denken. Zonder twijfel was het hem aangenaam van
tijd tot tijd te vergaderen met eenige heeren die hij om verschillende redenen als
taalkundigen mocht beschouwen, maar hij vond, geloof ik, dat die Commissie aan
hare bestemming voldeed, wanneer zij van tijd tot tijd eene uitgave vanwege de
Maatschappij voorbereidde. Hiervoor was niet ieder oogenblik gelegenheid, eenige
jaren lang werd er gedrukt aan den Spiegel Historiael, en daarvan werd de Commissie
geregeld op de hoogte gehouden. Een van hare meerbeteekenende verslagen is dat
van 1856-57; zij bestond toen uit de heeren Oudemans, De Vries, Kuenen, Groen,
La Lau, en het adviseerend lid Te Winkel. In een van hare bijeenkomsten sprak De
Vries over de wenschelijkheid van eene nauwkeurige studie der Nederlandsche

1
2

Handel. 1864, blz. 13.
Later, in 1879, gaf hij met von Hellwald en Verwijs eene editie van de geheele Tweede partie
van den Spiegel; ook deze uitgave geschiedde vanwege de Maatschappij.
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tongvallen, en over hetgeen de Maatschappij daarvoor zou kunnen doen. De
vergadering maakte echter bezwaar tegen krachtige, en eenigszins kostbare
maatregelen, en het weinige dat de Maatschappij er voor deed, leverde nagenoeg
niets op. Had De Vries deze zaak willen doorzetten, zijne moeite zou waarschijnlijk
niet vergeefsch zijn geweest, maar hij drong niet aan, hij wilde deze studie, waarvan
hij het nut ten volle waardeerde, aan anderen overlaten.
Van tijd tot tijd hield hij ook eene voordracht in de maandelijksche
ledenvergaderingen, meestal waren het opmerkingen die thans in zijne gedrukte
werken voorkomen. Zoo gaf hij in het begin van 1856 eenige proeven uit de
Middelnederlandsche Taalzuivering die binnen kort zou verschijnen, een ander maal
behandelde hij etymologieën. In 1858 sprak hij over de Visscherijen, geheeten het
Vroon, zooals de welbekende titel is van het geschrift dat hij omstreeks dien tijd
uitgaf, en dat eene bestrijding heeft uitgelokt waardoor De Vries werd overwonnen.
Maar zelfs indien de hoofdstelling onjuist is, dan blijft het stuk nog merkwaardig
voor alwie De Vries wil leeren kennen. Hij was in die jaren in zijne volle kracht, vol
vertrouwen op zijne geliefde wetenschap, en zich bewust dat hij die met gemak en
vlugheid hanteerde. Eene rechterlijke uitspraak, die naar zijne meening steunde op
misverstand van het Middelnederlandsch, deed hem terstond de pen opnemen, en
binnen eene maand had hij eene verhandeling gereed, die wel in den stand van zaken
geen verandering meer kon brengen, maar die in elk geval het recht der historische
taalstudie zou bewijzen; dat recht moest De Vries handhaven. Hij schreef ten betooge,
dat het woord visscherien in een giftbrief van den Graaf van Holland van 1433
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niet anders kan beteekenen dan vischwateren. Hij wilde toonen, hoe iemand, geoefend
als taalkundige, eene dergelijke zaak beredeneert, hij wilde een voorbeeld geven van
de toepassing der taalkundige methode.
Terstond na de lezing van hetgeen Bakhuizen tegen hem schreef, zal De Vries
hebben erkend, dat hij te veel door redeneering had willen uitmaken wat alleen met
meer historische gegevens was te beslissen. Zijn materiaal is te klein geweest, en
zooals het allicht gaat wanneer men op minder bekend terrein komt, hij heeft reeds
in het begin van zijn stuk eene kleinigheid voorbijgezien die hem stellig zou hebben
tegengehouden, ook zonder dat hij nog die groote menigte oorkonden behoefde te
kennen waarop zijn tegenstander zich beriep. Hij zegt namelijk op blz. 8, dat in het
Fransch pêcherie nooit iets anders dan vischwater beteekend heeft, en citeert tot
opheldering het woordenboek der Académie. Stellig had hij Roquefort bij de hand,
doch, vol van zijn idee, sloeg hij hem niet op, en moest nu van Bakhuizen vernemen,
dat de beteekenis action de prendre du poisson voor het Oudfransch werd vermeld.
Men kan gerust aannemen dat De Vries tot een ander resultaat zou zijn gekomen,
indien hij niet, vóór hij nog dit onderzoek begon, de overtuiging had gehad dat alle
oudere afleidingen op -erij allereerst in eene concrete beteekenis waren gebruikt.
Wie zijne colleges heeft bijgewoond, weet dat hij ook veel later nog aan dit denkbeeld
vasthield. De plaatsen die hij bijeenbracht, de woordenboeken die hij raadpleegde,
schenen thans dit gevoelen te bevestigen: zonder dat hij het wist, werden zijne
explicatiën bestuurd door een vóóroordeel in den meest eigenlijken zin, en de taal
der oorkonden was niet in de eerste plaats het voorwerp van zijne studie geweest.
Met dat al moest zijn tegenstander lof
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geven aan ‘zijn wegslependen stijl en aanschouwelijken betoogtrant’. In één woord,
dit boek was het werk van een meester in de philologie, niet in al datgene wat men
rekent tot de ‘vaderlandsche geschiedenis’.
De Vries was ook hoogleeraar in dit laatstgenoemde vak, doch van den beginne
af hoopte hij er mettertijd van ontslagen te worden, en die wensch werd levendiger
naarmate het Woordenboek meer van zijne krachten begon te vergen. Wel is waar
gaf hij het college over geschiedenis met groote opgewektheid en altijd voor een
zeer belangstellend gehoor, maar de eischen der wetenschap stelde hij ver boven dit
genoegen en, wat ook iets zegt, boven het materieele voordeel dat dit college hem
opleverde. Dat de Regeering niet aanstonds aan zijn wensch gehoor gaf is te begrijpen:
het was, zooals Van Lennep het uitdrukte in de zitting der Tweede Kamer van 1
December 1853, ‘ter besparing eener ongelukkige som van ƒ 2800’, het traktement
van den te benoemen hoogleeraar. Bij de beraadslagingen over de begrooting voor
1856 werd door Van Lennep de zaak andermaal ter sprake gebracht; hij liet blijken
dat hij wist hoe De Vries zelf er over dacht, en prees diens belangeloosheid. De
Minister was het met hem eens, maar de meerderheid der Kamer niet. Men vond dat
te veel werd gedacht aan de wetenschap en te weinig aan het onderwijs: het was de
vraag of dit door splitsing der professoraten meer vruchten zou opleveren; vooral
door Thorbecke werd er aan getwijfeld. In December 1859 was het debat heftiger,
maar de afloop beter. Sommige sprekers verzochten dringend dat de Regeering nu
aan het verlangen van De Vries zou voldoen. Wel beweerde ook nu nog een
afgevaardigde, dat de Leidsche hoogleeraar met zijne belangstelling voor het
‘Anglo-Saxisch’
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en het Sanskrit aan het onderwijs eene richting gaf, anders dan het Besluit van 1815
bedoelde, dat de Minister alleen een voorwendsel zocht om De Vries tijd te geven
voor zijn Woordenboek, waarmede de Regeering niets had te maken; - maar het
tegenovergestelde gevoelen was krachtiger, de onbaatzuchtigheid van De Vries
maakte evenveel indruk als het belang der wetenschap, en een der afgevaardigden,
de heer Wintgens, zeide: ‘Persoonlijk ben ik geheel onbekend met dien hoogleeraar,
en dit geeft mij vrijheid om hem hier in het openbaar mijne hulde te brengen’.
Thorbecke gaf toe, dat het noodig kon zijn twee hoogleeraren te hebben voor de
geschiedenis. Gelijk ieder weet, aanvaardde de heer Fruin zijn ambt in Juni 1860,
en zoo had De Vries op de voor hem meest aangename wijze zijn wensch verkregen.
Hij mocht zich nu geheel wijden aan zijne eigen studie, en ook aan de kunst van
het woord, die hij zoo hoog vereerde. De groote gelegenheden, waarbij hij optrad
als redenaar, zijn algemeen bekend. Hij sprak bij gelegenheid van het nationale feest
in 1863, bij de feestviering in den Briel in 1872, bij de onthulling van het
gedenkteeken voor het ontzet van Leiden, bij de herdenking van den sterfdag van
Willem den Zwijger, herhaalde malen als Voorzitter van Letterkunde, daaronder bij
het Eeuwfeest in 1867; de lijst zijner werken vermeldt nog meer. Vermaard zijn de
twee Latijnsche oraties: de eerste in 1874 uitgesproken bij de overdracht van het
rectoraat, de andere van 1875 ter begroeting van de afgevaardigden der buitenlandsche
hoogescholen op het jubelfeest. Had hij van zijne redevoeringen in het Nederlandsch
eene voldoening, evenredig aan de groote zorg die hij er altijd aan besteedde? In het
algemeen moet
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men antwoorden: neen, althans niet in de latere jaren; en de oorzaak ligt daarin, dat
De Vries te onafhankelijk was van de denkwijze zijner meeste toehoorders, kinderen
van den tijd waarin zij leefden, onderworpen aan den literarischen smaak van het
oogenblik. Menigeen wordt geprezen omdat hij genot vindt in de literatuur die het
jongste is, het wordt tot zijn lof gezegd dat hij ‘met zijn tijd meegaat’. Maar inderdaad
is dit wel de geringste van alle verdiensten, eene bijzondere kracht van geest is er
niet voor noodig, eer het tegendeel. Menigeen die meedoet aan het scepticisme van
de mode, durft zich een geestverwant noemen van Renan, maar hij heeft het alleen
zoover kunnen brengen doordat innigheid van eigen gevoel hem ontbreekt; hij weet
niet dat Renan zijn leven lang onverdroten heeft gearbeid aan de wetenschap, die
voor hem een karakter van heiligheid bezat; hij ziet niet in, dat twee zoo verschillende
naturen als Renan en De Vries zeer veel op elkander gelijken. Had Renan kunnen
hooren wat men in De Vries afkeurde, hij zou stellig van verbazing hebben
geglimlacht.
Het karakter van De Vries is kenbaar uit zijn stijl. Zijn gemoed leefde - indien ik
mij zoo mag uitdrukken - van een klein aantal krachtige gevoelens, eenvoudig en
verheven: liefde voor zijn vaderland, voor zijne taal, voor de wetenschap die deze
taal bestudeerde, voor den Romeinschen geest, die vaderland en vrijheid zoo hoog
stelde, voor de Latijnsche letteren waarin die geest zoo krachtig en zoo helder sprak.
Dat die gevoelens iets eigenaardigs waren van zijne natuur, iets dat hij alléén bezat,
dit hoopte hij allerminst. Integendeel, die gevoelens behoorden sinds lang tot het
hoogste goed van de menschheid, doch zij waren helaas niet het bezit van alle
menschen. Zijn leven was ééne doorgaande po-
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ging om in anderen op te wekken wat naar zijne innige overtuiging in allen sluimerde.
Wat men met een term, dien hij nooit zou gebruiken, heeft genoemd individualisme,
dat was het wat hem met weerzin vervulde. Hij wilde niet leven in trotsche
afzondering, maar in gemeenschap met zijne landgenooten, zijne medeburgers.
Waartoe dan die zucht om zich uit te drukken zooals niemand anders, waartoe die
geforceerde woordkoppelingen en wendingen, die niets waren dan het bewijs van
eene met moeite verborgen krachteloosheid? Waarom niet liever de groote meesters
nagevolgd, die voor de edelste gevoelens reeds lang de gepaste uitdrukking hadden
gevonden? Vandaar bij De Vries die afwezigheid van een gebruik der taal dat het
groote publiek een indruk kon geven van oorspronkelijkheid; integendeel, men vond
dat hij zich bij voorkeur bediende van datgene wat klonk alsof het reeds vaak dienst
had gedaan. En die opmerking werd misschien het allermeest gehoord van personen
die zelf van la phrase toute faite een overvloedig gebruik maken. In de Latijnsche
welsprekendheid van De Vries achtte men dat allesbehalve een gebrek: het was een
genot, daarin de classieke wendingen terug te vinden die men zich uit zijne schooljaren
herinnerde; het spreken van eene vreemde, doode taal is meer eene kunst van
navolging. Aan eene redevoering in het Nederlandsch stelde men geheel andere
eischen; daarin vond men niet goed dat van het jaar 1859 werd gezegd: ‘terwijl in
het Zuiden van ons werelddeel de oorlogsfakkel, in fellen gloed ontstoken en met
verbitterde woede gezwaaid, over de lagchende velden van Italië dood en verderf
verspreidt’.
Stellig is het waar, dat De Vries noch voor het leven om hem heen, noch voor het
verledene het oog had van een
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schilder; zoo zou men het, dunkt mij, met één woord kunnen uitdrukken. Dat ziet
men b.v. aan zijne Gedenkrede van 10 Juli 1884. Terwijl hij aan dat stuk schreef,
vond een der weinige bezoekers die hij toen wilde ontvangen, hem eens met de oogen
vol tranen en als in extase. Zijn eerbied voor den grondlegger der Nederlandsche
vrijheid had hem overweldigd; over dien man te willen schrijven vond hij bijna
heiligschennis, hij had een gevoel alsof de schim van den vader des vaderlands hem
het zwijgen oplegde. Toch sprak hij over hem, en op zijne wijze. Teleurgesteld waren
zij, die gehoopt hadden de figuur van den Prins van Oranje te zullen zien in de
verschillende tijdperken van zijn leven, als man van de zestiende eeuw met hare
omwentelingen van maatschappij, staat, godsdienst, en hoe hij langzamerhand grooter
werd dan zijne tijdgenooten. Eene meesterhand had het misschien in enkele bladzijden
helder kunnen voorstellen, en de gestorven eeuw voor een oogenblik doen herleven
in de verbeelding. De Vries deed het niet, hij beschreef de hoedanigheden van een
man, volkomen in alles, en die den marteldood stierf. Hij sprak als een prediker van
geloof, meer dan als een kunstenaar. Maar is het niet een edele gave het verhevene
uit volle overtuiging te kunnen prediken, en in zijne handelingen daaraan zeer getrouw
te blijven?
In een geheel anderen vorm is ook zijn Woordenboek eene uiting van dienzelfden
geest. Zijne gehechtheid aan vaste, classieke taalvormen was oorzaak, dat hij de vaste
uitdrukkingen waarin een bepaald woord voorkwam, met de grootste zorg vermeldde,
en uitvoerig ophelderde door voorbeelden. Maar het zijn juist dergelijke locuties die,
vooral wanneer zij zeer vast zijn geworden, een zekeren afkeer verwekken bij het
gewone literarische publiek.
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Zelfs de geestigste uitdrukking kan men ten slotte niet meer verdragen, wanneer zij
gaandeweg het eigendom is geworden van de meest alledaagsche auteurs. De Vries
was van die prikkelbaarheid geheel vrij, en hoewel hij wist dat de taal aldoor
verandert, hij wenschte dat die verandering door eene zekere behoedzaamheid zou
worden bestuurd. Zijn hooggestemd gevoel deed hem genoegen nemen met een citaat
waarin iets van dat gevoel was uitgedrukt, zij het ook in een vorm dien de gewone
menschen banaal konden vinden. Daarentegen was hij tamelijk streng voor alle citaten
die eenigszins op eene paradox geleken of, erger nog, wat cynisch klonken, en was
de uitdrukking daarenboven gezocht, dan werd het citaat stellig verworpen. Het
alledaagsche leven met al wat daarin valt op te merken, had voor hem weinig
aantrekkelijkheid, en vandaar dat zeer veel woorden en zegswijzen, daaraan ontleend,
hem vreemd waren. Vernam hij ze, dan gaven ze hem niet dat levendige genoegen
dat duizenden menschen er in vinden. Het Woordenboek moest de bestaande taal
wel naar waarheid afbeelden, maar te gelijk veredelen, door de aandacht der lezers
te vestigen op het hoogere. Tallooze malen heeft hij het gezegd: hij schreef dat werk
niet voor de geleerden alleen.
Maar het Woordenboek had ook aan Te Winkel veel te danken. Over hem sprak
De Vries nooit anders dan met de meeste hoogachting voor zijne talenten. Te Winkel
overleed reeds in 1868, en - wat De Vries eerst veel later in vertrouwen mededeelde
- het denkvermogen van Te Winkel was reeds eenigen tijd voor zijn overlijden niet
meer hetzelfde als in den beginne. Thans mag het wel gezegd worden, dat de
edelmoedigheid van De Vries dat bedekte. Hij wilde zijn medewer-
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ker sparen, en maakte alles goed waarin deze te kort kwam. Hij verklaarde altijd, dat
hij aan Te Winkel veel verplicht was, dat zij elkander aanvulden. Te Winkel had een
bij uitstek logisch verstand, de wiskunde was van hem een lievelingsvak. Zeer ver
was hij in het onderscheiden van begrippen, in het verdeelen der beteekenissen. Voor
poëzie had hij weinig gevoel, en waar alleen dit gevoel eene passage kon doen
begrijpen, daar moest De Vries hem helpen. Het talent van de beteekenissen te
definieeren, dat De Vries stellig in hooge mate bezat, werd volgens zijne eigen
verklaring nog gescherpt door den omgang met Te Winkel. Deze had ook een groot
aandeel in het regelen der spelling, dat aan de redactie van het Woordenboek moest
voorafgaan; hij schreef de Grondbeginselen, in 1863 verschenen, en meermalen
herdrukt. Hier mag niet onvermeld blijven wat De Vries in zijne Inleiding heeft
gezegd: ‘En wel was het een genot, met Te Winkel te werken. Dat heldere verstand,
dat scherpzinnige oordeel, die logische juistheid van begrippen, dat geoefende
grammatische zintuig, bij die veelzijdige kennis en die gemoedelijke waarheidsliefde:
dat alles is mij eene dagelijksche leerschool geweest, waaraan ik nog heden erkentelijk
herdenk’.
Juist ten opzichte van datgene waarin ook Te Winkel uitmuntte, heeft men
gevraagd: gaat het Woordenboek niet te ver? Zijn de splitsingen niet te talrijk, is
eene uitvoerige definitie beter dan eene korte aanduiding? De gemakzucht antwoordt
natuurlijk gaarne bevestigend, en zij meent het antwoord ook te kunnen verdedigen,
door te zeggen dat in de taal alleen dàt bestaat wat in den geest van het geheele volk
bestaat, dat de puntige onderscheidingen die in het brein van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

92
een denker opkomen, eigenlijk niet tot de algemeene taal behooren, dat zij, hoe
vernuftig ook, min of meer willekeurig zijn. Die beschouwing is geheel in strijd met
de bedoelingen van De Vries. Hij zou geantwoord hebben dat aan de besten, weinig
in aantal, het gezag toekomt over de menigte, dat niet de taal der alledaagsche
menschen maar juist die der hoogstontwikkelde als normaal moet worden beschouwd,
dat zij het voorbeeld is voor allen. Juist daarom hoopte hij dat het Woordenboek zou
worden gelezen, dat men er van gebruik zou maken voor de scholen. Hij zou voor
het oog der wereld beter geslaagd zijn, indien hij van het ideale standpunt had willen
afdalen, indien hij alleen alledaagsche behoeften had willen bevredigen. Het publiek
zou tevreden geweest zijn met een veel kleiner werk, dat een geest van veel lager
orde had kunnen samenstellen. De Vries wist in later jaren wel, dat zijne opvolgers
in de redactie van zijne methode zouden afwijken; hij vergaf het hun van te voren,
want hoe gezind ook het beste van hen te denken, hij was zich bewust dat alleen een
geest als de zijne het door hem gekozen standpunt kon bezet houden. Hij hield zich
daarop staande, en met des te meer kracht naarmate hij heftiger werd bestreden. En
zooals het steeds gaat wanneer men zich miskend gevoelt, hij zag, geloof ik, niet
altijd helder, in hoeverre het werk niet kon voldoen aan eischen die hij zelf had
gesteld. De practijk en de wetenschap moesten tegelijkertijd worden geholpen. Maar
de historische behandeling vereischte een apparaat, veel grooter of althans veel
belangrijker dan waarover de Redactie kon beschikken. Het scheen of hij in die
armoede leerde berusten, of ze hem gaandeweg minder kwelde. Hij schreef zijne
artikelen met de gegevens die hij had,
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en lette inzonderheid op de keurige en uitvoerige verklaring ook van het bekende.
De verdere lotgevallen van het Woordenboek uitvoerig te beschrijven is niet
noodig: De Vries zelf heeft ze grootendeels verhaald in zijne Inleiding. De oprichting
der Commissie van Bijstand, in 1887, was eene hulde die hij met erkentelijkheid
aanvaardde, en toch ook met eene zekere verstrooidheid; hij was toen reeds zeer
vermoeid. Gelukkige jaren mocht hij beleven tusschen 1871 en 1877, toen hij, zelf
nog in volle kracht, de heeren Cosijn en Verwijs tot medewerkers had. Daarna kwam
er tegenspoed, en ook de gezondheid van De Vries werd minder sterk. Volgens zijne
eigen verklaring gevoelde hij zelf voor het eerst eenige verzwakking na afloop der
academische feestviering van 1875. Op 9 Febr. 1874 trad hij af als Rector Magnificus,
en ieder kent de Latijnsche rede, door hem op dien dag gehouden. Latinisten prijzen
den sierlijken vorm, en de leek, die hierover niet durft oordeelen, begrijpt althans
hoe gelukkig De Vries zich moet hebben gevoeld, toen hij zijne hartelijke genegenheid
voor de Hoogeschool van Leiden mocht uitdrukken in de classieke taal, die nog
slechts door weinigen met zooveel kunstvaardigheid werd gehanteerd als waarvan
hij blijk gaf. Niet slechts algemeene beschouwingen drukte hij er in uit, maar ook
de bijzonderheden van het afgeloopen academiejaar, de lotgevallen der hoogleeraren.
Tot den een kon hij zeggen: ‘Rex Augustissimus, ut meritis Tuis dignus constaret
honos, ordinis equestris Leonis Neerlandici insignibus Te decoravit’; van den ander
vermeldde hij de ‘chartae epistolares et telegraphemata’, door dezen ontvangen op
een gedenkdag. Hij bracht ook hulde aan de nagedachtenis van Thorbecke, aan wien
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hij persoonlijk geene aangename herinneringen had, doch hij eerde hem, want
‘princeps fuit in condenda de imperio lege, libertatis civilis firmo ac stabili
fundamento, eamque, ad reipublicae gubernacula vocatus, et eximie fructuosam
reddidit et novarum legum salubritate auxit ac confirmavit’. Doch het is niet mogelijk
alle passages aan te halen die men gaarne in herinnering zou brengen
Het jaar 1874 moest hij grootendeels besteden aan de voorbereiding van het
eeuwfeest, en de toespraak, waarmede hij op 8 Febr. 1875 uit naam van den Senaat
de vreemde hoogleeraren verwelkomde, wordt tot heden toe met bewondering en
erkentelijkheid herdacht: de eer van Nederland werd door De Vries op eene
uitnemende wijze opgehouden.
Thans ongeveer begint het laatste tijdperk van zijn leven, de tijd waarin hij,
ontslagen van alle zorg voor propaedeutische colleges, geene andere leerlingen had
dan aanstaande doctoren in de Nederlandsche taal en letteren, wier onderricht in het
Oudgermaansch hij mocht overlaten aan zijn nieuwen ambtgenoot Cosijn. Immers
met het begin van den cursus van 1877 werd het hooger onderwijs geregeld door
eene nieuwe wet. De Vries had de voldoening daarbij een afzonderlijk doctoraat te
zien ingesteld voor zijn studievak, waaraan eerst thans alle eer te beurt viel waarop
het, dank zij hem in de eerste plaats, aanspraak kon maken. Dit was een innige wensch
van hem geweest, en die wensch was nu vervuld. Veel verwachtte hij nog van de nu
volgende jaren zijner academische werkzaamheid, ook al waren zijne krachten
afgenomen.
Zijn die verwachtingen vervuld? Men behoeft er niet naar te raden: De Vries zelf
heeft verklaard dat hij is teleurgesteld. Zijn laatste college gaf hij op 11 Juni 1891,
ook eenige oudere leerlingen waren er bij tegenwoordig. Dat laatste uur besteedde
De Vries aan een
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overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche studiën, nagenoeg meteen de
geschiedenis van zijn eigen leven. Met ontroering erkende hij, dat hij het doel had
mogen bereiken dat hij van den beginne af had in het oog gehouden: door de wet
was thans de studie der Nederlandsche letteren gelijkgesteld met die der classieke.
Maar wat geeft eene wettelijke bepaling, indien men geen gebruik maakt van de
voorrechten die zij aanbiedt? Wel waren er genoeg personen die den nieuwen
doctorstitel wenschten te behalen, maar zij bezaten over het algemeen niet dien
wetenschappelijken geest en die oprechte toewijding zonder welke de goede zaak
onmogelijk kon gedijen. Doch hij vertrouwde vast, dat het in de toekomst anders
zou worden. Een nieuw geslacht zou opkomen, gesterkt door wie weet welke
beproevingen, wederom bezield met die zelfde gevoelens als hij in zijn tijd had
gekend. Met die ernstige woorden nam hij van ons afscheid. Ieder heeft bij zich zelf
kunnen overwegen in hoeverre hij persoonlijk tot die droefgeestige beschouwing
aanleiding had gegeven; dat zij gegrond was op de waarheid, dit zal ieder hebben
toegestemd. Ook zal ieder hebben gezocht naar verzachtende omstandigheden die
zijne schuld geringer maakten. Er zijn er, geloof ik, enkele te vinden.
De Vries werd vaak miskend, doordat zijn geest in allerlei opzichten zooveel
verschilde van dien zijner jongste leerlingen. Hij was in de eerste plaats literator,
man van smaak, en de leerlingen gevoelden dat die smaak een andere was dan die
van den tijd waarin zij opgroeiden, en waarvan zij zich onmogelijk konden losmaken.
De meer positivistische denkwijze, die in wetenschap en kunst op de romantiek
volgde, had voor een man als De Vries geene aantrekkelijkheid. De taalwetenschap,
die gaandeweg minder
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literarisch werd, kon hem in hare nieuwe vormen niet behagen; in plaats van tot
vaderlandsliefde op te wekken, scheen zij even onzijdig van karakter te zullen worden
als de eerste de beste natuurwetenschap; in plaats van de taal te beschaven wilden
de geleerden haar alleen waarnemen, en erkenden zij met eene zonderlinge
inschikkelijkheid het recht van ieder feit. Zijn onderwijs bleef bepaald tot hetgeen
hij reeds vroeger placht mede te deelen, en de leerlingen wisten niet altijd zich zelf
te redden. Zijne lessen over het Middelnederlandsch besteedde hij voornamelijk aan
tekstcritiek en woordverklaring; de eigenlijke klankleer bleef buiten beschouwing.
Sommigen, die den vorm der middeleeuwsche gedichten allesbehalve meesterlijk
vonden, vroegen twijfelend, of de bewonderenswaardige scherpzinnigheid van hun
leermeester niet van tijd tot tijd aan eene onwaardige stof werd verkwist, althans
wanneer de critiek geene merkwaardige woorden aan het licht bracht. Maar zij waren
geen geboren philologen. Zij gevoelden niet allen genoeg belangstelling voor teksten
die, zelfs door de schoonste emendatiën hersteld of verfraaid, voor hen geen
aesthetisch genot opleverden; en wanneer De Vries eene enkele maal dat genot er in
scheen te vinden, dan waren zij meestal niet in staat het te deelen: zij vonden meer
genoegen in de moderne letteren, waarvan De Vries, op enkele uitzonderingen na,
geen kennis nam. Dat vonden zij vreemd: had de kunst zich dan niet telkens
vernieuwd, en waren die nieuwere vormen niet vaak de meesterlijke uitdrukking van
wat ieder thans min of meer duidelijk gevoelt?
Ware De Vries alleen taalgeleerde geweest, alleen belang stellende in den voortgang
der zuivere linguistiek, niemand zou iets anders van hem hebben gevraagd dan
wetenschap. Maar hij was meer dan een geleerde, en juist datgene wat hij
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bezat behalve zijne geleerdheid, maakte het hem moeilijk met de nieuwere wetenschap
mede te gaan. Hij bleef innig gehecht aan dat classicisme waarin hij was opgevoed,
en zijne leerlingen waren maar zelden in staat aan zijn onderwijs die soort van
classieke vormen te ontleenen die voor hunne denkwijze natuurlijk zouden geweest
zijn; zij konden niet beseffen dat hun meester een beginsel vertegenwoordigde waartoe
men telkens zal moeten terugkeeren, wanneer de kunst van uitdrukking gevaar loopt
hare heerschappij over het gevoel geheel en al te verliezen. Dertig of veertig jaar
geleden was het Middelnederlandsch een nieuw vak: menig beschaafd man, die niet
bij zijn tijd wilde achterblijven, liet zich gaarne door De Vries eenig denkbeeld geven
van de taal waarin de geestige Reinaert, de naïeve poëzie van Floris ende Blancefloer
waren opgesteld. Thans was die mode voorbij, de belangstelling kon nù alleen
voortkomen uit een bepaalden wetenschappelijken aanleg, en daarin schoten de
meesten te kort. Maar de geestdrift van den leermeester was dezelfde gebleven. De
leerlingen gevoelden wat hun ontbrak, en zij waren dientengevolge des te meer
getroffen door de goedheid waarmede zij steeds werden bejegend. Want De Vries
dacht gaarne het beste van hen, zijne jongere medewerkers hebben het ondervonden,
de schrijver dezer bladzijden getuigt het met eerbiedige dankbaarheid. Altijd was hij
voor zijne leerlingen te spreken, en hij liet hen ook toe in den kring zijner familie,
waar eene vriendelijke gastvrouw hen ontving.
Levendiger dan teleurstellingen gevoelde hij het geluk, want hij was optimist,
maar zooals begaafde menschen optimist zijn: niet door tevredenheid met het
alledaagsche, maar door het blijmoedig besef van te hebben geleefd voor het hoogere.
Veel had hij gedaan voor zijn land, hij was
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een steun geweest voor de Vlaamsche beweging, hij had geijverd voor het
Nederlandsch in Zuid-Afrika. Hoogachting en eerbewijzen had hij er voor ontvangen.
Ook elders werden zijne verdiensten erkend: hij was buitenlandsch lid van de
Academie te Berlijn.
Zoo lang hij kon bleef hij werkzaam, ook als bestuurder van onze Maatschappij.
In het geheel was hij twaalf malen Voorzitter in hare Algemeene Vergaderingen, het
laatst in die van 1887. Toen hij op 28 Nov. 1889 zijne veertigjarige ambtsvervulling
mocht vieren, ontving hij ook de gelukwenschen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, die hem bij besluit van hare eerstvolgende
jaarvergadering, 19 Juni 1890, het eerelidmaatschap aanbood.
Maar intusschen was zijne gezondheid zeer ondermijnd. In het voorjaar van 1888
werd hij voor het eerst aangevallen door de ziekte die hem nog slechts bij
tusschenpoozen met rust zou laten. Zijne colleges en zijn arbeid aan het Woordenboek
hervatte hij telkens, zoodra hij zich eenigszins had hersteld, en hij mocht nog den
dag beleven waarop volgens de wet zijne ambtelijke loopbaan eindigde. Maar
droefheid over het sterven van twee geliefde kinderen, daarna over den dood van
zijne echtgenoote, in December 1890, had zijn toestand verergerd. Slechts één jaar
was hij oudhoogleeraar. Hij overleed te Leiden in den avond van Dinsdag 9 Augustus
1892. Zijne begrafenis had plaats op Zaterdag daaraanvolgende; het was op een
heerlijken zomermorgen, de natuur lachte vroolijk. Op het kerkhof sprak de heer
Acquoy een hartelijk woord uit naam van allen. Daarmede was aan den overledene
de laatste eer bewezen, men had het overschot van Matthias De Vries ter aarde besteld.
Maart 1893.
A. KLUYVER.
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Lijst der voornaamste geschriften van M. de Vries, voor zooverre zij in
druk zijn verschenen 1.
1839.

Ad fratrem carissimum G. de Vries, Abr.
fil., quum ex honesto certamine literario,
in Academia Lugduno-Batava, victor
discederet. (gedateerd: Die VIII Febr.
MDCCCXXXIX; onderteekend: M. de
Vries, Litt. hum. Stud.).

1839.

Amico integerrimo M.E. Bakker, J. Fil.,
J.U.D. creato S. (onderteekend: M. de
Vries, Litt. hum. Stud.) (De heer B.
promoveerde 1 Juni 1839).

1840.

Hiems. Studentenalmanak 1840, blz.
148-150.

1840.

In obitum Viri Celeberrimi Philippi
Guilielmi van Heusde. Alg. Konst- en
Letterb. 1840. No. 3.

1841.

In obitum Amicissimi A.H. Hartman
Drabbe. Studentenalmanak 1841, blz.
149-150.

1841.

Aankondiging van Beatrijs, uitgegeven
door Jonckbloet. De Gids 1841, blz.
334-339 (niet onderteekend).

1842.

Fragmenten eener Nederduitsche
vertaling van den roman van Barlaäm en
Josaphat, met eene inleiding en
aanteekeningen door M. de Vries. Taalk.
Mag. IV, 1-94; 281-288.

1843.

Aankondiging van Die Dietsche
Doctrinale, uitgegeven door Jonckbloet.
Alg. Konst- en Letterb. 1843. No. 6 (niet
onderteekend).

1843.

P.C. Hooft's Warenar, met eene inleiding
en aanteekeningen door M. de Vries.
Leiden.

1

In deze lijst zijn ook opgenomen eenige rapporten, door De Vries medeonderteekend, doch
waarvan het niet zeker is of zij door hem zijn opgesteld.
Sommige tijdschriftartikelen zijn even vroeger verschenen dan hier is opgegeven: zij zijn
gesteld op het jaar waarin het loopende Deel van het tijdschrift is voltooid. - Het is mij
aangenaam den heer Dr. S.G. De Vries te mogen dankzeggen voor eenige welwillende
inlichtingen.
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Specimen literarium inaugurale de
Historia Polybii pragmatica.
Lugduni-Batavorum.

1843-1853.

Dichtwerken van Jacob Cats, naar de
behoeften van den tegenwoordigen tijd
ingerigt. Deventer. Deel 1-5 (Deel 6-8
bewerkt door A. De Jager: zie Levensber.
Letterk. 1880, blz. 158) (de namen van
De Vries en De Jager staan niet op den
titel).

1844.

Bericht omtrent een fragment van een
HS. van den Rijmbijbel. Versl. d. Vereen.
I, 42-43.

1844.

Fragment eener berijmde zamenspraak
uit de XIII Eeuw, benevens eenige oude
Spreuken en het begin van een Gedicht,
geti-
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teld Van neghen den besten. Met eene
inleiding en aanteekeningen door M. de
Vries. N.W. Letterk. VI, 123-186.
1844.

Aankondiging van ‘Les gestes des Ducs
de Brabant, publiés par J.F. Willems.
Tome Second. Ook onder den titel: De
Brabantsche yeesten enz.’ De Referent
II, 91-92 (niet onderteekend).

1844.

Aankondiging van ‘Verscheidenheden
uit het gebied der Nederduitsche
taalkunde’, door A. de Jager. De Referent
II, 517-519 (onderteekend Dr. M.d.V.).

1844.

Der Leken Spieghel. Eerste Boek. Werken
d. Vereen. I, 1.

1845.

Fragment eener Nederlandsche vertaling
van het reisverhaal van Joannes de Hese.
Versl. d. Vereen. II, 5-32.

1845.

Iets over het oude Nederlandsche woord
Ontraden. Alg. Konsten Letterb. 1845.
No. 24.

1845.

Verslag van eene beoordeeling in een
buitenlandsch tijdschrift van: A. Hecker,
Commentatio critica de Anthologia
Graeca. Alg. Konsten Letterb. 1845. No.
29 (niet onderteekend).

1845.

Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage
tot de kritiek en verklaring van Karel de
Groote en zijne XII Pairs. Leiden.

1845.

Fragment, vermoedelijk uit Jans Teesteye.
Versl. d. Vereen. II, 57-63. (verg. Versl.
IV, 67).

1845.

Der Leken Spieghel. Tweede Boek.
Werken d. Vereen. II, 2.

1846.

Overzigt van verspreide
Middelnederlandsche gedichten,
fragmenten en letterkundige
mededeelingen (door Jonckbloet en De
Vries). Versl. d. Vereen. III, 5-62.

1846.

Berigt omtrent fragmenten uit het 12e en
13e boek van Maerlant's Naturen Bloeme.
Versl. d. Vereen. III, 63-64.
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1846.

Fragmenten van een dichtwerk,
betreffende de geschiedenis der Apostelen
(door Jonckbloet en De Vries). Versl. d.
Vereen. III, 65-71.

1846.

Der Leken Spieghel. Derde Boek. Werken
d. Vereen. III, 2.

1846.

Kort verslag van de
‘Germanisten-Versammlung’, gehouden
te Frankfort a/M. 24-26 Sept. 1846. Alg.
Konst- en Letterb. 1846. No. 47-49.

1847.

Verslag van beoordeelingen in
buitenlandsche tijdschriften van: Dozy,
Historia Abbadidarum, en Dozy,
Dictionnaire détaillé des noms des
vêtements cet. Alg. Konst- en Letterb.
1847. No. 5 en 6 (niet onderteekend).

1847.

Aankondiging van den Roman van
Lancelot, uitgeg. door Jonckbloet. 1e deel.
Alg. Konst- en Letterb. 1847. No. 8.

1847.

Aan de beoefenaren der geschiedenis in
Nederland (met de vertaling van het
programma van den pas gestichten
‘Verein der deutschen
Geschichtsforscher’). Alg. Konst- en
Letterb. 1847. No. 29.

1847.

Die cracht der Mane, door Heynric van
Hollant (afschrift van Clarisse, na diens
dood uitgegeven door De Vries). Versl.
d. Vereen. IV, 5-22.

1847.

Nederlandsche HSS. te Hamburg. Versl.
d. Vereen. IV, 28.
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1847.

Spreuken, ‘getrokken uit het Haagsche
HS., dat de gedichte van Hillegaersberch
en den Minnen Loep bevat.’ Versl. d.
Vereen. IV, 29-41.

1847.

Mededeelingen. Versl. d. Vereen. IV,
67-70.

1847.

Der Leken Spieghel. Vierde Boek,
Bijlagen en Woordenlijst A-L. Werken
d. Vereen. IV, 2.

1847-48.

Bijdragen tot de Middelnederlandsche
Taalkennis I (Finen, ghefinen. Ghehermen. - Gherinen. - Onder. Quansijs. - Tenden een). Archief voor
Ned. Taalk. I, 57-80.

1848.

Een klooster-Sermoen; Oorsprong van
den dobbelsteen; Hy is doet, die coninck.
Medeged. door De Vries naar een
afschrift van Schinkel van een HS., aan
dezen toebehoorende. Versl. d. Vereen.
V, 27-39.

1848.

Fragmenten eener oude keur der stad
Leiden. Versl. d. Vereen. V, 40-43.

1848.

Der Leken Spieghel. Woordenlijst M-W.
Werken d. Vereen. V,1.

1848.

Der Leken Spieghel. Inleiding. Werken
d. Vereen. V, 5.

1849.

De Nederlandsche taalkunde, beschouwd
in hare vroegere geschicdenis,
tegenwoordigen toestand en eischen voor
de toekomst. Eene voorlezing, door Dr.
M. de Vries, tweeden praeceptor aan het
stedelijk Gymnasium te Leiden. Haarlem
1849.

1849.

De heerschappij over de taal, het beginsel
der welsprekendheid. Redevoering, ter
aanvaarding van het hoogleeraarsambt
aan de hoogeschool te Groningen, den
28sten November 1849 uitgesproken door
Dr. M. de Vries. Groningen 1850.

1849-50.

Bijdragen tot de Middelnederlandsche
Taalkennis II (Hussehen. - Indwaghen?
- Twater laden. - Laken. - Luusschen. -
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Oflaet? - Saken. - Stide. - Wattan).
Archief voor Nederl. Taalk. II, 109-150.
1849.

Over eenige hedendaagsche
zamenstellingen met neven. Archief v.
Nederl. Taalk. II, 199-202.

1850.

Over de oorzaken van het verval en den
ondergang der Middeleeuwsche
Nederlandsche Letterkunde (reeds in
1846 geschreven). N.R. Werk. Letterk.
VI, 183-214.

1851.

Brief aan de Redactie van den Alq. Konsten Letterb. (zie No. 38) over het
Spreekwoordenboek van Harrebomée.

1852.

Ontwerp van een Nederlandsch
Woordenboek. Verslag der Commissie,
in de vergadering van het derde
Nederlandsch Letterkundig Congres, te
Brussel, den 31 Augustus 1851,
voorgedragen door Dr. M. de Vries,
hoogleeraar te Groningen. Groningen
1852.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 109-156.

1853.

De Nederlandsche taalkunde in haren
aard en hare strekking. Redevoering ter
aanvaarding van het hoogleeraarsambt
aan de hoogeschool te Leiden, den 29sten
October 1853 uitgesproken door Dr. M.
de Vries. Haarlem 1853.
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1853-54.

Bijdragen tot de Middelnederlandsche
Taalkennis III (Akerre. - Bare. - Diltheit.
- Ghesitten, Ontsitten. - Houten. - Niet,
niet daer bi, niet bedi. - Spanen,
verspanen, ontspanen. - Teesteye. Verhijtelic). Archief voor Nederl. Taalk.
IV, 185-243.

1854.

Verslag der Redactie van het
Nederlandsch Woordenboek, in de
vergadering van het vierde Nederlandsch
Letterkundig Congres, te Utrecht, den 22
September 1854, voorgedragen door Dr.
M. de Vries. Haarlem 1854.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 177-230.

1855.

Verslag omtrent de uitgave van het
Spreekwoordenboek van den heer P.J.
Harrebomée (onderteekend: J. van
Lennep, M. de Vries). Versl. en Med.
d.K.A., Afd. Lett. I, 18-23.

1855.

Verslag van de heeren J. van Lennep, M.
de Vries en C.J. van Assen over het
voorstel van den heer H.J. Koenen. Versl.
en Med. d.K.A., Afd. Lett. I, 182.

1855.

Bericht van de promotie van Dr. J.H.C.
Kern, in den Alg. Konsten en Letterb. No.
42. (niet onderteekend).

1855.

Aalwaardig. Nieuw Archief voor Nederl.
Taalk. 259-282.

1856.

Proeve van Middelnederlandsche
taalzuivering. Voorbereidende
opmerkingen voor de aanstaande uitgave
van een Middelnederlandsch
Woordenboek, door Dr. M. de Vries,
Hoogleeraar te Leiden. Haarlem 1856.

1856.

Verslag van de heeren S. Karsten, G.H.M.
Delprat en M. de Vries omtrent
ingezondene Latijnsche dichtstukken.
Versl. en Med. d.K.A., Afd. Lett. II, 53-58.

1856.

Rapport aan de Letterkundige Afdeeling
der Akademie wegens een handschrift
van Bilderdijk (onderteekend: J. van
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Lennep, M. de Vries, H.J. Koenen). Versl.
II, 84-89.
1856.

Verslag der Redactie van het
Nederlandsch Woordenboek, in de
vergadering van het vijfde Nederlandsch
Letterkundig Congres, te Antwerpen, den
16 Aug. 1856, voorgedragen door Dr. M.
de Vries. Haarlem 1856.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 97-133.

1856.

Mededeelingen (t.w. van fragmenten van
Alexander, Spieg. Hist., eerste boek van
Velthem; en van eene oorkonde van 1366,
waarbij eene verklaring van het hierin
voorkomende woord Kercsokineghe).
N.R. Werk. Letterk. VII2, 189-217.

1857.

Advies omtrent de uitdrukking beslotene
plaats; opgenomen in de brochure:
‘Besloten plaatsen. Art. 167 der
Grondwet’. 's Gravenhage 1857 (zie ald.
blz. 33-34).

1858.

Correspondentie (behelzende de
opmerking dat Hoffmann von
Fallersleben en Blommaert beiden
fragmenten hebben uitgegeven die reeds
gedrukt waren). Alg. Konst- en Letterb.
1858. No. 8.

1858.

Advies van den heer M. de Vries over het
stelsel, ontwikkeld in de verhandeling
van den heer T. Roorda, Versl. en Med.
d.K.A., Afd. Lett. III, 15-37.
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1858.

Advies van den heer De Vries
(betreffende een HS. van een
Middelhoogduitsch gedicht). Versl. en
Med. d.K.A., Afd. Lett. III, 104-106.

1858.

Advies van den heer M. de Vries omtrent
eene oude rekening der Abdij van
Egmond. Versl. en Med. d.K.A., Afd. Lett.
III, 241-250.

1858.

De Visscherijen, geheeten het Vroon, ten
jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht
gegeven. Taalkundig onderzoek, door Dr.
M. de Vries. Leiden 1858.

1859.

Verslag van de heeren J. Bosscha en M.
de Vries omtrent de spelling der
Nederlandsche plaatsnamen. Versl. en
Med. d.K.A., Afd. Lett. IV, 1-14.

1859.

Verslag van de heeren J. Bosscha en M.
de Vries omtrent het plan ter algemeene
regeling van den vorm en de spelling der
Nederlandsche plaatsnamen. Versl. en
Med. d.K.A., Afd. Lett. IV, 121-130.

1859.

Woordafleidingen (Aamechtig. Aamborstig. - Fransche titel. - Gas. Kuipen, Kuiperij. - Slabakken. Uitbundig. - Vaak). Taalgids I, 247-282.

1859.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 16 Juni 1859.

1860.

Die nordfriesische Sprache nach der
Moringer Mundart, von Bende Bendsen.
Herausgegeben von Dr. M. de Vries.
Leiden 1860.

1860.

Verslag der Redactie van het
Nederlandsch Woordenboek, in de
vergadering van het zesde Nederlandsch
Letterkundig Congres, te 's
Hertogenbosch, den 11 Sept. 1860,
voorgedragen door Dr. M. de Vries.
Haarlem 1860.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 42-73.
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1860.

Rede, uitgesproken aan den voet van het
standbeeld van Maerlant. Handel. v.h. 6de
Letterkundig Congres, blz. 197-200.

1861.

Quekenoot. Taalgids III, 193-203.

1861.

Aankondiging van de Nederlandsche
vertaling van Çakuntalâ, bewerkt door
Dr. H. Kern. Alg. Konst- en Letterb. 1861.
No. 52.

1862.

Brief aan Snellaert over de etymologie
van balfaert; afgedrukt in Bulletins de
l'Acad. Royale de Belgique, 2e Série,
XIV, 152-157.

1862.

Het ware liberalisme in de Nederlandsche
spraakkunst. Handel. v.h. 7de Letterkundig
Congres, blz. 31-40 (ook afgedrukt
Taalgids IV, 145-156).

1862.

Verslag der Redactie van het
Nederlandsch Woordenboek, in de
vergadering van het zevende
Nederlandsch Letterkundig Congres, te
Brugge, den 10 September 1862,
voorgedragen door Dr. M. de Vries.
Haarlem 1862.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 251-278.

1862.

Toespraak bij het graf van J.G. Hulleman,
op het kerkhof buiten Utrecht, 3 Juni
1862. Achter: ‘ln memoriam Iani Gerardi
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Hulleman allocutio ad commilitones
quam die IV M. Junii MDCCCLXII
habuit C.G. Cobet’. Lugd. Bat. (zie ald.
blz. 19-22).
1862.

Bijdrage tot de kritiek van het
Middelnederlandsche gedicht Theophilus.
Versl. en Med. d.K.A., Afd. Lett. VI,
80-100.

1862.

Advies, opgenomen in: Mr. J.A.N.
Travaglino, Taalkundige adviezen
betreffende zekere testamentaire quaestie
enz. Amsterdam 1862 (zie ald. blz.
51-71).

1863.

De grondbeginselen der Nederlandsche
spelling. Ontwerp der spelling voor het
aanstaande Nederlandsch Woordenboek.
Leiden 1863.

1863.

Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael,
met de fragmenten der later toegevoegde
gedeelten, bewerkt door Philip
Utenbroeke en Lodewijk van Velthem,
vanwege de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden
uitgegeven door Dr. M. De Vries en Dr.
E. Verwijs. Deel 1-3. Leiden 1863.

1863.

Toespraak tot de studenten der Leidsche
Hoogeschool, bij de vaderlandsche
feestviering op den 19 November 1863,
door Dr. M. De Vries, hoogleeraar.
Leiden 1863.

1864.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 16 Juni 1864.

1864.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Eerste aflevering (verschenen in
September), bewerkt door De Vries en
Te Winkel. Van 1864-1868, toen Te
Winkel overleed, werden 7 afleveringen
voltooid.

1864-65.

Middelnederlandsch Woordenboek, Afl.
1 en 2 (A-Anxt). 's-Gravenhage, Leiden,
Arnhem.
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1865.

Voorbericht bij ‘De Grondbeginselen der
Nederlandsche spelling. Regeling der
spelling voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, vanwege de
Redactie bewerkt door L.A. Te Winkel’.
(Reeds binnen weinige weken was een
herdruk noodzakelijk, de derde uitgave
verscheen in 1872, de vierde in 1879, de
vijfde in 1884; deze werden na Te
Winkel's dood, in 1868, door De Vries
bezorgd).

1865.

Mededeelingen en Opmerkingen
betreffende het Nederlandsch
Woordenboek, in de vergadering van het
achtste Nederlandsch Letterkundig
Congres, te Rotterdam, den 12 September
1865, voorgedragen door Dr. M. De
Vries. 's-Gravenhage, Leiden, Arnhém
1865.
Ook in de Handelingen van het Congres,
blz. 74-87.

1865.

Nog een proefje van
Middelnederlandsche taalzuivering.
Taalgids VII, 49-54.

1865.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 15 Juni 1865.

1866.

Woordenlijst voor de spelling der
Nederlandsche taal, door Dr. M. De Vries
en Dr. L.A. Te Winkel, leden der
Koninklijke Academie van
Wetenschappen. 's-Gravenhage, Leiden,
Arnhem.
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1867.

XXVI. Maart MDCCCLXVII.
Gedenksteenplaatsing te 's-Gravenhage
in den voorgevel van het huis aan de
Princengracht.…, nommer 32, waar van
1786 tot 1795 gewoond heeft Mr. Willem
Bilderdijk. Toespraak en dichthulde van
Dr. Wap en Mr. J. Van Lennep, benevens
het voor de vuist gesprokene door de
Heeren Prof. M. De Vries (volgen nog
andere namen). 's-Gravenhage.

1867.

Feestrede bij de viering van het
eeuwgetijde van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
den 20 Juni 1867, uitgesproken door Dr.
M. De Vries, Voorzitter der
Maatschappij.

1867.

Floris ende Blancefloer. Tekstcritiek.
Meded. Letterk. 1867; blz. 15-31.

1867.

Mededeeling van een tot dusverre
onbekend Mnl. gedicht tot lof der
vrouwen, volgens een hs. te Berlijn.
Meded. Letterk. 1867; blz. 32-35.

1867.

Nog iets over den Ferguut. Tekstcritiek
en woordverklaring. Taalgids IX,
169-197.

1867.

Reinaert I, vs. 378. Taalgids IX, 198-200.

1868.

Bericht van het overlijden van Dr. L.A.
Te Winkel, in het Leidsch Dagbl. van 27
April (niet onderteekend).

1868.

Bij het graf van L.A. Te Winkel. 28 April
1868.

1868.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 18 Juni 1868.

1868-1882.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Eerste Deel, afl. 8-slot, bewerkt door De
Vries.

1869.

Leiden of Leyden? Meded. Letterk. 1869;
blz. 35-49.

1869.

Twee brieven aan de redactie van het
Leidsch Dagblad over een
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Nederlandschen naam voor vélocipède
(zie de nummers van 1 Sept. en 4 Sept.).
Overgedrukt Taal- en Letterb. I, 79-82.
1869.

De afleiding en beteekenis van het woord
Ruwaard. Versl. en Med. d.K.A., Afd.
Lett. XII, 171-190.

1869-76.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
tweede reeks, afl. 1-9 (O-Onderrichten),
bewerkt door Dr. M. De Vries en Dr. E.
Verwijs.

1870.

Woordverklaring (Afmatten. Afmergelen, uitmergelen. - Er om koud
zijn. Oom kool. - Watervar, watermael).
Taal- en Letterb. I, 34-53.

1870.

Woordverklaring (Adellijk wild. Kersouw. - Kwispedoor. - Labberdaan. Opril. - Spijkerbalsem. - Travalje). Taalen Letterb. I, 261-288.

1870.

Tekstcritiek (Maerl., Alex. V, 943. - Belg.
Mus. X, 96, vs. 239. - Limb. VII, 814).
Taal- en Letterb. I, 53-60.

1870.

Tekstcritiek (Lorreinen II, 1918. Ferguut, vs. 1183. - Ferguut, vs. 1743. Limb. IV, 1140. - Heelu, vs. 5485. Hildegaertsberch, Van den ouden ende
van den jonghen, vs. 206 (bij Blommaert,
Theoph., 2de uitg., blz. 81). Taal- en
Letterb. I, 153-164.
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1870.

Aamborstig, den heere J. Beckering
Vinckers. Taal- en Letterb. I, 312.

1871.

Woordverklaring (Afsmetten. - Afsnede.
- Afspijzen. - Gooien, gutsen. - Granje. Over recht. - Tang). Taal- en Letterb. II,
262-292.

1871-78.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
derde reeks, afl. 1-7 (G-Gelegenheid),
bewerkt door Dr. M. De Vries, Dr. E.
Verwijs en Dr. P.J. Cosijn.

1872.

Woordenlijst enz., door M. De Vries en
L.A. Te Winkel. Tweede, herziene
uitgave.

1872.

Sidrac (Proloog en Epiloog van de
Middelnederlandsche vertaling van dat
werk, volgens het hs. te Hamburg). Taalen Letterb. III, 64-70.

1872.

Maerlant en zijn Trojaensche oorlog.
Taal- en Letterb. III, 155-164.

1872.

Der Trojanerkrieg von Jacob van
Maerlant. Anzeiger f. Kunde d. deutschen
Vorzeit, 1872. No. 2.

1873.

Tekstcritiek (Velthem, B. IV, c. 33, vs.
112; c. 38, vs. 57; c. 40, vs. 55; c. 66, vs.
17. - Carel e. Eleg. vs. 94. Parthenopeus, vs. 2957. - Renout, vs.
1158 en 1271. - Van den lande van over
see, vs. 108 en 139. - Borchgr. v. Vergi,
vs. 225. - Theophilus, vs. 566 en 522. Grimb. Oorlog I, 3113 en 3120. Reinaert 2, vs. 5506. - Reinaert 2, 5238.
- Rose, bl. 254, vs. 65. - Tien goede
boerden, 3, vs. l-3). Taal- en Letterb. IV,
45-80.

1873.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 19 Juni 1873.

1874.

Oratio de Academia Lugduno-Batava
Libertatis praesidio, quam die IX
Februarii a. MDCCCLXXIV, magistratu
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academico decedens, habuit Matthias De
Vries.
1874.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 18 Juni 1874.

1875.

Allocutio qua professores ab aliis
Universitatibus legatos ad ferias
trisaeculares Universitatis
Lugduno-Batavae concelebrandas die
VIII Februarii a. MDCCCLXXV, in
senaculo salutavit Matthias De Vries,
Academiae Prorector.

1875.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 24 Juni 1875.

1875.

Αειφαρ. Bijdrage van M. De Vries. Versl.
en Med. d.K.A., Afd. Lett. 2e R., V,
209-223.

1879.

Woordverklaring (Aal, aalt. - Agger. Aterling. - Belenden. - Hakeltakel. Hansje in den kelder. - Hongerlijn. - Kind
noch kraai. - Neefje. - Nergens na. Ondern, onderen. - Reikhalzen). Taalk.
Bijdr. II, 1-61.
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1879.

Fragment, gevonden in een gebedenboek
in de Universiteits-bibliotheek te
Heidelberg. Taalk. Bijdr. II, 57-58.

1879.

Middelnederlandsche Verscheidenheden
(Lorreinen 1, 1881. - Ferguut, 2190. Esopet XLIX, 15 vlgg. - Van den lande
van over zee, str. 5. - Stoke 9, 998. Flandrijs 1, 313. - Velthem VII, 28, vs.
10. - Reinaert 2, 6642 (M.). - Minnenloep
1, 2963. - Ruusbroec IV, bl. 286. - Brab.
Yeesten, D. I, Cod. Dipl. bl. 725. Diericx, Gends Charter-boekje, blz. 38).
Taalk. Bijdr. II, 62-104.

1879.

Woordenlijst enz. Derde, herziene
uitgave.

1879.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 19 Juni 1879.

1879.

Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael,
Tweede partie; vanwege de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
uitgeg. door F. von Hellwald, M. De
Vries en E. Verwijs. Leiden 1879.

1880.

Bericht van het overlijden van Dr. E.
Verwijs, in het Leidsch Dagblad van 30
Maart (niet onderteekend).

1880.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 17 Juni 1880.

1880.

Verslag over de verhandeling van den
heer W. Moll: ‘Geert Groote's Dietsche
vertalingen’ (onderteekend: M. De Vries,
Th. Borret, J.G.R. Acquoy). Versl. en
Med. d.K.A., Afd. Lett. 2e R. IX, 216-221.

1881.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 16 Juni 1881.

1881.

Poot, potig. Tijdschr. I, 42-46.
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1881.

Een nieuw hoofdstuk der Tweede Partie
van den Spiegel Historiael. Tijdschr. I,
115-124.

1881.

Edwijt. Tijdschr. I, 303-305.

1881.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tweede deel, eerste aflevering, bewerkt
door M. De Vries.

1881-1886.

Opmerkingen, gemaakt op verzoek van
den Minister van Justitie, over woorden
en uitdrukkingen in het Ontwerp van het
Wetboek van Strafrecht; afgedrukt bij de
behandeling der verschillende artikelen
van het wetboek, in: Mr. H.J. Smidt,
Geschiedenis van het Wetboek van
Strafrecht (1881-1886). De Inleiding tot
die Opmerkingen vindt men in het
genoemde werk op blz. 32-36 van het 1ste
deel. Eene uitvoerige Nota over het
woord Openbaar staat op blz. 319-322
van het 3de deel. De Inleiding is van 30
Juni 1879.

1882.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Inleiding (onderteekend 31 Maart 1882),
en laatste aflevering van het Eerste Deel.

1882.

Bladvulling (Het voorzetsel ob. - Rein.
II, 5377 en 5968. - De naam Abrioen in
Rein. II). Tijdschr. II, 75-80.
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1882.

Bladvulling (Borchgr. v. Vergi 1062).
Tijdschr. II, 317-320.

1882.

Middelnederlandsche Mengelingen
(Avelinghe. - Baraet. - Dilde, dulde. Velm, vilm. - Verdinken. - Vergiften,
vergichten). Tijdschr. II, 132-174.

1883.

Nieuwe fragmenten (fragmenten van den
roman der Lorreinen, een fragment van
den roman van Limborch, een fragmentje
van het eerste boek van den Lancelot).
Tijdschr. III, 1-63.

1884.

Bladvulling (Borchgr. v. Vergi 336,
385-392, 411 vlgg., 467 vlgg., 846,
1035). Tijdschr. IV, 110-112.

1884.

De Vader des Vaderlands. Gedenkrede,
den 10 Juli 1884 in de Nieuwe Kerk te
Delft uitgesproken door M. De Vries.
Delft 1884.

1884.

M. De Vries en J.P. Hasebroek. Aan
Nicolaas Beets. 13 Sept. 1884. Haarlem.

1884.

Feestrede bij de onthulling van het
gedenkteeken van Leidens ontzet, den
derden October 1884, uitgesproken door
M. De Vries, Voorzitter der Commissie
tot oprichting van het gedenkteeken.
Leiden.

1884.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tweede deel, tweede aflevering, bewerkt
door M. De Vries.

1885-87.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
derde reeks, afl. 8-10, bewerkt door Dr.
M. De Vries en Dr. A. Kluyver.

1886.

Bladvulling (Beatrijs 475-482). Tijdschr.
VI, 159-160.

1887.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, gehouden
den 16 Juni 1887.

1887.

Van den borchgrave van Couchi.
Tijdschr. VII, 97-250.
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1887.

Een fragment van de tweede vertaling der
Rose. Tijdschr. VII, 282-291.

1887.

Verslag over eene verhandeling van den
heer Kern (onderteekend: M. De Vries,
P.J. Cosijn). Versl. en Meded. d.K.A., Afd.
Lett. 3de R. III, 152-153.

1889.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tweede Deel, derde aflevering, bewerkt
door M. De Vries.

1891.

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tweede Deel, vierde aflevering, bewerkt
door M. De Vries.
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Levensbericht van Johan Philip Koelman.
Toen in 1869 D. Thieme's bekende Guldenseditie ‘ In Rome, 1846-51 door J. Ph.
Koelman’ het licht deed zien, schonk dit verhaal zeer velen eene buitengewone
verrassing. Men kende den begaafden schilder-beeldhouwer Koelman, den veelzijdig
ontwikkelden kunstenaar, die zich met penseel en beitel een goeden naam verworven
had; maar wie had in den aangenamen prater en boeienden verteller zulk een
degelijken, voortreffelijken historieschrijver vermoed?
In Rome was eene openbaring, eene gebeurtenis in de vaderlandsche fraaie letteren,
en de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde bood, kort na de uitgave, den
schrijver van zulk een merkwaardig boek een zetel in haren kring aan. In Rome was
hoofdzakelijk het dagboek van een scherpzinnig man, wiens nauwlettend oog weinig
ontgaat, en wiens hand telkens naar het schetsboekje grijpt, hetzij om met eenige
lijnen het zich voor hem ontrollend tafereel te teekenen, hetzij in enkele regelen al
het gehoorde en geziene neer te schrijven. Waar de scherpe opmerker en aandachtige
toeschouwer geen stof vindt, heeft de kunstenaar dikwerf de handen vol, om een
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groep, een lichteffect, een schilderachtig tooneel met vlugge hand in het schetsboek
over te brengen; waar de artist zijn potlood laat rusten, spant de opmerker, de
kroniekschrijver zich in, om den loop der dingen juist te vatten en uitvoerig weer te
geven. Zoo werken allerlei eigenschappen te samen, om Koelman's boek eene
eigenaardige bekoorlijkheid te geven.
In de jaren 1848 en 1849 woonde Koelman, die toen reeds vier jaren in de Eeuwige
Stad gevestigd was, er de belegering van Rome door de Franschen bij en werd door
de omstandigheden, door zijne liefde voor Italië en de vrijheid meegevoerd, om aan
de verdediging werkzaam deel te nemen. Van al hetgeen toen door hem bijgewoond
is, heeft hij het merkwaardige boek saamgesteld, dat, eerst in De Nederlandsche
Spectator verschenen, later in twee deelen door Thieme uitgegeven is.
Koelman kon zoo goed en zoo aanschouwelijk vertellen, hij had zijn vrienden zoo
menigmaal met zijne vaak humoristisch getinte verhalen geboeid, dat herhaaldelijk
bij hem was aangedrongen, dat alles eens op het papier te brengen. Zijne uitvoerige,
nauwkeurige aanteekeningen kwamen hem daarbij in het bijzonder te stade, terwijl
zijn verbazend geheugen kon aanvullen wat aan de kostbare dagboekjes ontbrak.
Zoo werd hij schrijver, en kwam zijn groot talent om menschen en gebeurtenissen
te beschrijven voor den dag. Later vertelde hij menigmaal, dat de gemakkelijkheid,
waarmede hij de kroniek van den dag in zijne boekjes neerschreef, hem zeker niet
zijn schrijversaanleg zoude hebben doen ontdekken, indien de vrienden het hem niet
geopenbaard hadden.
Het boek teekent hoofdzakelijk den kunstenaar zelven, den krachtigen,
onversaagden man, zoowel voor de kunst en Italië als voor de vrijheid gloeiende,
maar tevens doet
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het zijn vastberaden, kloek karakter en zijne omvangrijke kennis uitkomen. Het
schildert het leven in Rome en de kunstenaarskringen, maar voornamelijk geeft het
eene zeer uitvoerige beschrijving van het gansche beleg. Als een drama ontwikkelt
zich de loop der gebeurtenissen waarin de heldengestalte van Garibaldi, welke
Koelman met groote ingenomenheid teekent, op den voorgrond treedt.
Even uitvoerig en nauwkeurig als de schilder en beeldhouwer zich in zijne
plastische kunst toonde, was ook de pen van den schrijver. De kleinste bijzonderheden
werden door hem waargenomen, en als men het voorrecht heeft gehad, in Koelman's
kunstenaarsnalatenschap te snuffelen, vindt men de verklaring van vele zijner groote
hoedanigheden als schilder en schrijver. Alles wat zijn oog treft, wat hij hoort of
waarneemt, wordt door hem opgeteekend. Tal van kleine schetsboekjes bevatten met
zijn scherp, duidelijk handschrift uitvoerige, tot in de kleinste bijzonderheden
uitgewerkte aanteekeningen. Het minst beteekenend uitstapje geeft aanleiding tot
opmerkingen, tot omschrijvingen van kunstwerken, tot het omlijnen van figuren.
Hier en daar voltooit de teekenstift, wat de schrijfpen niet zoo plastisch vermocht te
beschrijven. Menigmaal ontgloeit de schilder bij het aanschouwen van tafereelen,
die hem naar het penseel zouden doen grijpen, en roept hij vol geestdrift uit: ‘O!
Philip Wouwerman! Indien gij die groepen van door elkander woelende soldaten en
burgers, op zoo verschillende wijzen gekleed en gewapend, gezien hadt! die
hoofdgroep, voorstellende den generaal met zijn staf, bijna geheel in roode uniformen
en witte mantels - dien moor en dien priester - die door matrassen bedekte stadspoort,
waar hier en daar een ornament of een gebeeldhouwde engel der versieringen uitstak
- dien an-
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tieken muur met torens en crénaux vol gewapende burgers ..... En meer op den
achtergrond, die heuvelen met villa's en pijnboomen bedekt, waar het kanon buldert
en het geweervuur ratelt - en dat alles verlicht door Italie's schitterende zon ..... Welk
een onderwerp ware dit voor u geweest!’
Tal van treffende, in het hart grijpende tooneelen worden door Koelman
geschilderd. Zijn eerste vuurdoop schijnt mij een meesterstukje van ontleding; het
bezoek van Garibaldi in het hospitaal; de schildering van de mokkende Romeinsche
bevolking na Oudinot's intocht; de gevechten om Rome; het is alles gezien, gevoeld
en doorstaan.
Tusschen al die zware, diepe schaduwen vonkelt hier en daar een lichtstraal van
het vroolijke, dartele schildersleven. Als de schilder de groote stad ontvlucht, om in
de Sabijnsche en Albaansche omstreken studies naar de natuur te maken, wijdt hij
ons in het Italiaansche landleven in, en genieten wij evenzeer van de schilderingen
der natuur als van de ontmoetingen die onze artist met allerlei slag van lieden heeft.
***
Koelman had zijn achttiende jaar reeds bereikt, toen hij nog aan de Zuidwal te
's-Gravenhage bij zijn vader aan de schaafbank stond en des morgens vroeg en des
avonds laat met de hem karig toegemeten uurtjes moest woekeren, om zich in de
door hem boven alles geliefde kunst te oefenen. Zijn broeder Jan had den prijs van
Rome behaald en zou spoedig naar Italië trekken, en ook Philip zou heel gaarne
hamer en beitel er aan gegeven hebben, om de kunst geheel en al te dienen. Als hij
dan bij den destijds beroemden schilder Kees Kruseman tim-
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merwerk verrichtte, ging zijn hart open bij het aanschouwen dier kunstproducten.
Verwonderlijk, dat in het huishouden van een eenvoudigen timmerman drie zonen
zulk een grooten aanleg voor de schilderkunst toonden. Vosmaer zegt in zijne studie
over Koelman in ‘ Onze hedendaagsche schilders’: ‘De vraag der erfelijkheid van
talent of bizondere gaven wordt duizendmalen door de ervaring weersproken, maar
zeer dikwijls blijkt zij eene waarheid. Wij zien geslachten waarin de kunst leeft en
voortleeft, wij zien er waarin de kunstgaaf door verscheiden kinderen uit éénen huize
gedeeld wordt. Dit laatste vond ook bij de Koelmans plaats. Bij hen kunnen wij ook
hooger opklimmen, want hun moeder, die eene Kaemmerer was, was eene vrouw
van meer dan gewone ontwikkeling, en bij de Kaemmerers leefde ook de zin voor
kunst. Onder de Koelmans vinden wij drie broeders, in wie de kunstgaaf bloeide:
Johan Philip, Johan Hendrik en Jan Daniël.’
Menigmaal heeft Koelman het als eene merkwaardigheid verteld, dat zijne moeder,
overigens eene hoogst eenvoudige burgervrouw, haar grootste genoegen in het lezen
van Hooft's Tacitus vond. De zonen van zulk eene schrandere, buitengewone vrouw
konden geene alledaagsche wezens zijn.
Toen nu Philip eindelijk van zijne ouders toestemming kreeg, om zich geheel en
al aan de schoone kunsten te wijden, toefde hij niet lang, om zich bij zijn broeder
Jan, die reeds te Rome gevestigd was, te voegen. Door dat timmeren en bouwkundig
teekenen had Philip reeds die ervaring en zekerheid verkregen, welke hem later als
beeldhouwer en bij het ontwerpen van monumenten zeer te stade zouden komen.
Zoo trok hij in 1844 naar Italië. Op zulk een alles
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onderzoekenden, rijken geest, die op zijne oorspronkelijke manier de dingen en
menschen bezag, moest het goddelijk Italië met zijn grootsch verleden, zijne heerlijke
kunstschatten en verrukkelijke natuur eene zeldzame aantrekkingskracht uitoefenen.
Daar ontlook eerst terdege zijn kunstenaarshart, daar leerde hij de antieken in al hun
schoonheid en verhevenheid kennen en doorgronden. In de kunstenaarsvereenigingen
en in de Campagna oefende hij zich met de hem kenschetsende volharding in het
teekenen, schilderen en boetseeren, werd er door den omgang met velerlei kunstenaars
en lieden van allerlei rang en stand ontwikkeld, en studeerde er te midden van de
tallooze schatten, die de Oudheid en Renaissance in monumenten, musea en galerijen
hebben nagelaten.
Als men in zijne kunstenaarsnalatenschap de talrijke portefeuilles met teekeningen,
schetsen en geschilderde studies uit dien tijd doorbladert, leert men Koelman's groot
talent het beste kennen. Niets werd onbelangrijk voor zijn schetsboek geacht. Nu
eens zijn het studies van landschappen, aardige buurtjes, interieurs, figuurtjes in
Subiaco of Genazzano, dan weder mooie aquarellen van Pifferari en Zampognari,
bonte kleederdrachten van vrouwen en meisjes, schetsen op grauw papier met potlood
en wit krijt, die de grootsche lijnen der Campagna, de bochtige steegjes van Aricia
of Genazzano afbeelden. Uiterste nauwkeurigheid en fijne uitvoerigheid zijn van dat
alles de hoofddeugden.
Met zijn broeder Jan, een wijsgeer in de kunst, dien Vosmaer in zijne ‘ Inwijding’
zoo karakteristiek geteekend heeft, nam Philip ook de geschiedenis en wetenschap
der schoone kunsten ter harte. Hij drong in alles door, want voor het kennen van een
gebouw was hem de studie der fundamenten onmisbaar. Zijn onderzoekende
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geest strekte zich tot verscheidene takken van wetenschap uit, en ik herinner mij nog
steeds, hoe hij eens op heldere en duidelijke wijze met een stuk krijt en papier eene
beschrijving van den sterrehemel gaf.
Schilderende en teekenende, studeerende en zich veelzijdig ontwikkelende, bleef
Philip Koelman bijna veertien jaren te Rome, en keerde toen naar zijn geboortestad
's Gravenhage terug. Voor het eerst na zijne terugkomst, trad hij in het openbaar met
eene schoone vrucht van zijn gerijpt talent op, ter Haagsche Tentoonstelling van
1859. Het was een genre-tafereel, eenige Italiaansche straatjongens voorstellende,
die op en om een der bazalten leeuwen aan de trap van het Capitool zitten, spelend
den waterstraal uit zijn bek opvangend; op den achtergrond de hooge trap van Ara
Coeli, met een monnik en een paar bedelaars. Met de grootste uitvoerigheid was dit
stukje geschilderd. Aan elk onderdeel was de uiterste zorg besteed. Doch reeds bij
dat eerste optreden kon de uit Italië teruggekeerde kunstenaar zich overtuigen, dat
hij met zijne kunst hier geïsoleerd stond tusschen de meeste zijner bentgenooten, die
eene geheel andere richting uit wilden. Koelman was van geheel andere denkbeelden
vervuld, dan men hier liefkoosde en trachtte in te halen; de wetenschap der kunst,
die bij de jongeren op den achtergrond bleef en door een later geslacht eenvoudig
over boord geworpen zou worden, stond bij hem boven alles. Tusschen Koelman's
opvatting en die der Nederlandsche schilders ontstond dus reeds dadelijk eene klove,
die nooit overbrugd zoude worden.
Door den dood van den hoofdleeraar van den Berg, een man die in de theorie en
wetenschap der kunst hoogst ervaren was, dreven lust en zelfkennis Philip Koelman
naar de Haagsche Teeken-Academie waar hij met zijne
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omvangrijke bekwaamheden de rechte man op de rechte plaats werd. Al was en bleef
hij ook een voortbrengend kunstenaar, die beurtelings met penseel, beitel of pen op
den voorgrond trad, en die tot in de laatste dagen zijns levens vol ijver en jeugdige
illusiën voortarbeidde, toch was hij door aanleg en ontwikkeling en door zijne
bijzondere gave van mededeelen bovenal een leermeester.
Hier vond hij een terrein, waar zijne groote kennis en wetenschap ten bate van het
algemeen konden strekken. De Haagsche Teeken-Academie werd zijne bruid, zijne
hooge, trouwe liefde. Aan haar wijdde hij eene kwart eeuw lang al zijne krachten,
al zijne genegenheid; geen offer was hem te groot, om haar bloei te doen stijgen.
Geldelijk voordeel was voor hem nimmer een lokaas, want de celibatarius had weinig
stoffelijke behoeften en bleef te veel wijsgeer om overvloed te begeeren. Zelfs ging
zijne belangeloosheid zóó ver, dat hij de kostbaarste boeken uit zijne rijke bibliotheek
gaarne ter beschikking van het onderwijs stelde en er niet aan dacht, dat zijn karig
jaargeld geenszins in evenredigheid stond tot zijn uitgebreid arbeidsveld, hetwelk
hij steeds vrijwillig meer en meer vergrootte.
Met hart en ziel vervulde hij de hem opgedragen taak, en toen in 1863 de wet op
het Middelbaar Onderwijs ook het diploma voor het leeraarschap in hand- en
rechtlijnig teekenen en boetseeren schiep, en in den aanvang niemand wist waar men
al de daarvoor vereischte kundigheden zoude verkrijgen, verklaarde Koelman zich
op de hem eigene, eenvoudige en praktische wijze bereid, de leerlingen die zich
daartoe aanmeldden, voort te helpen. Met gebrekkige middelen, zoo goed en kwaad
als 't kon, wees Koelman hun aanvankelijk den weg, en legde aldus de grondslagen
voor den nu alom bekenden
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cursus voor M.O., waar ruim de helft onzer tegenwoordige leeraren en leeraressen
is gekweekt.
Voor zijne Academie stelde Koelman die prachtige, levensgroote anatomie-figuren
samen, waarvan nergens de wedergave bestaat en die bij het onderwijs zulke groote
diensten bewijzen. Hij verdiepte zich in de leer der proportie van het menschelijk
lichaam en stelde een menschbeeld te samen, van welks evenredigheden de wiskunde
de grondslag is. Jaren lang heeft de scherpzinnige denker zich bezig gehouden met
het samenstellen van een canon, d.i. van een goed meetkunstig vastgesteld plan der
verhoudingen en evenredigheden van het menschbeeld. Pythagoras heeft eenmaal
gezegd: In de natuur is alles geregeld door meetkunstige wetten en overeenkomstige
getallen. Dit tot grondslag nemende, leeraarde Koelman: ‘De mensch is even goed
als al wat op aarde groeit, een voortbrengsel der natuur, en deze gaat niet willekeurig
te werk, maar naar vaste wetten, die allen beantwoorden aan die der beschrijvende
meetkunde. Men denke slechts een oogenblik na over de vormen, niet alleen in het
heelal, maar ook op onzen aardbol. Boom en plant, bladeren en bloemen, kristallisatiën
van welken aard of karakter ook, bewijzen dat die stelling niets gewaagds heeft. Al
wat door menschenhanden vervaardigd wordt, is naar regelen der meetkunde
vervaardigd. Alle bewegingen welke de deelen van het menschelijk lichaam kunnen
maken, zijn zonder uitzondering cirkelbeschrijvingen, die, door de verschillende
middelpunten waarvan zij uitgaan, tot een groot aantal samengestelde bewegingen
medewerken. De uitwendige vormen eindelijk van het menschbeeld bestaan insgelijks
uit eene aaneenschakeling van cirkeldeelen, uit verschillende middelpunten
getrokken’.
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Aldus ontstond Koelman's passer-stelsel. Het resultaat van een tweejarig
onophoudelijk werken was een handschrift van 179 groot folio-bladen schrift,
uitvoerig stap voor stap meetkunstig den voortgang van dat cirkel-stelsel volgend,
waaruit als van zelf het beeld van een man, eene vrouw en een kind te voorschijn
kwam.
De uitgaaf van het handschrift met eene reeks platen was te kostbaar, zoodat de
vernuftige denker zijn stelsel slechts in beginsel uiteenzette in een beknopt boekje,
dat door de Haagsche Teeken-Academie bij de firma H.L. Smits ('s Gravenhage,
1888) is verkrijgbaar gesteld.
Zoo leefde en werkte Koelman voor zijne leerlingen die hem met warme
genegenheid aanhingen, want als hij slechts aanleg bij hen bespeurde en het hun niet
aan ijver ontbrak, vonden zij in hem een vriend en helper, wiens bijstand nooit te
vergeefs werd ingeroepen.
Koelman's gaven waren veelzijdig en die aanleg was natuurlijk in Italië nog zeer
ontwikkeld. Door zijne grondige wetenschappelijke studiën, zijne omvangrijke kennis
van ontleedkunde en proportie, lag hem het boetseeren even na als het teekenen of
schilderen. Reeds had hij blijken van zijne bekwaamheid in het eerste gegeven door
het boetseeren van een groot borstbeeld van wijlen den hertog Bernhard van
Saksen-Weimar en van eene wapentropee voor het gedenkteeken, dat ter
nagedachtenis van dezen veldheer in 1864 is opgericht in het Lange Voorhout te 's
Gravenhage.
In 1863 werd op de uitgeschreven prijsvraag voor een Gedenkteeken ter herinnering
aan de verlossing van de Fransche overheersching, zijn ontwerp, dat hij met den
Haagschen stadsbouwmeester Van der Waeyen Pieterszen gezamenlijk had gemaakt,
met den eersten prijs bekroond. De tweede prijs werd door den bouwmeester Cuijpers
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verworven. ‘Hun ontwerp’, zoo vermeldt Vosmaer, die in dien tragischen strijd
menige lans voor Ebenhaëzer gebroken heeft, ‘was in modernen geest, met toepassing
van klassieken bouw en motieven opgevat; dat van Cuijpers in gothischen stijl. In
den tusschentijd, vereischt om een klein model aan het oordeel der Commissie te
onderwerpen, werd op allerlei wijze gepoogd aan het ontwerp Cuijpers de voorkeur
te doen verwerven. Een hevige pennestrijd volgde; Ebenhaezer behield toch de
overhand. Maar de op grootere schaal geboetseerde beelden van Koelman werden
afgekeurd en de kunst moest voor de industrie wijken; de uitvoering, met
gebruikmaking van de bekroonde ontwerpteekeningen, werd opgedragen aan de
firma van Kempen, die, bij de weigering van Koelman, zich de medewerking
verschafte van de gebroeders Jacquet te Brussel. In 1869 werd het monument in het
Willemspark onthuld. Ik geloof dat een onpartijdig oordeel niet anders kan zijn, dan
dat al wat er persoonlijks en eigenaardigs in het gedenkteeken was, is verloren gegaan.
Koelman's figuren, zijne voortreffelijke kleinere en groote teekeningen kunnen het
nog getuigen, waren schoon; zij waren in ieder geval, ook bij verschil van meening,
het werk van een kundig artist; die van de heeren Jacquet zijn niet van techniek
ontbloote, maar Academische en niet gevoelde beelden. Terwijl Koelman er naar
streefde de bouwvormen te vereenvoudigen, de profielen Grieksch te maken, werden
zij door Pieterszen weer Romeinsch, zwakker, onsamenhangender. Koelman's naam
leest men niet op het gedenkteeken, schoon alle gedachten van hem zijn; doch dit is
misschien ook maar gelukkig’.
Van Koelman's verschillende schetsen en teekeningen voor bovengenoemd
gedenkteeken, waarvan Vosmaer
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gewaagt, is het meerendeel nog aanwezig in de Bibliotheek der Haagsche
Teeken-Academie, aan welke instelling zijne artistieke nalatenschap ten deel gevallen
is. Eveneens heeft de nauwkeurige man trouw en uitvoerig aanteekening gehouden
van al het gesprokene en verhandelde in de stormachtige bijeenkomsten, welke hij
met hoofd-commissie en Jury voor het nationaal gedenkteeken gehouden heeft. De
lijdensgeschiedenis van zijn ontwerp komt in die kronieken met groote uitvoerigheid
voor, en geeft kijkjes op menschen en kuiperijen, die den kloeken, recht door zee
gaanden Koelman met wrevel en gramschap vervulden.
Een felle, verwoede pennestrijd werd er gevoerd, en Koelman die voor zijn ontwerp
kampte, gelijk een vader met hartstochtelijke liefde de eer van zijn kind verdedigt,
toonde zich daarbij even dapper en onvervaard met de pen als men hem in andere
hoedanigheden had leeren kennen. Hij week geen duimbreed, vocht met zijn nieuwe
wapen even moedig als hij in 1849 onder Garibaldi in Rome gestreden had, en gaf
zijn tegenstanders handen vol werk.
Intusschen leende Koelman zijne medewerking aan een plan van den bouwmeester
Vogel voor een paleis der Staten-Generaal, dat men in 1863 wenschte op te richten.
Vogel zond een statig ontwerp in, waarvoor Koelman een fraaie gevelgroep en een
perspectivisch gezicht van het geheel in waterverf teekende en eene zeer uitgebreide
compositie, de regeerders over Nederland, bestemd om de wanden der groote
vergaderzaal te versieren. Er vond geen bekroning plaats, doch het ontwerp dat met
twee anderen door de Regeering werd aangekocht, werd.… in de archieven van het
Departement van Binnenlandsche Zaken geborgen.
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Nog enkele dagen voor zijn dood, zat hij met grooten ijver de schets in olieverf af
te werken, die hij van deze rijke compositie ontworpen had. Van Claudius Civilis
tot koningin Wilhelmina toe komen daarop in groepen de reeks regeerders voor, met
Prins Willem I in het midden. In een paleis der wetgevende macht zou een dergelijke
afbeelding zeer zeker op hare plaats geweest zijn.
Achtereenvolgens besteedde hij nu zijne gaven aan het boetseeren eener
vrouwefiguur, het symbool der Waarheid, dat de Haagsche vrijmetselaarsloge haren
grootmeester Prins Frederik bij zijn vijftigjarig jubileum aanbood.
In het zelfde jaar boetseerde Koelman twee kolossale vrouwefiguren, Koophandel
en Scheepvaart, welke het gevelveld van het gebouw der Nederlandsche Bank te
Amsterdam versieren. Twee schoone, kloeke beelden, in liggende houding, de
symbolen harer werkzaamheid in de hand dragende.
In 1873 werd de Brielsche Nymf, door Koelman ontworpen, bij gelegenheid der
Brielsche herinneringsfeesten onthuld. De vrouwefiguur is voorgesteld als zich met
een vlag in de opgeheven hand uit zee verheffend en de overwinning verkondigend.
Ook uit Haarlem kwam eene uitnoodiging tot den bekwamen man, om ter
herinnering van Kenau Hasselaar een ontwerp te maken. Het kwam niet tot eene
uitvoering, zoodat alleen het voortreffelijk geteekende beeld in Koelman's portefeuille
bewaard is gebleven, terwijl een klein model in Haarlem's museum aanwezig is.
In 1875 ontving Koelman de opdracht van het werk, dat hem de meeste eer en de
grootste voldoening zou brengen, het ontwerpen van een gedenkteeken van Leiden's
ontzet. Met de grootste toewijding ondernam hij
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deze taak, waarvan hij zich uitmuntend kweet. Den 3en October 1884 werd het
monument op de Ruïne onthuld. Het voetstuk in Escausynschen steen was door den
bouwmeester Vogel ontworpen. Aan de zijden draagt het, met de historische
opschriften, vier groote bronzen basreliefs, en van boven het meer dan levensgroote
beeld van A. van der Werff, den Leidschen burgervader, in wiens beeltenis de
gedachte van Leiden's kloekhartige verdediging en ontzet is verzinlijkt. Met de ruïnen
eener bres achter zich, houdt van der Werff de linkerhand op het zwaardgevest, de
rechter gebald, als bevestiging der uitdrukking in kop en houding: ‘hier sta ik en wijk
niet’. Dat van der Werff tot het uiterste besloten is, geven stand en gelaatsuitdrukking
sprekend te kennen.
Bij dat alles stond stoffelijk voordeel altijd geheel op den achtergrond. Zóó weinig
had voor hem de Mammon te beteekenen, dat toen aanvankelijk de benoodigde
gelden voor Leiden's monument niet bijeengebracht konden worden, Koelman
niettemin zijne kunst en werkkracht onbaatzuchtig ter beschikking stelde. In dit
opzicht was hij geenszins een kind zijner eeuw. Voor erkenning zijner verdienste
was hij gevoelig, en het riddderkruis van den Nederlandschen Leeuw, dat de Regeering
hem voor van der Werff's monument vereerde, stelde hij op prijs.
Een kunstenaar met zulk een wakkeren geest en die in zoo velerlei dingen belang
stelde, vond natuurlijk dikwerf aanleiding om zich met zijne scherpe, karakteristieke
pen in velerlei vraagstukken welke met kunst in betrekking stonden, te mengen. Werd
ons door een geslepen kunstkooper eene Danaë van Titiaan ter bewondering
aangeboden, - zooals in 1874 te 's Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam het geval
was, - Koelman gordde zich onmiddellijk aan om den bedrieger te ont-
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maskeren. Met zijne kennis van de Italiaansche schilderijen-fabrieken was het den
schranderen en scherpzienden kunstenaar niet moeilijk, in een allervermakelijkst
artikel de wording van dergelijke valsche diamanten te beschrijven. Herhaaldelijk
trad hij in dagbladen en in De Nederlandsche Spectator op, om zijn goed recht te
verdedigen of averechtsche beweringen te logenstraffen.
Zijne pen was hem een even welkom middel ter vertolking zijner denkbeelden als
zijn penseel of beitel. Onder zijne nagelaten papieren vindt men aanteekeningen van
allerlei aard: humoristische samenspraken over kunst en richting, reisavonturen,
opmerkingen over schilderijen, kortom van velerlei slag, maar steeds belangwekkend,
frisch en oorspronkelijk.
Toen voor Koelman het tijdstip aanbrak, waarop de oude van dagen zich terugtrekt
om zijne taak op de schouders van jongeren over te dragen, ging het met hem als
met zoo velen en verloor men den bescheiden kunstenaar uit het oog. In 1888, op
zijn 70e jaar, legde hij de betrekking van Directeur der Haagsche Teeken-Academie
neder en vertoonde zich weinig meer in het openbaar. Sommige bevoorrechte
stervelingen, in kunst, letteren of wetenschap uitmuntende, voor wie de
bescheidenheid niet bestaat en die geen grooter levensdoel kennen dan steeds de
bazuinen der drukpers te hunner glorie te doen schallen, weten voortdurend de wereld
met hun persoon bezig te houden. Zij verzuimen geene gelegenheid om van zich te
doen spreken, wisselen voortdurend lonkjes met de veelvermogende pers, bewijzen
deze allerlei vriendelijkheidjes en doen al het mogelijke om hun naam en persoon
gestadig met Bengaalsch vuur te verlichten. In dit opzicht was Koelman geen man
van zijn tijd. Hij achtte zich zelven te veel en vond de kunst
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te hoog en te eerbiedwaardig, om er zelfs aan te denken, tot zulke kleinzielige
middelen zijne toevlucht te nemen. Kwam men hem te na, bestookte men hem met
onedele middelen, dan trad de forsche, kloeke gestalte te voorschijn en verdedigde
zich onversaagd, als een fiere kruisridder. Maar overigens zou hij geen stap gedaan
hebben om door eene buiging of vleierij, een zoet woord of eene belofte, een of ander
ten bate van een zijner scheppingen te verkrijgen. Een kunstwerk moest voor zich
zelf pleiten en behoefde geen voorspraak; zoo althans meende deze nederige, trouwe
dienaar der kunst.
Zulk eene onbuigzaamheid, die soms den schijn van lompheid krijgt, leidt zelden
tot populariteit; vooral niet, als die eigenaardige koppigheid en dat hooge gevoel van
zelfstandigheid gepaard gaan met zekere neiging tot afzondering, welke met de jaren
toeneemt. Men moest den denkenden en onderzoekenden kunstenaar soms met geweld
uit zijne studie-cel in de wereld trekken. Vandaar, dat toen hij op 16 Januari 1893
op bijna 75-jarigen leeftijd stierf - hij was den 11en Maart 1818 te 's Gravenhage
geboren - de bejaarde kunstenaar bij vele jongeren onbekend gebleven was.
Met den oprechten, onbaatzuchtigen Koelman, den stoeren man uit één stuk, is
een kunstenaar ten grave gedaald, die kunst, letteren en wetenschap warm lief had
en beoefende, zich zelven en anderen hooge eischen stelde, maar die te open en te
rondborstig was, om door allen bemind te kunnen worden.
's G r a v e n h a g e , 12 April 1893.
JOHAN GRAM.
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Levensbericht van Ds. J. Moll Jz.
Uitgenoodigd om eene levensbeschrijving te geven van ons overleden medelid, Ds.
J. Moll, met de vrijheid om desverkiezende een ander daartoe aan te wijzen, liet ik
voor mijne verbeelding al zijne tijdgenooten, die 't hadden kunnen doen, voorbijgaan.
Maar ik vond er niet éen meer. Al die mannen der vorige eeuw waren ontslapen. En
daar ik nu, slechts enkele jaren jonger, veertig jaren met hem had te zamen gewerkt,
achtte ik toch eigenlijk niemand meer geroepen om den man te schetsen, die meer
door zijn leven en werken, dan door letterkundigen arbeid zich heeft bekend gemaakt.
En toen ik nu eenmaal deze taak had aanvaard, werd mij die gemakkelijker gemaakt
door eigenhandige aanteekeningen van den overledene, door de familie welwillend
ten gebruike mij afgestaan.
Jan Moll Jacobszoon werd 9 Februari 1798 te Enkhuizen geboren. Zijne ouders
waren Jacob Moll, koopman en Tetje Gorter. Na de Fransche school, onder den
Instituteur P.F. Erdbrink, doorloopen te hebben, genoot hij van zijn twaalfde jaar af
op de Latijnsche School het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

126
onderwijs van den Rector Dr. Fullink. Beiden lieten bij hem, tot in zijn hoogen
ouderdom, eene aangename herinnering achter. Vooral de laatste, die onverplicht en
ijverig ook aan zijne weinige leerlingen mathesis en algebra onderwees. Munten de
tegenwoordige Gymnasiën door eene rijke - mijns inziens al te rijke - verscheidenheid
uit, er was in onze opleiding meer eenheid en persoonlijke invloed, vooral wanneer
die aan bekwame handen was toevertrouwd.
Toen Moll in 1814 de Latijnsche School verliet, werd hij nog te jong geacht, om
de Akademie te bezoeken, en vertrok naar Berkel en Rodenrijs, om dáar bij den
bekenden predikant S. Kam zich verder in de oude talen te oefenen. Zijne pastorie
was de eerste opvoedingsschool voor aanstaande zendelingen. Toen ik er in 1835
predikant werd, vond ik er op zolder nog de bedsteden, waarin zij sliepen, en het
oude, toen onbruikbare klavier, waarop zij zich oefenden in 't psalmgezang. Nu is
ook dat alles weggebouwd; maar de betrekking op de Zending is Moll zijn leven
lang bijgebleven.
Er is te Berkel ook eene kleine Remonstrantsche gemeente, waarbij destijds Ds.
van Paddenburg predikant was. Onder leiding van dezen zette hij zijne studiën in de
Mathesis voort, terwijl Ds. Kam hem de eerste beginselen van 't Hebreeuwsch leerde.
Zoo kwam hij beter voorbereid dan de meesten onzer tijdgenooten op de Hoogeschool,
daar in die dagen de Mathesis voor den theologant vrij nutteloos werd geacht, en aan
't Hebreeuwsch doorgaans te laat begonnen.
In September 1816 vertrok hij naar Leiden. De Akademie, met name de literarische
en theologische faculteit bloeiden toen, onder van der Palm, Bake en Hamaker, van
Voorst en Clarisse. Allen (met Siegenbeek en Suringar)
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waren ook mijne leermeesters; de eerste vooral heeft een onuitwischbaren indruk bij
mij achtergelaten.
Onder de predikanten schatte de jeugdige Moll Lukas Egeling het hoogst, als den
vromen man bij uitnemendheid, die de oude - wel eens wat strakke en harde
orthodoxie in een populair kleed en in praktischen, gemoedelijken geest voordroeg,
en daardoor eene halve eeuw lang voor vele duizenden in den lande (ook voor mijne
leerlingen) de Catecheet geweest is. Nog in later jaren sprak Moll van hem met de
hoogste achting en liefde.
Toch behoorde hij eigenlijk niet tot zijne gemeente. Zijn grootvader S. Moll was
predikant geweest bij de Doopsgezinde gemeente te Hoorn, en zijn vader behoorde
ook daartoe. Maar daar zijne moeder lid was der Hervormde kerk, lieten de ouders
aan hunne kinderen de keus, waarbij zij zich voegen wilden. Daar nu onze student ik volg hierbij geheel de eigen aanteekeningen van den overledene: - zich meer
aangetrokken gevoelde door het onderwijs der Leidsche professoren, dan door dat
van den Doopsgezinden Prof. Pieterse Koopmans Sr. te Amsterdam, en hij ook geen
bezwaar had tegen den kinderdoop, deed hij zijne belijdenis bij zijn geliefden
leermeester Kam te Berkel, door wien hij ook werd gedoopt.
Na de twee gebruikelijke voorstellen werd hij 1o Mei 1822 te 's Gravenhage
proponent. In dien tijd, even als nu, was daaraan gebrek. Eerst tien jaren later begon
de overvloed. Het getal proponenten klom tot 300, maar daalde ook weer even snel.
Daardoor was vóor 1830, even als tegenwoordig, de wedstrijd tusschen de
dorpsgemeenten groot, en voor jonge predikanten eene verplaatsing naar elders
gemakkelijk.
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Uit meer aanbiedingen of beloften koos Moll Oosthuizen, waar hij 13 Oct. 1822 door
zijn zwager l'Alleman werd bevestigd. Nadat hij voor Medemblik, Edam, Hillegom
en Purmerend had bedankt, nam hij de beroeping naar Hazerswoude aan; maar werd
van 31 Oct. 1824 tot 20 Maart 1825 nog te Oosthuizen opgehouden door de dijkbreuk
te Durgerdam, 4 Febr. 1825, en de daardoor veroorzaakte overstrooming, zoodat hij
eerst 10 April in zijne tweede gemeente werd bevestigd.
Maar lang kon hij ook hier niet blijven. Na achtereenvolgens voor Alkmaar,
Oudewater, Oudshoorn, Boskoop, Voorburg en Deutichem bedankt te hebben, achtte
hij zich verplicht, Deventer aan te nemen, waar hij 22 October 1826 door zijn
ambtgenoot Ds. Verwijs werd bevestigd.
In de volgende drie jaren werd hij eerst door Utrecht, daarna door 's Gravenhage
geroepen, volgde de laatste roepstem, en werd hier 6 Juni 1830 door Ds. de Willigen
bevestigd, waarna hij 9 Juni zijne intrede deed, en waar hij bleef tot zijnen dood.
Dit overzicht was zeker eene drooge lektuur voor hen, die den overledene niet
hebben gekend, vooral wanneer zij buiten het kerkelijke leven staan. Ik heb het
daarom kort gemaakt, maar toch niet willen weg laten. Dat een jong predikant van
het eene naar het andere dorp verhuist, zoo er aanleiding toe is, was in dien tijd niet
vreemd. Die toestand is in de laatste jaren teruggekeerd. Maar wanneer in den tijd
van acht jaren door zoo vele, ook stadsgemeenten, een predikant wordt beroepen,
moet er toch wel een bijzondere reden voor zijn. Welke was die?
Zij lag in den geest van dien tijd. Nadat de stortvloed der omwenteling ook over
ons vaderland had gewoed, en ook de Hervormde Kerk zich van dien schok had
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hersteld, stonden daarin twee richtingen tegenover elkander: de Kerkelijk Orthodoxe
en de Bijbelsch rechtzinnige. De laatste had verreweg de overhand, vooral in de
steden en onder den beschaafden burgerstand, zoodat bijvoorbeeld te Rotterdam en
's Gravenhage nog maar éen echt orthodox predikant (hier D. Molenaar) werd geduld.
Bijbelen Zendelinggenootschap drukten dien vrijeren geest uit. Van der Palm, Borger,
Dermout, Kist en anderen waren de mannen van hunnen tijd. Met de oude kerkelijke
leerstukken namen zij het zoo nauw niet, zonder die openlijk te bestrijden; maar aan
den Bijbel mocht niet worden geraakt. Ik zelf heb den kalmen en humanen van der
Palm zijn pijp zien breken, omdat een zijner leerlingen het tweede deel van 't boek
Jesaja aan dien profeet en de Openbaring aan den apostel Johannes ontzegde.
In die atmospheer had Moll zijne ernstige en nauwgezette studiën volbracht. Reeds
door zijne doopsgezinde afkomst had hij voor het Calvinisme geene sympathie, al
eigende hij zich eenigszins de leerwijze der gereformeerde kerk, in den geest van
zijn vaderlijken vriend Egeling, toe. Maar bovenal was hij bijbelsch orthodox, en
bleef dit tot zijnen dood toe. Van de nieuwere kritiek heeft hij, zoo ver mij bekend
is, weinig of geen notitie genomen; hij beschouwde haar, naar 't scheen, als een
plaaggeest, naar wien hij liefst niet omkeek; en in de moderne theologie heeft hij
nooit anders kunnen zien dan volslagen ongeloof en Christusverloochening. Hij was
dus ten volle conservatief, maar in den edelsten zin; want van alle polemiek had hij
een afkeer, en ignoreerde liever dan dat hij veroordeelde. Eens dat ik met hem sprak
over eene groote beroering, die ik in onze kerk en geheel de maatschappij voorzag,
was zijn karakteristiek antwoord:
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‘Ik wenschte wel, dat zulke geweldige bewegingen vóor mijne geboorte waren
afgeloopen, of na mijn dood begonnen.’
Ook in zijne liefde tot het huis van Oranje was hij conservatief. De heuchelijke
omwenteling van 1813 vernam hij op reis in eene trekschuit, die eene andere
ontmoette, van boven tot onderen met vlaggen versierd, en waaruit reeds van verre
het ‘Oranje boven!’ hem tegenklonk. Dit maakte zoo diepen indruk op hem, dat,
hoewel hij goed Fransch geleerd had, hij 't zelden of nooit, zelfs tegen Waalsche
broeders sprak. Maar hoe warm zijn hart voor Oranje klopte, hij schroomde niet,
(evenmin als Vader Dermout), tot de vorsten een hoog ernstig woord te spreken,
zooals bij de geloofsbelijdenis der Prinsen en het overreiken van den Huwelijksbijbel
aan Koningin Emma, 8 April 1879.
Wat zijne preeken - of zooals 't toen heette ‘Leerredenen’ betrof, zooals later
Oosterzee, zoo was in onze jeugd van der Palm het model. In den kalm voortgaanden
(Ciceroniaanschen) periodenbouw en den gekuischten kanselstijl, dragen ook die
van Moll dien stempel. Maar al gaat zijne rede, meest tot het verstand gericht, kalm
voort langs de vooraf aangekondigde stations, toch ontbreekt er geen gloed, geen
verheffing en bezieling aan. Slaan wij slechts de ‘Merkwaardigheden uit de
geschiedenis van Jeremia’ open. De schrijver heeft de schandelijke zwakheid van
Koning Zedekia geschetst, die zijn gezag uit handen geeft en den profeet aan zijn lot
overlaat. En nu vervolgt hij: ‘Nu is Jeremia aan zijne vijanden ten prooi gelaten, die
onbeteugeld hun moedwil aan hem koelen! Waarom dan het zwaard niet tegen hem
gebruikt? Of is die doodstraf in hunne schatting niet schandelijk en folterend genoeg?
… Willen zij dien
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prediker slechts tot zwijgen brengen, maar zóo, dat hij buiten hun oog sterven moet?
Hoe dit zij, er is in den voorhof, op het binnenplein der lijfwachten, een regenput,
onbruikbaar door ophooping van slijk en modder. Men sleurt den profeet daar henen;
men grijpt hem aan, en zet hem aan den rand van dat gapende graf. Ware hij daarin
ter neêr gestort, hij zou misschien terstond verpletterd of versmoord zijn. Daarom
laat men hem met touwen neder dalen en in het slijk wegzinken. ‘Dat hij dáar
profeteere, klage, kerme! Het zal ons niet deren en hem niet baten! Wij zijn van den
ongeluksprofeet ontslagen.’ Dus juicht de snoodheid en gaat zegepralende weg, nadat
de kuil met een steen is toegesloten. Verschrikkelijke toestand! In dien onderaardschen
kerker levend begraven, om jammerlijk te vergaan! Hoe onmenschelijk kunnen
menschen handelen!’
Maar ik wil niet verder naschrijven. Bij 't lezen van geheel den bundel speet 't mij
soms, dat Moll niet eens den preektoon heeft afgeschud, om bijbelsche tafereelen te
schetsen.
Voegt men hier nu bij eene zoetvloeiende stem, van nature zwak, maar die hij in
de dagen zijner kracht uitnemend wist te gebruiken, dan kan men begrijpen, dat hij
indertijd onder de uitstekendste redenaars der oude school werd gerekend.
Trouwe hoorders bleven hem dan ook, met persoonlijke gehechtheid, tot het laatst
toe bij. Doch in zijn langdurigen diensttijd veranderde de smaak, verflauwde zijne
stem en verminderde zijn loop; maar de achting der gemeente niet. Zij steunde ook
niet enkel op zijne preeken, maar nog meer op hetgeen hij door zijnen ijver en zijn
invloed voor de gemeente tot stand bracht: want waar vader Moll het wilde en
doorzette, daar vielen hem
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de honderden en duizenden der rijken bij, die hij voor zich en de zijnen niet behoefde.
Zoo had hij een belangrijk aandeel aan de stichting van het Oude Mannen- en
Vrouwen- en het Weeshuis; en met mij en Ds. Huydecoper aan den bouw der
Bethlehemskerk. Maar zijne grootste en blijvende verdienste lag op het gebied van
het Christelijk onderwijs. Hier vooral viel hem algemeen de naam van ‘Vader Moll’
ten deel.
Het tegenwoordige geslacht weet niet, ja! kan er zich geen denkbeeld van maken,
wat zwaren strijd wij voor veertig jaren te strijden hadden voor het vrije onderwijs;
zoodat mij, bij de oprichting der Idiotenschool, tegenover een der machthebbenden
het bittere woord ontviel: ‘Ik vraag slechts dezelfde vrijheid voor eene armenschool,
die ik hebben zou, als ik een bordeel wilde oprichten!’ - Kleine tirannen zijn nog
ondragelijker dan groote. En zoo kostte het ons veel zelfverloochening, om de
plaatselijke schoolcommissie op haar tergend langzame manier te laten beoordeelen:
‘of er aan dusdanige school wel behoefte bestond, en of zij in 't belang der burgerlijke
gemeente was aan te bevelen.’ Kinderachtige bezwaren werden door de kleine
heerschers er tegen opgeworpen: de Idiotenschool zou misschien kinderen, die goed
bij hun verstand waren, verdonkeren of gek maken; de Christelijke school
godsdiensthaat aankweeken!
Moll heeft dien strijd 't eerst gestreden, nadat Groen van Prinsterer reeds het verbod
had gebraveerd. Hij heeft het pleit gewonnen; en van de vier Christelijke scholen is
de laatste tot aandenken daarvan ‘de Moll-school’ genoemd 1. Tot in zijn hoogen
ouderdom zorgde hij voor

1

Hoewel Moll nooit vijandig optrad tegen de zoogenaamde neutrale volksschool, en ook
daarop het godsdienstonderwijs in afzonderlijke uren voorstond, achtte hij dit voor eene
Christelijke opvoeding geheel onvoldoende. Hoofdzakelijk door zijne bemoeiing werd 20
Mei 1844 de Diakoniearmenschool ingewijd; 11 Nov. 1867 de Weeshuisschool (ook voor
andere kinderen toegankelijk); 3 Juni 1873 de Prins-Willemschool en 1 Augustus 1883 de
Mollschool. Hij zelf noemde de laatste echter nooit zoo, maar alleen ‘de vierde school.’
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alle, als voorzitter der schoolregenten, en het was aandoenlijk, hem bij feestelijke
gelegenheden onder zijne kinderen te zien.
Werd hem bij deze en zoovele andere bemoeiingen wel eens eene te groote
doorzettendheid te laste gelegd, het was nooit om eigen eer of voordeel, maar alleen
om der gemeente wil, dat hij zijne inzichten doorzette, en wel tegenspraak, maar
minder goed tegenwerking verdragen kon.
Onder de Haagsche predikanten werd Moll tot de orthodoxen gerekend, en was
dat ook tegenover elke vrijere richting, die van den Bijbel als Gods woord afweek.
Maar wat de kenmerkende leerstukken der oude Gereformeerde kerk betreft, heb ik
wel eens zijne omzichtigheid bewonderd. Eens, - 't was in de eerste jaren, - zeide ik
tot een mijner vrienden: ‘Dat is wel een beetje Mennist!’ en kreeg tot antwoord:
‘Weet ge dan niet, dat zijn vader het was?’ - Want zooals de hoofdigheid van Luther
nog wel eens aan zijne volgelingen verweten wordt, zoo hebben Menno Simons en
zijne aanhangers, door de verdrukking en vervolging, bij strikte waarheidsliefde de
grootste omzichtigheid geleerd.
Wat zijne huiselijke omstandigheden aangaat, eerst als predikant te 's Gravenhage
is hij (16 Juni 1831) gehuwd, en wel met Maria Cornelia Catharina Bonebakker, toen
25 jaren oud. Door hartelijke liefde niet alleen, maar door overeenstemming van
innige vroomheid waren zij aan elkander gehecht, en was het een echt Christelijk
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huisgezin, rijk gezegend, maar ook zwaar beproefd. Zeven kinderen (behalve een
zoontje, dat maar enkele dagen, 1 Dec. 1834-16 Januari 1835, leefde) zijn uit dit
huwelijk geboren. Drie gehuwde dochters moest hij, op rijper leeftijd, verliezen. Drie
zonen, waarvan de oudste geneesheer is te 's Gravenhage, de volgende Directeur van
't krankzinnigengesticht te Utrecht, en de derde zwak van geestvermogens, overleefden
hem, met zijne oudste dochter, Mevrouw Geukama Bakker te Amsterdam.
Bijzonderheden ga ik voorbij, om alleen te zeggen, dat op de treffendste dagen van
zijn leven de man, op 't oog zoo klein en nietig, al de veerkracht ontwikkelde, die
zijn onwrikbaar godsvertrouwen hem schonk.
Daar ook twee dochters van een overleden broeder, na den dood harer moeder bij
hem kwamen inwonen, hebben wij een tijd lang Vader Moll door een talrijk gezin
omringd gezien, maar zagen ook gaande weg dit gezin inkrimpen, zooals 't ouderen
van dagen gaat. Het treffendste was hem het verlies zijner innig geliefde vrouw, die
23 Mei 1864 aan de pokken stierf, 58 jaren oud. Met bevende hand, maar met vrome
onderwerping, is hare ziekte en haar overlijden door hem beschreven.
Maar toen hij nu in het groote huis, waarin hij zoo veel zegen genoten had maar
ook bittere tranen geweend, alleen was overgebleven, verhuisde hij naar een kleiner
ook op de Prinsengracht, maar - zooals hij zelf zeide - wat nader bij zijne laatste
woning, op Eik en Duinen. In zijne aanteekeningen vind ik den laatsten Zondag in
het oude en den eersten in het kleine huis (24 April-1 Mei 1870) met diepen weemoed
aangeteekend.
Toch ging hij voort met ijverig te werken zoolang het voor hem dag was. Niet
enkel nam hij getrouw zijnen dienst waar, en vierde openlijk zijne gedenkdagen, de
Eben
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Haëzers aan zijnen weg, maar waar aan 't krankbed of in het sterfhuis troost noodig
was, of vrienden bijzondere stof tot blijdschap hadden, overal zag men Vader Moll,
en op de schoolfeesten 't liefst.
Maar ook buiten zijn verplichten werkkring was hij gaarne nuttig, en stelde vooral,
reeds door zijne opleiding bij Ds. Kam, in de zending groot belang. Twee malen (in
1846 en 1859) presideerde hij de jaarvergadering van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap. Op de laatste vergadering bewonderde ik zijn takt. Het was
in eene ernstige krisis, de gemoederen waren warm, allen der woorden vol. Moll had
geen zware stem om eene zoo groote vergadering, waar het te wachten was, dat allen
door elkander zouden spreken, in toom te houden. Maar hij begon met te zeggen,
dat hij aan elk, die maar spreken wilde, tien minuten kon toestaan, maar ook niet
langer en niet meer dan eens. Het gevolg was, dat wel velen op de lijst der sprekers
teekenden, maar het kruisvuur van voor en tegen ontbrak, personaliteiten werden
vermeden, en menigeen, daar het noodige al meer dan eens was gezegd, van het
woord afzag, zoodat de vergadering tijdig en ordelijk eindigde.
Toch kon Moll het op den duur niet uithouden in een Genootschap, dat, naar zijne
overtuiging, zijn oorspronkelijk vaandel verlaten had en aan de Modernen was
overgeleverd. In het treurjaar 1864 teekende hij aan: ‘21 Juli vergadering van het
Nederlandsch Zendeling-Genootschap, d a t i k v e r l a t e n m o e t .’
Maar steeds weder vond hij bij de evangelieprediking kracht en troost, in de
eenzaamheid zijner woning alleen door huisbewaarders bediend. Zelfs toen hier de
kinderpreeken werden ingevoerd, deed hij ook daaraan mede. Zijn tachtigsten en
vijf-en-tachtigsten verjaardag vierde hij nog
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met groote opgewektheid, en zag dan zooveel mogelijk al de zijnen bij ‘zijn Jakob’
aan den disch. Ook de belangstelling der gemeente stelde hij op hoogen prijs,
allermeest wanneer men hem wat kwam brengen voor zijne scholen.
Maar daarna dreigde de nacht, - en nog niet de nacht des doods. In 't jaar 1885
begon zijn gezichtsvermogen gaandeweg te verzwakken. In 't volgende jaar kon hij
niet meer lezen, en - zeker het gevolg zijner hooge jaren - niet eens meer leesbaar
schrijven. Toch hield hij zijn dienst nog vol: want met eene verwonderlijke helderheid
van geest en een buitengewoon geheugen, stelde hij zijne toespraken, even methodisch
als vroeger, maar enkel in 't hoofd. Zelfs psalmen, gezangen en doopformulier leerde
hij nog van buiten, en deed alsof hij die voorlas.
Maar ook het gaan viel hem hoe langs zoo moeielijker en 't klimmen bijna
ondoenlijk. ‘Ik moet beginnen met langzamerhand een voet vooruit te zetten en te
schoppen, om van den preekstoel los te komen,’ zeide hij mij.
En zoo moest hij eindelijk besluiten om zijn emeritaat te vragen, dat hem tegen 1
Mei 1888, na een trouwen dienst van 65 1/2 jaar en op negentigjarigen ouderdom
op de meest eervolle wijze werd toegestaan.
Hij bleef echter in alles, wat de gemeente aanging, belangstellen en de
maandvergaderingen van predikanten bijwonen, tot hij ook dit niet meer kon. Het
liefste echter beklom hij nog eens, zoo goed het ging, den kansel. Hij deed ons wel
eens denken aan den wensch van Vader Hinlopen in zijne laatste jaren: ‘Als de
gemeente niet te veel schrikte, zou ik liefst hier sterven.’
Het laatst trad hij op, of liever werd hij door zijn huisbewaarder en den koster den
predikstoel der Bethlehemskerk opgedragen, Zondag 26 Januari 1890. Een
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trouwe hoorder heeft, wat hij sprak, uit 't hoofd opgeschreven, en naar getuigenis
van zijn zoon den Dokter, zoo nauwkeurig mogelijk. Hij begon met de herinnering,
dat hij juist voor zestig jaren op dezen dag het beroep naar den Haag had aangenomen.
Want gedenkdagen, ook zijn kort aanstaanden 92sten verjaardag, verzuimde hij nooit.
Daarop gaf hij als zijn tekst op Hebr. 13 : 8 ‘Jezus Christus is heden en gisteren
dezelfde en in der eeuwigheid.’ Geregeld als altoos ging zijn spreken voort, als hij
den Christus beschouwde ‘in zijn persoon en wezen, - in zijn ambt en werk, - in
macht en trouw, - in zijne liefde en gezindheid tot ons.’ - In deze laatste preek trof
mij vooral de vermaning: ‘Laat ons bij alle verschil in gevoelen toch blijven
vasthouden aan het woord: Een is uw Meester en gij zijt allen broeders. Laat ons hoe
langer zoo meer afzien van alle wetten en stelsels, om alleen te zien op Christus en
alleen te hooren naar zijn woord, dat ons eenmaal zal oordeelen.’ - Zoo bleef hij, al
was 't met enkele orthodoxe vormen, tot in zijn laatste woord bijbelsch theoloog.
Maar nu ook was 't met zijn werkzaam leven gedaan. Aandoenlijk was het, den
stekeblinde te zien zitten, aan vreemde zorg toevertrouwd. Hij gevoelde zich
doorgaans verkouden - eigenlijk eene verzwakte ademhaling, - vermoeid en daardoor
sluimerig, vooral onder 't gehuurde voorlezen. Ons bezoek waardeerde hij hoog, van
de beide oudsten vooral, die veertig jaren lang met hem samen gewerkt en den vrede
bewaard hadden, - elders zoo dikwijls verbroken. - Wie vroeg naar zijn welstand,
hem gaf hij, als zijn vaste levensspreuk, ten antwoord: ‘Niet klagen, maar dragen.’
Er was geen ziekte meer noodig, om de uitgewoonde hutte te doen ineenstorten.
Zacht en kalm ontsliep hij 4 October 1891. Volgens zijn
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uitdrukkelijk verlangen werd op zijn graf niet gesproken. Alleen zijne schoolkinderen,
die hij zoo had lief gehad, zongen er een eenvoudig lied.
Requiescat in pace.
Is men gewoon, achter de levensbeschrijvingen eene opgave te vinden van uitgegeven
werken, die kan hier kort zijn. Vader Moll, die geheel opging in zijne heilige
bediening, heeft maar éen boek geschreven: ‘ Merkwaardigheden uit de
levensgeschiedenis van den profeet Jeremia, in tien leerredenen.’ In 1840 werd het
tweemaal gedrukt, en nog eens in 1851; wel een bewijs, hoe hoog men toen zijn
kanselwerk waardeerde.
Verder is de lijst van uitgegeven brochures, die hij zelf tot 1884 met zijne gewone
nauwkeurigheid bijhield, bijna geheel eene kroniek van zijn evangeliedienst. Wij
vinden daarop al de gedenkdagen van een zoo lang tijdvak.
De titels van al die bijzondere leerredenen en toespraken op te geven, acht ik hier
minder op zijne plaats. Op enkele uitzonderingen na, - bijvoorbeeld ‘Een wachtwoord
in den dienst van het Godsrijk, voor onzen tijd,’ bij gelegenheid van de
jaarvergadering van 't Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1852, - zijn deze
kleinere geschriften alleen van plaatselijk belang, daar zij de stadiën van zijn
evangeliedienst aanwijzen, of de stichting van scholen en gebouwen in de gedachtenis
houden.
En hiermede meen ik, mijn taak te hebben afgedaan, zoo goed ik kon. Ik had ten
minste voor, dat ik de helft van mijn leven met hem dezelfde gemeente diende, en
hem 't naast volgde in leeftijd.
C.E. VAN KOETSVELD.
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Levensbericht van Mr. C.M.J. Willeumier.
Mr. Cornelis Marie Johan Willeumier, den 21sten Juni 1843 te Amsterdam geboren
en aldaar den 31sten Maart 1891 (dus nog vóór dat hij zijn 48ste jaar volbracht had)
overleden, was in alle opzichten eene nobele en tevens beminnelijke figuur.
Zijne maatschappelijke loopbaan was, helaas! kort, maar zoo groot was zijne
werkkracht en zijn ijver en zijne belangstelling in alles wat het algemeen welzijn
kon bevorderen, dat hij in die weinige jaren meer heeft gearbeid en tot stand gebracht
dan vele andere gedurende het dubbele tijdsverloop.
Van kindsaf reeds mocht Willeumier als een toonbeeld van trouwe
plichtsbetrachting en werkzaamheid genoemd worden. Niet weinig heeft de leiding
van zijne ouders (zijn vader J.P. Willeumier, een algemeen geacht man, was Directeur
der te Amsterdam gevestigde Ontvang- en Betaalkas: zijne moeder, Vrouwe
Wilhelmina Maria Geertruide de Waal, de dochter van den Groningschen Hoogleeraar
de Waal) daartoe bijgedragen.
Op de lagere school en vervolgens als leerling vanhet
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Stedelijk Gymnasium (onder het Rectoraat van Kappeyne van de Cappello) deed
Willeumier zich kennen als iemand van een vluggen geest en buitengewonen aanleg
tot studie. In 1861 werd hij als student in de rechten te Amsterdam ingeschreven,
tegelijk met zijnen besten vriend, later zijn zwager, M.W. Jolles, helaas! nog vóór
hem overleden.
Inmiddels had Willeumier zijnen vader verloren en zijne moeder, eene vrouw van
groote begaafdheden en daarbij vol liefde voor hare kinderen, bleef alleen over om
hem met ouderlijke raadgevingen bij te staan. Zij is zonder twijfel op zijne vorming
en geestesrichting van grooten invloed geweest.
In 1864 had ik het voorrecht den jongen student, toen voor de doctoraal-collegiën
ingeschreven, te leeren kennen als een trouw en belangstellend hoorder en die gretig
gebruik maakte van de door mij steeds aangeboden gelegenheid om inlichting te
vragen over het gesprokene en bezwaren daartegen te opperen. Van die wisseling
van gedachten heb ik eene zeer aangename herinnering behouden.
Hoe zeer in dien tijd reeds zijn arbeid werd gewaardeerd, bleek toen in 1866 het
oordeel der Groningsche Faculteit van Rechtsgeleerdheid bekend werd omtrent de
antwoorden ingekomen op de prijsvraag over het Telegraafrecht. Beide ingezonden
verhandelingen (die van Willeumier en die van den Heer C. Asser) werden de
bekroning waardig gekeurd.
Nadat hij zijne prijsverhandeling afzonderlijk had uitgegeven 1, schreef hij tot
verkrijging van den graad van

1

Zij is verschenen te Amsterdam, in 1866, onder den titel: ‘ Het Telegraafrecht’.
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Doctor in de Rechten een academisch proefschrift: ‘ Over eigen gebrek van schepen’,
dat zeker mag worden gerekend onder de beste van die reeks van Amsterdamsche
dissertatiën waarin achtereenvolgens de belangrijkste onderdeelen van het
assurantierecht behandeld zijn.
In 1867 als Advocaat te Amsterdam opgetreden, onderscheidde Willeumier zich
door het streng vasthouden aan den afgelegden eed om geen zaak aan te raden of te
verdedigen die niet volgens zijn overtuiging eene rechtvaardige was. In die dagen
(vóór de invoering der zoogenaamde Procureurswet van 1879) hadden de jonge
advocaten, die niet door toevallige omstandigheden begunstigd werden, weinig of
geene eigen praktijk. Toch vond Willeumier verscheidene malen de gelegenheid, in
belangrijke civiele gedingen als pleiter op te treden.
Het bleek echter, - en zijne liefdevolle Moeder heeft mij bij herhaling daarover
onderhouden, - dat zijn zenuwgestel hem voor dezen werkkring ongeschikt maakte.
De oneerlijkheid van tegenstanders, - de hem, volgens de slechte gewoonte van
enkele pleiters, in den rechtsstrijd wel eens toegevoegde hatelijkheden, - de ongunstige
beslissing van processen, waarin hij zich zeker voelde van zijn goed recht, - dat alles
trok hij zich zoo zeer aan, dat zijne gezondheid daaronder leed.
Toen dus in 1871 mijn Collega Modderman, als opvolger van de Wal, naar Leiden
vertrokken was, en de aandacht van Curatoren van het Athenaeum op Willeumier
viel, aarzelde deze niet zich voor het zoovele vakken omvattende professoraat
beschikbaar te stellen, en op voordracht van Curatoren werd hem door den
Gemeenteraad dit gewichtig ambt toevertrouwd. Strafrecht en strafvordering,
volkenrecht, staathuishoudkunde en statistiek, Encyclopaedie en Philosophie van het
recht, had
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hij te doceeren. Wie duizelt thans niet bij het lezen van deze opsomming?
Aan welk dier vakken van de rechts- en staatswetenschap zou hij het onderwerp
zijner intreêrede ontleenen?
Hij besloot terecht zich niet tot algemeene beschouwingen te bepalen, maar een
bijzonder punt van groot belang te behandelen.
In onze kort te voren opgerichte Revue de Droit International was door
Rolin-Jacquemyns juist het beginsel der onschendbaarheid van den bijzonderen
eigendom ter zee wederom ter sprake gebracht en met kracht verdedigd.
Willeumier voelde zich tot dit schoone beginsel aangetrokken, en wijdde daaraan
zijne op 28 September 1871 uitgesproken inaugureele redevoering 1, die algemeen
een zeer gunstigen indruk heeft gemaakt.
Sedert is de wenschelijkheid der algemeene erkenning van het beginsel bij herhaling
ter sprake gekomen, ook weder in den allerlaatsten tijd. Nieuws valt daarover niets
meer te zeggen. De aanneming van het beginsel zou natuurlijk voor onze reederijen
nadeelig zijn, daar deze thans in de zeeoorlogen, waarbij ons land neutraal blijft, als
gevolg der erkenning van den regel vrij schip vrij goed, een groot aandeel hebben
in het vervoer der goederen, die anders den vrachtvaarders van in den oorlog
gewikkelde staten zouden zijn ten goede gekomen. Maar deze beschouwing behoeft
zeker ons land niet te weerhouden aan het beginsel adhaesie te schenken als de
erkenning door anderen wordt voorgesteld. Ook hechte men niet te veel aan die
andere overweging, dat, hoe meer de nadeelen van den oorlog ook door de burgers

1

De onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee, een eisch van het moderne
volkenrecht. Amsterdam 1871.
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gevoeld worden, des te krachtiger de tegenstand tegen het oorlogvoeren zal worden
en des te eerder de vrede tot stand zal komen.
Over het door Willeumier gegeven onderwijs ben ik niet in staat een oordeel uit
te spreken. Dikwijls echter heb ik van studenten vernomen, dat het stelselmatig en
duidelijk was. Dat het vooral in den eersten tijd hem zwaar moest vallen elk der
verschillende vakken met die volledigheid te doceeren, die van den Hoogleeraar in
een of twee onderdeelen der wetenschap verlangd kan worden, spreekt van zelf.
Strafrecht en strafvordering schijnen al spoedig zijne lievelingsvakken te zijn
geworden.
Merkwaardig was het dat hem, na zijn optreden als Hoogleeraar ook in deze
vakken, de gelegenheid werd gegeven in eene strafzaak als beklaagde zich te
verdedigen en zoodoende de op het collegie van strafvordering gegeven lessen door
een sprekend voorbeeld te illustreeren.
Ik haast mij er bij te voegen, dat niets anders hem was te laste gelegd dan
overtreding der wet op de besmettelijke ziekten van 4 December 1872. Hij had, even als trouwens al zijne ambtgenooten - begrepen, dat de bij die wet aan de hoofden
der scholen opgelegde verplichting om geen kinderen toe te laten die niet met goed
gevolg of meer dan eens gevaccineerd zijn of aan de natuurlijke kinderpokken hebben
geleden, niet op Hoogleeraren konde worden toegepast.
De toenmalige Burgemeester (Mr. den Tex) was van een tegenovergesteld gevoelen
en had tegen Willeumier, toen Voorzitter der orde van Hoogleeraren, proces-verbaal
opgemaakt ter zake van overtreding der voormelde wet.
Voor den Kantonrechter van het Vierde Kanton te
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Amsterdam stond de Hoogleeraar op 29 December 1874 terecht, terwijl daar als
getuige verscheen de Heer S. Katz, toen Doctorandus in de Rechten, die verklaarde
dat hij de lessen van Prof. Willeumier had gevolgd zonder dat hem door dezen een
vaccine-bewijs was afgevraagd, hetgeen ook door den beklaagde werd erkend.
In het Paleis van Justitie van 4 Januari 1875 (No. 1) vindt men de even belangrijke
als geestige pleitrede van Mr. Willeumier, waarin hij, zoowel op grond der
geschiedenis als met het oog op den aard der wetsbepaling het onhoudbare (bijna
zoude ik zeggen: het belachelijke) der vervolging heeft aangetoond. De pleitrede
overlezende vind ik daarin met groot genoegen ter loops het nut der akademische
voordrachten ook voor niet-studenten betoogd, naar aanleiding van de in 1865 en
1866 (toen Willeumier nog student was) door mij gehouden voordrachten over
handels-recht ook voor hoorders uit den handelsstand:
‘Naast de studenten, zoo sprak hij, zaten daar assuradeurs en kooplieden van
verschillenden leeftijd 1. En nu zou de wet van 1872 voortaan zulk Collegie aan Prof.
A. verbieden? Het is immers niet aan te nemen. Juist het groote nut van eene inrichting
van hooger onderwijs in eene handelsstad bestaat hierin, zooals Prof. de Bosch
Kemper zoo uitnemend in zijne bekende brochure heeft betoogd, dat ook personen
van den handelsstand in de gelegenheid worden gesteld, lessen over speciale
onderwerpen van hooger onderwijs bij te wonen, en ik geef U de verzekering, E.A.
Heer, dat, indien wij hier niet zoo overladen waren met vakken, vele

1

Ik mag hierbij aanteekenen, dat ik mij dezer dagen met voldoening heb herinnerd hoe ik in
1865 ook het tegenwoordige Amsterdamsche Gemeenteraadslid Wüste onder mijne hoorders
mocht tellen.
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mijner ambtgenooten met mij het voorbeeld van Prof. Asser zouden willen volgen’
1
.
Het spreekt van zelf, dat ontslag van rechtsvervolging plaats had. Ook de Rechtbank
(in appèl) en de Hooge Raad oordeelden in denzelfden geest.
Omstreeks dezen tijd begon in den Haag de behandeling van het door den Minister
Heemskerk ingediende wetsontwerp tot regeling van het hooger onderwijs. Willeumier
streed in de voorste gelederen van hen die voor ons Athenaeum gelijkstelling met
de Rijks-Universiteiten vroegen en het was vooral met het oog op deze beweging,
dat hij, bij zijn aftreden als Voorzitter der Orde van Hoogleeraren, op 1 October 1875
de merkwaardige rede hield: ‘Eene Bladzijde uit de Geschiedenis van het Athenaeum
Illustre,’ waarin de gedurende het Keizerrijk door de Amsterdamsche Hoogeschool
gevoerde strijd om het bestaan, in levendige kleuren werd geschetst. Dank zij de
volharding der Amsterdamsche professoren gelukte het de instelling in stand te
houden en toen op 2 December 1813, Prof. van Reenen, aan het hoofd der Orde van
Hoogleeraren den Souvereinen Vorst kwam begroeten, had hij het recht te zeggen:
‘Ons Athenaeum heeft onder het Fransch Bestuur zeer veel geleden, maar wij
voorspellen ons onder de regeering van een Hollandsch vorst den bloei daarvan te
zullen zien herleven.’
De hooge waarde van het Athenaeum voor Amsterdam werd vervolgens door
Willeumier in het licht gesteld. Volkomen terecht. En niet minder behoort hierbij in
aanmerking te komen de hooge waarde van Amsterdam,

1

Niet onaardig had Willeumier ook opgemerkt dat, indien de wet ook op het hooger onderwijs
toepasselijk was, dan als hoofd der school eigenlijk de Burgemeester zelf moest worden
aangemerkt.
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centrum van handel en verkeer, voor eene inrichting van hooger onderwijs.
Willeumier bepaalde zich niet tot het uitspreken dier historische redevoering. Dat
de wet van 28 April 1876 het Gemeentebestuur van Amsterdam in de gelegenheid
heeft gesteld het Athenaeum tot eene Universiteit te verheffen, heeft men zeker voor
een deel aan de ijverige bemoeiingen van Willeumier te danken 1. Levendig herinner
ik mij nog zijne vreugde toen de wet was aangenomen en door den Koning
bekrachtigd.
Men moet vooral deze retroacta niet uit het oog verliezen als men een billijk oordeel
wil vellen over de door Willeumier bij de reorganisatie onzer Hoogeschool gevolgde
gedragslijn. Zij die het toen gebeurde alleen zouden willen beoordeelen naar
aanleiding van zijne in 1877 geschreven brochure 1 zonder op het voorafgegane te
letten, zouden allicht mistasten.
De bepaling der nieuwe Gemeente-Verordening, volgens welke aan alle
Hoogleeraren ontslag werd verleend, voor zoover hun niet eene herbenoeming ten
deel viel, was door Willeumier krachtig bestreden en toen men van die bepaling
gebruik wilde maken om hem zonder voorafgegane raadpleging slechts in twee van
zijne vele vroegere vakken het onderwijs op te dragen - namelijk encyclopaedie en
philosophie van het recht - welke vakken minder dan strafrecht en strafvordering in
zijn smaak vielen, - deed dit eene verbittering ontstaan, die op zijn besluit om de
benoeming niet aan te nemen, en de motiveering daarvan, zeker niet zonder invloed
is gebleven.
Aan wien de schuld van het toen gebeurde? Thans,

1
1

De Reorganisatie van het Athenaeum te Amsterdam, Afscheidswoord door Mr. C.M.J.
Willeumier, Amsterdam 1877.
De Reorganisatie van het Athenaeum te Amsterdam, Afscheidswoord door Mr. C.M.J.
Willeumier, Amsterdam 1877.
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nu zoovele jaren verloopen zijn, is het beste, den strijd, die een eenigzins persoonlijk
karakter had aangenomen, te laten rusten. Wel wil ik zeggen dat ik, in den aanvang
der zomervacantie van 1877, door W. geraadpleegd, hem het schrijven der brochure
had ontraden en dus zeer was teleurgesteld toen ik, in September van eene
buitenlandsche reis teruggekeerd, het Afscheidswoord ontving. Dit neemt echter niet
weg dat ik ook de wijze, waarop Willeumier behandeld is, niet heb kunnen
goedkeuren. Ware ik over de zaak geraadpleegd, ik zoude zeker hebben te kennen
gegeven dat men den man, die tot dusverre genoodzaakt was geweest in zoovele
vakken onderwijs te geven, nu niet tegen zijn wil het onderwijs moest trachten op te
dringen in twee dier vakken, waarvoor hij zelf verklaarde niet de geschikte
persoonlijkheid te zijn, terwijl hij daarentegen twee andere vakken verkoos, waaraan
hij verklaard en getoond had zich meer speciaal te willen wijden.
Wat hiervan zij, W. trok zich in 1877 uit het onderwijs terug. Wederom
ingeschreven als Advocaat, werd hij weldra benoemd tot plaatsvervangend rechter
in de Arrondissements-Rechtbank alhier en later ook tot lid van den Gemeenteraad
en van de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen. Inmiddels had hij, met de
fierheid de hem eigen was, het wachtgeld als niet-herbenoemd Hoogleeraar (ƒ2500
's jaars gedurende 5 jaren) waarop de verordening hem recht gaf, aan de
Universiteits-Bibliotheek afgestaan.
Zij die wellicht gemeend hadden dat hij in den Gemeenteraad, gedachtig aan het
in 1877 tusschen hem en het Dagelijksch Bestuur voorgevallene, zich bij de oppositie
quand même zoude aansluiten, hadden getoond zijn edel karakter niet te kennen.
Zonder wrok, maar met groote zelfstandigheid en onpartijdigheid de belangen der
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burgerij behartigend, ijverig werkzaam in vele Commissien, als flink spreker
uitmuntend in het debat, behoorde hij weldra tot de invloedrijke leden van den Raad;
het was dan ook niet te verwonderen, dat men hem in 1889 tot Wethouder koos,
welke benoeming hij echter niet heeft aangenomen. - Wat vooral opmerking verdient,
is dat W. in den Raad geene gelegenheid ongebruikt liet om voor de belangen der
Universiteit eene lans te breken. Hij toonde steeds, dat toen hij voor haar gestreden
had, het hem niet om zijn persoon, maar om de goede zaak te doen was geweest.
De wijze, waarop hij in verscheidene andere openbare betrekkingen zich nuttig
maakte, bewees ditzelfde.
Vooral ook als rechtsgeleerd lid van den Geneeskundigen Raad van Noord-Holland
heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Belangrijk zijn de rapporten door hem aan
dien Raad uitgebracht, in 1880 met de Heeren W. Stoeder en Dr. J. Teixeira de Mattos
over het bestaande recht en het jus constituendum betreffende de zoogenaamde
‘geheime geneesmiddelen’; - in 1882 met Dr. J. Teixeira de Mattos, over de artikelen
van het nieuwe Strafwetboek die voor de geneeskundigen van belang zijn; - terwijl
hij ook als lid eener bijzondere Commissie uit den Geneeskundigen Raad heeft
medegewerkt tot het uitbrengen van twee merkwaardige verslagen over de
bewaarscholen in Noord-Holland.
Als lid en Voorzitter der Plaatselijke Schoolcommissie (later Commissie van
Toezicht op het lager onderwijs) en als lid der Commissie van Administratie (later
Collegie van Regenten) van de Gevangenissen te Amsterdam is W. mede hoogst
nuttig werkzaam geweest, terwijl hij onderscheidene jaren na elkander in de
examen-commissie voor het middelbaar onderwijs heeft zitting gehad.
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Eindelijk zij nog vermeld, dat W. onderscheidene jaren voorzitter is geweest van het
Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen en als zoodanig
ook heeft deel genomen aan het in November 1885 te Rome gehouden internationale
gevangenis-congres. Van zijne reis daarheen en de door hem bijgewoonde
vergaderingen en bezochte merkwaardigheden op strafrechtelijk gebied heeft W.
verslag gegeven in zijne op 13 Mei 1886 gehouden toespraak ter opening der
jaarlijksche Algemeene Vergadering van het Genootschap en in een artikel in het
Tijdschrift Themis (Deel LI, 1890). Dit laatste opstel is rijk aan bijzonderheden van
allerlei aard op het gebied van het gevangeniswezen.
Nog veel zoude ik hieraan kunnen toevoegen omtrent het openbare leven van den
ons zoo vroeg ontvallen man. Overal waar hij optrad om eenig algemeen belang te
bevorderen, deed hij het met hart en ziel; - en waar het gold zijne
lievelingsdenkbeelden tegen aanvallers te verdedigen, geschiedde dit meestal met
eene warmte, die blijk gaf van zijne vaste overtuiging, maar waardoor hij zich nimmer
liet verleiden tot voor tegenstanders krenkende uitingen.
Deze regelen werden door mij geschreven weinige uren na de verwerping door
den Amsterdamschen Gemeenteraad van een voorstel tot opheffing der Universiteit.
Hoe zou Willeumier gejuicht hebben indien hij deze verwerping met overgroote
meerderheid van stemmen had bijgewoond, - hij die nog weinige jaren vóór zijnen
dood in de ‘Vragen des Tijds’ van 1888, tegenover den Leidschen Hoogleeraar van
Geer het recht van bestaan dier Universiteit op zoo krachtige wijze verdedigd had!
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Het is hier de plaats niet om te schetsen wat Willeumier voor zijne liefhebbende gade
1
en kinderen, voor zijne betrekkingen en vrienden geweest is. Bitter was aller smart,
toen zij hem, op zoo jeugdigen leeftijd, zagen heengaan.
Amsterdam, 29 Maart 1893.
T.M.C. ASSER.

1

In September 1876 was Willeumier in het huwelijk getreden met Mejuffrouw Anna Spengler,
wier fijn beschaafde geest en liefdevol gemoed hem in den strijd des levens een
onwaardeerbare steun is geweest.
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Levensbericht van Paulus du Rieu Jr.
Een jong en nuttig leven is voorbijgegaan. Slechts voor weinigen, die hij diende, met
nauwgezette hulpvaardigheid, was het leven van Paulus du Rieu Jr. van groote
beteekenis.
Twintig jaar geleden kwam ik met hem als knaap in aanraking, den oogappel zijner
moeder, het eenig kind uit een tweede huwelijk van Mr. Paulus du Rieu met Jacomina
Mispelblom Beyer. In het gezin dezer ouders, kinderen van wijlen den Burgemeester
du Rieu, hoofd der sinds den tijd der refugiés bestaande zaak van handelaren in wol,
werd Paulus grootgebracht.
Der ouderen zorg was teer voor den knaap, die steeds nauwlettend moest worden
gageslagen, daar zijn gestel niet tot de sterkste behoorde.
Gemeenschappelijke belangen met Mevrouw, destijds regentes van het Heilige
Geest of Arme wees- en kinderhuis, en met Mijnheer du Rieu, medecommissaris van
het Stedelijk Museum, brachten mij steeds meer ook met den jongen in aanraking,
die als oudere tijdgenoot mijner kinderen mij niet onbekend was.
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Regelmatig, zonder uitstekende jongenstalenten of gebreken, groeide Paulus langs
de lagere school en de gymnasiale studiën op tot student in de rechten. Onbesproken
evenmin tot zijn voor- als tot zijn nadeel, deed hij 12 Juli 1880 zijn candidaatsexamen.
Na dien tijd kwamen wij herhaalde malen bij elkander, dan was hij met mij
werkzaam om de nieuwe uitgave van den catalogus van het Gemeentemuseum te
bewerken, maar vooral om den ontredderden inboedel van prenten en kaarten en
portretten, die op het archief bewaard werden, schoon te maken, te herstellen, te
ordenen en te beschrijven, kortom uit dien chaos een atlas samen te stellen, verdeeld
over drie hoofddeelen, Topographie, Geschiedenis en Portretten met betrekking tot
Leiden.
In 1880 verscheen de lijst der Portretten, 1882 der Historieprenten en Topographie,
in 1886 de nieuwe catalogus omvattende alles wat tot op dien tijd was ingekomen.
20 Mei 1883 overleed de vader, die sinds 1879 lid der commissie voor het Stedelijk
Museum geweest was. Zonder twijfel was het voorbeeld van den vader van grooten
invloed op zijn zoon, hij bracht hem tot mij en bevorderde zooveel hij kon zijn liefde
voor de bezigheden aan het Stedelijk Museum verbonden. Zijn ijver werd door hem
met geschenken geprikkeld en hij zag in hem den toekomstigen archivaris.
Onderhandelingen werden door hem aangeknoopt om de uitbreiding van het Museum
mogelijk te maken, en hij deed, met het oog op zijn zoon een aanbieding aan den
eigenaar ten einde het belendende pand van de oude Lakenhal aan te koopen.
Paulus zou dan de bovenkamers als studeerkamers ontvangen, en in den
uitgestrekten tuin zou gelegenheid
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zijn voor archief en kunstzaal, doch hij stierf, en in den aanvang van 1885 de
archivaris Jhr. Rammelman Elzevier.
Thans zou over de toekomst van den jongen du Rieu beslist worden. Onder de
sollicitanten naar de opengevallen betrekking, waren Mr. Charles Dozy en hij, beiden
Leidenaren van geboorte en familie en van beiden was hun liefde tot de stad hunner
geboorte en hunner werkzaamheid op het gebied van haar verleden bekend.
De Meester in de Rechten ontving de betrekking Mei 1886.
Du Rieu werd hierdoor niet uit het veld geslagen, krachtdadig bleef hij ten
voordeele van het Museum werken en verzamelen. In October van hetzelfde jaar
werd hij op voordracht der commissie van beheer aangesteld als conservator van het
Museum, als bijstand van den secretaris-penningmeester.
Ongeveer een jaar lang schreef hij de notulen en regelde alles, wat op het Museum
betrekking had.
Inmiddels kocht hij het pand naast het Museum aan, ten einde het voor de stad te
bewaren en bracht de onderhandelingen die met zijns vaders dood met de eigenaren
waren onderbroken tot een goed einde. De catalogus, in 1886 voltooid, legde hem
den plicht op alles op nieuw te nummeren en van étiquetten te voorzien.
In korten tijd was dit werk verricht. Zijn methodisch nauwgezet en nauwkeurig
werken deed hem ten einde toe al dezen arbeid geregeld verrichten. Zijn laatste werk
was het verzenden der presentexemplaren van het verslag van 1891, en het houden
van het fiscaat.
Wat hij deed voor het Stedelijk Museum deed hij ook als toegevoegd lid van de
Commissie voor de Geschiedenis der Waalsche kerken. Hij nam aan de
werkzaamheden deel,
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correspondeerde met de leden of met de predikanten in verschillende deelen van
Europa, en werkte mede aan de uitgaven harer geschriften. Zoo bijvoorbeeld aan den
‘ Catalogue de la Bibliothèque Wallonne’ aan de correctie van het bulletin der
Commission de l'Histoire, waarvoor hij de copie gereed maakte en de tabellen; aan
de uitgave van de Articles synodaux door de commissie ondernomen, inhoudende
de besluiten der Waalsche synoden, waarvan het officieele handschrift zeer veel te
wenschen overliet, zoowel in taal als in het spellen der eigennamen, ook hiervan
maakte hij de copie gereed, menige bladzijde heeft hij overgeschreven en eene
alphabetische lijst aan het werk toegevoegd. Een lijvig boekdeel was bijna afgewerkt
toen hij de laatste verbeteringen aanbracht.
Ging hij sinds het overlijden zijner moeder in 1887 des winters voor herstel van
gezondheid naar het Zuiden van Frankrijk, een koffer met de op de commissie
betrekking hebbende stukken was zijn reisgezel.
Hoezeer hij in die commissie betreurd wordt zullen andere meer bevoegden
getuigen, doch zeker gold het ook hier: nimmer zag hij op tegen den zoo hoogst
noodigen en door sommigen zoo slecht verrichten arbeid, van sorteeren,
inventariseeren, schikken, in registers brengen, beschrijven van oogenschijnlijk
nietige zaken; wat hij deed was netjes, met flinke hand geschreven, goed
geformuleerd, terstond geschikt voor de pers, kortom onberispelijk.
Geen woorden maar daden, geen fraaie verslagen over een nieuw ingekomen
voorwerp in het Stedelijk Museum maar een lijst, een nummer en een étiquet.
Vele malen stond hij ook zijn oom Dr. W.N. du Rieu ter zijde waar het gold
Leidsche zaken of Waalsche te regelen of te bewerken. Zoo hielp hij aan het tweede
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supplement op het repertorium der geschiedenis dat in 1884 verscheen, en over
1870-1880 liep. Hij ordende, plaatste en nummerde de Waalsche Bibliotheek, eerst
op de Breêstraat naast de kerk en later, nauwelijks in het land in Juni teruggekeerd,
op het Walenweeshuis.
Het spreekt wel van zelf, dat niet velen dezen man in zijn gangen nagingen. Maar
dat hij toch door al deze bezigheden voor menigeen een raadsman was en zeker niet
voor de minst ontwikkelden onder ons zou blijken. Hij werd in 1887 lid van het
Friesch Genootschap en in 1889 door de leden der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde tot hun medelid benoemd, eene benoeming, die hij zeer waardeerde,
doch waarvan hij weinig heeft genoten. Slechts den vacantietijd tot Kerstmis was hij
in de laatste jaren in Leiden en in November en December kwam hij weinig
buitenshuis.
Toeschietelijk was hij niet, hij maakte zich weinig vrienden, en schonk zelden zijn
vertrouwen.
Onder hen die hem bijzonder kenden behoorden zijn oom Willem en ik. Kort voor
zijn dood (een hevige aanval van zijn teringlijden maakte een einde aan zijn leven),
maakte hij zijn testament waarin hij ons beiden benoemde om zijn zaken te regelen.
Veel liefde spreekt er uit zijne beschikkingen voor familie, huisgenooten en de
stad zijner inwoning. Met kostbare voorwerpen, waaronder een zilveren
broederschapsblazoen, werd het Stedelijk Museum verrijkt, en een som gelds vermaakt
aan de Gemeente om aankoopen voor het Museum te vergemakkelijken.
Hulde aan dien nauwgezetten werkzamen lijder, die zijn tijd immer over had waar
het gold bevordering van het heil van de gemeente zijner inwoning, waar hij in
verschillende commissiën werkzaam was.
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Een voorbeeld van nauwgezetheid, een hartelijk vriend voor hen die hem kenden,
een steun voor familieleden, die alles wat hij deed, deed voor de zaak, in den ruimsten
zin des woords, pro deo.
Zijn naam zal in de geschiedenis van Leiden en der Waalsche Gemeente met eere
genoemd blijven.
Hij stierf op 33-jarigen leeftijd den 10en November 1892.
Dr. W. PLEYTE.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

157

Levensbericht van Mr. C.H.B. Boot.
Nu ik mij nederzet om in enkele trekken het leven te schetsen van den man, die
gedurende bijna veertig jaren onder de leden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde eene eereplaats heeft ingenomen, komt over mij datzelfde gevoel van
vredige rust, dat mij steeds heeft bezield, zoo dikwijls ik onder verschillende
omstandigheden het voorrecht had met hem in betrekking te komen.
Toen ik, het maatschappelijk leven intredende, eenige jaren onder zijne leiding
mocht werkzaam zijn, heb ik mij reeds van dat gevoel verklaring trachten te geven,
en toen, even als later, heb ik gemeend deze verklaring alleen te kunnen vinden in
de groote harmonie, welke, voorzeker als natuurlijk gevolg van aanleg en karakter
maar ook door uitwendige omstandigheden in hooge mate bevorderd, kenmerkend
tusschen zijn leven en werken bestond.
Den 15en September 1813, in den tijd dus, waarin, na de woelingen van het einde der
vorige en het begin
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dezer eeuw ons Vaderland zijn onafhankelijk volksbestaan herkrijgen en tevens de
behoefte aan rust op staatkundig en maatschappelijk gebied te over bevredigd zou
zien, werd Cornelis Hendrik Boudewijn Boot geboren te Arnhem, waar zijn vader
Johannes Cornelis Boot reeds gedurende vele jaren predikant was der Nederlandsch
Hervormde Gemeente.
Toen een half jaar na zijne geboorte zijne moeder, Vrouwe Boudewina Donker
Curtius, overleed, werd de opvoeding van het jeugdig knaapje toevertrouwd aan de
zuster zijner moeder, die, zelve kinderloos, hem het gemis der trouwe moederzorg
in de ruimste mate wist te vergoeden.
Indien de kunst der opvoeding voor een groot deel gezocht moet worden in de
zorg om van hen, wier eigen wil het leven nog niet richten of besturen kan, toch den
eigen aanleg te leeren kennen, ten einde op jeugdigen leeftijd het goede daarin tot
ontwikkeling te brengen, inzonderheid ook door het weren van met dien aanleg
strijdende invloeden, en indien bij de opvoeding dan ook slechts van vrijheid aan de
eene, liefde aan de andere zijde sprake kan zijn, dan mag wel de opvoeding, welke
Boot bij zijne pleegouders van Kessel-Donker Curtius te 's Gravenhage genoot, eene
voortreffelijke genoemd worden. Daaraan dankte hij - en met het klimmen zijner
jaren zag hij hierop met altijd grootere dankbaarheid terug - de herinnering aan eene
gelukkige jeugd, zooals deze aan een ieder, wien ze ten deel mocht vallen, in steeds
vriendelijker licht verschijnt, naarmate de tijd met zijn, ook onder de beste
omstandigheden, veelal zorgvol heden en ongewisse toekomst, verder daarvan
verwijdert.
Hoe onbezorgd echter het eerste tijdperk zijns levens werd doorgebracht, indrukken
werden daarin verkregen,
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welke blijvende vrucht voor hem zouden opleveren. Al moge de Departementale
School der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke hij van zijn 7e tot zijn 12e
jaar bezocht, in hem niet den meest zitvasten en meest ijverigen scholier hebben
gevonden, reeds in die jaren, maar inzonderheid toen daarna de Latijnsche School
hem onder hare leerlingen telde, werd door eene allergelukkigste samenwerking van
huisgezin en school in hem gewekt die ontvankelijkheid van gemoed, die kalme
opgeruimdheid, die zucht naar orde en die liefde tot studie, welke voor hem de waarde
van het leven zoozeer hebben verhoogd. Het onderwijs van den conrector Bax en
dat van den rector Kappeyne van de Coppello vond in zijnen gelukkigen aanleg den
meest vruchtbaren bodem. Door laatstgenoemde inzonderheid mocht hij den
machtigen invloed ervaren, die in het schoonste ontwikkelingstijdperk des levens op
het voor alle indrukken nog zoo vatbaar gemoed wordt uitgeoefend door de gedurige
aanraking met eenen geest, rijk, niet door aangeleerde en voor ieder verkrijgbare
kennis alleen, maar bovenal door de uitnemendste eigenschappen van verstand en
hart, en daardoor van zelf aangewezen om als leidsman en leeraar anderen tot hooger
standpunt op te voeren. Het streven naar het αιεν αριστευειν, και υπειροχον εμμεναι
αλλων’ was voor Boot de vrucht van een vijfjarig verblijf aan de Palladis Haganae
Sedes, die hij, na primus te zijn geweest in alle doorgeloopen klassen en overwinnaar
in schier elken om prijzen gevoerden kampstrijd, op 17-jarigen leeftijd verliet om
zich als student aan de Leidsche Hoogeschool te doen inschrijven.
Welk vak - dat der rechten of der letteren - aldaar het vak zijner keuze zijn zoude,
mocht wel geen oogenblik twijfelachtig heeten.
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Het werd als van zelf aangewezen door het verkeer in den familiekring, waarvan zijn
grootvader Mr. Boudewijn Donker Curtius, de President van het Hooggerechtshof,
het middelpunt uitmaakte 1 en waarin hij voortdurend in aanraking kwam met zijne
ooms, de broeders Willem en Dirk Donker Curtius, destijds reeds rechtsgeleerden
van naam, en met zijne neven, die allen de Hoogeschool te Leiden bezochten of reeds
bezocht hadden.
De studie der letteren zou echter, ook waar de rechtswetenschap als hoofdvak
beoefend werd, niet op den achtergrond geraken. In Leiden zou hij den voortdurenden
omgang genieten met zijn eenigen, twee jaar ouderen broeder Johannes Cornellus
Gerardus Boot, die, na zijne opvoeding te Arnhem ten huize zijns vaders te hebben
genoten, ter zelfder tijd als student het Athenaeum te Deventer voor de Academia
Lugduno Batava verwisselde.
Welke beteekenis deze omstandigheid voor den jongeren broeder met het oog op
diens studie en verdere vorming moest hebben, behoeft hier wel niet te worden
aangeduid; immers allen, wien wetenschap en letteren ter harte gaan, achten zich
gelukkig nog steeds te mogen waardeeren de helderheid van geest, den opgewekten
levenszin en den rijken schat van kennis van den nu 82 jarigen secretaris der Academie
van Wetenschappen, bij wiens nog altijd frissche werkkracht en altijd verjongde
werklust wel het allerminst en anders dan κατ αντιφρασιν passen de epitheta van
‘oud’ en

1

Dat de beoefening der letteren in dien familiekring overigens niet werd verwaarloosd moge
o.a. hieruit blijken, dat genoemde Mr. B. Donker Curtius later als schrijver erkend werd van
het Legaat van Gilles Blasius Stern, een boekje, in 1784, te 's Hertogenbosch naamloos
uitgegeven.
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‘rustend’ welke officieel reeds een 12 tal jaren zijn verbonden aan zijn zoo wel
verworven en hem nog steeds omnium consensu verleenden hoogleeraarstitel.
Mocht de gescheiden opvoeding beide broeders niet geheel van elkander hebben
vervreemd, door den bij de toenmalige middelen van verkeer betrekkelijk nog grooten
afstand tusschen 's Gravenhage en Arnhem hadden tot dien tijd hunne ontmoetingen
zich grootendeels bepaald tot de vacantiedagen en tot enkele buitengewone
gelegenheden, als de gouden bruiloft hunner grootouders en een reis in gezelschap
van hunnen Vader door België ondernomen.
Een voortdurend samenzijn deed voor de veelzijdigheid van beider ontwikkeling
groote verwachting koesteren en die verwachting werd ten volle bewaarheid.
‘Een eenig broeder!.… o, wat zin
Sluit niet dit tweetal woorden in!’

dus uit zich onze Boot in een gedicht, waarin hij later zijnen ouderen broeder, bij
diens bevordering tot doctor in de letteren en rechten dank zegt, voor het hem gegeven
voorbeeld en voor den steun, hem bij de richting, zijner studiën op zoo uitgebreide
wijze verleend.
Wel had zich in den eersten tijd eene nieuwe scheiding doen vreezen, toen die
oudere broeder zich aansloot bij de Leidsche jagers en dit hem, den nauwelijks 17
jarigen jongeling - wat hij zijnen pleegouders als groote, maar ook als eenige grief
placht aan te rekenen - beslist geweigerd werd. Doch die scheiding, welke hij door
een uitstapje naar Brabant nog trachtte te verkorten, was gelukkig niet van langen
duur. Toen de uitgetrokken studenten in September 1831 tot hunne Alma Mater
teruggekeerd waren en het door den hoogleeraar van Hengel bij zijn welkomstgroet
op nieuw gewekt enthu-
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siasme zich genoeg geuit had in de feestelijkheden, waarmede hun vreugdevolle
intocht binnen Leiden's veste gepaard ging, werd door beide broeders Boot in hun
samenwonen en samenwerken een band gevormd, zóó nauw en hecht als slechts
zelden broeders verbindt. Die band werd nog sterker toen zij, in 1834 plotseling aan
het sterfbed van hunnen Vader geroepen, de waarde hunner onderlinge gehechtheid
in hare volle beteekenis leerden kennen.
In het volgend jaar werd het besluit ten uitvoer gebracht om hun verblijf van Leiden
naar Wassenaar over te brengen, ten einde, alvorens hunne wegen zich zouden
scheiden, in de kalme natuur eenigen tijd met elkander in gestadige
gedachtenwisseling te kunnen doorbrengen en tevens, buiten den invloed van het
aan afwisseling dikwijls te rijke studentenleven, hunne reeds ver gevorderde studiën
te kunnen voleinden. En hoe eervol door onzen doctorandus die studiën voleind
werden, hoe gelukkig hij het vak zijner keuze beoefend had, zonder daarbij de
klassieke letteren op den achtergrond te stellen, daarvan werd wel het beste bewijs
gegeven door het proefschrift: ‘ de actionum natura et objecto’ waarmede Boot zich
den 19den December 1835 summa cum laude den doctorstitel in het Romeinsch en
hedendaagsch recht zag toegekend.
Trouwens van den ernst zoowel als van de richting zijner studiën was reeds vroeger
in het openbaar gebleken. Den 8en Februari 1834, op den dies natalis der Leidsche
Hoogeschool, was de naam C.H.B. Boot bekend gemaakt als die van den gelukkigen
winnaar in den kampstrijd waartoe de Senaat dier Hoogeschool had opgeroepen door
het uitschrijven der Prijsvraag:
‘Postulat ordo jurisconsultorum commentationem de
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jure postliminii, ita ut simul exponantur aut illustrentur difficiliora juris Romani loca
huc pertinentia.’
Beide studiën, het met zooveel talent verdedigd Specimen juridicum inaugurale
en de met de gouden medaille bekroonde Commentatio de jure postliminii Romanorum
gaven blijk zoowel van goede methode van onderzoek als van grondige kennis van
het staatkundig en maatschappelijk leven der oude wereld.
Hij had daarin getoond steeds te willen doordringen tot de rechtsbeginselen,
waarvan wet- en rechtsregel slechts als uitingen moeten beschouwd worden. Daarvoor
had hij aan de hand van geschiedschrijvers en rechtsgeleerden de ontwikkeling der
behandelde instituten in het Romeinsche rechtsleven nagegaan, tevens op den invloed
lettende, welke op die ontwikkeling reeds door andere volken, met name door die
van Griekenland, was uit geoefend. Zooveel mogelijk had hij daarbij getracht zich
uit de oorspronkelijke bronnen een zelfstandig oordeel te vormen. Daaromtrent zegt
hij in het voorbericht zijner commentatio: ‘Varii, quatenus hanc materiam attingunt,
mihi perlegendi fuerunt auctores; praesertim antiquiores interpretes in meas partes
vocavi, quum recentiores in illorum verba jurasse magis quam meliora de hoc
argumento protulisse videntur; ita tamen adhibui, ut non quo major interpretis fama
eo etiam majorem ei fidem haberem, majoremve tribuerem auctoritatem, verum
magis argumentorum quam auctorum rationem habendam esse putarem.’
Van zijne zucht om bij voor hem niet opgeloste vraagstukken zich liever te houden
aan het: ‘suo ordine argumenta disponere quam materiam qua poterat cura pertractare’
geeft hij verder in zijn academisch proefschrift met bescheidenheid rekenschap in
de volgende woorden:
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‘neque tamen idcirco pluribus me excusare conabor, quum nemini non, experientia
docto, notum sit, adolescentem, virium teniitatis sibi conscium, abhorrere ab opere
Herculeo, illumque semper esse perridiculum quicumque Icari ad instar, niti studeat
pennis ceratis.’
Wat echter ook nog aan zijn jeugdig streven moge ontbroken hebben, in zeer ruime
mate mocht hij voor zijn arbeid den lof inoogsten van allen, op wier oordeel hij prijs
stelde, en wel in de eerste plaats dien van zijnen leermeester en promotor, den
hoogleeraar van Assen, een lof, waarvan men niet wist of hij meer gold den kundigen
jurist dan wel den uitmuntenden litterator die, zijne gedachten uitdrukkende met
groote ‘elegantia styli’ tevens met bijzondere duidelijkheid en klaarheid de moeielijke
stof had weten te bewerken, door hem ter behandeling gekozen.
Zelden voorzeker werd een maatschappelijke loopbaan onder gunstiger auspiciën
aangevangen dan die, waaronder C.H.B. Boot de zijne zou mogen beginnen. Na
zulke even gelukkige als vruchtbare studiejaren mocht men hem eenen levensloop
voorspellen, die grootendeels zou gaan langs zelf gekozen paden.
Scheen aanvankelijk de rechtspraktijk te 's Gravenhage, waar hij opnieuw in het
huis zijner pleegouders terugkeerde, de aangewezen weg te zullen zijn, de balie,
waartoe hij, na zijne beëediging voor het Hooggerechtshof op 28 December 1835,
toetrad, zou hem niet lang onder hare leden stellen.
Hoewel hij het voor een jong advokaat zeldzaam geluk had van reeds spoedig te
kunnen optreden ook in belangrijke rechtszaken, hem door zijn oom mr. Dirk Donker
Curtius toevertrouwd, een vaste werkkring, waarbij anders dan in de
advocaten-praktijk de bezig-
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heden elkander met minder emotie meer regelmatig zouden opvolgen en waarbij
hem tevens voor vrije studie voldoende tijd zou gelaten worden, scheen meer geëigend
voor zijn aanleg en zijne neigingen.
De invoering der nieuwe rechterlijke organisatie van 1 October 1838 zou hem,
geheel overeenkomstig zijn wensch, tot zoodanigen werkkring roepen. Als
substituut-officier benoemd bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, trad
hij in den dienst van het Openbaar Ministerie en, door een samenloop van voor hem
gunstige omstandigheden reeds op 32-jarigen leeftijd tot officier van justitie bij
dezelfde rechtbank bevorderd, bleef hij ruim zestien jaar aan dien dienst verbonden.
Voor hem had de benoeming tot substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank
te Amsterdam nog eene andere en hoogere waarde, daar zij het tijdstip verhaastte,
waarop het huwelijk den band zou bevestigen, die hem reeds langer dan een jaar
hield verbonden aan de dochter van Amsterdam's toenmaligen burgemeester Mr.
W.D. Cramer. Onder de groote voorrechten, waaraan het leven van Boot zoo rijk
was, mocht stellig die verbintenis, welke zoo beslissenden invloed op zijne toekomst
uitoefende, wel het hoogst worden gesteld. Immers, als zijn loopbaan geheel
beantwoord heeft aan de verwachtingen daarvan gekoesterd, als hem gelegenheid
gegeven werd tot volkomen ontwikkeling zijner vele gaven van geest en hart, dan
mocht hij dit mede en voor een groot deel danken aan haar, die hem de dagelijksche
zorgen en lasten des levens steeds wist licht te maken, die als trouwe gade en
liefdevolle moeder zijner kinderen hem de kracht en de warmte van den huisselijken
kring steeds wist te doen gevoelen, en die, zoo zij geroepen werd hem in het openbaar
leven ter zijde
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te staan, den glans der oud-hollandsche vrouwelijke deugden van eenvoud en fierheid
ook buiten den drempel der echtelijke woning wist te verspreiden.
Voorzeker, toen Boot den 22en November 1888, omringd door kinderen en
kleinkinderen, zijn gouden huwelijksfeest mocht vieren, kon door allen, die van verre
of van nabij getuigen waren geweest van de steeds inniger verhouding, welke tot in
den avond huns levens tusschen de beide echtgenooten bestond, verklaard worden,
dat het hun geschonken voorrecht met te grooter voldoening kon worden genoten,
naarmate het van beide zijden verkregen was niet enkel door de zucht om zelf gelukkig
te worden, maar bovenal door die om elkander gelukkig te maken.
Stelde het leven in Amsterdam, zoo door zijn ambtelijken werkkring als door de
omgeving, waarin hij zich door zijn huwelijk geplaatst zag, aan Boot hooge eischen,
aan de andere zijde - gelijk het dit steeds deed en nog doet aan een ieder, die aan dat
door traditiën en groote verscheidenheid zoo eigenaardig leven zijne krachten wijdt
- gaf het hem, met dubbele rente, het daaraan ten offer gebrachte weder.
Bij de rechtbank, aan welker parket hij onder anderen en achtereenvolgend
werkzaam was met Mr. M.H. Godefroi, mr. J. Messchert van Vollenhoven, mr. J.A.
Jolles en mr. F.F. Karseboom, wier levenswegen later nog menigmaal zich met den
zijne kruisen zouden en met wie allen hij ook na hunne ambtelijke samenwerking
steeds in nauwe betrekking bleef, mocht hij - tot groote veraangenaming van beider
werkkring en leven - ook de vriendschap verwerven van mr. Maurits Cornelis van
Hall.
Tot dien toenmaligen voorzitter der arrondissements-
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rechtbank, om strijd als den Nestor der Amsterdamsche rechtsgeleerden gevierd,
gevoelde Boot zich door gemeenschap van studiën en van liefde tot letteren en kunst
inzonderheid aangetrokken. Aan diens nagedachtenis mocht hij later bij zijn vertrek
uit Amsterdam, toen hij de betrekking van burgemeester der hoofdstad met die van
Minister van Justitie verwisselde, wel de schoonste hulde brengen door in eenvoudige
maar teekenende woorden den man te schetsen, wiens werkzaam aandeel in de
gebeurtenissen zijner dagen mede eene bladzijde vulde in de geschiedenis van
Amsterdam en van Nederland in 't laatst der vorige en in de eerste helft dezer eeuw.
Op die schets: ‘ Het leven en de letterkundige verdiensten van Mr. Maurits Cornelis
van Hall’, welke niet in den handel gebracht maar met een inleidenden brief
opgedragen werd aan de leden der ‘Amsterdamsche Rechtsmagistratuur’, meen ik
te dezer plaatse inzonderheid de aandacht te moeten vestigen, omdat die schets, beter
dan alles wat mijne pen daaromtrent vermag te boekstaven, Boot zelven doet kennen,
niet alleen in zijne letterkundige neigingen, in zijne politieke gevoelens en
maatschappelijke inzichten, maar ook in zijne liefde tot de hoofdstad van Nederland,
waaraan een twintigtal jaren maar vooral de laatste jaren van zijn verblijf aldaar hem
zoo nauw hadden verbonden.
Doch ik loop de lotgevallen zijns levens vooruit. De wijze, waarop Boot zijn in
een belangrijk centrum van verkeer even gewichtige als moeilijke betrekking vervulde,
zijne groote menschen-, zaken- en rechtskennis, gepaard aan een zelden geëvenaarde
humaniteit, deden hem de achting in de verschillende kringen der Amsterdamsche
samenleving verwerven. Meer en meer werd ook daardoor beslag gelegd op den tijd,
dien het ambtelijk
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leven hem vrijliet. In tal van commissiën, die bevordering van het algemeen belang
op maatschappelijk of kerkelijk gebied ten doel hadden, of die ingesteld waren door
het openbaar gezag ten einde de regeeringstaak mogelijk te maken of te
vergemakkelijken, toonde hij met woord 1 en daad zijne groote werklust en
werkkracht.
De vele diensten, op die wijze ook buiten zijn eigenlijken werkkring ten algemeenen
nutte bewezen, werden erkend door de burgerij, welke hem bij de eerste
rechtstreeksche verkiezing onder de Gemeente-wet van 1851 het lidmaatschap van
den Raad met groote meerderheid van stemmen opdroeg. Ook in de vergaderingen
van dien Raad wist Boot zich al spoedig door de degelijkheid zijner adviezen te
onderscheiden in die mate, dat op hem de oogen zoowel van Bestuur als van Burgerij
zich richtten voor het bezetten van den burgemeesterszetel, in 1853 ledig gelaten
door Jhr. Mr. G.C.J. van Reenen, die, geroepen tot anderen werkkring, nog 40
achtereenvolgende jaren zijn Vaderland zou mogen dienen op eene wijze, waarover
de rouw, die onlangs bij zijn onverwachten dood ieder welgeaard Nederlander
vervulde, wel de meest treffende uitspraak deed.
Niet terstond echter zou Boot dien hem op de meest eervolle wijze aangeboden
zetel innemen. Om redenen van persoonlijken aard meende hij zijne betrekking bij
het Openbaar Ministerie niet te mogen opgeven.
Toen echter eenigen tijd later, door de benoeming van Mr. H. Provo Kluyt tot lid
van den Hoogen Raad, het burgemeestersambt op nieuw vacant werd en geruimen

1

Zoo o.a. in de Ned. jaarboeken voor rechtsgeleerdheid en wetgeving deel X bl. 47 e.v. het
opstel over eene onder de werking der schoolwet van 1806 gerezen onderwijsquaestie.
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tijd onbezet bleef, gelukte het de voor hem bestaande bezwaren uit den weg te ruimen.
Hij meende nu niet langer aan den van vele zijden op hem uitgeoefenden aandrang
te mogen weerstand bieden. Den 1en Februari 1855 werd de betrekking van
burgemeester door hem aanvaard, en al moge het scheiden hem zwaar zijn gevallen
van rechtbank en parket, door de vele en zeer bijzondere blijken van waardeering,
ondervonden van de zijde van hen, met wie hij zoo geruimen tijd was werkzaam
geweest, toch mochten de drie jaren welke hij op het Stadhuis van Amsterdam zou
doorbrengen voor hem, naar eigen en dikwijls herhaalde getuigenis, tot de meest
belangrijke en tevens tot de meest aangename van zijn ambtelijk leven behooren.
Trouwens, omvangrijker moge zijn nieuwe betrekking geweest zijn, voor hem, die
reeds jaren lang dagelijks gewoon was zich aan veelvuldige bezigheden te wijden,
kon zij niet te zwaar worden geacht.
Als schier alle handelsplaatsen, waar, door de toepassing van nieuwe, elkander
steeds opvolgende, uitvindingen op het gebied van stoom en electriciteit, het verkeer
zich na de eerste helft dezer eeuw op verrassende wijze ontwikkelde en hier en daar
tot eene tot dusverre in de geschiedenis nog ongekende uitbreiding aanleiding gaf,
stond ook Amsterdam in die dagen aan den vooravond van nieuwe toestanden, welke
noodzakelijk moesten intreden en slechts korteren of langeren tijd op zich konden
doen wachten, naarmate de gehechtheid aan het oude grooter was en door bijzondere
omstandigheden weerhield om reeds dadelijk aan het nieuwe de hand te reiken.
Uit dit gezichtspunt mocht onder zijn burgemeestersbestuur voor Amsterdam de
aansluiting aan het Duitsche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

170
en daardoor ook aan het Europeesche spoorwegnet wel de meest beteekenende
gebeurtenis worden geacht. Zij werd dan ook in de beide groote koopsteden van ons
land en in Keulen gevierd met driedaagsche feesten, onder de leiding van Boot
geopend met een maaltijd op het Oude Stadhuis, het Paleis op den Dam, daartoe door
Koning Willem III welwillend ter beschikking gesteld.
Eene dorre opsomming der bestuursmaatregelen, welke onder zijn
burgemeesterschap werden genomen, zou hier zeer stellig misplaatst zijn.
Hoe juist Boot voor die dagen de eischen der toekomst begreep, blijkt wel uit den
steun door hem aan den ondernemingsgeest van Sarphati verleend. Aan diens bekende
stichting ‘het Paleis van Volksvlijt’ welker inwijding hij in 1864 onder de leiding
van Prins Frederik met opgewektheid bijwoonde, nam hij een belangrijk deel, terwijl
hij tot voor weinige jaren als lid der Commissie van Toezicht aan haar bestuur
verbonden bleef. Meer echter nog toonde hij zijn oog geopend voor de door
veranderde toestanden gewijzigde behoeften door op krachtige wijze mede te werken
tot het in het leven roepen eener belastingregeling, welke in staat zou stellen om ook
van gemeentewege, zoowel ten bate der lagere volksklassen als tot bevordering van
het verkeer, den accijns op het gemaal af te schaffen. Toen de aanneming van het op
die afschaffing betrekkelijk voorstel op de tribune der raadszaal met gejuich werd
begroet, uitte de burgemeester in eenige wel gekozen tot het publiek gerichte woorden
den wensch, dat men, zooal niet met gelijk gejuich begroeten dan toch met
tevredenheid dragen zou de directe belasting, welke weldra zou moeten worden
voorgesteld als ‘equivalent’ voor het gevoelig verlies dat de gemeente door
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den zooeven genomen maatregel zou lijden. Met die woorden werd onder den naam
van equivalent de nieuwe belasting ingeleid, welke Amsterdam onder de groote
gemeenten van ons Vaderland het eerst invoeren, maar ook een twintigtal jaren later
het eerst door een plaatselijke directe belasting naar het inkomen vervangen zou.
De vermelding hiervan moge thans als van een schier van zelf sprekend feit minder
belangrijk schijnen, wie de moeilijkheden kent of ervaren heeft aan een geheel
gewijzigd belastingstelsel vooral voor de gemeenten verbonden, hij kan zich
voorstellen hoe Boot van de toen doorleefde dagen als van hoogst zorgvolle in zijn
openbaar leven kon spreken, maar ook als van dagen, welke hem de meeste
voldoening hadden geschonken. Maar ook in 't algemeen mag worden getuigd, dat
gedurende het geheele tijdperk, waarin hij het ambt van burgemeester der Hoofdstad
bekleedde, zijne trouwe toewijding, zijne hartelijke belangstelling in alles wat het
leven der burgerij betrof in hare behoeften en verschillende uitingen, hem de grootste
voldoening heeft doen smaken. Niet weinig droeg daartoe bij de genegenheid, welke
hij in de meest verschillende kringen zich steeds meer en meer verworven zag. Enkele
bewijzen daarvan kon hij zich voortdurend met ingenomenheid herinneren. Zoo,
onder meer, het enthusiasme, waarmede de bewoners van den zoogenaamden
‘Jordaan’ hem ontvingen, toen bij de inwijding der Willemstraat, welke in die
volkrijke buurt eene voor de gezondheid schadelijke gracht verving, zijn rijtuig, nadat
de paarden waren afgespannen, door eene dichte menigte werd voortgetrokken en
hij zelf in rijm en proza, met de hartelijkste woorden werd begroet. Dat zeer
welwillende gevoelens voor hem ook in andere kringen werden gekoesterd ondervond
hij in hooge mate,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

172
toen het denkbeeld van zijn dichterlijken vriend Joost Burlage, vooral door zijne
krachtige medewerking, werd verwezenlijkt, en het monument op den Dam als
herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831 in tegenwoordigheid van Z.M.
Willem III, van prinsen uit het Koninklijk Huis en van leden der Rijksregeering werd
onthuld. Onder de redevoeringen, bij die plechtigheid en bij den daarop gevolgden
maaltijd gehouden, werden geene woorden luider toegejuicht dan die, met herdenking
van de kracht van Nederland, door Amsterdam's burgemeester aan den Volksgeest
van den ‘tegenwoordigen dag’ in tegenstelling van dien van 1830/31, werden gewijd.
In het begin van 1858 verliet Boot de Hoofdstad om naar de Hofstad terug te
keeren, thans als Minister van Justitie en tot het optreden van Mr. J. Bosscha tijdelijk
belast met de zaken van den Hervormden eeredienst in het door Rochussen gevormde
kabinet.
Of de ministerieele betrekking beantwoord heeft aan zijne verwachtingen? Om
verschillende redenen meen ik dit te moeten betwijfelen. Hij bleef, vooral in de eerste
jaren na zijne woonplaatsverandering, aan het leven te Amsterdam, waaraan nog zoo
vele banden hem verbonden hielden, verre de voorkeur geven boven dat te 's
Gravenhage en leerde, volgens eigen verklaring, meer en meer het burgemeesterschap
der Hoofdstad hooger stellen dan den ministerieelen werkkring.
‘Hoe langer een boom ergens gestaan heeft, hoe vaster hij er wortel schoot, des
te meer bezwaar levert zijne overplanting op’, zoo schreef hij in 1861, toen hij in de
levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de voorliefde
van zijn vriend Mr. Provo Kluyt voor Amsterdam verklaarde en daarbij van zijne
gegelijke gezindheid rekenschap gaf in de volgende bewoor-
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dingen: ‘Beiden hadden wij, ofschoon niet te Amsterdam geboren, de beste,
krachtvolste jaren onzes levens daar in drukke ambtsbedieningen doorgebracht.
Beiden zijn wij er tot de hoogste betrekkingen geroepen geweest en vonden wij
derhalve overvloedige gelegenheid om de burgerij in al hare vertakkingen,
aanzienlijken zoowel als geringen naar de wereld, te leeren kennen. En de vrucht
dier kennis was bij Provo Kluyt dezelfde als zij was en blijft bij mij: eene oprechte
hoogschatting en dankbare waardeering van den goeden geest die er heerscht. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . En is dan (zoo drukte ik mij eens bij eene openbare
gelegenheid uit) Amsterdam al niet meer de trotsche stad aan het IJ van die vervlogen
dagen, en leggen hare bestuurders al geen gewicht meer in de schaal der
buitenlandsche politiek - van welk grootsch verleden de herinnering nog vaak, helaas!
eene kleingeestige jaloezie tegen haar levendig houdt - toch is zij nog en moge zij
in 't belang van het Vaderland blijven de Hoofdstad, waar wetenschappen en kunsten
worden aangekweekt, waar de handel zijn zetel houdt, waar de nijverheid bloeit!’
Maar 't waren niet alleen de gehechtheid aan het verleden, de herinnering aan het
vele goede, dat hij in Amsterdam achtergelaten had, welke Boot de verandering van
werkkring nog dikwijls deden betreuren. Het politieke leven, waarin hij zich door
die verandering geplaatst zag, had tot dusverre en heeft ook in zijne latere levensjaren
nimmer groote aantrekkingskracht op hem uitgeoefend. De beste verklaring daarvan
meen ik wel gevonden te hebben in de beschouwing waarbij hij, wellicht onbewust,
kort vóór zijn optreden als minister, zijne politieke geloofsbelijdenis aflegde.
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‘Gelukkig voorwaar’ - zoo schreef hij destijds - is ‘hij, die zich in dagen van groote
volksberoering van alle partijneming kan onthouden en als een bode des vredes
tusschen de partijen mag doorgaan. Maar gelukkig evenzeer hij, die, uit plicht of
door de omstandigheden in den politieken stroom medegevoerd, zich de rijke ervaring
daarin ten nutte maakt. De vrijheidsleuze van het einde der achttiende eeuw werd in
het midden der negentiende, bij het genot van behoorlijke vrijheid, door de leuze des
vooruitgangs vervangen. Wél hem, die, zonder er een partijvlag van te maken, én
vrijheid én vooruitgang voorstaat, maar daarbij even nauwgezet is op de betrachting
van burgerdeugd en burgerplicht.’
Met zulke denkbeelden, die van zijn zoozeer gematigd karakter wel een geheel
juist beeld weergeven, gevoelde Boot zich dan ook, waar hij tot de regeeringstaak
werd geroepen, hoe langer hoe meer afkeerig van den strijd, door de politieke partijen
ook in die dagen gevoerd.
Bezat hij bovendien in hooge mate de kunst der overreding bij het verdedigen
zijner zienswijze in kleineren kring, eene parlementaire vergadering met hare
noodzakelijke openbare discussiën, waarin niet altijd de kracht der argumenten, maar
uit den aard der zaak ook dikwijls de hartstocht der meeningen den boventoon voert,
was niet het element, waar Boot zich het best op zijne plaats gevoelde. Toen hij,
omtrent dat tijdstip in eene verhandeling uitweidde over de welsprekenheid bij de
Grieken en er op wees, hoe die van een Demosthenes zich in de volksvergaderingen
kon ontwikkelen maar in den Areopagus werd geweerd, deed hij niet onduidelijk
zijne voorliefde uitkomen voor den Areopagus als beantwoordende aan den eisch
eener rechtbank, ‘waarin alleen het koele verstand besliste en de redenaar zijne kracht
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zocht in bondigheid van betoog, overtuigd, dat dit zonder verheffing voorgedragen,
bij den kalmen rechter meer zou afdoen dan het blinkende kleed der oratorie.’
Toch mocht Boot, zoowel bij de verdediging der begrootingen van zijn Departement
voor de jaren 1859 en 1860 als bij die van het inzonderheid door hem bewerkte
wetsontwerp op het gebruik der spoorwegen, aan de Staten Generaal een goeden
indruk geven van zijn beleid. Mocht hij verder van zijne werkkracht hebben doen
blijken door de spoedige indiening van de later door zijnen opvolger ingetrokken
ontwerpen, ten doel hebbende zoowel om ons burgerlijk recht in een zijner
voornaamste onderdeelen, namelijk de overdracht van onroerende goederen en het
hypotheekstelsel, te verbeteren als de algemeene beginselen van een nationaal
Strafwetboek vast te stellen, groote teleurstelling wachtte hem bij de verwerping
door de Tweede Kamer van de door hem voorgedragen wetsbepalingen op de toelating
hier te lande van vreemde maatschappijen en bij die van het meer omvangrijk
wetsontwerp op de rechterlijke organisatie.
Zonder eenig leedgevoel stelde hij dan ook, het voorbeeld zijner ambtgenooten
volgende, zijne portefeuille ter beschikking, toen de Eerste Kamer het wetsontwerp
afstemde tot het geven van concessie voor den aanleg van een Noorder- en Zuidernet
van spoorwegen, nadat dit ontwerp in de Tweede Kamer door de ministers van Bosse
en van Tets met goed gevolg was verdedigd tegen de gecombineerde oppositie van
Thorbecke en van Hall.
Persoonlijk had Boot slechts reden zich in dezen loop van zaken te verheugen
daar, schier tegelijkertijd met zijn eervol ontslag als minister, hij den 29sten Februari
1860 zijne benoeming ontving tot lid van den Raad van State.
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Na hetgeen omtrent zijn karakter en levensrichting reeds werd medegedeeld, behoeft
voorzeker niet te worden vermeld hoe het lidmaatschap van dat hooge Staatscollege
geheel aan zijne wenschen beantwoordde. Buiten de wisselingen en woelingen van
het politieke leven vonden zijn werkzame geest en zijne door studie en ervaring
verkregen universeele ontwikkeling algeheele bevrediging in het kalm en onpartijdig
onderzoek, hetzij van onderwerpen van staatkundig of maatschappelijk belang, hetzij
van geschillen welke de toepassing van wettelijk gestelde regelen in zoo grooten
getale doen rijzen. En aan afwisseling, ook bij dagelijks geregelde bezigheid, zou
het hem in die betrekking niet ontbreken.
Nadat bij de wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) de werkkring van den Raad
van State, welke tot dien tijd had berust op eene provisioneele instructie van den
Souvereinen Vorst, geregeld was, en Boot in het nieuw benoemde college, dat,
behalve uit den vice-president, uit veertien leden bestond, was overgegaan, nam hij
achtereenvolgens deel aan de werkzaamheden in alle afdeelingen, waarin,
overeenkomende met de verschillende ministerieele departementen, krachtens
koninklijk besluit de indeeling der leden plaats heeft, terwijl hij tevens van 1866 tot
1879 zitting had in de vaste afdeeling voor de geschillen van bestuur.
De werkzaamheid der leden van den Raad van State treedt uit den aard der zaak
slechts zelden naar buiten.
Voor zoover echter mag worden afgeleid uit de bij uitzondering openbaar gemaakte
adviezen - en ik heb hier meer bepaald het oog op het onder zijn voorzitterschap in
de afdeeling ‘Justitie’ bewerkt, zeer zaakrijk rapport over het den 15den Jan. 1886 tot
wet verheven ontwerp omtrent wijzigingen in het wetboek van Straf-
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vordering - durf ik zonder vermetelheid beweren, dat zijne werkzaamheid als
Staatsraad in alle opzichten vruchtbaar is geweest.
Daarvan getuigde ook wel de hoogachting en waardeering, welke zijn medeleden
hem hebben toegedragen. In schier alle afdeelingen, waarin hij zitting had en waarin
niet, gelijk in die voor ‘de geschillen van bestuur’, het voorzitterschap van rechtswege
aan den vice-president is opgedragen, nam hij, door de keuze zijner medeleden
daartoe geroepen, het voorzitterschap waar, en toen hij, na vijftig achtereenvolgende
jaren den lande te hebben gediend, met 1 Juli 1888 een eervol ontslag uit dien dienst
verzocht en verkreeg, mocht hij van die hoogachting en waardeering de meest
ondubbelzinnige en de meest hartelijke bewijzen ontvangen.
Gaven zijne dagelijksche bemoeiingen gedurende de 28 jaren, waarin hij
onafgebroken in den Raad van State zitting had, hem als van zelf aanleiding tot
hervatting zijner studiën, hoezeer hij er in slaagde zich op de hoogte te houden der
wetenschap van het recht in zijne verschillende onderdeelen bleek bij alle
gelegenheden, waarin, ook buiten zijne ambtsbetrekking, op zijne belangstelling en
medewerking door regeering of particulieren een beroep werd gedaan. Zoo nam hij
in 1870 het voorzitterschap waar der examen-commissie voor de betrekking van
Commies van Staat - zoo ook trad hij in 1866 met mr. F. Donker Curtius en mr. A.M.
van Stipriaan Luiscius op als scheidsman in het geschil, tusschen den Staat en de
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen gerezen omtrent de van genoemde
Maatschappij gevorderde grondbelasting. Maar bovenal bleek dit, toen hij in het
voorjaar van 1867 het voorzitterschap aanvaardde der Staatscommissie voor de her-
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ziening der wetgeving op de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, het
hypotheekstelsel en het notariaat, aan welke Commissie, samengesteld uit
rechtsgeleerden van naam en mannen van de praktijk 1 werd opgedragen om aan de
regeering de tot die herziening noodige voorstellen te doen in den vorm van
ontwerpwetten en besluiten, met daarbij behoorende memoriën van toelichting.
Voorzeker - en ik kan hierbij uit ervaring spreken - mag het voor een groot deel
aan de kalme leiding van haren voorzitter en aan zijne kennis van personen en zaken
worden toegeschreven, dat de Commissie, ruim drie jaar na hare instelling, haren
uitgebreiden arbeid voleinden en de van haar verlangde voorstellen indienen kon.
Toonde Boot inzonderheld door zijne werkzaamheid in laatstgenoemde Commissie
geen vreemdeling te zijn geworden in alles wat tot het gebied van het privaatrecht
behoorde, voor dat van strafrecht en strafvordering trad de voorllefde, door zijne
langdurige betrekking tot het Openbaar Ministerie gewekt, nimmer op den
achtergrond. Al meende hij het hem aangeboden voorzitterschap niet te mogen
aanvaarden der Commissie, aan wier werkzaamheid Nederland voor een groot deel
zijn Nationaal Wetboek van Strafrecht dankt en al achtte hij, terecht, dat daarop de
hoogleeraar mr. J. de

1

Deze Commissie, bij koninklijk besluit van 9 Februari 1867 (Stbl. no 58) ingesteld, bestond,
met mr. C.H.B. Boot als lid en voorzitter, uit de heeren: mr. J.A. Mutsaers, mr. C.H. Gockinga,
mr. R.T.H.P.L.A. van Boneval Faure, mr. J.G. Kist, mr. J. Pols, mr. A. de Pinto, Jr. Stam,
H. Manger Muntz, B. Tideman, mr. B. van Berckel en mr. J. de Bas, terwijl aan mij het
secretariaat werd opgedragen door de welwillende tusschenkomst van Mr. A.A. de Pinto,
thans raadsheer in den Hoogen Raad, destijds referendaris aan het Departement van Justitie
en als zoodanig steller van het belangrijk rapport aan den Koning, dat tot de instelling der
Commissie heeft geleid.
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Wal wel het meest aanspraak mocht maken, van den ernst zijner wetenschappelijke
behandeling van vraagstukken tot het gebied van strafrecht en strafvordering
behoorende, gaf hij onder anderen blijk in zijn voor den juristendag van 1870 bewerkt
advies tegen het hooger beroep in strafzaken, welk advies bij het daarover gevoerd
debat groote instemming vond bij den toenmaligen hoogleeraar mr. A.E.J.
Modderman.
Het was echter niet alleen zijn wetenschappelijke zin voor de vakken zijner keuze,
welke de verschillende hem opgedragen ambtsbetrekkingen voor hem nimmer het
karakter der routine hebben doen aannemen, wel geschikt om van het bekleeden dier
betrekkingen af te schrikken, wat evenzeer daartoe voor hem mocht bijdragen was
de kracht, welke hij in de verschillende tijdperken zijns levens putte uit de door hem
nimmer verwaarloosde beoefening der ‘artes liberales’ welke reeds volgens de
getuigenis der oudheid: ‘adolescentiam alunt, senectutem oblectant.’
Nauwelijks werd hem na zijn aftreden als Minister van Justitie meer vrije tijd
geschonken, of in het rechtskundig tijdschrift ‘ Themis’ van 1861 verscheen een door
hem ingezonden opstel, bevattende Aanteekeningen aangaande de pleidooien bij de
Grieken en Romeinen.
‘Het voor jonge pleitbezorgers nuttig boek van Camus: Lettres sur la profession
d'avocat, uitgegeven door Dupin aîné’ - zoo luidt de inleiding op die Aanteekeningen
- ‘is algemeen bekend en in veler handen. Toen ik het las, nu vele jaren geleden,
gaven de hoofdstukken sur l'état du barreau chez les Grecs et les Romains,
voorkomende in de aldaar opgenomen korte geschiedenis van de orde der advokaten
door Boucher d'Argis, mij aanleiding om, wanneer mij onder het lezen van oude
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schrijvers iets voorkwam tot dit onderwerp betrekkelijk, daarvan aanteekening te
houden. Dat lezen van oude auteurs ging, ik moet dit bekennen, daarna dikwijls met
groote, al te groote tusschenpoozen. Nu de gelegenheid zich sedert eenigen tijd voor
mij heeft opgedaan om die lectuur eenigzins meer gezet te hervatten en die vroegere
aanteekeningen mij weder in handen kwamen, bekroop mij de lust om ze, vermeerderd
en in eenige orde geschikt, den lezers van de Themis onder de oogen te brengen.
Voor volbloed-philologen moge die kost niet uitgezocht of fijn genoeg wezen, ik
vlei mij dat er voor dilettant-philologen onder de rechtsgeleerde lezers van dit geschrift
een en ander voorkomt, wat hunne aandacht niet geheel onwaardig is.’
Maar niet alleen de classici der oudheid verloren voor hem nimmer hunne reeds
van zijne vroege jeugd op hem uitgeoefende aantrekkingskracht, zijn door de studie
hunner werken beschaafde geest genoot niet minder van de gewijzigde vormen,
welke de literatuur bij de volken van den nieuweren tijd had aangenomen. Groot was
zijne bekendheid met en zijne liefde voor onze vaderlandsche schrijvers en dichters
der 17e eeuw, terwijl hij zich niet minder thuis gevoelde in de Fransche literatuur
van den lateren tijd, nadat vooral een verblijf, op nog jeugdigen leeftijd, te Parijs,
waar hij zich gelukkig achtte den omgang te hebben mogen genieten van Athanase
Coquerel, hem tot eene nadere kennismaking met de producten dier literatuur uit het
romantische tijdperk had aangespoord.
Trouwens van zijne liefde voor de nieuwere letterkunde had hij reeds als student
blijk gegeven door met Beets, Hasebroek, Kneppelhout, Beynen en Gewin onder
den naam van ‘de Rederijkerskamer’ een gezelschap op te
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richten, de beoefening der letterkunde zich ten doel stellende. En die liefde zou Boot
niet verlaten, maar bij het klimmen zijner jaren hem steeds hooger genot verschaffen,
voor hem op nieuw de waarheid bevestigende der door hem zoo gaarne aangehaalde
uitspraak, welke Cicero in ‘de senectute’ Cato in den mond legt: ‘Voor hem, die in
zich zelven het beginsel van 't geluk niet vindt, moge elke leeftijd even drukkend
zijn; maar voor hem, die zich in de letteren verlustigt, is niets een wezenlijk kwaad,
zelfs niet de ouderdom.’
Wie Boot dan ook van nabij leerde kennen, moest zich in steeds toenemende mate
verwonderen over de dichterlijke natuur, die men, onder zijn altijd kalm en bedaard
optreden, zoo weinig bij hem vermoeden kon. Voor zijne naaste omgeving liet hij
echter zijn innerlijk gevoel zoo gaarne spreken en, waar het hem te sterk werd, was
hij, gelijk hij zelf placht te zeggen, gedwongen daaraan in dichtmaat uiting te geven.
Voorzeker zou zijne bescheidenheid hem de eerste hebben doen zijn om te
verhinderen dat ooit van hem als van een letterkundige of dichter werd gewaagd.
Zelfs toen eene eenigszins scherpe kritiek reeds in zijne jeugd den staf gebroken had
over een der door hem veelvuldig in studenten- of muzenalmanak geplaatste
oorspronkelijke of uit het Fransch vertolkte gedichten, rijpte bij hem het vaste besluit,
nimmer als schrijver in het openbaar op te treden. En toch deed alles, wat van hem,
meest in beperkten kring, in het licht gegeven werd, de fijne literarische ontwikkeling
kennen, welke aan zijn omgang zoo bijzondere aantrekkelijkheid wist te geven.
In de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die van zijne hand de op de
hem eigen keurige wijze bewerkte levenschetsen, in 1861 van mr. Provo Kluyt,
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in 1874 van mr. J.H. Burlage, in 1879 van mr. F.F. Karseboom en in 1883 van mr.
J.A. Jolles onder hare jaarlijksche berichten opnam, behoeft dit oordeel wel niet
nader te worden toegelicht. Maar dat oordeel zal eveneens worden onderschreven
door een ieder, die zijn in 1848 verschenen, niet in den handel gebracht, doch in zeer
ruimen kring verspreid en door zijn vriend Burlage in het Nederlandsch vertaald
Latijnsch gedicht ‘ Encomium Gulielmi I, principis Arausiae e gente Nassaviâ’ kent,
of in het bezit is van een der vele meestal in Latijnsche of Nederlandsche verzen
door hem openbaar gemaakte gedachten of gevoelens. Geene treffende gebeurtenis
toch in huiselijken of ambtelijken kring kon voorbijgaan, zonder door hem op die
wijze te worden herdacht.
Indien ik weerstand bied aan den lust om eenige gedichten uit den geschreven
bundel, die voor mij ligt, te dezer plaatse op te nemen, dan geschiedt dit uit den
eerbiedigen schroom, welke den levende terughoudt te doen, wat de doode niet
wenschte dat geschieden zoude, en niet omdat er onder die gedichten geene zijn, die
niet zouden verdienen in ruimer kring te worden gekend. Onder deze behooren wel
de gevoelvolle woorden die velen met mij nog voor den geest zullen staan, door Boot
aan mr. Jacob van Lennep gewijd, toen hij in 1868 bij de onthulling van Vondel's
standbeeld te Amsterdam het feest van een dankbaar nageslacht mocht vieren, en
nevens hem J. van Lennep stond, de door hem zoo hooggeëerde dichterlijke vriend,
aan wiens omgang hij zoo menig onvergetelijk uur dankte, met wien hij vele jaren
in den Raad van Bestuur der toenmalige Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten was werkzaam geweest en met wien hij in 1860 zoo gaarne zit-
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ting had genomen in de Commissie tot hervorming dier Academie, welke na vele
wederwaardigheden eerst een tiental jaren later te Amsterdam vervangen werd door
de tegenwoordige Rijksacademie van Beeldende Kunsten.
Levendig en genotvol tevens bleef voor hem steeds de herinnering aan dat
eigenaardig Vondelsfeest, waarbij liefde voor de aan dien dichtervorst zooveel
verplichte Nederlandsche taal den boventoon had gevoerd. Ook andere samenkomsten,
door die liefde in het leven geroepen, konden steeds op zijne belangstelling en zoo
hem dit eenigzins mogelijk was, op zijne tegenwoordigheid rekenen.
Met velen had hij dan ook toegejuicht de uit de herleefde studie en ontwikkeling
der gemeenschappelijke moedertaal bij Noord- en Zuid-Nederlanders zich steeds
sterker openbarende zucht tot broederlijke samenwerking. Een der uit die zucht
ontsproten taal- en letterkundige congressen, dat in 1869 te 's Gravenhage werd
gehouden verkreeg voor Boot nog eene bijzondere beteekenis. Aldaar toch had de
anderhalf jaar later door een huwelijk gevolgde kennismaking plaats zijner door
geestesrichting en karakter zoo nauw aan hem verbonden dochter met den heer Mr.
Odilon Périer 1, een van België's warmste voorstanders der zoogenaamde Vlaamsche
beweging. Mocht hij slechts noode die dochter huis en land zien verlaten, tot in zijne
laatste dagen mocht het hem tot vreugde strekken haar in Zuid- zoowel als in
Noord-Nederland als om strijd geëerd te zien door de beste beoefenaars onzer taalen letterkunde.

1

In 1876 schreef Mr. Odilon Périer een levensbericht van Mr. Dirk Donker Curtius, Minister
van Staat - Minister van Justitie. Dat boek - eene studie over de politieke gebeurtenissen in
Noord-Nederland van 1814 tot 1856 werd door hem opgedragen aan zijnen schoonvader Mr.
C.H.B. Boot.
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...............
Dulce recordari est actos feliciter annos,
Quotque boni nobis praeteriere dies.
Tum demum dicatur iners et inutilis aetas,
Cum vel scribendi desinit omnis amor.
Si plures pergam quo coepi vergere ad annos
Aetas ne faciat me superesse mihi!
At cum deficient animi cum corpore vires,
Id detur et vitae terminus esse meae!

Die regelen, door Boot ter neer geschreven, toen hij het wicht, zij het nog niet den
druk der jaren begon te gevoelen, teekenen wel het best zijne gemoedsstemming in
de dagen van rust, hem na een werkzaam leven geschonken. En wel waren het
gelukkige jaren, wel was het een rijk leven, waarop hij mocht terugzien in de dagen
zijns ouderdoms, in den leeftijd, waarin volgens zijn eigen uitdrukking op verre de
meeste menschen, zonder eenig verwijt mag worden toegepast het subit quaedam
inertiae dulcedo.
Faciendum et sperandum het door hem onder zijn eersten, met goud bekroonden
arbeid gestelde motto en waaraan reeds op voor hem treffende wijze, in 1846, bij
zijne eerste bevordering in den staatsdienst, herinnerd werd door den grijzen voorzitter
der Amsterdamsche rechtbank, dat motto mocht wel het omen genoemd worden, dat
gedurende zijn geheele loopbaan voor hem gegolden heeft.
Bij de vervulling zijner levenstaak met den daartoe noodigen heiligen ernst bezield,
mocht Boot het geluk smaken schier altijd onder de meest gunstige omstandigheden
te arbeiden. Aan waardeering had het hem bij dien arbeid niet ontbroken. Eerbewijzen
in allerlei vorm
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waren hem in ruime mate geworden. Maar én waardeering én uiterlijk eerbetoon
hadden den natuurlijken eenvoud van zijn karakter nimmer geschaad, evenmin als
de door hem slechts zelden ondervonden miskenning wijziging had kunnen brengen
in zijn voor iedereen steeds toegankelijk gemoed.
Mocht, wat zijn huiselijken kring betreft, gedurende zijn langen levensdag rouw
noch onspoed, bij het verlies van vier zijner kinderen, hem zijn gespaard, en mocht
vooral op zijn lateren leeftijd de dood zijner jongste dochter, gehuwd met den
Leidschen hoogleeraar A. Vreede hem diep hebben geschokt, de ondervonden smart
deed hem niet over het hoofd zien den rijken zegen, hem in 't bezit zijner trouwe
gade en in dat zijner kinderen 1 en kindskinderen geschonken, terwijl hij daarbij het
voorrecht hebben mocht, nog vóór zijn heengaan, zijne beide zonen eene eervolle
plaats in de rechtsmagistratuur te zien innemen.
Ook bij dat heengaan zelven ging zijn wensch in vervulling, dat hij zich niet
overleven mocht.
Geheel onverwacht kondigde zich in het voorjaar van 1892 de voorbode aan van
het naderend einde, en, terwijl niemand zijner omgeving mocht verlangen, dat nog
zou worden verlengd het lichamelijk en geestelijk geschokt leven van den steeds zoo
krachtigen grijsaard - die dikwijls dankend er op kon wijzen, dat hij sedert zijn 8e
jaar, toen eene zware kinderziekte voor zijn behoud had doen vreezen, geene
ongesteldheid gekend had - verrastte hem nog het einde in den ochtend van 5
November 1892. De strijd des doods zoowel als de weemoed der scheiding waren
hem daarbij bespaard gebleven.

1

Twee zonen en twee dochters, van wie de oudste is gehuwd met mr. T.C.P. Alsche en de
tweede met mr. Odilon Périer te Brussel.
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Vriendelijk als elke indruk was, welke de persoonlijke omgang met Boot moest
geven, blijft vriendelijk elke herinnering, die zijn lang en vredig leven heeft
achtergelaten. Dat leven, bestuurd door onkreukbare rechtvaardigheid, groote goedheid
en onbekrompen weldadigheidszin, is velen ten zegen geweest.
Indien het mij gelukt is, in het korte bestek, waarbinnen deze schets beperkt moest
blijven, een eenigszins getrouw beeld te hebben geteekend van het leven van Mr.
C.H.B. Boot, dan moge daarin de verklaring hare rechtvaardiging vinden, die ik in
den aanvang dezer bladzijden van den indruk zijner persoonlijkheid trachtte te geven.
Volkomen in overeenstemming toch is geweest zijn aanleg met de gelegenheid, hem
van der jeugd af aan geschonken om dien aanleg te ontwikkelen; volkomen in
overeenstemming met zijne krachten en talenten de betrekkingen, waarin hij een
lange reeks van jaren staat en maatschappij mocht dienen; volkomen in
overeenstemming eindelijk met zijn karakter en neigingen het tijdperk, waarbinnen
zijn leven begrensd bleef enden kring, waarin hij steeds heeft mogen verkeeren.
Faciendum et sperandum, die woorden moesten als van zelf voor den geest komen
van hen, die op den somberen Novembermorgen het stoffelijk overschot van Boot
op het kerkhof bij den Scheveningschen weg aan de aarde toevertrouwden. Zijn
dagtaak was ten einde, maar de wijze, waarop hij die volbracht had, rechtvaardigde
de hoop, dat de invloed, welken hij in engeren en ruimeren kring had mogen
uitoefenen, blijvende, zoo al niet altijd aanwijsbare sporen van zijn leven en werken
zou achterlaten.
En nevens die hoop bezielde voorzeker ook eene an-
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dere den innigen kring zijner naaste betrekkingen en nauw aan hem verbonden
vrienden. Het is de hoop, welke in onbestemden of vasten vorm als een lux in tenebris
wel altijd henenwijst over het graf van hen, die wij om den rijkdom van hunnen geest
hebben geëerd en om de goedheid van hun hart hebben liefgehad.
's G r a v e n h a g e 1893.
G. VAN TIENHOVEN.
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Levensbericht van Dr. Gilles Dionysius Jacobus Schotel.
Het was een schoone Donderdagmorgen in Juni 1854, toen ik om 8 uur de schreden
richtte naar de Plaats Royal, het was nog in mijn studententijd, ik was benoemd in
de Maskerade-Commissie voor het lustrum van 1855, en als secretaris had ik de
historische bewerking van het gekozene onderwerp op mij genomen: de Intocht van
Karel V, als graaf van Holland, te Dordrecht in 1515. Professor de Vries had mij den
raad gegeven Dr. Schotel te raadplegen, die beter dan iemand anders te huis was in
alles wat zijn eerwaarde geboortestad betreft, en zoo ging ik er dan op uit om dien
geleerde op te zoeken, die mij uit Tilburg had geantwoord, dat hij des morgens vóór
de jaarlijksche vergadering van Letterkunde mij te woord zou staan. Ik stapte min
of meer nieuwsgierig naar Doortje, die mij in haar zijkamer, waar zij zoovelen
oudstudenten het ontbijt al had voorgezet, binnen liet bij den dominé. In die jaren
adverteerde de heer Bohn in de Oprechte Haarlemmer, dat hij ‘ Becker's Algemeene
Geschiedenis door Dr. G.D.J. Schotel bewerkt’ uitgaf; het was mij te verleidelijk
geworden een ‘grooten Bec-
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ker’ en wel een nieuwe uitgaaf te bezitten, tot nog toe had ik het maar gedaan met
den kleinen dien de doopsgezinde dominé Ahasuerus Doyer, onze stadgenoot, had
bewerkt; het zakgeld was er voor aangesproken, ik had er op ingeteekend, en daar
stond ik nu voor den geleerden bewerker van die 10 groot-octavo deelen. De
welwillende indruk, dien de schrale dominé op mij maakte met zijn witte das en
gouden bril, met zijn slanke haren slechts over de ooren, met den gouwenaar, die
reeds toen tusschen de tanden van den welbespraakten mond zich een plaats vond
aangewezen - die indruk, zeg ik is dezelfde geweest en gebleven gedurende de reeks
van jaren, die ik met den eerwaardigen man heb omgegaan. Met zijn ietwat platten
Dordtschen tongval gaf hij mij een en ander aan de hand, verwees naar zijn werk
over Dordt zooals hij ons altijd later naar een zijner geschriften kon verwijzen, als
wij hem over de een of andere vaderlandsche bijzonderheid raadpleegden, want
welke gewoonte en welk gebruik had de encyclopaedist in Holland's geschiedenis
niet beschreven of had de snuffelaar niet te pas gebracht? Met dezelfde achting voor
zijn uitgebreide kennis, al ontbrak soms nader verlangde bron of bewijs, heb ik den
verdienstelijken schrijver steeds aangestaard, in hem den welwillenden en
behulpzamen geleerde gevonden, die mij tot medewerking bewoog.
Snuffelaar is Schotel geweest van zijn vroegste jeugd af; met een deugdelijke
memorie gezegend, onthield hij wat hij had gelezen of opgeteekend en op eene
aangename wijze wist hij het in te vlechten in zijn gesprek of in het geschrift
waarmede hij bezig was. Het was geene geleerdheid, doorwrocht en uitgesponnen
met de bewijsplaatsen, in pittige noten onder de bladzijde, het was oppervlakkige
veelweterij, geheel de ouderwetsche me-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

190
thode van de vorige eeuw, toen werd geliefhebberd, toen dominé Martinet een boek
over natuurkunde schreef, evenals later dominé Pluygers alhier bij afwezigheid van
professor Reynwardt, college gaf in botanie, en die geleerdheid ook aan Leidsche
dames voordroeg. Van dit standpunt moet Schotel beschouwd worden, en mag hij
een verdienstelijk schrijver genoemd worden, als zoodanig wil ik hem schetsen, nu
hij op 85-jarigen leeftijd werd weggenomen en ik door zijn zoon daartoe in staat
werd gesteld door toezending van de ‘ Herinneringen uit mijn leven voor mijne
kinderen en nakomelingen’, in 1883 geschreven. Ik zou kunnen volstaan met dat
lijvige stuk van 80 bladzijden hier te laten volgen, maar dat leven van den biograaf
bij uitnemendheid is wat breed opgevat, en de in ons oog merkwaardige uitweidingen
zijn reeds door Schotel in zijne beschrijvingen b.v. van de vroegere matressen- en
andere scholen te vinden, zoodat zij wel kleur zouden geven aan het levensbericht
maar toch van elders te goed bekend zijn om er dit opstel mede te verlengen. Aan
Schotel's eigen levensbeschrijving ontleen ik het volgende voor zoover ik het uit een
veeljarigen omgang niet reeds wist. De titels zijner boekwerken zal ik in deze schets
invlechten, en ze daarachter laten volgen doch zonder de getrouw daarbij gevoegde
opgaaf der aankondigingen; deze zijn niet van belang ontbloot, maar ik hoop dat
deze met zooveel zorg vervaardigde autobiographie een blijvende plaats zal ontvangen
in de boekerij van Letterkunde.
Gilles Dionysius Jacobus Schotel werd te Dordrecht op den 9 April 1807 geboren,
waar zijn grootvader fabrikant was van garens die hun weg in het buitenland vonden;
daar werkte zijn vader Johannes Christianus als zee-
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schilder met succes, zijne zeetjes zijn niet zonder blijvende verdiensten; zijne moeder
Petronella Elisabeth was dochter van den notaris Johannes Van Steenbergen,
kleindochter van Dr. Willem Van Steenbergen, lector in de anatomie te Dordrecht.
Op het matressenschooltje van ‘tante Berg’ die ook wafeltjes verkocht, leerde hij
evenals de andere kinderen snoepen en wat verder in die dagen op zulk een gebrekkige
inrichting in een kelderachtig vertrek aan de kinderen werd ingeprent. Later kwam
hij op een school, waar des winters de mindere scholieren bij beurten een turf of een
kaars moesten meebrengen, de ouders van de fatsoenlijkere kinderen betaalden wat
daarvoor op het maandbriefje; daar troonde de bejaarde meester Schreuders,
grootvader van den voortreffelijken paedagoog O. Schreuders van Noordwijk, in een
sitsen kamerjapon gehuld, daar werd de plak gezwaaid om orde te houden, en werd
geen ontzag maar vrees voor den meester geboren, daar werd een fraai geschreven
schrift beloond met een vogeltje, dat de meester, die natuurlijk schoonschrijver was,
met een knaphandigen trek op den rand afbeeldde; daar gaf des Zaterdags een
stokoude catechiseermeester onderwijs in bijbelsche geschiedenis en overhoorde hij
vragen uit de leerboekjes, daar werd des Woensdags middags het zingen van psalmen
en gezangen onderwezen en werd een gebed, dat de kinderen niet begrepen,
opgedreund vóór den aanvang van de lessen, evenals haastig zonder nadenken God
gedankt werd tegen het einde van den schooltijd. Vervolgens kwam Schotel op de
school van Rudolf Van der Pijl, uit wiens schoolboekjes jaren lang duizenden
kinderen, ook de ondergeteekende, de eerste beginselen van de fransche taal hebben
geleerd; zij staan mij nog levendig voor den geest met die blauwe omslagen. Schotel
was nog niet op de latijnsche school
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gekomen, of leergierig als hij was, had hij reeds tal van romans en jonge en oude
verhalen verslonden, terwijl hij in de vrije uren iets deed aan de moderne talen. Lezen
was zijn lust en zijn leven, spookgeschiedenissen vooral en tooververhalen, treuren blijspelen, de aanteekeningen van zijn grootvader uit de vorige eeuw omtrent
Dordt, alles nam hij in zich op en zoodra de gelegenheid er zich voor aanbood, begon
hij eene bibliotheek aan te leggen; van die dagen tot in zijn 85e jaar, toen de
kortzichtigheid niet meer door een bril kon geholpen worden, gold bij hem als grootste
geluk ‘met een boekje in een hoekje.’ Niet dat hij niet speelde en wel op straat, zooals
toen in 't ouderwetsche Dordt de gewoonte was, waar de heeren na den middag op
de groene bank op de stoep zaten in sitsen kamerjapon of poederjas, de dames in
witte pelisses. Bovendien maakte de veelbelovende knaap verzen, navolgingen van
Cats, en van zedelijke strekking, maar later heeft hij ze alle in 't volle bewustzijn van
hunne gebrekkigheid, vernietigd.
Schotel was van jongs af aangewezen om dominé te worden; als knaap preekte
hij gaarne des Zaterdagsmiddags voor de huisgenooten en een paar oude tantes, die
hem een witpapieren bef voorbonden en een zwart lint op den rug spelden, dat den
zoogenaamden mantel moest verbeelden, men bedenke namelijk, dat de breede
voorvaderlijke mantel van den predikant door den loop der jaren al smaller en smaller
geworden, niet meer dan een zwart lint van een hand breedte was. Vaak bootste hij
als jongeling dan de eigenaardige gewoonten van sommige Dordtsche predikanten
na, 't geen hem later op den preekstoel nog wel onwillekeurig overkwam. Kortom
hij had schik in dat vrome beroep, ging zeer trouw d.i.
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Zondags driemaal ter kerk en nam ook avondbeurten in de week waar, ook
catechiseerde hij ijverig.
Daarom ging hij naar de Latijnsche school onder rector G. Fennema, bij wien hij
o.a. uit Scheller's lexicon latijnsche woorden van buiten moest leeren en de
grammatica van Vossius, meerendeels in rijmpjes, terwijl het grieksch werd geleerd
uit het N. Testament en Wyttenbach's Selecta, en dat alles zonder discipline, al deelde
de conrector Arnoldus Ross nog zoo veel pensum en bovendien nog klappen uit. En
toch werd Schotel, nog geen 4 jaren latijn geleerd hebbende, tot de hoogeschool
gepromoveerd na het houden van eene latijnsche oratie over Pieter Paul Rubens,
staande in den preekstoel van de fransche kerk, waar hij in het voorlezersbankje
vroeger bij de prijsuitdeeling zijne gratiarum actiones had opgezégd. Zijn vader sprak
later over die oratie over Rubens, te Brussel zijnde, met baron De Reiffenberg, die
hem verkeerd begreep en liet drukken, dat die oratie zou uitgegeven worden. Slechts
in de vorige eeuw zijn van enkele latijnsche scholen de oraties van de volleerde
discipelen in druk verschenen.
Den 14 September 1828 werd Gilles als theologant ingeschreven, maar ondervond
in den eersten tijd de gevolgen van de onvoldoende Dordtsche opleiding, zittende
op de colleges van Bake en Peerlkamp; van De Gelder's wiskundige bewijzen op het
bord in het Hollandsch - zijn voorganger Ekama demonstreerde nog in 't Latijn - kon
hij niets opnemen door de erge kortzichtigheid; de lessen van Nieuwenhuis in de
logica waren toen al even slecht te volgen als die van zijn voorganger van de
Wijnpersse, wiens collegebanken b.v. eens in de Doelengracht kwamen te drijven;
de bespiegelende wijsbegeerte scheen het recht aan de studenten te geven tot
schandalen,
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geen wonder dat zij eens het woord van Nieuwenhuis, toen het uur verstreken was,
‘om nu af te breken’ zoo letterlijk opvatteden, dat er geen plank en geen lat van de
banken en de ramen heel bleef. Evenmin volgde hij trouw de lessen van Wttewaall
in de landhuishoudkunde, die aan de theologen, als toekomstige kool- en
erwtenplanters op hun dorp, onderricht voor den moestuin moest geven; even goed
zeide Siegenbeek toen, kon men den theologanten onderwijs in de obstetrie geven,
dat zou hun ook op sommige dorpen zoo best te pas komen. Genoemden hoogleeraar
volgde hij zoowel voor de uiterlijke welsprekendheid en den stijl als voor de
geschiedenis des vaderlands; niet minder voor de Oostersche talen Hamaker en Van
der Palm, voor wiens talrijke hoorders het auditorium te klein was, zoodat zij op de
trappen in den gang zaten.
In September 1827 begon hij aan de lessen in de godgeleerdheid van Van Voorst,
van Clarisse die ze gaf in een groene of roode japon gewikkeld, van Lucas Suringar,
Van Hengel en Kist. Intusschen kweekte hij zijne liefde voor boeken aan, was bij
alle aucties tegenwoordig, en bezocht Woendags- en Zaterdagsmiddags de alsdan
geopende bibliotheek, waar hij als een echte bibliomaan stond te snuffelen en op
goeden voet was met den custos Hazenberg. Daar leende hij boeken zonder tal, die
hij doorlas of die hem de gapingen in zijn boekenschat leerden. Met zijn Dordtsche
vrienden richtte hij in 1829 het dispuutgezelschap Philomathie op en het
leesgezelschap Germania. De ijverige student, ofschoon godgeleerde, beproefde in
1829 de beantwoording eener prijsvraag over de verdiensten van Balthasarus
Huijdecoperus in linguam litterasque Belgicas, en wel in de latijnsche taal, iets dat
ons waarlijk onmogelijk voorkomt, maar dat toen toch met goed gevolg kon plaats
hebben. Intusschen heeft
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Schotel in zijn studententijd zich eens overwerkt, ten gevolge van te groote
inspanning; zooals mij later verteld is door een zijner tijdgenooten, is er een poos
ernstig gevaar geweest voor zijn hoofd; gelukkig is hij toen door zijne Dordtsche
boezemvrienden Timmers Verhoeven, later predikant te 's Hage, Hoog, later dijkgraaf
van Rijnland, J.S. Lotsy, later o.a. minister van oorlog, wiens huwelijk hij ook
inzegende, H. Van der Sande, later lid van den hoogen raad, zijn neef Schultz van
Haegen, F. Domela Nieuwenhuis, later Lutersch hoogleeraar te Amsterdam, Jeronimus
de Vries, later kantonrechter aldaar, door rust en afleiding mogen herstellen en is de
veelzijdige geleerde voor kerk en maatschappij behouden gebleven.
In 1829 dacht Schotel er ernstig over om na het succès met zijn prijsvraag tot de
letteren over te gaan en was hij al bezig met eene dissertatie over Jacoba van Beieren,
blijkbaar met het oog op een professoraat in de toch zoo uiteenloopende taal en
geschiedenis van Nederland; met Bosscha en Van Lennep heeft hij dan ook daarvoor
op de voordracht gestaan, toen eerstgenoemde van de Militaire Academie te Breda
naar het Athenaeum te Amsterdam is bevorderd; ook voor het Athenaeum te Deventer
kwam hij in aanmerking, en in 1849 stond Schotel naast M. De Vries op de voordracht
voor Leiden. Ik veroorloof mij de opmerking, dat hoe groot de kennis van Schotel
was, hij niet zou geslaagd zijn als hoogleeraar; door boeken heeft hij geleeraard,
maar ik geloof niet dat hij het als professor zou hebben gedaan in die mate.
De Belgische omwenteling bracht in zijne vooruitzichten verandering; naar
Noord-Nederland kwamen er professoren der Belgische leerstoelen; Schotel legde
zich dus met de borst toe op de theologie, hield zijne proefpreeken en werd op 3
Augustus 1831 proponent.
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Maar dien titel hadden meer dan tweehonderd godgeleerden in die dagen ook
verworven, terwijl het getal vacaturen zeer gering was. Hier en daar preekte hij op
beroep maar zonder goed gevolg; de boeren en vooral de boerinnen hadden het tegen
een dominé met een bril, zeide hij, maar dit zal beteekend hebben, dat de
onbeholpenheid die aan sommige kortzichtigen eigen is, hun niet aanstond, hoe
geleerd die proponent ook was. Wilde hij zijn preek voorlezen, dan was zijn
onduidelijk handje onbruikbaar, want hij moest zijn schrift vlak onder de oogen
houden; later beproefde hij wel zijne preek met zeer groote letters over te schrijven,
doch dat kostte hem een heele week werks. Zijne muggepootjes hebben aan de zetters
van zijne tallooze geschriften heel wat verdriet veroorzaakt en aan zijne uitgebreide
briefwisseling in den weg gestaan. Op gevorderde jaren kon hij er zelf niet meer
uitkomen, en zoo verkocht hij met zijne bibliotheek de adversaria die hij reeds als
student had aangelegd.
Zijne voordracht was door zijn erge bijziendheid niet aangenaam; velen die wat
van hem hadden gelezen, viel hij tegen als hij op Fraaie Kunsten optrad; daarom
heeft hij weinig lezingen gehouden, in 1869 werd hij Eerelid van die Maatschappij;
het was een hulde aan den geleerde.
Schotel was naar Dordt teruggekeerd en woonde weder bij zijne ouders, zijn
broeder P.J. Schotel was als leeraar in het handteekenen geplaatst aan het Kon.
Instituut voor de Marine te Medemblik; hij zette zich aan den arbeid, werd lid van
den letterkundigen kring Diversa sed una, welke spreuk boven zijne veelzijdige maar
toch geschiedkundige geschriften ook goed zou passen. Hij sloot zich aan bij de
oudere Dordtenaren als de heeren van Groningen, Schull, en diens vriend Van der
Hoop, Ver-
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hoeven, Gebel, J. Smits Jz. en anderen. De heer S.H. Van der Noordaa, wiens leven
hij later beschreef, evenals dat van den heer Smits, opende hem zijn voortreffelijk
penningkabinet en bracht hem in kennis met Jeronimus De Vries, Van der Chijs enz.
Kwamen vreemdelingen Hollands oudste koopstad en zijns vaders atelier bezoeken,
de proponent geleidde hen rond in de grijze veste en bij de andere Dordtsche schilders;
zoo wandelde hij daar met Grootvorst Constantijn, met Prins Dolgorouki, met
Alexandre Dumas, met Casimir Périer, om geene landgenooten te noemen.
Nog aan de hoogeschool, toen zijne medestudenten ‘tegen de oproerige Belgen’
waren uitgetrokken, schreef Schotel ‘ Aanteekeningen op het Wilhelmuslied’ en
bewees tegen de toen geldende meening, dat niet Coornhert maar Marnix er de dichter
van was. Het duodecimootje werd als gelegenheidsgeschrift goed ontvangen; een
tweede uitgave in-8o. verscheen er van in 1848 buiten zijn medeweten. In 1834 gaf
hij uit zijne ‘ Gedachten over het Wilhelmus van Nassau’ in-8o., geschreven op
verzoek van het Kon. Ned. Instituut ter weerlegging van de heeren van Someren en
Brugmans.
Onvermoeid zat de ijverige proponent te werken, hij beschreef een Polderarchief
dat hem ƒ70.- gaf, hij ontcijferde een menigte documenten en perkamenten die bij
de verbouwing van het stadhuis van Dordt voor den dag waren gekomen, en naar
het Blaauwhuis of Krankzinnigenhuis overgebracht werden. Daarvan was genoemde
heer Smits een der regenten, hij las ze alle voor hem en beschreef ze; het bleek dat
Van de Wall ze niet had gekend. Zoo rijpte het plan om met den bejaarden heer Smits
de geschiedenis hunner vaderstad te schrijven. Van zijn jeugd af had hij verzameld
al wat Dordrecht betreft.
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Tal van kerkelijke acten en classicale stukken heeft Schotel toen doorgelezen, en al
had hij vrij wat boeken aangeschaft, zijne beide Leidsche vrienden, want de derde
Dr. Nauta was reeds overleden, Dr. J.T. Bergman de onderbibliothecaris en Mr. J.T.
Bodel Nijenhuis, de verzamelaar van platen en portretten, van kaarten en
plaatsbeschrijvingen, stonden hem met raad en daad bij door toezending van boeken,
en zoo ontwikkelde zich niet het talent van den predikant, maar dat van den ijverigen
en leergierigen geschiedvorscher, reeds toen was Schotel de volslagen kamergeleerde.
Reeds verschenen in eenige tijdschriften de vruchten van zijne lectuur en kennis,
reeds droeg de burgemeester van Moordrecht, de heer Van Vollenhoven, hem op de
in zijn bezit zijnde groote verzameling zoo prachtig geschreven handschriften van
het onvermoeide vriendenpaar Cornelis Van Alkemade en Pieter Van der Schelling
te beschrijven; hunne ‘ Levens en gedrukte werken met wapens en facsimilés’ zond
hij in 1833 in het licht, maar het duurde tot in 1847, eer hij den Catalogus van deze
manuscripten voltooid had, en met een ‘Brief van professor Vreede’ op het belang
van deze verzameling gewezen; op zijn raad zijn zij te Amsterdam in het Huis met
de Hoofden verkocht en hebben ƒ9000 opgebracht.
Door de Brabantsche onlusten was dominé J. De Leeuw uit Rozendaal naar Dordt
gevlucht, zijn oudste dochter Catharina Leonora Johanna werd Schotels beminde
en zag vol verlangen uit naar een beroep, en toen dat maar niet kwam, vroeg de
proponent aan den Minister van Eeredienst om een koninklijke collatie, dan was hij
onafhankelijk van de boerenkerkeraden. Zijne Excellentie gaf niet veel hoop, er
stonden wel honderd en vijftig proponenten op die lijst, en wat betrof het verlangen
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van mejuffrouw De Leeuw, de Minister vond het beter dat de dominés van Heidelberg
naar Maagdenburg gingen dan omgekeerd. De candidaat tot den H. Dienst wist niet
beter te doen, dan den graaf van Palland iets te vertellen over een familiewapen,
waarover hij met Z. Exc. had gecorrespondeerd, en dat viel in beter aarde: hieraan
schreef Schotel toe, dat hij later een collatie heeft gekregen.
De aanstaande schoonvader vestigde zich te Breda, waar Schotel in kennis kwam
met den bejaarden latijnschen dichter J.H. Hoeufft, wiens rijke bibliotheek hem
ontsloten werd, verder met professor Bosscha, dr. Wap en anderen.
Het duurde tot 1835, dat Schotel beroepen werd en wel in de kleine gemeente
Lage Zwaluwe, die toen gesplitst was met de Hooge Zwaluwe. Op 8 Maart hield hij
er zijne intreerede; hij bracht er zes goede jaren door, zijne vrouw schonk hem twee
dochters, maar de preeken, die hij op een schets al sprekende uitwerkte, evenals de
andere herderlijke plichten roofden hem heel wat tijd, dien hij gewoon was aan zijne
liefhebberij te geven. Hij was toen en later een verdraagzaam hervormd predikant,
bleef gelukkig buiten de moeielijkheden, die de onverdraagzame rechtzinnigen in
de dagen van de opkomst der Afgescheidenen aan meenig predikant bezorgden.
Schotel bleef buiten de dogmatiek, was een man des vredes, en heeft zich steeds
verdraagzaam tegenover de Catholieken in Brabant betoond, zelfs plaatste hij in
Catholieke jaarboekjes meer dan eene pennevrucht uit de dagen vóór de hervorming.
Reeds in 1834 was hij benoemd tot lid onzer Maatschappij, in 1837 werd hij lid
van het Zeeuwsche Genootschap en correspondeerend lid van de Tweede Klasse

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

200
van het Koninklijk Instituut, waarvan hij later gewoon lid is geworden; in het volgende
jaar benoemde hem het Provinciaal Utrechtsch Genootschap tot lid, toen hij door de
Leidsche Hoogeschool tot doctor honoris causa in de letteren was bevorderd.
Hij kreeg te Zwaluwe een Koninklijk beroep voor Chaam, Alphen en
Baarle-Nassau, maar sloeg dit af, want hij had het op zijn eerste plaats vrij goed; de
tijdschriftartikelen leverden wat bij het schamele tractement, toen en later had hij
jongelui aan huis, wien hij les gaf. Een halfdozijn tafelzilver vereerden hem zijne
gemeentenaren, toen hij zich opnieuw aan Lage Zwaluwe verbond. Maar daarna
stierven zijne ouders en schoonouders, en zijne tantes, en toen hem nogmaals ditzelfde
beroep werd aangeboden, durfde hij niet weder weigeren; immers eene verplaatsing
was het middel om verder te komen. Intusschen had hij in 1838 in 2 deelen uitgegeven
zijn ‘ Kerkelijk Dordrecht’, een gewaardeerd boek, dat eigenlijk een stuk was van
zijne niet geheel geslaagde ‘ Beschrijving van Dordrecht met platen en kaarten’ met
den heer Smits wat breed opgezet in 4 deelen, en waarvan slechts het 1e in 1840 het
licht zag en 3 afleveringen van het 2e deel in 1841. Er waren geen inteekenaars voor
te vinden, en de verwachting op een stedelijke ondersteuning, gelijk weleer
Beverwijck, Oudenhoven en Balen hadden genoten, kon niet verwezenlijkt worden;
gelukkig vond hij elders wel gelegenheid om wat hij al vast had verzameld over
Dordt, te plaatsen.
Toen zijn vader overleden was, schreef hij in 1839 het ‘ Leven van den zeeschilder
J.C. Schotel met portret’, waarvan een tweede druk is verschenen bij den Catalogus
van diens nagelaten schetsen en teekeningen. In 1840 zagen het licht zijne ‘ Geschied-,
letter- en oudheid-
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kundige Uitspanningen’ met de afbeelding van Develstein door zijne zuster C.P.
Schotel geteekend. Bij de meeste werken van Schotel is een vignet of plaatje, een
facsimile of zoo iets gevoegd, meestal door een zijner familieleden vervaardigd, die
de gave van de kunst bezaten; daardoor kregen zijne boeken meestal een aangenamer
oog; hij zelf kon door zijne kortzichtigheid met den besten wil niet aan kunst doen
of daarover met gezag spreken. Overigens had deze bundel iets ouderwetsch reeds
door den titel, maar in de dagen van weleer verplaatste de schrijver zich gaarne, hij
leefde er zoo geheel in. Hetzelfde geldt van een tweeden bundel van dergelijke
opstellen, zijne ‘ Geschied- en letterkundige Avondstonden’ in 1841 verschenen, die
zoo aan den lang overleden van Wyn doen denken.
Maar Schotel was nu eenmaal een ouderwetsch man, en hij had zooveel uit den
ouden tijd gelezen, dat hij in een nieuweren vorm overgoot; hij schreef zooals hij zat
te praten, laag bij den weg, het waren geene gewrochten van studie of diepgaande
kritiek met tal van bewijsplaatsen aan den voet der bladzijden; een en ander vond
een goed onthaal bij het groote publiek.
In 1841 was zijn vriend dr. H. Van Bolhuis overleden, en zijn goed hart gaf hem
een ‘Levensbericht’ in de pen, dat hij vooraf liet gaan aan den herdruk van diens ‘
Verspreide Letterarbeid’
Op 15 April 1841 deed hij te Chaam zijne intrede, om de maand predikte hij te
Alphen en te Baarle-Nassau voor zeer weinige hoorders; de Catholieken smeten er
onder de preek de glazen in, maar Schotel maakte door krachtig optreden daar een
eind aan. Hij kon niet zoo ver loopen daarheen door zand en hei, hij kocht een paard
en rijtuig. Te Chaam, waar des zomers door de families
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van de buitens een goed gehoor was, kwamen des winters de boeren haast niet ter
kerke; dit verbeterde, toen hij hun kerkgang met koffie en brood en wat tabak in de
kerkekamer beloonde. Maar met den burgemeester had hij moeielijkheden en met
de voogden en families van eenige zwakhoofdigen en verdoolden, die te Chaam
besteed waren; men hield den dominé voor toeziener van die personen, en daarvoor
was de brave kamergeleerde niet in de wieg gelegd. Er was geen geneeskundige hulp
op dat dorp, zijne dochtertjes werden ziek en stierven.
Tusschen al die verdrietelijkheden vatte hij telkens de pen op, en in 1843 gaf hij
een bundel in 't licht ‘ Epistolae ineditae N. Heinsii, Graevii, Reiskii ad Adrianum
Blyenburgum’ in 4o met grieksche en latijnsche gedichten van den ouden heer Hoeufft
en J. van den Brandeler, en met gesteendrukte facsimilés; het boek werd goed
opgenomen.
Zijne standplaats schetste hij in de Evangelische Kerkbode van 1844 No 9. De
kerk was bouwvallig, maar Willem I stelde den predikant in staat die te doen
herstellen; ik stip hier aan dat de Catholieken tegen eene kleine vergoeding de klokken
van den protestantschen kerktoren lieten luiden.
Over Jean Diodati's optreden in de Synode te Dordt in 1618-19 had hij onuitgegeven
en onbekende bescheiden gevonden, hij vatte ze te samen in zijn ‘ Jean Diodati’, dat
hij opdroeg in 1844 aan Mevrouw Diodati, geb. Nolthenius te Delft en aan professor
Diodati te Genève. Veel wat later E. de Budé te Lausanne schreef in zijn ‘ Vie de
Diodati, théologien génevois’, is aan Schotels werk ontleend.
In nadere kennis gekomen met dominé Hasebroek, toen deze nog met zijne zuster
te Breda woonde, en de
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‘ Imitatio van Thomas a Kempis’ vertaalde, schreef Schotel een Voorrede voor dat
boek, welke afzonderlijk verscheen als ‘ Iets over de Navolging van Jezus Christus’
in 1845 en in 't Instituut is voorgelezen. Dit geschrift bracht hem in aanraking met
den Leuvenschen bibliothecaris, Monseigneur Malou, toen bisschop van Brugge.
Als godgeleerde bewoog hij zich op kerkhistorisch terrein, in het Archief van Kist
en Royaards; in almanakken en jaarboekjes, in tijdschriften en couranten verschenen
zijne opstellen van geschiedkundigen aard en zijne recensiën. In 1846 kwam uit zijn
‘ Floris I en II van Pallandt met portret en facsimilé’; welk geschrift hij opdroeg aan
Willem II, waardoor hij een groote medaille verwierf met 's Konings beeldtenis te
paard; de baron van Palland teekende in voor 150 exemplaren, d.i. voor ƒ800. Aan
dit werk ontleende later Mevrouw Bosboom Toussaint haar geschrift ‘ Een Leidsch
student’ en Jhr. van de Poll een novelle in ‘ Vergeet mij niet’. ‘ De genealogie van
de familie van Palland’ werd als vervolg hierop in 't zelfde jaar door hem in 4o ter
perse gelegd, maar zij werd niet in den handel gebracht.
In 1846 kwam er gelukkig verbetering in Schotels lot, hij werd beroepen naar
Tilburg, waar hij 16 jaren den predikdienst heeft waargenomen en door zijne
geschriften nog meer bekend is geworden; zijn naam is voor goed aan Tilburg
verbonden waar hij in Juni zijn intreerede hield. Daar zijnde breidde hij zijne
briefwisseling uit met de toongevers onzer letterkunde, met Tollens en Beets, met
de professoren Vreede en Visscher, met de heeren W.J.C. van Hasselt en Nepveu,
met de baronnen van Palland en van Zuylen van Nyevelt, met Hooft Graafland en
Schuller tot Peursum, en met de mevrouwen van Calcar en Bosboom Toussaint. Met
deze kwam hij
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in kennis door een vignet, dat zijn broeder voor een harer romans had ontworpen,
met gene nog Elise Sciotling geheeten, toen zij op het buiten van de familie Van der
Borch op den Hondsdonk woonde; hare ‘ Hermine’ werd op Schotels raad uitgegeven
en met een Voorrede van zijne hand voorzien; later schetste zij Schotel in haar ‘
Dertiende’ in den persoon van Textius en in hare latere bespiegelingen ‘ Op de
grenzen van twee werelden’ sprak zij ook over Schotel. De gevolgen van deze
kennismakingen bleven niet uit, wederkeerig droegen zij geschriften aan elkaar op,
doch deze beleefdheidsvormen kan ik niet alle meedeelen.
Te Tilburg bezocht hem de abt Dom Pitra, de Benedictijn van Solesmes welke
Fransche abdij toen uit het puin was herrezen; de geleerde monnik bereisde ons land,
evenals in 1892 Belgische ordebroeders van Maresous hier waren om bouwstoffen
voor de geschiedenis der Benedictijnen in Nederland te verzamelen. Zeer veel vertelde
de dominé aan den langen eerwaarden katholiek, over Nederlands tegenwoordige en
vroegere kerkelijke toestanden; dat begreep deze òf verkeerd wegens het met latijn
afgewisselde fransche gesprek òf teekende hij met den franschen slag op, want toen
diens boekje ‘ La Hollande Catholique’ in 1850 verscheen, ontstond er een storm
van verontwaardiging in de protestantsche couranten en tijdschriften wegens de vele
onwaarheden daarin op hoogen toon verkondigd. Ik beweer, dat beide genoemde
redenen daaraan schuld hadden, want de ijverige abt, dien ik later meer dan eens te
Parijs ontmoette op de bibliotheek, toenmaals nog Bibliothèque Impériale, en te
Rome op de Vaticana, is niet onfeilbaar gebleken; ik bedoel niet zijne ongelukkige
houding tegen Leo XIII, toen hij later tot kardinaal was verheven en bibliothecaris
was geworden
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der Pauselijke Bibliotheek; dit is met volkomen onderwerping geëindigd, maar ik
heb 't oog op zijne manier van aanteekeningen te maken; die was niet goed, zooals
mij meer dan eens is gebleken. Hij had zeer vele handschriften op de Leidsche en
andere bibliotheken geraadpleegd en daaruit onuitgegeven stukken afgeschreven,
die in het Spicilegium Solesmense verschenen of later zouden opgenomen worden,
en nu hebben zijne broeders, die zijne nasprokkelingen moesten bewerken voor de
uitgave, mij herhaaldelijk vruchteloos laten zoeken naar hetgeen hij uit Leidsche
codices heette te hebben opgeteekend.
Pitra schreef voor zijn vertrek uit Tilburg op een albumblad de woorden van
Thomas a Kempis: ‘ama nesciri’, welke les de eenvoudige predikant, de nederige
geleerde waarlijk niet noodig had, want aan reclame bezondigde hij zich niet, en
menig uitgever kon hem een goed honorarium, iets dat in de dagen van dien Thomas
niet zoo voorkwam, aanbieden, wetende dat de naam van Schotel een waarborg was
voor goeden aftrek van een grooter of kleiner boekwerk. Zelfs was allengs een
voorrede van dominé Schotel voldoende om een boek van een ander onbekend
schrijver ingang te doen vinden. De predikant vereerde aan Dom Pitra bij zijn afscheid
een Russisch reliek, een Byzantijnsch plaatje dat hij in de Letterbode uitvoerig
beschreef.
Te Tilburg bezocht hem de docteur-ès-lettres et en droits M. Antonin Le Fèvre
Pontalis, auditeur au conseil d'état, later député en diplomaat. Deze verzamelde op
verzoek van Guizot, die met eene jonkvrouwe De Witt gehuwd was, bouwstoffen
voor een werk over Jan en Cornelis De Witt, en in hun vaderland gekomen, werd hij
verwezen naar den geleerden dominé van Tilburg, die om-
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trent alle Dordtenaren alles wist. Met zijne vrouw vertoefde later herhaaldelijk Le
Fèvre Pontalis hier te lande voor dat doel, maar of dat echtpaar de gegevens van
Schotel omtrent dat Dordtsche broedrenpaar goed heeft begrepen en verwerkt, kan
ik nu niet nagaan. Mevrouw beweerde de Hollandsche taal al heel aardig te verstaan,
omdat zij heel wat voor haren echtvriend had afgeschreven, maar toen ik haren gemaal
bij de onthulling van Van der Werfs standbeeld ontmoette, bleek mij uit een enkele
vraag van hem, dat hij van de rede van professor De Vries zich slechts verbeeldde
iets te hebben begrepen. Hoe het zij, in 1884 heeft Le Fèvre Pontalis een exemplaar
van zijn ‘ Johan De Witt, grandpensionaire de Hollande’ aan Schotel gezonden als
‘hommage reconnaissant à un des plus infatigables érudits dont s'honorent les
Pays-Bas’, waarop deze de pen opvatte en nog iets schreef in ‘Europa’ over ‘Le Fèvre
Pontalis bij diens portret.’
Toen James Geddes over Jan De Witt wilde schrijven, was voor dezen Amerikaan
ook de geleerde Dordtenaar de vraagbaak. Hetzelfde was het geval met professor
Löher uit Munchen, toen deze over Jacoba van Beieren zou schrijven; Schotel toch
had over Jacoba geschreven in Van Kampens Magazijn en lager een boekje
uitgegeven over de ‘Jacobakannetjes’, opgehelderd met afbeeldingen, die zijn zoon
Jan had geteekend.
Mevrouw Van Calcar schetste in hare ‘ Tilburgsche Mijmeringen’, hoe zij bij
Schotel aan huis werd ontvangen en daar de bijeenkomsten opsierde; de novellist
Van der Bilt la Mothe, gast bij Schotel, vertelde hoe het in dat stadje toeging in zijn
opstel ‘ Een kerkgang te Tilburg’, evenals deze veelschrijver eene novelle
vervaardigde: ‘ De laatste vrouwe van Develsteyn’ naar aanleiding van
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Schotels geschrift over dat kasteel. Zoo heeft ook de heer Bondam met Schotel voor
het tijdschrift ‘ Europa’ in 1888 daaruit saamgesteld ‘ Een huwelijk in 't laatst der
18e eeuw.’
Met dat al nam hij zijne herderlijke plichten behoorlijk waar, Tilburg was de eerste
plaats in Nederland, waar het H. Avondmaal op Goeden Vrijdag werd bediend,
hetgeen men aan Schotel verplicht is. Hij hielp daar nuttige en protestantsche
instellingen bevorderen, stichtte te Tilburg een protestantsch Instituut voor jonge
heeren, dat hij schetste in zijn geschrift ‘ Mijne gemeente’ in 1855, doch hij beleefde
daar ook verdriet van.
Te Tilburg voltooide hij in 1847 den ‘ Catalogus der Handschriften van Van
Alkemade en Van der Schelling’, en bewees hij zijne liefde voor de groote Dordtenaren
door zijn ‘ Iets over H. van Beverningh en Bruno van der Dussen, met wapen en
genealogie’, dat in hetzelfde jaar verscheen. Geen wonder dat zulk een verdienstelijk
schrijver toen benoemd werd tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw.
Maar hetgeen Schotel geweest is te Tilburg, zou ik niet in alle deelen hebben
geschetst, hadde ik niet zijne verhouding tot Koning Willem II vermeld; doch daarover
wil ik hem liever zelven laten spreken en druk ik dit hoofdstuk af uit zijne
autobiographie.
De prinsen van Oranje-Nassau, die van Salm-Salm en anderen vertoefden
gaarne te Tilburg en kwamen jaarlijks in de uitgestrekte warande of op de
nog uitgestrekter heide jagen. Drie dagen achter elkander deelde er Koning
Lodewijk de genoegens der burgerij en weigerde zelfs niet de eereplaats
in te nemen in eene schamele lief hebberij-comedie. Hij had schik in het
gezonde en luchtige Tilburg, stelde belang in zijn bloei, verhief het tot
eene stad en bepaalde dat er een straatweg, en de Leij bewaarbaar zou
gemaakt worden. Wie herinnert zich niet welk
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een aangenaam oord het voor Koning Willem II was: geen stad in ons
Vaderland, waar hij liever vertoefde. Hij ademde er ruimer, voelde zich
er opgewekter, gezonder, was er, vooral sedert de Belgische revolutie, en
vooral sedert zijn langdurige ziekte (1835) te huis, verlangde wanneer hij
zich in de Hof- en Hoofdstad bevond immer naar het landelijk oord, waar
hij zuiverder lucht inademde en de banden der etiquette, waarvan hij een
vijand was, kon verbreken.
Hier had hij, een grondig kenner en beoefenaar van den landbouw,
uitgestrekte bezittingen die hij zelf bestuurde en vaak bezocht.
Reeds in den vroegen morgen, wanneer de gansche stad nog in ruste
verzonken was, vloog hij te paard zonder eenig gevolg, over slooten en
heggen naar zijne hoeven, wekte de bewoners uit den slaap, onderhield
zich allerminzaamst met hen. De Koning was steeds vriendelijk,
spraakzaam en kende schier alle burgers der stad bij name, bezocht ze aan
hunne woningen, deelde er hun vreugde en leed. Zij hadden den Koning
hartelijk lief en het was een feest als hij zijn nederige woning in hun midden
had betrokken. Dan stroomden ook van alle zijden, behoeftigen naar de
stad, omringden zijn zoogenoemd paleis en hieven de handen naar hem
op, en nimmer verlieten zij hem zonder een milde gift. Ontmoette hij te 's
Hage of elders zijne Tilburgsche vrienden, zoo sprak hij hen toe, en bewees
hun niet zelden beleefdheden. De naam van Tilburgenaar (zeide men) was
een paspoort naar 's Konings hart. Het was hem niet mogelijk van rampen
te hooren of armoede te zien of hij trachtte ze te verzachten. Was hij te
Tilburg, en hij was er vaak, dan werd hij er niet alleen door den hoogen
adel, maar door vreemde vorsten, beroemde generaals, maar ook door de
prinsen en prinsessen van zijn eigen huis bezocht. Zij namen dan hun
intrek bij de deftige burgers en zochten hun vermaak in het wandelen door
de gansch niet fraaie omstreken der stad. In zijne nederige woning waren
slechts twee vertrekken tot zijn gebruik bestemd, een slaapen een eetkamer.
Beide waren niet groot, slecht gemeubeld, op den grond lagen eenvoudige
grijze kleeden, in de laatste brandde een kantoorkachel of zoogenoemd
kwintje. In zijn slaapkamer stond een brits, waarop hij sliep, er hing een
scheerspiegeltje, ten zijnen gebruike tegen den wand. De stoelen waren
oud, blouses bedekten hare jammerlijke naaktheid. In een zeer klein aan
de eetzaal grenzend vertrek, zonder meubelen, uitgenomen een
penanttafeltje met een ouderwetsche lamp er op, gaf hij audientie. De beide
Adjudanten sliepen en ontvingen en werkten in twee kleine benedenkamers.
Hij was aan dit gebouw ge-
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hecht en noode besloot hij een ander te stichten, waarin ook de Koningin,
wanneer zij te Tilburg was, zou kunnen wonen.
Toen ik te Tilburg werd beroepen, was de Koning mij geen vreemdeling.
Reeds in het vorig jaar had de Minister van Eeredienst, de Baron Zuijlen
van Nyeveld, met wien ik sedert lang in eene letterkundige briefwisseling
was, mij gepolst, of ik mij aan den persoon van den Koning wilde
verbinden en Zijne Mts Hofprediker in Luxemburg worden.
Hierop kwam er den 27 Januari 1845 een ordonnans van Zijne Majesteit
uit Tilburg met een brief van zijn adjudant Merkes van Ghendt, waarbij
hij mij uitnoodigde, den volgenden dag tusschen 10-12 ure des
voormiddags bij den Koning ter audientie te komen. Zulks geschiedde. Ik
had met Z.M. eene langdurige conferentie, waarin Hij mij tot aanvaarding
van die betrekking uitnoodigde. Wij spraken over verschillende
onderwerpen, maar ik kwam tot geen besluit. Terwijl de zaak nog hangende
was, kreeg ik een beroep naar Tilburg, waar Zijne Majesteit mij reeds twee
dagen na mijne komst, bij zich te dineeren noodigde. Die uitnoodiging
werd dikwerf herhaald. Bevond hij zich te Tilburg, dan kwam hij bij mij
ter kerke, en raakte ik allengskens met hem op een vertrouwelijken voet
en kreeg ik meer en meer invloed op hem, hetgeen ten gevolge had, dat
ik door de hooge personen, die te Tilburg kwamen, om Z.M. te spreken,
bezocht werd. Ik was in de gelegenheid hem bij het aankoopen van
schilderijen goeden raad te geven, hem oudheden en andere zeldzaamheden
te laten zien, hem een handschrift van Turenne te bezorgen, en vele diensten
te doen. Eens gaf hij ƒ1000 op mijn verzoek aan eene verarmde adellijke
familie. Menig gesprek mocht ik met hem voeren over de kunst en hem
waarschuwen tegen kunstkoopers, die hem schilderijen zochten te
verkoopen, soms tegen enorme prijzen, en van zijne groote goedheid
misbruik maakten. Z.M. bewees mij vele beleefdheden en schonk mij de
Orde van den Nederlandschen Leeuw. Wij meldden dat Z.M. steeds, als
hij zich te Tilburg bevond, den openbaren eeredienst (later als zijne
gezondheid het toeliet, want spoedig na mijne komst begon de kiem der
ziekte, waaraan hij bezweek, zich te openbaren) steeds bij, zulks deed hij
reeds als Kroonprins. Na de overwinning bij Hasselt en Leuven (28 Aug.
1831) boog hij in het heiligdom het hoofd, zwaar van lauweren voor Hem,
die zijne hulp en sterkte was geweest en dankte Hem met zijne gade, zijn
broeder, zusters, de hoofdofficieren van den staf, van het hoofdkwartier
van het leger en van het leger zelven voor den zegen, die het vaderland,
na
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den Tiendaagschen Veldtocht geschonken. In dit heiligdom bad hij met
de gemeente toen (2 Dec. 1832) door de bemoeiingen van Frankrijk, de
Citadel van Antwerpen, nog in het bezit van Oud-Nederland, werd
aangevallen, en door de trouwelooze staatkunde van Engeland onze
zeehavens geblokkeerd, en onze schepen opgebracht werden, en werd hij
opgewekt Gode te zwijgen, niet te wankelen in zijn vertrouwen op den
God zijner Vaderen. Hier vierde hij met de gemeente vaak den gedenkdag
van Waterloo. Hier werd hij over het verlies zijner betrekkingen getroost
en dankte hij God, na zijne herstelling uit een hevige krankheid. Gedurende
zijn voorlaatst verblijf te Tilburg, kwam de Koning bij mij ter kerke. Ik
sprak toen naar aanleiding van 2 Kon. XX : 1b: ‘Geef bevel aan uw huis,
want gij zult sterven, en niet leven.’ Het was de laatste maal in zijn leven,
dat Z.M. den openbaren godsdienst bijwoonde. Des middags at ik voor de
laatste maal bij den Koning. Toen Z.M. de volgende keer in Tilburg kwam,
was hij krank.
Wat er vervolgens plaats had, heb ik nauwkeurig beschreven in mijn
stukje ‘De dood des Konings’ bij Muller te 's Bosch uitgegeven 1, dat 14
maal herdrukt is, 14000 exemplaren zijn er van verkocht. Dit boekske,
waarin een gedicht van Hazebroek, is in een halven nacht opgesteld. De
majoor Merkes van Gendt gaf mij de noodige inlichtingen. Het is onder
den indruk van het oogenblik opgesteld, heeft geen letterkundige maar
toch historische waarde. Het is aan mijn vriend Dr. Timmers Verhoeven
te 's Hage opgedragen. Gedurende zijne ziekte was ik meestal aan zijn
paleis, hield met mijne gemeente bidstond, en bezocht den dag na zijn
overlijden met Hare Majesteit, Prins Hendrik en hun gevolg het lijk en
deed een plechtig gebed, dat Hare Maj., zooals zij zeide, troostte. Zij en
de Prins drukten mij hartelijk de hand. Sedert bezocht ik de leden der Kon.
familie, die te Tilburg kwamen en toen het lijk zou begraven worden, deed
ik voor het werd uitgedragen, nadat Prins Hendrik een krans op de kist
had gelegd, een plechtig gebed. Nadat de stoet het paleis had verlaten,
bleef ik met H.M. en de Hertogin van Saxen-Eisenach alleen, en heb een
lang gesprek met haar gehouden, zij heeft mij herhaaldelijk de hand
gegeven. Zij liet mij vragen, welk aandenken ik begeerde. Ik wenschte
niets voor mij, maar vroeg zilveren schotels en plateau ten gebruike bij
het H. Avondmaal. Zij zond mij later die stukken, met een inscriptie op
het plateau, benevens een hartelijken

1

Zie Rotterd. Cour. 31 Maart 1848, Vad. Letteroef. 1849 bl. 273, Tijdspiegel 1849 bl.
364.
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brief, waarin zij nogmaals hare dankbaarheid betuigde aan mij. Sedert liet
zij vaak mij hare groeten brengen, en toonde veel belangstelling in mijn
persoon. De dood des Konings gaf aanleiding tot briefwisseling met Prins
Frederik, die op mijn verzoek eens ƒ1000 schonk aan een hoofdofficier
die zich in schulden had gewikkeld.
In Februari 1874 werd ik door Prins Hendrik uitgenoodigd om bij de
onthulling van het standbeeld van zijn Vader te Tilburg tegenwoordig te
zijn, terwijl de Raad mij op een déjeuné noodigde. Ik ben toen niet naar
Tilburg gegaan.
De volgende bijdrage, die ik indertijd uit Schotels mond opving, vinde ook nog eene
plaats. Toen het vorstelijk lijk in parade in het paleis lag, verspreidde zich te Tilburg
en elders het gerucht, dat de Koning niet dood was; gelukkig werd dit praatje terstond
door Schotel tegengesproken; want wat was het geval? Het koninklijke huis was zoo
luchtig gebouwd, welk bedrag er ook aan den bouwmeester voor is betaald, dat de
ramen trilden en de meubelen schudden, wanneer er een geladen Brabantsche kar
voorbij stapte, en zoo had men den Koning na zijn dood zien beven. Wat had in
vroeger eeuwen van zulk een kleinigheid een misbruik gemaakt kunnen worden!
Jammer is het, dat Schotel niet naar Tilburg kon komen in 1869, toen er het
standbeeld van Willem II onthuld werd ofschoon door de stedelijke regeering
uitgenoodigd; ik gis dat hij gevoelde daarbij niet te kunnen spreken, maar dat hij 't
wel had willen doen; hoe 't zij Prins Hendrik betuigde hem later zijn leedwezen over
die afwezigheid.
De titel van zijn in 1850 verschenen bundel ‘ Tilburgsche Avondstonden’ maakt
zijn naam onafscheldelijk van zijne standplaats, hoe ouderwetsch die naam ook
klinke; daarin gaf hij o.a. ‘het leven van St. Maarten’, het verhaal van ‘Pater
Godewijck over het Heilige Hout’ een hoofdstuk
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over de ‘Rederijkers’ enz. alle geschiedkundige pennevruchten.
Aangetrokken door kloosters en abdijen, wilde hij de geschiedenis van de abdij
van Rijnsburg bewerken, waarvoor hij vele stukken had gevonden in de verzameling
van Van Alkemade; hij trok naar den Haag en schreef op het Rijks Archief heel wat
documenten af, met behulp waarvan hij in 1850 uitgaf ‘ de Abtdij van Rijnsburg,
met platen’, door zijne zuster P.E. Schotel geteekend.
Zijn verblijf op het Rijks Archief en de kennis, die hij door den chartermeester
Swaan toen maakte met die schatkamer van getuigen uit den voortijd, deed hem de
pen opvatten voor ‘ een Brief aan Mr. J. de Wal over het Rijks Archief’ 1850, die
ook in 't fransch is verschenen.
Onwillekeurig waag ik de gissing dat de oudheidkenner, die zoo vele charters en
papieren onder den gouden bril had gehouden, toen aan het Rijks Archief wilde
geplaatst worden. Ik geloof echter, dat de ijverige lezer van alles wat hij onder oogen
kreeg, al te goed de perkamenten en registers zou hebben gelezen, dat is hij had er
geen inventaris van gemaakt, zooals de archivaris zou verlangd hebben, maar den
inhoud der documenten tot tijdschriftartikelen omgewerkt, want schrijven was zijn
lust en leven; dit hielp ook in de huishouding in kommervolle dagen, toen hij drie
zoontjes zag opgroeien en lief en leed zich afwisselde, omdat hij te veel op de
studeerkamer zat en geen open oog had voor huishoudelijke en maatschappelijke
plichten en belangen, gebogen over de schrijftafel en met een boekje in een hoekje.
Men bedenke ook, dat hij die laatstgenoemde studiën uitgaf, terwijl hij let wel, de
tien deelen van ‘ K.F. Bec-
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ker's Algemeene Geschiedenis’ bewerkte, al was 't alleen voor den duidelijken maar
compressen druk, voorwaar een tijdroovende bezigheid; hij had ook geen lust om
dat handboek tot den laatsten tijd voort te zetten; geen wonder, Schotel was minder
tehuis in de algemeene geschiedenis, hij had reeds volop werk aan de vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde.
Schotels verdiensten werden met dat al steeds erkend, in 1848 was hij lid van het
Noord-Brabantsch Genootschap geworden, in 1853 werd hij lid van het Limburgsche
Genootschap te Maastricht en in 1863 van de Société de Limbourg en van den
Elberfelder Historischer Verein, als ook eerelid van het Friesch Genootschap, alle
welke eerbewijzen zijne ijdelheid streelden.
Zijn Schotels Tilburgsche Avondstonden zeer bekend geworden, minder bekend
is, dat de uitgever Noordendorp in den Haag hem wist te vinden om den tekst voor
een prachtwerk voor de Londensche Wereldtentoonstelling te leveren. Schotel koos
daarvoor het ‘ Engelsche Journaal van het buitengewoon gezantschap van den graaf
van Portland naar Frankrijk’. Slechts 15 exemplaren zijn van dezen foliant gedrukt
en in wit fluweel gebonden met de wapens van Portland in kleuren; elk exemplaar
kostte ƒ 80.-, alle werden door Koningin Victoria gekocht, die ze voor geschenken
heeft gebruikt.
Van geheel anderen aard was het duodecimoboekje dat hij in 1852 uitgaf: ‘ Iets
over de uitwendige gedaante van Jezus Christus’, dat hij opdroeg aan Mevrouw de
Gravin van Bylandt, geb. van Hogendorp, wier huwelijk hij had ingezegend. Het
werd goed opgenomen, en Wap schreef een gepast artikel in Astrea over ‘Schotels
Christuskop’.
Tot de door Schotel geliefde levensbeschrijvingen behoort zijne ‘ Anna Maria van
Schurman’ met portret
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en facsimile, die in 1853 verscheen. Dit geschrift droeg hij op aan de Kroonprinses
van Zweden, die den eerwaarden schrijver een diamanten ring toezond; men zou
kunnen zeggen, dat Schotel sedert met de biografie was ‘getrouwd’, want dit vak
heeft hij met voorliefde en ik zou durven zeggen met het beste gevolg beoefend. 1o.
Was hij inderdaad medewerker aan het ‘ Conversations Lexicon’ voor de levens der
Dordtsche schilders; 2o. onder letter S werkte hij mee aan ‘ van der Aa's Nieuw
Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Dichters, 1864’; 3o. aan de eerste
deelen sedert 1852 van diens ‘ Biographisch Woordenboek der Nederlanden’; 4o.
aan ‘ Oettinger, biographie bibliographique ou dictionnaire de 26.000 ouvrages
relatifs à l'histoire de la vie des hommes célèbres de toutes les nations, 1850, Paris
gr. 4o’; 5o. aan de ‘ Levens der Nederlandsche schilders van Immerzeel’, Amst.
1857-63 en aan ‘die van Kramm’, Amst. 1842 en 43.
In 1853 werd de latijnsche weleer illustre school van Dordt verheven tot een
gymnasium, Schotel gevoelde zich opgewekt tot het schrijven van ‘ de Illustre school
te Dordrecht’, welk werk echter eerst in 1857 het licht zag, maar hij heeft er ook
heel wat uit vroeger en later eeuwen in opgenomen, dat hij wist over de scholarchen
van Dordrecht.
Intusschen had hij ook nog een paar andere deelen geschreven; er was namelijk
een beweging ontstaan over de kleeding der predikanten; sommigen hadden aanstoot
aan den gekleeden rok met korte broek, aan den driekanten hoed en den zoogenaamden
mantel; men wilde de toga weder op den preekstoel zien zooals die bij de Waalsche
gemeente steeds in zwang was; daartegen verzetteden zich vele, Schotel gaf dus in
1857 in 2 deelen zijne ‘ Bijdragen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

215
tot de Geschiedenis der wereldlijke en geestelijke kleeding’, en hij was een der eersten
die met dat eerwaardig en geleerde ambtsgewaad den kansel betrad, en al werd hij
toen door sommigen vereerd met den titel van ‘Modeldominé’, hij heeft door dat
boek en zijn optreden zeer veel bijgedragen tot de invoering van dat kleedingstuk.
In 1858 verscheen van Schotel zijn ‘ Dordrecht met het wapen van der Myle’;
daarvoor had hij de familiepapieren gebruikt van Mevrouw de Douairière van der
Borch van Verwolde, die des zomers te Chaam in zijne buurt woonde; hij vond er
stukken onder over het aan haar door de Wassenaars verwante geslacht van der Myle,
en beschreef die papieren, welke M. Nyhoff in 1855 te 's Hage onder den hamer
bracht, maar later gaf hij onder genoemden titel die genealogie uit. Steeds dacht hij
aan zijne vaderstad, nauw had Koning Willem III Dordrecht en de groote kerk bezocht,
of er verscheen van zijn hand in 1859 ‘ Een Keizerlijk Stadhouderlijk en Koninklijk
bezoek aan de Groote Kerk te Dordrecht’ met zijn portret en de afbeelding van de
van Beverens.
Het bewerken van Anna Maria Schurmans leven bracht Schotel in nadere kennis
met Elizabeth van Bohemen en hare familie, die zich hier heeft opgehouden aan het
hof van Frederik Hendrik en Willem II; na eenige bronnen te hebben geraadpleegd
werd een octavodeel over den ‘ Winterkoning en zijn gezin’ in het licht gegeven, dat
gunstig werd ontvangen, in 1859.
In hetzelfde jaar verschenen ‘ de Brieven van Maria van Reigersberg’ met Mr. H.
van Vollenhoven, den Referendaris van Onderwijs, bewerkt, terwijl de Aanteekeningen
en haar Leven uit Schotels pen waren gevloeid. Buiten zijn voorkennis en niet vrij
van fouten herdrukte
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toen ook Lagerwey onder den titel van ‘ Oude zeden en gewoonten’ eenige bijdragen
van dien aard door hem in het tijdschrift Europa geplaatst.
In 1860 verscheen zijn ‘ Tollens en zijn tijd met portret’, welk geschrift in 1866
een tweede uitgave beleefde.
In 1861 gaf hij nog een kerkhistorische bijdrage in ‘ Het Klooster, het Hof en de
Kerk der Augustijnen te Dordrecht’, in zeker opzicht tot aanvulling van zijn Kerkelijk
Dordrecht, evenals zijn tijdschriftartikel over de ‘Nieuwe Kerk’ aldaar, en dat over
‘het goud der Groote Kerk’.
Het tooneel, in jonger jaren druk door hem bezocht, behoorde ook tot het terrein
dat Schotel bearbeid heeft; twee deelen over ‘ de Rederijkers in Nederland’ zagen
in 1862 het licht, en in vermeerderde uitgaaf in 1871, terwijl hij in 1869 reeds
geschetst had ‘ de Invloed der rederijkers op de Hervorming’.
In 1863 zou het 300-jarig bestaan van den Heidelbergschen Catechismus gevierd
worden, en Schotel werd door prof. Van Oosterzee aangezocht voor het gedenkboek
daarvan, dat dr. Schaff in Amerika in 't engelsch en 't duitsch zou uitgeven, de
geschiedenis daarvan in Nederland te bewerken. Zijne bijdrage werd geschreven
maar helaas met vrij wat fouten in beide talen gedrukt in ‘the Monument in
Commemoration of the 300th anniversary of the Heidelberg Catechism.’ Maar deze
‘ Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den
Heidelberger Catechismus’ verscheen ook hier te lande met een opdracht aan Prins
Frederik, die den onvermoeiden schrijver met een gouden medaille met zijne
beeldtenis en toepasselijke inscriptie vereerde; ongelukkig geraakte de goedmoedige
theoloog door dat geschrift in conflict met ‘ de Bazuin’.
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In het voorjaar van 1862 is Schotel naar Leiden verhuisd, om het Biografisch
Woordenboek van van der Aa te vervolgen; eerst was deze groote biograaf overleden
en nu was zijn opvolger K.J.R. van Harderwijk op dat werk bezweken, de uitgever
wilde zijne talrijke inteekenaren tevreden stellen en behoefde niet lang rond te zoeken.
Dominé Schotel, die jaren achtereen zoo vele bewijzen had gegeven hoe hij kon
schrijven over geschied- en oudheidkunde, die vooral zijne ervarenheid in het maken
van levensbeschrijvingen had getoond, zooals wij reeds zagen, was de aangewezen
man voor dat werk.
En zoo werd de ijverige navorscher in staat gesteld de toga en bef aan den kapstok
te hangen en zich met zijnen grooten boekenschat te Leiden te vestigen. Men had
hem de medewerking van meer dan 20 vakgeleerden toegezegd, maar hij vond slechts
van den heer Bodel krachtige hulp en wel slechts tot 1870, deze en anderen vielen
af door dood of ouderdom of andere bezigheden, maar hij vond op de academische
bibliotheek de onmisbare boeken, die als ‘apparaat van dominé Schotel’ op eene
voor den ijverigen man geschikte plaats altijd klaar stonden en hem in staat stelden
de vele levens van onze voorvaderen te vervaardigen, een ontzettende arbeid, vooral
als men bedenkt, dat de bijziende man alleen aan twee letters te gelijk bezig was en
de proeven van twee drukkerijen altijd door had na te zien. Dagelijks zag ik hem en
aangenaam was het ons hem in dien veel omvattenden arbeid te gemoet te komen.
En toch zijn er nog tal van zelfs omvangrijke geschriften te midden van de
bewerking van zijn woordenboek uit zijne pen gevloeid, wel een duidelijk bewijs
voor zijn verbazende kennis en kracht.
In 1863 reeds gaf hij om de wille zijner nieuwe woon-
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plaats: ‘ De Burg van Leiden. Eene feestgave’ waarin niet veel nieuws stond; voor
eene verbeterde uitgave bracht hij later de stof bijeen.
‘ De Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool’ was de titel van een geschriftje, waarin
de trouwste bezoeker dier inrichting een geschiedkundig overzicht gaf van hare
lotgevallen. Het werd door dr. Lucian Muller, die toen te Leiden zeer veel op de
bibliotheek vertoefde en nu professor te St. Petersburg is, in het duitsch vertaald voor
‘Jahn's Jahrbücher’.
In dit jaar overleed zijn broeder, P.J. Schotel, dien men wel eens den tweeden
zeeschilder heeft genoemd; natuurlijk werd zijn Leven door broeder Gilles geschreven
en met den ‘Catalogus’ zijner kunstwerken uitgegeven.
Geheel voor Schotel geknipt was een onderzoek, dat hij in 1868 in het licht zond
‘ Letterkundige Geschiedenis van de tabak, koffie en thee’, welk werk de oude boekjes
over deze onderwerpen zeer goed verving. Hij leefde geheel in den ouden tijd en
wist er zeer veel van, dat hij in 2 deelen in 1867-68 opdischte in zijn ‘ Oud Hollands
Huisgezin, met platen van Rochussen en van der Kellen’; in aangenamen vorm vindt
de lezer daarin tal van vaderlandsche eigenaardigheden geschetst, die Schotel aldus
aan de vergetelheid ontrukte. Met een gouden snuifdoos werd de emeritus dominé
daarvoor vereerd door Koningin Sophie.
Een beschrijving van ‘ het Huis Honselaersdijk’ van 1868 in kl. 4o is niet in den
handel gebracht; hiervan herinner ik mij de reden niet meer. Evenmin is dit het geval
met de toespraak bij het huwelijk van J.G.T. Lancelle met mej. Smits door hem in
den Dom te Utrecht ingezegend. In deze jaren betrad Schotel ook elders den kansel,
meest om een vriendendienst in de vacantie te
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bewijzen, als voor ds. Sepp te Leiden, van wien hij ook vele gewaardeerde bewijzen
van vriendschap heeft ondervonden.
Te Leiden woonde hij met zijne talrijke boeken op de zoogenaamde
Broedertjesgracht sedert gedempt en Kaiserstraat genoemd, in een groot huis, waar
weleer professor Kaiser de sterren bespiedde, en de comeet van Halley voorspelde,
en waar nu de drukkerij van Van Nifterik gevestigd is. Die woning was een deel
geweest van het Cellebroedersklooster, dat voor behoeftige theologanten na de
stichting der Leidsche Hoogeschool was ingericht als Staten-Collegie. Geen wonder,
dat Schotel, die de Notulen van Curatoren en van Senaat had doorsnuffeld, lust kreeg
om - een gebeurtenis, die daar gespeeld had, te beschrijven in ‘ Een Studenten Oproer
in 1594’ in gr. 8o, 1869, waarvoor zijn zoon, J.C.L.W. Schotel, die toen te Leiden
vertoefde, platen leverde. Het was een belangrijk feit dat hij uitvoerig beschreef; met
evenveel zorg schetste hij - en dat alles tusschen de bedrijven van het biographisch
woordenboek - ‘ Het maatschappelijk leven onzer Vaderen, met platen van Rochussen
en van der Kellen’, 1868 in 2 deelen 8o, evenzoo de bovengenoemde ‘ Dordtsche
Augustijnen’ in 1869, en dan nog liet hij herdrukken ‘ Pater van Godewijck's
Wittebroodskinderen met voorbericht en aanteekeningen’ 1869, in 1870 ‘ de Openbare
Eeredienst der Nederduitsch Hervormde Kerk’ in 2 deelen met platen. Wat Schotel
nog niet had aangeroerd in al zijne oudheidkundige stukken ‘de Hollandsche keuken,
kelder enz.’ beschreef hij in een boek dat hij aan Mej. M. Smits opdroeg. In 1871
zag nog van Schotel het licht ‘ Dordrecht vóór de hervorming’, denkelijk met eenige
reeds vroeger uit die tijden beschreven voorvallen en toestanden, en hielp hij aan
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een geschrift ‘ De boom der Schrifture’ dat te Utrecht verscheen. Ik heb niet te veel
gezegd, toen ik zeide, dat Schotel in het verleden leefde; toen 1872 daar was, schreef
hij ‘ Hoe vierden onze vaderen in 1772 den gedenkdag van Nederlands verlossing
uit de kluisters van Spanje’. Ook verscheen nog in dit jaar van hem ‘ De
Evangeliepredikant’ en ‘ Dordrechts afval’. Vele schoolen volksboeken bezittende
en er nog meer op de boekerij van onze Maatschappij gevonden hebbende, schreef
hij nog 2 deelen met houtsneden over ‘ Vaderlandsche Volksboeken’, alles in
denzelfden gemoedelijken vaderlijken toon, zooals wij hem hoorden vertellen op de
vergaderingen van Letterkunde en vooral op die van de Historische Commissie,
waarvan hij eenige jaren de penvoerder is geweest, en dus het Jaarverslag van 1864,
1865 en 1866 opstelde. Zijne medewerking aan ons Repertorium van bijdragen over
onze geschiedenis voor het Supplement 1860-70 was niet zeer belangrijk, want ik
durfde van den man, die met werk overladen was, niet veel vergen en nam zijne taak
over, al prijkt zijn naam op den titel.
Te Leiden was hij ook lid geworden van het ‘Historisch Genootschap’ en
vergaderde elke maand met prof. Cock, dr. Beima, steunpilaren der kerk in
onveranderlijke richting, dr. Hirschig, dr. Te Winkel, mr. S. Le Poole, dominé Sepp
en anderen; menigen avond heeft Schotel daar onder een gouwenaar en een glas wijn
gesproken over hetgeen hij weder op touw had gezet.
Daartoe behoorde de vereering van Leidens burgemeester van 1574; in 1872
schreef hij als uiting van een Leidschen wensch ‘Een standbeeld voor P.A. van der
Werff.’ Buiten zijn voorkennis verscheen het nog eens onder den titel: ‘ Leven van
Van der Werff.’ Dit was iets naar het hart van een groep kerksche Leidenaren die
niets
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liever wenschten dan eindelijk op te richten een beeld van den burgemeester in wiens
naam de vaderlandsche zin voor vrijheid van geweten, in wien de 3de October is
verpersoonlijkt. Een gedenkteeken voor de krachtige verdediging en het gelukkig
ontzet onzer stad te laten verrijzen bij het derde eeuwfeest van Leiden's Ontzet werd
veler wensch. Dit boekje van Schotel vond weerklank vooral bij de burgerij, maar
onder de geleerden was de vraag geopperd of, blijkens de nauwkeuriger kennis van
onze geschiedenis, Van der Werff wel de man was, aan wien de eer toekwam, daar
aan den geleerden en verdienstelijken Jonkheer Johan van der Does den aanvoerder
der schutterij (dus van de eigenlijke verdedigers), of aan Jan van Hout, den
voortreffelijken secretaris der stad, veeleer hulde moest gebracht worden. Maar Van
der Werff, wiens naam, bij ieder Leidenaar jong of oud, gering of aanzienlijk op de
lippen, kreeg de voorkeur ook na het betoog, dat Schotel in de Stads-Gehoorzaal in
eene publieke bijeenkomst, in volle deftigheid en met waardige overtuiging heeft
uitgesproken. De Van der Werff-Commissie werd benoemd, Schotel werd tot
voorzitter gekozen, maar hij stond wijselijk die plaats met de vele daaraan verbonden
zorgen af aan professor M. De Vries, die zich door woord en daad betoond heeft de
juiste man voor die betrekking te zijn; deze heeft die groote Commissie van Van der
Werffvrienden geleid en gepresideerd; deze heeft de Commissie voor het beeld,
waarvan het voetstuk het monument zou worden voor de verdediging en het ontzet,
gekozen en met haren Eere-Voorzitter, Prins Alexander, die toen te Leiden studeerde,
de vele en moeielijke vragen beslist. In laatstgenoemde Commissie, waarvan schrijver
dezes penvoerder en Schotel medelid was, mochten wij na eenige
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geduldoefening het schamele bedrag, dat burgerij en aanzienlijken, de leden van het
Vorstenhuis en de oudstudenten afgezonderd hadden en dat door een verloting,
waarvoor Mevrouw Schotel zeer hard heeft geijverd, nauw was vermeerderd, zien
toenemen door de intresten in 10 jaren, terwijl J. Ph. Koelman het beeld en de vier
reliefs modeleerde voor het voetstuk dat de architect P. Vogel had ontworpen; zoo
mocht dan Schotel nog op 3 October 1884 de onthulling beleven van een monument,
waarvoor hij onwillekeurig het eerste balletje had opgegooid.
Toen er geen denken aan was op 3 October 1874 dat beeld te zien verrijzen, zond
Schotel in het licht ‘ Het edele driemanschap’, gr.-8o. met de portretten van Douza,
Van der Werff en Van Hout op 't omslag, en was het strooibillet op oranjepapier,
gedrukt in plano ‘P.A. Van der Werff sprekende na zijn dood’, zijn pennevrucht.
Intusschen was te Zaandam een tentoonstelling geweest van plaatselijke
herinneringen, en had hij nog in dit jaar de ‘ Zaanlandsche zeden en gebruiken’
geschetst.
Een bezoek aan familieleden te Dresden gaf hem de gelegenheid in het grootsche
theater aldaar een Wagneropera te hooren opvoeren, waarvan zijn ‘ Lohengrin’ de
vrucht was, in hetzelfde jaar.
Maar 1875, dat voor Leiden's hoogeschool een jubeljaar zou wezen, liet hem
schetsen ‘ De Akademie te Leiden’ in 2 deelen met platen; wel lazen wij daarin vele
reeds bekende feiten en bijzonderheden, maar voor zeer velen waren zij en blijven
zij een leerzame bron voor de lotgevallen onzer Universiteit. Schotel werd bij het
Eeuwfeest der Hoogeschool vereerd met een exemplaar der toen geslagen bronzen
medaille.
Bovendien zond hij toen nog in het licht ‘ Een schoon
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liedt op 't Belegh der Stadt Leyden’ waarvan de dichter mij onbekend is. Het is
gedrukt met gothische letter op oud-Hollandsch papier en verscheen in ouderwetschen
omslag, evenals de in 1875 ook door hem uitgegeven ‘ Legende van der
Geuzen-troubelen in Zeelant in 1572 en 1573 door een R.C. tijdgenoot.’ Een derde
pennevrucht van een ander, die hij in dit jaar nog liet drukken, is ‘ Dirck Adriaensz.
Valcoog's Regel der Duytsche Schoolmeesters.’
Aan de voorbereiding onzer studentenfeesten had Schotel meer dan eens een
werkzaam deel genomen; ik begon dit opstel met de vermelding hoe hij mij had den
weg gewezen. Maar nog meer heeft hij de hand gehad in de maskerade van 1870;
het laatste hoofdstuk in het ‘ Bezoek van Dudley, Graaf van Leicester’ door Jhr.
Bosch van Drakesteyn, was van hem; in de Leidsche Courant van 26 Maart kondigde
hij dit boek aan, in die van 11 Mei beschreef hij de ‘Monstering op den Burght’ van
de heeren gecostumeerden, en hij ontwierp het in ouderwetsche taal met gothische
letters in plano gedrukt ‘Plakaet’, houdende uitnoodiging om bij den Graaf voor het
feestgebouw op het ruïneplein ten hove te komen; hetgeen sedert geregeld bij zulke
gelegenheden is nagevolgd.
In 1873 schreef hij, doch zonder naam, voor de Delftsche studenten de ‘Intocht
van Karel van Egmond binnen Arnhem in 1492’, deed verslag in de N. Rotterdamsche
Courant van ‘Het Delftsche Studentenfeest’, en schreef een ‘Brief van den graaf aan
Burgemeesteren’, die, prachtig geïllustreerd door zijn zoon J.C. Schotel, op perkament
gedrukt, evenals het ‘Aanplakbiljet’ op oud papier, met gothische letter, furore maakte,
om van den brief aan Burgemeesteren en poorters en dien van den hertog, ‘Over mijn
bezoek’ niet te spreken.
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Evenzoo is door hem bezorgd het ‘Plakkaet bij het Leidsche Studentenfeest in 1875’,
‘de Brief van Willem I’ en ‘de Brief van Arnoldus Cornelis.’ Aan het bewerken van
de Maskerade zelve van dit jaar nam hij ook zulk een deel, dat de Commissie aan
Schotel een prachtigen stoel als bewijs van haren dank aanbood.
Aan de lange reeks van afzonderlijke geschriften voegde hij nog toe ‘ Letterkundige
bijdragen tot de geschiedenis van de tabak’ in 1878, waarschijnlijk een omwerking
van het in 1868 verschenen boekje.
In 1879 werd Schotel lid van de Commissie voor het Stedelijk Museum in de
Lakenhal, en voerde daar op verzoek van zijn ouden Dordtschen vriend, den
burgemeester Dr. W.C. van den Brandeler, den Keizer en de Keizerin van Brazilië
rond in 1877, alsook den President Burgers en Prins Hendrik. Intusschen was hij
verhuisd naar de Breestraat op den hoek van de Diefsteeg, waar hij zijne vrouw
verloor op 3 April 1877. Toen gevoelde de 70-jarige zich verlaten, hij liet zijne
geliefde bibliotheek door M. Nijhoff met al zijne aanteekeningen en curiosa
verkoopen, nadat hij een Voorrede voor zijn eigen catalogus had geschreven. Baron
B.T. Van Heemstra, die te Leiden woonde en sympathie voor Schotel had, heeft veel
daarvan gekocht; in 1879 gaf Schotel het Levensbericht van Van Heemstra bij den
catalogus zijner oudheden, bij Van Doorn & Zoon verkocht, alsook in den bundel
van Letterkunde. De bejaarde schrijver gevoelde zich in 1877 afgeleefd en wilde de
pen neerleggen. Trouwens een deel van zijn levenstaak was afgedaan, hij had waarlijk
alleen het Biographisch Woordenboek voltooid, en zoowaar nog in een Supplement
de levens beschreven van de Nederlanders, die onder het verschijnen van die 31
deelen overleden waren; Schotel begon met Grotius en Dan. Heinsius en schreef 24
dicht
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ineengedrongen deelen van dien legger, want in weerwil van de vele tekortkomingen,
waarvoor hij zelf niet blind was, noemde hij zijn lijfwerk aldus, hij meende dat het
een vraagbaak zou zijn. En hierin heeft de nederige man volkomen gelijk; een gegrond
woord van hulde en eerbied voor Schotel's Woordenboek vinde hier eene plaats. Ik
weet dat meer dan ééne vergissing door kundiger biographen is gevonden; het is mij
bekend dat Schotel de beschrijving van denzelfden geleerde met zijne latijnsche
benaming zoo wat herhaalde bij diens hollandschen naam, maar één mensch, zelfs
de geleerdste, weet niet alles, en waar in andere landen eene vereeniging van geleerden
nauwelijks klaar komt met een biographisch lexicon, dat op zulk een uitgebreide
schaal is aangelegd, heeft Schotel aanspraak op onze bewondering voor die 24 deelen.
Bovendien, en dit is geen geringe verdienste in den aanleg van dit geheele werk, alle
bronnen zijn met voorbeeldige getrouwheid onder elke biographie opgegeven, iets
dat Schotel in zijne populaire geschriften niet heeft gedaan. Ieder kan dus zelf
aanvullen en verbeteren waar Schotel niet kritisch genoeg te werk is gegaan. Moge
eene vereeniging zich aangorden om aanvullingen en verbeteringen te verzamelen!
Schotel huurde kamers bij de pedelsweduwe Haremaker op het Rapenburg, doch
hij voelde zich daar te eenzaam, en trok naar zijn geboortestad, waar hij bij zijn
overgebleven broeder nog enkele jaren leefde, maar in gedachten geheel in de dagen
van voorheen, bewust dat hij oud en afgeleefd was geworden; zijn gang en gezicht
waren nog meer achteruitgegaan. Daar hielp hij nog aan het opstellen van ‘ Twee
wandelingen door Dordrecht’, Sliedrecht 1879, daar schreef hij in 1883 de
autobiographie, waaruit ik veel van het bovenstaande heb geput,
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daar zond hij nog in 1884 in het licht de ‘Resolutie der Regeering te Dordrecht na
den moord van Willem I in 1684, met een woord vooraf’; zijn hart klopte nog zoo
warm voor zijne geboorteplaats, dat hij de houding der Dordtsche burgemeesteren
in die angstvolle dagen nog even wilde bekend maken. In het door prof. Acquoy
herboren Kerkhistorisch Archief schreef hij een stukje over de ‘ Aflaten te Dordrecht’,
terwijl de Dordrechtsche Courant, Eigen Haard en de Spectator nog pennevruchten
opnamen, al onderteekende hij ze niet allen.
Hiermede is de lange rij van afzonderlijke geschriften van Schotel afgesloten,
waaronder er enkelen kunnen zijn, die eerst in een tijdschrift verschenen waren,
zoodat de schrijver in later jaren evenals menige bibliograaph een overdruk aanzag
voor een afzonderlijk verschenen geschrift; ik heb ze geen van allen bij de hand en
kan dus die vergissingen niet herstellen.
Ik ga over tot eenige omvangrijke bijdragen, door hem met of zonder naam geleverd
voor andere werken behalve de bovengenoemde levens. 1o hielp hij aan Mr. Schull
voor Dierijk en Dorothea van S. van Hoogstraten (1833), 2o aan het Bijbelsch
Woordenboek van Moll, Veth en Nieuwenhuis; onder letter S-L. schreef hij alle
artikelen over Romeinsche en Joodsche oudheden (Amst. 1852-59), 3o aan den 2n
druk van het Woordenboek van Zamenleving van Nieuwenhuis (Leid. 1855-68), 4o
aan de uitgave van Bilderdijk's Vaderlandsche Geschiedenis door H.W. Tydeman,
(Amst. 1832-53), om nog 30 andere door hem opgeteekende geleerden, voor wier
werk hij nog eenige hulp verschafte, niet met name te noemen, behalve dr. Adam
Ruytenschild, predikant te Oestgeest, aan wien Schotel de stof leverde voor diens
‘Graven onzer vorsten’ 1873.
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De lijst zijner boekbeoordeelingen en artikelen in periodica verschenen is ontzettend
lang, en wekt eerbied voor de werkkracht van den veelzijdig ontwikkelden
oudheidkenner, vooral als men nagaat over welke onderwerpen de onvermoeide lezer
van duizenden boeken wat heeft weten mee te deelen, in grooter of kleiner stukken.
Hierachter volgt de lijst van al die stukken met opgaaf van zijne boekwerken, zooveel
mogelijk naar tijdsorde, nu noem ik slechts de uiteenloopende onderwerpen door
hem behandeld, ten einde eensdeels de buitengewone vaardigheid van zijne
encyclopaedische pen in het licht te stellen, anderdeels om te laten zien, hoe verbazend
veel de duizenden lezers van al die tijdschriften, couranten of almanakken aan Schotel
te danken hebben, want onwillekeurig hebben zij ontzettend veel van den
onvermoeiden man geleerd; Schotel mag veel hebben nageschreven, maar de folianten
en duodecimo's waaruit hij het putte en in smakelijker vorm te voorschijn bracht,
zouden nooit door de lezers en lezeressen van de tegenwoordige leesgezelschappen
zijn opgeslagen.
In tijdschriften tel ik behalve 5 genealogieën van Schotel, zoowat 70
levensbeschrijvingen van beroemde mannen en vrouwen uit verschillende tijden,
van 12 belangrijke personen gaf hij brieven met aanteekeningen; op letterkundig
gebied tel ik 14 artikels, eigenlijk betreffende boekbeschrijving, want een taalkundige
is Schotel niet geweest, de beoefening van het Gothisch en de vergelijkende taalstudie
valt na zijn studententijd; over de Zigeuners te Katwijk, over een Zondagschool in
de 16e eeuw, over het bedwelmen van patienten (chloroformeeren) in de 12e eeuw,
over een aardbeving te Amsterdam in 1755, over de veepest in de vorige eeuw, over
de charlatans op het tooneel, schreef hij artikelen, maar ook over het
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geboortejaar van Jezus, over een passiespel bij Eisenach, over aflaten, over
kerkmuziek en het orgel in de Luthersche kerk te Leiden, over het Vaandel van de
Armada, dat toen nog hing in de Pieterskerk, later een belangrijk stuk werd voor het
Stedelijk Museum alhier; hij schreef over kaartspel en koffiehuizen, schaakspel en
valkenjacht, papegaaischieten en pekelharing, over een kleerenkast van een oude
Hollandsche dame en van een aanzienlijk heer, over vrijen en trouwen, en wat daar
verder op volgt tot pillegiften toe, over bijgeloof en naamsafleidingen, over
Koppermaandag en Pinksterbloemen, over asylrecht en pijnbank, over fooien en
vereeringen, over lorenzodoozen en opvoeding. Het laatste schijnt de goedaardige
vader slechts theoretisch behandeld te hebben, want anders hadden de twee zoons,
die hij moest overleven, hem niet zoo ontzettend veel leed berokkend. De oudste
J.C.L.W. overleed in Noord-Amerika na een avontuurlijk leven, de ander, Leonard,
aan de Kaap, waar hij o.a. aan couranten heeft geschreven en kaarten voor het
Engelsch gouvernement vervaardigde.
Alvorens de pen neer te leggen nog even stilgestaan bij werken, die Schotel niet
geschreven heeft, dat is waarvan hij slechts het Prospectus stelde. 1o. ‘Het Kerkelijk
Brabant’ dat hij met Palier uit den Bosch zou geven, 2o. ‘Het Leven van Jan De Witt’,
dat hij met Jonkhr. C.A. van Sypesteyn zou geschreven hebben, ware deze niet door
zijn benoeming tot Gouverneur van de West-Indiën daarin verhinderd, 3o. eene
‘Beschrijving van Leiden’, die hij met den archivaris Jhr. Rammelman Elsevier
toezegde; beiden waren te ver op leeftijd in 1868, wij teekenden er op in, al wisten
wij, dat het er niet
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meer toe komen kon; met den uitgever geraakte hij helaas in moeielijkheden.
Toen de dagbladpers had aangekondigd, dat Schotel op 9 April 1887 zijn tachtigsten
verjaardag zou beleven, ontbrak het den waardigen grijsaard niet aan tal van bewijzen
van hartelijke deelneming in dat feest; behalve kaartjes, telegrammen en brieven,
ontving hij een officieelen gelukwensch van de Historische Commissie van onze
Maatschappij, al hetgeen den ouden geleerde zeer veel genoegen deed evenals de bij
die gelegenheid door dr. H.C. Rogge in ‘Eigen Haard’ uitgegeven biographie met
portret op bl. 176; het waren zonnestralen op zijn ouden dag.
In April 1889, toen zijn Dordtsche familie nog meer was ingekrompen door den
dood en vele zijner tijdgenooten waren bezweken, verplaatste hij zich naar Oestgeest,
en betrok een buitentje met zijn zoon P.E. Schotel, die na een verblijf in Indië van
12 jaar, waar hij ambtenaar was geweest, wegens leverziekte terugkwam met zijne
vrouw, eene dochter van den doopsgezinden predikant van Aardenburg, C. Broese
van Groenou en hunne kinderen. Daar bleef de familie niet lang, men betrok een huis
op de Hoogewoerd te Leiden, waar de kinderen school gingen, doch waar de oude
grootvader maar al te veel tijdgenooten en kennissen miste, en dientengevolge zoo
wat vergeten leefde; hij was te slecht ter been om bezoeken af te leggen, een enkele
maal strompelde hij nog naar de Bibliotheek om ons te ontmoeten, hij was te slecht
van gezicht om iemand te herkennen of om te schrijven of te lezen. Maar de geest
was wakker, en noode moest hij het voorstel van zijn tijd- en stadgenoot, den
82-jarigen oud-rector W.H.D. Suringar, afslaan om te zamen een boek over de
schooldrama's te vervaardigen. Een kleinigheid als ‘Iets over Rembrand’ werd nog
in
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1889 in de Spectator van hem gedrukt, en toen zijn zoon gelukkig hersteld naar Indië
kon terugkeeren, waar hij betaalmeester van Palembang werd, las de beminnelijke
schoondochter met prijzenswaardig geduld den ouden man des morgens de courant
voor, al dommelde hij er bij in, en schreef zij 's avonds wat hij haar uit zijn
studententijd dicteerde, welk geschrift hij wilde betitelen ‘Bilderdijk en zijn tijd’;
doch ook in dit opzicht moest hij ondervinden dat de geest, die zoo lang vaardig over
hem geweest was, afnam, dat hij 's morgens frisch ontwaakt beter kon stellen dan
wanneer hij op den dag naast zijn dochter was gezeten. Behalve dit onvoltooide
geschrift liet hij nog na een stuk over ‘den geneeskundige in de 17e eeuw.
De laatste maanden bracht de familie door in eene woning op den Zijlsingel, daar
ontviel haar de 85-jarige onverwacht op 9 December 1892; hij is dus gespaard geweest
voor een afscheid waar hij tegen opzag. Zijn eenig overgebleven zoon was nog onder
weg naar het vaderland wegens ziekte; hij mocht den vader niet meer in de armen
drukken.
Ongesteldheid belette mij de laatste eer te bewijzen aan dr. Schotel; met zijn leven
te schetsen heb ik getracht een blijvend aandenken te geven aan zijn uitgebreide
kennis en voorbeeldige werkkracht, aan zijn onvermoeide pen en zijn eigenaardig
talent.
W i l d b a d (Wurtemberg) Augustus 1893.
Dr. W.N. DU RIEU.
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Geschriften van Dr. G.D.J. Schotel.
Naar tijdsorde.
1830.

Oratio Scholaris de Petro Paulo Rubensio.
Ms.

1830.

Het Oude Volkslied Wilhelmus van
Nassouwen. Leid. 12o.

1830.

Beoord. van den Roman Willem
Baerland. Vriend d. Vaderl.

1831.

Commentatio de meritis Baltazaris
Huydecoperi in linguam literasque
Belgicas. L.B. 4o.

1831.

Iets over het schaakspel. Vad. Lett.

1831.

Beoord. van Gebels Scheveningsche
visschers, m. vignet van J.C. Schotel.
Vriend d. Vaderl.

1832.

Het Slot Teijlingen en de bezigheden van
Jacoba van Beieren op hetzelve. v.
Kampen, Mag.

1833.

Leven en gedrukte werken van Cornelis
Van Alkemade en P, van der Schelling,
met wapens en fac-similes. Breda. 8o.

1833.

Iets over de Arcadia's van Van
Heemskerk en Van den Bos. Schull en
v.d. Hoop, Bijdr.

1833.

Iets over de Arcadia's van Claes Bruin.
Brief van S. aan Mr. Schull. Ald.

1833.

Arcadia van W. den Elger. Ald.

1833.

Vervolg der Arcadia's van Claes Bruin.
Ald.

1833.

Iets over het Schaakspel. Ald.

1833.

Brief van Mr. Van Hasselt aan S. over de
Arcadia's van Claes Bruin. Ald.

1833.

Brief aan de Redactie. Ald.

1833.

Aanteekening op de nieuwe uitgaaf van
Dierijk en Dorothé van J. van
Hoogenstraten door Schull. Ald.

1833.

Leven P.J. Van Steenbergen. Ald.
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Brief over het geslacht en slot Teilingen.
Ald.

1833.

Over de pekelharing. Vriend d. Vaderl.
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1834.

Gedachten over het Wilhelmus van
Nassouwen. Leid. 8o.

1834.

De pinksterbloem. Vriend d. Vaderl.

1834.

Uittreksel uit een oud boekje over het
dansen. Vad. Lett.

1834.

Brief aan Jer. de Vries over de
trouwpenning. Ald.

1835.

Gedicht van J. Zeeuws aan Frans
Greenwoude. Schull en v.d. Hoop. Bijdr.

1835.

De Swarte Galei van Dordrecht. Ald.

1835.

Iets over den Bijencorf van Marnix van
Aldegonde. Ald.

1835.

De schaal van Van Nispen, met afbeeld.
Ald.

1835.

Nog iets over de Bijencorf van Marnix
van Aldegonde. Ald.

1835.

Iets over Frans Baltensz. en zijn
Samaritane. Vad. Lett.

1835.

De eerste Misse. Kist en Royaards, Arch.

1836.

Over het geven van fooien. Vriend d.
Vaderl.

1836.

Roomsch-Katholyke herinneringen uit
zeven eeuwen. R.C. Jaarboekje.

1837.

Vervolg. Ald.

1837.

Iets over het oude strafrecht in België.
Nyhoff, Bijdr.

1838.

Kerkelijk Dordrecht, met fac-similes in
afleveringen door Houtrijven te Dordrecht
en later te Utrecht door Van der Monde
uitgegeven. 2 dln. 8o.

1838.

Aankondig. van De Jager's Taalk.
Magazijn. N. Bijdr. Onderw.

1838.

Aflaat te Dordrecht. Kist en Royaards,
Arch.

1838.

Biografie van J.C. Schotel. Letterb.

1838.

De authenticiteit van Baudartius. Ald.
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Het Martelaarsboek van J. Van
Heemstede. Ald.

1838.

Inneming van Breda door middel van een
turfschip. Ald.

1838.

Testament van Juffr. Helena Lalain. Kist
en Royaards, Arch.

1839.

Biografie der schilders Hofman en
Leymond. Letterb.

1839.

Catalogus der Nagelaten Kunst van J.C.
Schotel. Dordr. 8o.

1839.

De dissertatie van Goethe over de
vlooien. Letterb.

1839.

Iets over de bekroonde verhandeling van
Snellaert. Ald.

1839.

Iets over het geslacht De Laeff. Ald.

1839.

Matthijs Van de Merwede. Z.-Holl.
Volks-Alm.

1839.

Vereering van glazen aan Kerken en
personen. Letterb.

1839.

Vereering aan geleerden door de stad
Dordrecht. Ald.

1840.

Geschied- Letter- en Oudheidkundige
Uitspanningen, met afbeeld. van het slot
Develstein (door mej. C.P. Schotel).
Dordrecht 8o.

1840.

Leven van den Zeeschilder J.C. Schotel,
met portret. Haarl. 2e dr. Dordr.

1840.

Het Klooster Eemstein. Letterb.

1840.

De Van Nispens. Jaarb. v. Dordr.

1840.

Iets over Jacop van Oudenhoven. Letterb.

1840.

Het portret van Janus Secundus. Ald.

1840.

Jacobus Sterremontius. Kist en Royaards,
Arch.

1840.

Leven van den schilder P. Fontein.
Lettorb.
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1840.

Manifest tegen dry predicanten. Kist en
Royaards, Arch.

1840.

Proeve van Catechetiek uit de 17e eeuw.
Ald.

1840.

Thomas Morus. Ald.

1840.

Vereering van glazen aan personen.
Letterb.

1840.

Verouderde Bijbelsche woorden. N.
Bijdr. Onderw.

1841.

Geschied- en Letterk. Avondstonden, met
vignet geteekend door C.P. Schotel.
Dordr. 8o.

1841.

(Met J. Smits Jzn.) Beschrijving van
Dordrecht, met platen en kaarten. Dord.
8o.

1841.

Antonius Aemilius. Utr. Volks-Alm.

1841.

Catalogus der handschriften en oudheden
van C. Van Alkemade en P. Van der
Schelling. Amst. 8o.

1841.

Iets over een ms. van Broekhuisen.
Visscher, Tijdschr.

1841.

Nog iets over de Maagd Hroswitha en
hare Comoedien. Letterb.

1841.

Middel tegen de watervrees. Ald.

1841.

Oudheden van Alphen (N.B.). Visscher,
Tijdschr.

1841.

Onuitgegeven Chronijk van Breda. Ald.

1841.

Promotie van Willem de Meij in 1687.
Utr. Volks-Alm.

1842.

Abraham van der Mijle. Visscher,
Tijdschr.

1842.

Aelbert Cuyp. Letterb.

1842.

Brief aan de Redactie, over eene Aanteek.
van Prof. Bosscha in Overijss. Almanak.
Ald.

1842.

Brief van Juffr. van Beveren. Utr.
Volks-Alm.

1842.

Clemens Augarte. Letterb.
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Franciscus Nansius. Ald.

1842.

Iets over een Byzantijnsch plaatje. Ald.

1842.

Iets over W. van Zuylen van Nijeveld.
Nijhoff, Bijdr.

1842.

Matthijs Balen. Jaarb. v. Dordr.

1842.

Over Nolthenius de Man. Bred. Cour. 27
Oct.

1842.

Verslag der Martelaren van Glasius.
Letterb.

1842.

Verslag van Blommaert's Gesch. d.
Rederijkerskamers te Gent. Ald.

1843.

Epistolae ineditae N. Heinsii, G. Graevii
et J. Ryckii ad Adrianum Blijenburgum.
Accedit commemoratio gentis
Blijenburgicae in patriam literasque
meritorum. Hagae Comit., Parisiis et
Lipsiae. 4o. Met Gr. en Lat. Gedichten
van J.H. Hoeuft en J. van den Brandeler.

1843.

De laatste Gedichten van Hoeufft. Bred.
Cour. April.

1843.

Declaratie en specificatie van 't ghene dat
gheordineert is nopens het servitio dat
men geven moet den Spaenschen volke
van orloghe die Synder Maj. dienen in
dese Syne Nederlanden. V.d. Monde,
Tijdschr. 8o. (Ook afzonderlijk
uitgegeven).

1843.

Drie vaderlandsche dichteressen. Letterb.

1843.

Hermannus Hugo. Ald.

1843.

Het groote Thuringsche mysterie van de
Zehn Jungfrauen. Referent.

1843.

Iets over Jeronimo Diodati. Letterb.
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1843.

Schonaeus, Screvelius. Ald.

1843.

Verhael van 't gene is voorgevallen te
Utrecht in de maent 1673. v.d. Monde,
Tijdschr.

1843.

Twee aflaten te Dordrecht. Kist en
Royaards, Arch.

1843.

Verzoekschrift der deputaten van het
Vorstendom Gelre. Ald.

1843.

Aanstelling van Valerius Austenberg tot
predikant van Rijnsberck. Ald.

1843.

Biddach ten behoeve van den Hertog van
Bourgondië. Ald.

1843.

Muzijkboeken in de Groote Kerk te
Dordrecht. Ald.

1844.

Jean Diodati. 's Hage. 8o.

1844.

Brief over Jean Diodati. Letterb.

1844.

Aankond. van Het Nederl. Zeewezen door
J.C. De Jonge, geïllustreerd door P.J.
Schotel. Ald.

1844.

Aankond. van Glasius, Kerkel.
geschiedenis van Nederland. Amst. 2 dln.
Ald.

1844.

W.F.E. van den Bosch. Ald.

1844.

Ludamelia Elizabeth Schwarzburg
Rudolstadt. Referent.

1844.

De hoornen van Mozes. Evangel. Kerkb.

1844.

De nieuwsgierige Passagier. Letterb.

1844.

Frans Christiaan de Court. Ald.

1844.

Het Slot Amerzode. Nijhoff, Bijdr.

1844.

Iets over Bolhuis. Bred. Cour. 19 Febr.

1844.

Iets over het kaartspel. N. Brab.
Volks-Alm.

1844.

Iets over de Trappisten en Redemtoristen.
Evangel. Kerkb.

1844.

Koffie en thee. Letterb.

1844.

Levensbericht von Joh. De Leeuw.
Boekz.
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1844.

Tegenwoordige toestand van Chaam,
Alphen en Baerle-Nassau. Evangel.
Kerkb.

1844.

Wolfgang Musculus. Referent.

1845.

Iets over de Navolging van Jezus
Christus. Breda. 8o.

1845.

Aankondig. van P.A. Giltay,
Gedachtenisviering. Dordr. Vad. Let.

1845.

Harde winter van 1608-1609. Bred. Cour.
18 Maart.

1845.

Harde winter in 1687. Ald. 8 Maart.

1845.

Philips Sidney. Letterb.

1845.

Verslag der Bijdragen tot de Geschiedenis
der Luthersche Kerk in Nederland van
Prof. Domela Nieuwenhuis en Schultz
Jacobi. Ald.

1845.

IJdelheits Verbod. Kist en Rooyaards,
Arch.

1845.

Brief aan de 2e kl. v.h. Koninkl. Nederl.
Instit. over Oudheden te Alphen
gevonden. Verhandel. 4o.

1846.

Floris I en II van Pallant, m. portr.
Arnhem. 8o.

1846.

Genealogie van het geslacht van Pallant,
in overeenstemming met de Genealogie
van Floris I en II van Pallant. Arnhem.
8o.

1846.

Aankondig. van Messager des sciences
historiques. Vad. Lett.
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1846.

Beoordeeling van de Navolging van Jezus
Christus door Hasebroek. Letterl.
Maandschr.

1846.

Uitgave van De Verspreide Letterarbeid
van Prof. Van Bolhuis. Met levensbericht.
Utrecht. 8o.

1847.

Brief aan Prof. Vreede over een beroemde
verzameling van Handschriften die in
Dec. 1847 zal verkocht worden. 's Bosch.
8o.

1847.

Iets over H. Van Beverningh en Bruno
Van der Dussen, met wapen en geneal. 's
Bosch. 8o.

1847.

Aankondig. van Oltman's Description
artistique de la Chapelle Caroling. à
Nimègue. Vad. Lett.

1847.

Verslag van Utrecht's Tijdschrift van
Vermeulen. Ald.

1847.

Petrus Scriverius. Letterl. Maandschr.

1848.

De dood des Konings. Met Brief aan Dr.
Timmers Verhoeven. 's Bosch. 8o.

1848.

Aankondig. van De Haen Hettema's
Voorlezing over Eekhoff's Beschrijv. v.
Leeuwarden. Vad. Lett.

1848.

Aankondig. van Michaelis Antiquit.
Graecae et Romanae. Ald.

1848.

Aankondig. van De la Serre, Histoire de
l'entrée de la reinemère. Ald.

1848.

Cornelis van Overstege. Ald.

1848.

Gerrit Maarseveen. Letterl. Maandschr.

1848.

Hermannus Neuspitzer. Letterb.

1848.

Maurice de Castilleios. Ald.

1849.

Aankond. van Kist en Royaards, Kerkh.
Archief. Vad. Lett.

1849.

Aankond. van Ter Haar's Geschiedenis
der Kerkherv. in Nederland. Ald.
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1849.

Aankondig. van J.B. Malou, Recherches
hist. et crit. sur le véritable auteur de
l'imitation de J.C. Ald.

1849.

Aankondig. van Messager des Sciences.
Ald.

1849.

Aankondig. van De Zwijndrechtsche
waard met kadastr. kaart van Margadant.
Ald.

1849.

Begrafenis van een
president-Burgemeester te Dordrecht in
de 18e eeuw. Ald.

1849.

Beoordeeling van Alberdingh Thijm, Gift
van Koning Karel. Letterl. Maandschr.

1849.

Beoordeeling van Diest Lorgion's B.
Bekker te Franeker. Boekz.

1849.

Beoordeeling van Prof. Visscher's
Bronnen en Bouwstoffen d. Algem.
Geschied. v. Nederl. Letterl. Maandschr.

1849.

Iets over de beschrijving van Dordrecht.
Visscher, Tijdschr.

1849.

Prospectus van De Graven onzer Vorsten
aan Z.M. Willem III opgedragen, welk
werk door A.R. Ruitenschild in 1873 is
uitgegeven.

1850.

Brief aan Prof. J. de Wal, over het Rijks
Archief te 's Hage. 's Hage. 8o.

1850.

Tilburgsche Avondstonden. Amst. 8o.

1850.

Aankondig. van Geschiedk. Aanteekk.
omtrent Frederik Hendrik (op verzoek
der Commissie). Letterb.
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1850.

Aankondig. van Het Jagtregt onzer
Vaderen. Vad. Lett.

1850.

Goede Vrijdag te Tilburg. Kerkel. Cour.

1850.

Herinneringen aan J.T. Helmers uit zijne
nagelaten papieren. Europa.

1850.

S.H. van der Noordaa. Letterb.

1850.

Voorrede voor de Hermine van Elise Van
Calcar-Sciötling.

1850.

Uitgave van de Algemeene Geschiedenis
van K.F. Becker. Gedeeltelijk omgewerkt.
Opgedragen aan Tollens. Haarl. 1850 vlg.
10 dln. 8o.

1851.

De abdij van Rijnsburg, met vignet get.
door P.E. Schotel en pl. 's Bosch. 8o.

1851.

Journal of the extraordinary Embassy of
his Excellence the Earl of Portland in
France, edited by the reverend Dr.
Schotel, with the life of the Earl and
illustrations by Ch. Rochussen. Printed
for the London exhibition. The Hague.
H. Noordendorp. fol.

1851.

Lettre à Mr. de Wal etc. sur les Archives
du Royaume à la Haye. La Haye. 8o.

1851.

Aankondig. van De Christel. Kerk in
Tafereelen. Vad. Lett.

1851.

Genealogie van het geslacht Van
Hoogstraten. Ald.

1851.

Uitnoodiging om Brieven van M. Van
Reigersbergh en A.M. Van Schurman.
Letterb.

1851.

Voorrede voor De Openbaringen van
Johannes door Prof. Hengstenberg. 's
Bosch.

1852.

Iets over de uitwendige gedaante van
Jezus Christus. Opgedragen aan Mevr.
de Gravin van Bijlandt geb. v.
Hogendorp. 's Bosch. 12o.

1852.

Aankondig. van A. van Wijck,
Geschiedenis van het Ambtsgebed. Vad.
Lett.
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1852.

Aankondig. van Glasius' Schetsen en
Beelden. Ald.

1852.

De Lorenzo-doozen. Ald.

1852.

Valken. Nijhoff, Bijdr.

1853.

Anna Maria Van Schurman, met portr.
en facsimile. 's Bosch. 8o.

1853.

Aankondig. van Muller, Catalogus van
portretten. Vad. Lett.

1853.

Hendrik Palier. Letterb.

1853.

Leven van den Baron Van Pallandt van
Keppel, minister van Eeredienst. Letterk.
Levensb.

1853.

Leven van Dr. C.W. Stronck. Ald.

1854.

Aanstelling van een Kapelaan door den
Graaf van Holland. Utr. Volks-Alm.

1854.

Aankondig. van Van Vloten's Marijken
van Nijmegen. Vad. Lett.

1854.

Beoordeel. van Glasius' Synode van
Dordrecht, 1618-1619. Handelsbl.

1854.

Beoordeel. van Van Oosterzee's Niniveh.
Ald.

1854.

Beoordeel. van Van Oosterzee's Op reis.
Ald. 3 April.

1854.

Beoordeel. van Van Oosterzee's Pathmos.
Ald. 4 Dec.
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1854.

Beoordeeling van P.J. Schotel,
Nederland's Zeewezen. Gids.

1854.

Bewindhebbers-maaltijd. Zeeuws.
Volks-Alm.

1854.

Cornelis Roey of Roy. Ald.

1854.

Het recht van Asyl. Magd.

1854.

Steekvrij- of schootvrijbriefje. Utr.
Volks-Alm.

1855.

Mijne Gemeente. 's Hage. 8o.

1855.

Aankondig. van Prof. Van Oosterzee's
Saurin. Letterb.

1855.

Het jaar van Jezus' geboorte. Kerkel.
Cour. 13 Oct.

1855.

Leven van J. Smits Jzn. Letterk. Levensb.

1855.

Papegay-schieten. Zeeuws. Volks-Alm.

1856.

Aankondig. van Diest Lorgion,
Levensschets van invloedrijke Christenen.
Vad. Lett.

1856.

Aankondig. van Heckers' Classisch
Woordenb. Ald.

1856.

Aankondig. van Van Vloten's Paschier
de fijne. Kerk. Cour.

1856.

Brief van den Geschiedschrijver
Bockenbergh aan Oldenbarneveld. Utr.
Volks-Alm.

1856.

De Wittiana. Vad. Lett.

1856.

Des leeraars Doopgroet (gedicht). Geld.
Volks-Alm.

1856.

Twee Zeeuwsche Rectoren. Zeeuws.
Volks-Alm.

1857.

Bijdragen tot de Geschiedenis der
wereldlijke en geestelijke Kleeding. 's
Hage. 2 dln. 8o.

1857.

De illustre School te Dordrecht. Utrecht.
8o.

1857.

(Met Mr. Vollenhove) Brieven van Maria
van Reigersbergh. Middelb. 8o.
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1857.

Aankondig. van Jansen en Van Dalen,
Bijdr. tot de oudheidk. en geschiedenis,
inzonderheid van Vlaanderen. Vad. Lett.

1857.

Aankondig. van Buddingh, Een paar
blaadjes uit de Kerkhervorm. van
Nederland. Ald.

1857.

Beoord. van Hofdijk's Geschied. der
Nederlanden. Christ. Mag.

1857.

Leven van J. Smits Jzn. Letterb.

1857.

Twee brieven van J. Van Oldenbarneveld.
Utr. Volks-Alm.

1858.

Dordrecht, met het wapen van Van der
Myle. Dordr. 8o.

1858.

Een Keizerlijk, Stadhouderlijk en
Koninklijk bezoek in de Groote Kerk te
Dordrecht, met portret v.d.S. en plat.
Amst. 8o.

1858.

Aankondig. van den Kalender der
predikanten in Nederland. Europa.

1858.

De Sleutels op de kist, Voor de baar
uitgaan, de Pijnbank, Hanekolle, het
geven van fooien. Ald.

1858.

Eenvoudige levenswijs der predikanten
in de 17e eeuw. Ald.

1858.

Het Pluimgraafregt, Eernamen, Titels,
Allerkinderenfeest, Pontsen en Nieten,
Trouwen onder de huik, Schatten der
bruid. Ald.

1858.

Het Schaakspel, de Kraak, St.
Nikolaas-koeien, de Laarzenman,
Inlegeren, Groenen, Koppermaandag,
Opdragt en overgift van vaste en andere
goederen, Boom- en dakroering, St.
Pieters stoel, Afscheid van 't gezelschap,
de Fandegalyn. Ald.
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1858.

Schoorlokeren, het Halve brood, de
Luilak, Op het graf trouwen,
Thure-Thurette, Vrou geef je wen,
Vrouwtje kom ten hoof, Krommaert,
Gapaert, Niezen. Ald.

1858.

Verslag van Kramm's Levens der
Schilders. Amsterd. Cour.

1858.

Vrijen in Twenthe, Geschenken der
Baronnen van Breda, Koetsen, Dansen,
Wannen, het Kindermaanstik, Ypocras,
Bier, Bereiden der tafel, Salaet van
latuwe, het Confijten van pommes
d'amour. Europa.

1859.

De Winterkoning en zijn gezin. Tiel. 8o.

1859.

Oude Zeden en gewoonten. Dordr. 8o.

1859.

Bericht nopens Jacoba van Beieren uit
een brief van Professor Löher te
München. Letterb.

1859.

Bijdragen tot de Geschiedenis der
Nieuwspapieren. Ald.

1859.

De Nieuwe Kerk te Dordrecht, met pl.
van J.C. Schotel. Europa.

1859.

Een Bruiloftsdag in de 17e eeuw. Alm.
v.h. Sch. en Goede.

1859.

Het Klooster te Eemstein, met afbeeld.
door J.C. Schotel. Europa.

1859.

Verhandeling over het Kaartspel. Tijdstr.

1859.

Ines de Castro. Ald.

1860.

Tollens en zijn tijd, met portr. Tiel. 8o.

1860.

De Kraamkamer. Personeel der
Kraamkamer. Bevalling. Klopper.
Kindermaanstik. Vannen. Nederl.

1860.

De Meiboom. Ned. Volks-Alm.

1860.

Don. Tijdstr.

1860.

Doopmaal. Pillegift. Kinderspelen.
Nederl.

1860.

Een burgerpot. Nederl. Volks-Alm.

1860.

Het Huis. Nederl.
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1860.

Iets over Van Oosterzee's Goethe en
Schiller. Amst. Cour. 8 Febr.

1860.

Leven van Dr. J. van Beverwijck. Europa.

1860.

Nog iets over de gebr. J. en C. de Witt.
Ald.

1860.

Prospectus van Kerkelijk Noord-Brabant
met Palier, welk boek niet verscheen,
evenmin als Schotels bewerking met
Glasius en Van Senden.

1861.

De Kleerkast eener vrouw, met pl. van
J.C. Schotel. Nederl.

1861.

De Kleerkast van een man. Ald.

1861.

Het slot Rietveld, met afbeeld. van J.C.
Schotel. Europa.

1861.

Het slot Teilingen, met afbeeld. van J.C.
Schotel. Ald.

1862.

Geschiedenis der Rederijkers in
Nederland. Amst. 2 dln. 8o.

1863.

Geschiedenis van den Heidelbergschen
Catechismus. Amst. 8o.

1863.

Als boven in het Eng. en Duitsch
(verkort) in Gedenkboek en 300-jarig
Monument: The Heidelb. Catechism in
German, Latin and English with histor.
introduction. Tweenth edit. New York.
4o.

1863.

Begrafenis van den Graaf Van Hogendorp
te Nieuwkerk. Bred. Cour. 13 Nov.

1863.

De hutspot. L. Cour. 3 Oct.
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1863.

Iets over het feest der Onafhankelijkheid.
Ald. 24 Nov.

1863.

M. Godewijck. Magd.

1863.

Snuiven, met pl. van J.C. Schotel. Nederl.

1864.

Brief van Salomon Duyts. Godgel. Bijdr.

1864.

Eene Potagie. Nederl.

1864.

Een Theepartij met afbeeld. van Huisman.
Ald.

1864.

Koppermaandag. L. Cour. 12 Jan.

1864.

Leven van den Commies Chartermeester
De Zwaan. Letterk. Levensb.

1864.

C. Trigland, leermeester van Willem III.
Godgel. Bijdr.

1864.

Verslag v.d. Histor. en Oudheidk.
Commissie. Letterk. Meded.

1864.

P. Weiland in het Staten-Collegie.
Godgel. Bijdr.

1865.

De Burght te Leiden. Eene feestgave.
Leiden. 8o.

1865.

Aankondig. van de verkooping van
schilderijen van P.J. Schotel. L. Cour. 14
Dec.

1865.

Aankondig. van de Mededeelingen van
de Haagsche Vereeniging voor Geschied.
en Oudheden. Vad. Lett.

1865.

Beschuldiging van S. Episcopius, dat de
opstanding van Jezus Christus eene
resurrectio moralis was. Godgel. Bijdr.

1865.

Biografie van P.J. Schotel voor den
catalogus zijner schilderijen en
teekeningen.

1865.

Brief van Sara Witsen. Sijpesteyn, Gesch.
Bijdr.

1865.

Bijdragen tot de Godsdienstige Zeden der
16e eeuw. Godgel. Bijdr.

1865.

Bijdragen tot de Geschiedenis der
opvoeding in de 16e eeuw. Ald.

1865.

Koffij. Nederl.
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1865.

Iets over een opschrift op een buiten bij
Haarlem. L. Cour. Febr.

1865.

Het Koffijhuis. Nederl.

1865.

Recensie van Van der Loeff, Dissert. over
G. Brandt. Godgel. Bijdr.

1865.

Twist tusschen Episcopius en Hommius.
Ald.

1865.

Verkooping der nagelaten kunst van P.J.
Schotel. Letterb.

1865.

Verslag v.d. Histor. en Oudheidk.
Commissie. Letterk. Meded.

1866.

De Bibliotheek der Leidsche
Hoogeschool. Leiden. 8o.

1866.

Leven van den zeeschilder P.J. Schotel,
met port. Utr. 8o.

1866.

Biographie van Ds. Van Spall. L. Cour.
3 Maart.

1866.

Brief van Floris V. Letterk. Meded.

1866.

Briefwisseling tusschen Karel II Koning
van Engeland en Willem III Prins van
Oranje. Nijhoff, Bijdr.

1866.

Het Orgel in de Luthersche Kerk te
Leiden. L. Cour.

1866.

Over Goethe's Verhandeling over de
vlooien. Letterk. Meded.

1866.

Verslag der nagelaten handschriften van
Mr. W. Bilderdijk. Ald.

1866.

Verslag v.d. Histor. en Oudheidk.
Commissie. Letterk. Meded.

1867.

Een studenten-oproer in 1594, met platen
van J.C.L.W. Schotel. gr. 8o.

1867.

Oud-Hollants Huisgezin, met platen van
Rochussen en Van der Kellen. Haarl. 2
dln. 8o.

1867.

Allerlei. Vad. Lett.
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1867.

Lucian Müller. Ald.

1867.

Over de Programmata der Latijnsche
School. Ald.

1867.

Over de veepest. L. Cour.

1867.

Verslag van 's Bisschop Woelingen onder
Leicester. Vad. Lett.

1868.

Het Huis Hondslaersdijk. Leid. kl. fol.

1868.

Het Maatschappelijk leven onzer
Vaderen, met platen van Rochussen en
Van der Kellen. Haarl. 2 dln. 8o.

1868.

Letterkundige geschiedenis van de tabak,
koffie en thee. 's Hage. 8o.

1868.

Aankondig. van Eichman's Magdalena
Moons. L. Cour. 30 Sept.

1868.

Archief voor Dordrecht. Vad. Lett.

1868.

Verslag v. De Leidsche Patroon door Dr.
Bergman. Ald.

1869.

De invloed der Rederijkers op de
Hervorming. Harderwijk. 8o.

1869.

Het Klooster, het Hof en de Kerk der
Augustijnen te Dordrecht. Dordr. 8o.

1869.

Leerrede, uitgesproken in den Dom te
Utrecht, bij gelegenheid van het huwelijk
van J.G.T. Lancelle en Mejuffr. Smits.
Utrecht. 8o.

1869.

Aankondig. van den dood van F.
Helmers, eenige zoon van den dichter der
Hollandsche Natie. L. Cour. 14 Juli.

1869.

Aankondig. der Boekverkooping van Van
der Paauw. Ald.

1869.

Biografie van Van der Paauw. Ald.

1869.

De oudste Ridderroman. Vad. Lett.

1869.

Jacoba-kannetjes. Oude Tijd.

1869.

Een oud spreekwoord. Ald.

1869.

Leven van den Baron van Heemstra.
Letterk. Levensb.
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1869.

Leven van Gustav Süs te Dusseldorp.
Tijdstr.

1869.

Studenten-leven. Oude Tijd.

1869.

Uitgave van P. van Godewijck,
Wittebroodskinderen met Voorbericht en
Aanteek. Utrecht. 12o.

1869.

Verkiezing van een Burgemeester door
een luis. Oude Tijd.

1869.

Verslag van Jonckbloet's Geschied. d.
Nederl. Letterk. Vad. Lett.

1869.

Willem III en de Keurvorst van
Brandenburg. Oude Tijd.

1869.

Voorrede voor G.A. Vos, het H. Geesten Pesthuis ter Nieuwer kerk te
Dordrecht.

1870.

De openbare Eeredienst der Nederl.
Hervormde Kerk, met plat. Haarl. 2 dln.
8o.

1870.

De volmaakte Notaris. Jaarb. Notar.

1870.

Drinkgewoonten onzer Vaderen in de 17e
eeuw. Oude Tijd.

1870.

Over het geslacht Waldeck. Dordtsche
Cour.

1870.

Uitnoodiging tot bijdragen voor mijne
Hervormde Eeredienst in Nederland. L.
Cour. 9 Jan.

1870.

Monstering op den Burght van de
deelnemers aan de Maskerade. Ald. 11
Mei.

1870.

Het laatste Hoofdstuk van het
Maskeradeboekje ‘Bezoek van Dudley,
Graaf van Leicester door Jhr. Bosch van
Drakensteyn.’ Leiden. 8o.
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1870.

Recensie van dit Maskeradeboekje. L.
Cour. 26 Maart.

1870.

Plakaat met Oud-Holl. Letters.
Uitnoodiging om bij Z.H. den Graaf van
Leicester ten hove te komen. Op
Oud-Hollandsch papier gedrukt in plano.

1870.

Verslag v. Bibliotheek v.
Middeneeuwsche letterkunde. Vad. Lett.

1870.

Verslag van Van Vloten's Bloemlezing
uit Nederl. dichters uit de 17e eeuw. Ald.

1871.

De Hollandsche Keuken, Kelder enz.
Leiden. 8o.

1871.

De Psalmen. Harderwijk. 8o.

1871.

Dordrecht voor de Hervorming.
Harderwijk. 8o.

1871.

Geschiedenis der Rederijkers in
Nederland. 2e verm. druk. Rotterdam. 8o.

1871.

Coolhaes, distillateur. Oude Tijd.

1871.

Dordrecht in den aanvang der 17e en 19e
eeuw. Ald.

1871.

Ds. Van der Velde en Willem III.
Zondagsblad bl. 101.

1871.

Levenswijs te Dokkum in 't laatst der 18e
eeuw. Oude Tijd.

1871.

Uitgave van De boom der Schrifture.
Utrecht. 8o.

1871.

Twee leermeesters van de kinderen van
C. Huyghens. Vad. Lett.

1871.

Verslag van Heemskerk, Bat. Arcadie
(uitg. v. Rogge). Ald.

1871.

Zonderling Testament van Maarten Van
Heemskerk. Ald.

1872.

Dordrechts afval. Ald.

1872.

De Evangelieprediker. Ald.

1872.

Hoe vierden onze Vaderen in 1772 den
gedenkdag van Nederlands verlossing uit
de kluisters van Spanje. Harderwijk 8o.
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1872.

Aankondig. v.h. gedicht ‘Voorheen en
thans’. L. Cour. 19 Febr.

1872.

De Schedel van Boerhave. Ald. 19 Juni.

1872.

Bekrooning van Mevr. Van Calcar. Ald.
Sept.

1872.

Aankondig. der Poorters dochter van
Dercksen. Ald. 19 Oct.

1872.

Leven van Dr. Timmers Verhoeven, pred.
te 's Hage. Letterk. Levensb.

1873.

Een standbeeld voor P.A. van der Werff.
Leiden 8o.

1873.

Vaderlandsche Volksboeken. 2 dln. m.
houtgravuren. Haarlem 8o.

1873.

Ds. Abraham Van der Velde. De Zaaijer.

1873.

Aankondig. van Ruytenschild's Graven
onzer Vorsten. L. Cour. 19 Juni.

1873.

Aankondig. van hetzelfde. Dagbl. van 's
Hage 12 September.

1873.

Een negerpreek (uit mededeeling van
J.C.S.). De Zaaijer.

1873.

Het geheim-gezelschap aan het Hof van
Max III Joseph van Beieren. Vad. Lett.

1873.

De Lohengrin. De Zaaijer.

1873.

Scholen en Schoolmeesters. Ald.

1873.

Snuif-tabak en doos. Ald.

1873.

Het Delftsche Studentenfeest van 1860.
N. Rott. Cour. 8 Febr.

1873.

Intocht van Karel van Egmond binnen
Arnhem in 1492 (Delftsche Maskerade)
Leiden. 8o.

1873.

Het Delftsche Studentenfeest. N. Rott.
Cour. 6 Juni.
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1873.

Brief van Burgemeesteren (bij het
studentenfeest) op perkament gedrukt,
geteekend en geïllustreerd door J.C.
Schotel.

1873.

Aanplakbillet van het Studentenfeest op
Oud-Hollandsch papier in oude taal en
letter.

1873.

Brief aan Burgemeesters en Poorters van
Delft over den intocht in oude taal en
letter.

1873.

Brief van den Hertog over zijn bezoek te
Delft.

1873.

Uit vroeger tijd. Onze Roep. Juni.

1873.

Verslag van Ruytenschild's Graven onzer
Vorsten. Vad. Lett.

1873.

Verslag van hetzelfde. Amsterd. Cour.

1873.

Verslag van Brieven van Wtenbogaert
(uitg. v. Rogge) Vad. Lett.

1873.

Verslag der Gedichten van P.O. Hoefman.
Ald.

1874.

Het edele driemanschap (Doesa, Van der
Werft, Van Hout), met portretten.
Haarlem. gr. 8o.

1874.

Hetzelfde later uitgegeven met den titel:
Leven van Van der Werff gr. 8o.

1874.

P.A. Van der Werff, sprekende na zijn
dood. Leiden, strooiblad op oranjepapier
in plano.

1874.

Zaanlandsche zeden en gebruiken, met
pl. Haarlem. 8o.

1874.

Aankondig. v.h. Supplementum
Annotationum in Elogium Hemsterhusii
v.J.T. Bergman. L. Cour. 29 Oct.

1874.

Namen der maanden en dagen en
gebruiken ontleend aan de Heidenen. De
Zaaijer.

1875.

De Akademie te Leiden, met platen 2 dln.
Haarlem gr. 8o.

1875.

De Lohengrin Amst. 4o.
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Aankondig. van Wolters' Laatste oordeel
van Lucas van Leiden. L. Cour. 5 Juni.

1875.

Biografie van Dr. J.T. Bergman. (bij zijn
80sten geboortedag). L. Cour. en L.
Dagblad. 24 April.

1875.

Denkbeelden der Ouden, vooral
betreffende de toekomst. De Zaaijer.

1875.

Uitgave van Dirck Adriaansz. Valcoogh,
Regel der schoolmeesters. 's Hage 8o.

1875.

Namen der dagen, gebruiken van
Heidenschen oorsprong met vervolgen.
De Zaaijer.

1875.

Het passiespel te Eisenach. Ald.

1875.

Plakkaat, in Oud-Hollandsche taal en
letter, betreffende het studentenfeest te
Leiden. plano.

1875.

Brief van Willem I, in Oud-Hollandsche
taal en letter, op Oud-Holl. papier,
betreffende het studenten-feest te Leiden.
plano.

1875.

Brief van Arnoldus Cornelii betreffende
het eeuwfeest.

1875.

Uitgave van Een schoon Liedt op 't
belegh der stadt Leijden enz. Leijden. 8o.

1875.

Uitgave van Legende van der Geuzen
troublen door een R.C. tijdgenoot. Leid.
8o.

1875.

Prospectus voor eene Beschrijving van
Leiden met Jonkr Rammelman Elsevier.
(Alleen Hoofdst. I werd afgedrukt.)
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1876.

Aankondig. der Twee werelden van
Mevr. Van Calcar. L. Cour.

1876.

Het Tooneel en de geestelijkheid. De
Zaaijer.

1876.

Het Vaandel in de St. Pieterskerk te
Leiden (thans in het Museum). L. Cour.

1877.

Balthazar. De Zaaijer.

1877.

Hoe de Charlatans op het tooneel
kwamen. Euphonia.

1877.

Inleiding voor den Catalogus der
bibliotheek van Dr. Schotel in Nov. 1877
bij Nijhoff te 's Hage verkocht.

1877.

Petrarca en Sadra. Euphonia.

1878.

Letterkundige Bijdragen tot de
Letterkundige Geschiedenis van den
tabak. Kuilenburg. (2e verm. druk). 8o.

1879.

Brief van J. en C. De Witt. Ned. Spect.

1879.

Twee wandelingen door Dordrecht.
Sliedrecht. 8o.

1879.

Inleiding voor het Geslacht-register van
het Vorstenhuis Waldeck-Pyrmont, door
A.A. Vorsterman van Oyen. Utr. fol.

1879.

Leven van Dr. Van den Brandeler,
burgem. van Leiden. Letterk. Levensb.

1879.

Over het boekje waarin C. De Witt las
voor zijn dood. N. Rotterd. Cour.

1879.

Voorwoord voor de uitgaaf van Jozelyns
Oogjes door Labberté. Utr.

1880.

Dido. Ned. Spect.

1880.

Leven van J. Van den Noordaa. Letterk.
Levensb.

1881.

Catalogus der boeken en handschriften
v. Van Schuijten. Dordr.

1881.

Dames d'Atour en d'Honneur. Eigen
Haard.

1881.

De Prins van Oranje te Parijs. Ald.

1881.

Horologiemaker te Delft. Ald.
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1881.

Latijnsche Klucht in een Hollandsch
gewaad. Ned. Spect.

1881.

Milddadigheid van Prins Willem V. Eigen
Haard.

1881.

Narresleden. Ald.

1881.

Vruchtbaarheid van het Huis van Nassau.
Ald.

1882.

Brief van Prins Maurits over Voetius.
Ald.

1882.

Briefje om een blijspel te komen zien in
de schouwburg te Amsterdam, 1746. Ald.

1882.

De Graven van Wartenburg. Ald.

1882.

De Kalkhaven te Dordrecht, met pl. Ald.

1882.

Eene nieuwe Legende betreffende
Dordrecht. Ald.

1882.

Jeanne d'Arc. Ald.

1882.

Oorsprong van le Couleur de Puce. Ald.

1882.

Puisje leeft nog. Ald.

1883.

Brief van J. Krighout over de Aardbeving
te Amsterdam in 1755. Ald.

1883.

Frederik Keurvorst van Brandenburg en
Koning Willem III. Ald.

1883.

Het pony-haar in 1644. Ald.

1883.

Hugo Grotius als Latijnsch dichter.
Dordsche Cour. 15 April.

1883.

Lotgevallen van het schip, waarmede
Willem III in 1688 naar Engeland vertrok.
Eigen Haard.
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1883.

Merkwaardigheden te Dordrecht, met pl.
Ald.

1883.

Springen van 's Lands Kruitmagazijn te
Dordrecht. Ald.

1884.

De namen der straten. Dordsche Cour.
Maart.

1884.

Leven van Le Fèvre Pontalis, met portr.
Europa.

1884.

Resolutie der Regeering te Dordrecht na
den moord van Willem I, 1584. Met een
woord vooraf van G.D.J.S. Dordrecht. 8o.

1885.

Chloroformatie in de XIIe eeuw. Eigen
Haard.

1885.

De oogen in de handen hebben. Ald.

1885.

De regeering van Gouda vraagt een
scherprechter aan Dordrecht. Ald.

1885.

Gelukkige en ongelukkige dagen. Ald.

1885.

Het Schooldrama. Ald.

1885.

Jan Cornelis De Witt. Ald.

1885.

Laatste brief van Prins Willem III aan J.
De Witt. Ald.

1885.

Over Schoenaei Hortensius. Europa.

1885.

Recensie van Hortensius. Ald.

1885.

Recensie van Wat er van Diepenbeek
was. Ald.

1885.

Reuzen en Reuzinnen. Ald.

1885.

Zondagsscholen in de 16e eeuw. Eigen
Haard.

1885.

Zware boete te Dordrecht, hun bij wien
brand ontstond opgelegd. Ald.

1885.

Graciën of aflaten, aan de Groote Kerk
te Dordrecht verleend. Arch. v. Ned.
Kerkgesch.

1886.

De Armade 1588. Europa.

1886.

Philemon. Ald.

1886.

Frans Baltensz. Ald.

1886.

Der vrouwen recht. Ald.
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1886.

Titels Land van C. Van Alkemade. Ald.

1886.

Verslag der Serapis van Ebers. Ald.

1887.

Brief aangaande het gouden
avondmaalstel en het koperen koorhek in
de Groote Kerk te Dordrecht. Arch. v.
Ned. Kerkgesch.

1887.

Een Zigeunerkind ten doop aangeboden
in de kerk te Katwijk aan den Rijn. Ald.
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Levensbericht van Abraham Kuenen.
16 september 1828-10 december 1891.
‘Nog jaren zullen moeten verloopen, eer de geschiedschrijver het welgelijkend beeld
van dezen geleerde zal kunnen plaatsen in de lijst van zijn' tijd, zóó dat daarop noch
te veel noch te weinig licht valt en ten slotte alle trekken, die het verdienen en juist
zoo als zij het verdienen, in het oog springen.’ Aldus van Manen in ‘ de Tijdspiegel’
weinige weken na Kuenen's dood. Wellicht had Oort gelijk, toen hij die uitspraak in
hare algemeenheid ‘onjuist’ noemde. Wellicht zelfs mag het ‘ Gids’-artikel van zijne
hand, dat met die tegenspraak opende, tot zekere hoogte gelden als tegenbewijs. Wie
echter nu reeds zich bekwaam moge achten van Manen's oordeel te weêrleggen door
de daad, stellig niet de schrijver der hiervolgende bladen. Hij is het niet en zal het
nimmer wezen. Hij stond van Kuenen te ver, en hij stond Kuenen te na. Te ver, daar
Kuenen's studievak het zijne nooit is geweest, en hij zelfs de geschriften van dezen
grooten meester niet heeft doorgewerkt, maar enkel (en dan nog meerendeels) gelezen,
als een oningewijde, ouderwetsch
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genoeg om aan godsdienstige bewegingen beteekenis te hechten ook nog voor dezen
tijd. Te na, omdat hij van kindsbeen af is grootgebracht in eene geheel buitengewone
vereering voor dezen vriend zijner ouders. Nog doorleeft hij een oogenblik uit zijne
prille jeugd, toen zijn Vader, wijzende naar Kuenen's portret, hem op den toon van
innige overtuiging zeide: ‘Zie, jongen, zóó als deze, wordt één man in honderd jaar
geboren.’ Nog hoort hij uit Moeder's mond het hartelijk ‘ja, zeker!’, toen de al te
groote fijnheid der onderscheiding tusschen ‘imparfait’ en ‘parfait indéfini’ hem de
oneerbiedige verzuchting ontlokte, ‘of zelfs Mijnheer Kuenen dat alles nu wel zoo
precies weten zou?’ ‘Ja zeker!’, luidde dadelijk het antwoord, ‘Mijnheer Kuenen
spreekt Fransch even goed als Hollandsch.’ Zoo zij de lezer dan gewaarschuwd, dat
hij in het hier volgende, het werk noch van een' ‘deskundige’, noch van een'
‘onpartijdige’, geene rijke bouwstof voor historie vinden zal. Het is niets, het wil
niets wezen, dan de dankbare hulde van eenen jongeren vriend, die, toen de keuze
des bestuurs bij gebrek aan beter op hem viel, niet door eene weigering er
aansprakelijk voor wilde zijn, dat Kuenen in dezen bundel zou worden geëerd met
een' geleenden krans.
Wie van Kuenen's levensgeluk en levensrampen de balans opmaakt, moet wel
veeleischend zijn, om niet uit volle borst te getuigen: ‘deze man is een zondagskind
geweest als weinigen.’ Een zondagskind, dat was hij reeds door de plaats zijner
geboorte. Nog niet zoozeer omdat zijne wieg, gelijk 15 jaren vroeger die van een'
ander gunsteling der feeën in dezelfde stad, ‘tusschen lauwerbladen en afgeplukte
myrthen’ instond, maar bovenal
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omdat zij stond tusschen den Hout en de duinen, in dat gezegend Haarlem, dat als
nauwlijks één onder de zustersteden, de aanhankelijkheid zijner zonen wist te
verdienen en te behouden. Welke andere stad keek ooit hare kinderen aan met
trouwhartiger eenvoud, dan het Haarlem, van dien tijd, terwijl het nog, als eene
matrone naar den ouden trant, den opschik versmaadde van bepleisterde ‘villas’, laat
staan dan van winkels met spiegelruiten en ‘renaissance-gevels’, maar in zijnen
groenen tuin, vrij uitziende op de duinen, geen ander sieraad zocht dan de éénige
‘Groote Markt’, omvat als door eene lijst van bouwkunstige juweelen, en met die
parel van groote waarde: den steenen Laurens Koster, in haar midden? Waar elders
vond de leergrage scholier eene eigenaardiger, eene huislijker schoolwijk dan daar
rondom den vierkanten ‘hortus medicus’, aan drie zijden geflankeerd door zijne
‘Grieksche’ zuilennis, zijn oud-Hollandsch schoolpoortje, en zijn volslagen stijlloos
‘Prinsenhof’? En wie kon voor de vrije halve weekdagen weldadiger speelplaats
begeeren, dan Holland's duin, gelijk het den Haarlemschen jongen reeds bij het
overgaan der Zijlbrug als toewonk uit de verte? Niet te groot en niet te klein, niet te
roezig en niet te stil, niet zoo vol, of de inboorling kende vele voorbijgangers bij
name, niet zoo lêeg, of men had eenige keus voor zijnen omgang en liet de rest met
vrede, niet zoo simpel of Ge kondt U des Zondags namiddags in den Hout vergapen
aan een' stoet van ‘eigen rijtuigen’, niet zoo deftig, of Ge mocht de weelde van zich
op te prikken overlaten aan wie daar smaak en neiging toe gevoelden, dat was Haarlem
in Kuenen's kindertijd. Nog geen 18 jaren van de 63, hem geschonken, bracht hij er
door; al de andere waren voor Leiden. Maar Haarlem behield zijne eerste liefde.
Zelden
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of nooit verzuimde hij de gelegenheid, die het lidmaatschap van Teyler's Godgeleerd
genootschap en van ‘de Haarlemsche maatschappij’ hem bood, om ‘(de stad) van
zijn geboort' met (haar) beplante wallen’ voor het minst een paar malen in het jaar
terug te zien. ‘Welk een genot was het hem dan’, - het is Tiele die hier spreekt, - ‘u
door (hare) straten … te geleiden, u op veranderingen, verbeteringen en vooral
schoone uitzichten te wijzen, niet weinig grootsch, dat men haar gedurig verfraaide
en uitbreidde.’ Zoozeer bleef hij Haarlemmer met hart en ziel, dat hij vaak in den
kring der zijnen, veel minder dan hij zelf met alle schuilhoeken der bloemenstad
vertrouwd, kon spreken over de Gravesteenebrug, de Jacobijnenstraat, de Stoof- of
Parlaarsteeg, als was het de natuurlijkste zaak der wereld, zijnen kinderen dezelfde
gemeenzaamheid met de fijne puntjes van Haarlem's plaatsbeschrijving toe te dichten,
die hij bezat van jaren her.
Kuenen's Vader moet, volgens inlichtingen, aan Wicksteed verstrekt, een man zijn
geweest van meer dan gewone ontwikkeling, gezien niet slechts onder zijne
beroepsgenooten, maar ook in den letterlievenden kring, waar hij gaarne vertoefde.
Het eenvoudig, maar van innige vreugde jubelend gedichtje, dat hij, naar de wijze
dier dagen, zijnen zoon, den pasgeborene, toezong, geeft nog getuigenis in denzelfden
geest. Maar, al vroegtijdig doof en sukkelend, leefde hij weinig met zijne kinderen
mede. In de herinnering zelfs van de oudste vrienden des huizes staat zijne gestalte
met nevelige omtrekken op den achtergrond. Geheel anders die der Moeder. Zij bleef
lang genoeg gespaard, om vele jaren zich te mogen koesteren aan de klimmende
glorie van haren zoon. Zijn portret, (één dier gesteendrukte conterfeitsels van de
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studentengeslachten na verHuell, in wier oudachtige trekken, nog oudachtiger door
den zeer antieken snit der jasjes, de modellen allengskens ‘ingroeiden’ ongeveer tot
aan hun vijftigste jaar,) hing op haren ouden dag steeds onder hare oogen, tusschen
de vensters der bovenvóórkamer, waar zij, uitziende op het Spaarne, hare latere
levensdagen sleet. Daar heeft de schrijver dezer regelen haar gekend. Vriendelijke,
eenvoudige, zeldzaam heldere, en bovenal zeldzaam blijmoedige vrouw! Levend
bewijs voor de stelling van den lofredenaar der Duitsche pastorie, dat het de Moeders
zijn in de eerste plaats, naar wie de groote zonen aarden! ‘Vom Mütterchen die
Frohnatur!’, dat mocht Kuenen den genialen Frankforter nazeggen. Maar kostbaarder
kleinood dan dat bevatte het moederlijk erfdeel: het was de fierheid, die elk ijdel
zelfbehagen bande. Voor den roem van haar kind was zij waarlijk niet ongevoelig.
Zij genoot ervan. Doch … zij genoot in stilte. Zij viel er anderen niet mêe lastig.
Men mocht eens hebben gedacht, dat zij zich erover verbaasde!
Eene Moeder wier levenslust de vroegtijdige ouderdomsgebreken des Vaders
vergoedde, twee jongere zusters, wien ook al de opgeruimdheid in het bloed zat:
ziedaar de huiselijke omgeving van Kuenen's kinderjaren. Toen de eerste schooltijd
daar was, kwam in de uitwendige gelijkmatigheid van dat bestaan ook de eerste
afwisseling: het logeeren, nu en dan, bij familie van Moederszijde op Zwanenburg
te Halfweg. Daar was het, dat de kleine Kuenen die geestvolle vrouw ontmoette,
wier herinneringen uit dat tijdperk, kort na zijnen dood aan Wicksteed opgebiecht,
en door dezen weêrgegeven met benijdbare dramatische kracht, eene der schoonste
bladzijden vullen in het treffend gedenkschrift, dat de Britsche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

250
leerling zijnen Nederlandschen meester wijdde. Zij was de kinderjuffrouw op het
Hoogheemraadshuis, eene kinderjuffrouw, blijkbaar, uit duizenden! Ook haar geest,
de ‘Lust zum Fabuliren’ vooral, daalde sedert neêr op haren zoon, den gevierden
teekenaar van de ‘kleine luiden’ der hoofdstad. ‘ Bram Kuenen?’ zoo laat Wicksteed
haar klappen uit het verleden: ‘wel, ik heb hem gekend, sinds zijn derde, of vierde
jaar; hij was niet hooger dan zóó! Wat was dat een kind! Het schijnt onzin, van zoo'n
kereltje te zeggen, dat hij ‘begaafd’ of ‘talentvol’ was. Maar ik weet het niet anders
uit te drukken, zoo vlug was hij en zoo helder. Toen hij, negen jaar oud, somtijds bij
ons kwam logeeren, wat al vragen, die hij niet deed! U weet: ik was daar als
gouvernante, en moest dus tamelijk wel op de hoogte van allerlei dingen zijn; maar
als dat kind mij iets vroeg, had ik het hart niet om hem een antwoord te geven, of ik
moest eerst mijne boeken hebben nageslagen, om zeker te wezen, dat het goed was…
Niets dan alleen de waarheid zelve was goed genoeg voor hem… Wel, ik was vijftien
jaar ouder dan hij; maar ik zeg U: ik had respect voor dat kind; er is geen ander woord
voor. En een vroolijk ventje! … En goed voor zijne moeder en zijne zusters! Hij was
alles voor haar, letterlijk alles. Naar zich toerekenen: nu, hij wist wat dat was (hij
wist zooveel!); maar nooit, neen nooit, kende hij het gevoel, wees daar zeker van.
En dan geschiedenis! Ge kunt niet gelooven, wat hij daarvan al placht te lezen, hoe
goed hij het begreep, hoe scherp hij er door heen zag. Maar met dat al toch zoo
bescheiden en zoo jolig! … Dat is hij gebleven, levenslang, altijd dezelfde… Wat
had hij toch over zich, als hij daar vóór u stond? Ge kondt hem niet mooi noemen,
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neen, dat was hij niet. ‘Noblesse’ was het; dat is het woord… Zie, ik ben acht en
zeventig, en men zegt, dat het gevoel wat stomp wordt op dien leeftijd, maar zijn
dood trof mij als een dolksteek. Zóó oud ben ik nog niet, of dien steek gevoelde ik
diep… Gaat Gij over hem schrijven? Zeg zooveel goeds als Gij kunt, het is toch
nooit genoeg.’ Was Geerte in Hoofts ‘ Warenaar’ welsprekender dan deze vrouw?
Na de lagere school, de Latijnsche. Daarmede opent zich het tijdvak in Kuenen's
loopbaan, dat de dichtende vereering van vroegere eeuwen zou hebben uitgekozen
om hare legenden in te vlechten in zijne levensgeschiedenis. Zijne meerderheid, van
zelf erkend door alle kameraden, zijn onbetwistbaar recht om de leiding te geven in
leeren en in spelen, niet te vergeten bovenal: het bedenkelijk tusschenspel, dat haast
hem deed verloren gaan voor de roemvolle taak, die hem wachtte, niets ontbreekt,
wat stof kon leveren voor het bekende bijwerk, waarmede de overlevering zoo gaarne
de jonkheid harer gunstelingen tooit. Van Manen en Wicksteed (de laatste niet het
minst) hebben, ten deele uit vluchtige zinspelingen van hunnen held zelven, ten deele
uit de verhalen van ooggetuigen, met eerbiedige zorg eenen schat van teekenende
bijzonderheden samengebracht. Voor wie hunne afscheidswoorden, tintelend van
dankbare hoogschatting, lazen, is Kuenen, de gymnasiast, haast eene persoonlijke
herinnering geworden. Denzulken staat hij voor den geest als in levenden lijve, die
rijzige, toen nog ongebogen figuur, naar lichaam en geest beide met hoofd en
schouders uitstekend boven allen, die hem omgaven. Zij zien hem, in het kleine
zijkamertje naast de apotheek, als spelend de bezwaren overwinnen van thema's en
van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

252
sommen, waarmeê zijne vrienden -, waarmeê ook wel vriendinnen zijner zusters,
zich vruchteloos het hoofd hadden gebroken. Zij hooren hem met grappig
hoogdravenden ernst de toespraak houden bij het geopend graf van een paar te vroeg
gestorvene konijnen. Zij zijn getuigen van zijne onuitputtelijk goede luim bij
comedievertooningen en gezelschapsspelen. Dan komt, met 's Vaders dood, het
critieke tusschenbedrijf. De naam der firma: ‘Weduwe Kuenen en Zoon’, wordt
weder feitelijke waarheid. Met bezwaard hart, maar opgeruimd gelaat zegt ‘de Zoon’
vaarwel aan de Latijnsche poort, om zich te plaatsen achter de toonbank. Hier is in
de loopende verhalen de legende al even begonnen haar werk te doen. Zij stellen
liefst hem voor, niet de artsenij bereidend, maar, met het geleide van een viertal oude
schoolmakkers, haar rondbrengend bij de klanten. Alsof er voor dat werk geen ‘looper’
was geweest! Bij hooge uitzondering moge af en toe zoo iets gebeurd zijn in
spoedeischende gevallen; regel was, dat Kuenen hulp verleende aan den ‘provisor’
en niet aan den knecht.
Dat waren de jaren van beproeving, van hoop nog eerst, van stom berusten allengs.
Toch werden zij niet alleen aan het klaarmaken van recepten besteed. Zoomin als de
vriendenkring hem, had Kuenen de studie laten varen. Schoon zelf niet langer op
school, was hij de vraagbaak gebleven der scholieren. Meer nog: hij was de ziel
geworden van dat werkgezelschap ‘Utile Dulci’, welks beknopte karakterteekening,
haast eene halve eeuw later door Kuenen's eigen pen ontworpen, ons den indruk
geeft van een sprookje uit het één of ander paedagogisch wonderland. ‘Wij hebben’,
dus liet Kuenen daarover zich uit, ‘in dat gezelschap veel genoten en elkander veel
geleerd. De ‘groote’ en de ‘kleine’
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lezing werden met ijver en zorg bewerkt, en zoowel in de wekelijksche vergadering
zelve als in eene volgende samenkomst door den aangewezen recensent streng
gecritiseerd. Hoe wij elkander narekenden, kan o.a. blijken uit de bepaling, dat de
spreker verplicht was de noodige opheldering te geven omtrent elk historisch feit,
elke plaats of instelling, waarvan hij in zijn opstel melding had gemaakt. Wie meer
dan drie vragen, hem daaromtrent voorgelegd, onbeantwoord moest laten, werd
beboet! De toenmalige bewaarder der Stadsbibliotheek zou, indien hij nog in leven
was, kunnen getuigen, dat de gymnasiasten haar druk bezochten en vooral in de
Woordenboeken en Encyclopaediën goed den weg wisten.’ Waarlijk: zij, die zóó de
vrije studie beoefenden, nog eer de hoogeschool voor hen zich geopend had,
verdienden de eervolle loopbaan, die de meesten hunner wachtte.
Eindelijk, na ruim twee jaren, daagt de uitkomst. Tante Dyxhoorn (haar naam
verdient wel aan de vergetelheid te worden ontrukt) Tante Dyxhoorn schaft raad. Bij
hare bezoeken te hooi en te gras merkt zij (het gebeurt meer zoo) in Kuenen eene
verandering, eene gedruktheid op, die aan zijne dagelijksche omgeving is ontsnapt.
Zij vraagt hem, wat er aan hapert. Aanvankelijk zonder vrucht. Te fier om ook maar
zichzelven zijne teleurstelling te bekennen, toont zich haar jonge neef in alle
oprechtheid verwondert door hare vraag: ‘Wat hem schort? Niets, waarlijk niets.’
Maar zij, met vrouwelijke hardnekkigheid, houdt aan. Zij moet hem eerst ontdekken
aan zich zelven. En ja, nu vindt hij het hooge woord en spreekt het straks ook uit.
‘Hij zou nog steeds wel gaarne studeeren voor predikant. Maar daar kan immers
nooit van komen!’ ‘Nooit?’
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antwoordt Tante, ‘wie weet?’ en zij rust niet, eer zij hare inderdaad classieke bijdrage
heeft geleverd tot staving der aloude spreuk, dat wat eene vrouw ooit wil door God
gewild is. Haar streven slaagt. Niet lang daarna keert Kuenen naar de Latijnsche
school terug. Zoover zijne afwezigheid hem iets heeft doen verliezen, is dat verlorene
spoedig ingehaald. Het geduchte staatsexamen wordt met glans doorstaan. Op 4
September 1846 vermeldt het Leidsche ‘album academicum’ Abraham Kuenen van
Haarlem, als student in de Godgeleerdheid.
‘Zijne loopbaan aan de Universiteit’, zegt Wicksteed volkomen te recht, ‘was de
natuurlijke voortzetting van die aan de Latijnsche school.’ Zij was het, mag men
erbij voegen, onder meer ook in dit opzicht, dat zij mede niet geheel is ontkomen
aan het gevaar eener legendaire opsmukking, die hare ware aantrekkelijkheid veeleer
schaadt dan verhoogt. Men bewijst zijnen held twijfelachtige eer, als men te laag
beneden hem het gewone plaatst, of hem zijne onmiskenbare meerderheid te ijverig
als verdienste aanrekent. Hebben zij, die den student Kuenen prezen, zich wel altijd
geheel vrijgehouden van die feilen? Oogenschijnlijk neen. Te luisteren althans naar
sommigen hunner geeft licht den indruk, als was de hooge plaats, door dezen
onbemiddelden theoloog bekleed in het Leidsch studentenleven van die dagen, de
algemeene huldiging van zijn karakter en zijne gaven, het voortreffelijk gebruik, dat
hij daarvan, nu eens als middelaar en vredestichter, dan weêr als hulp van
onbeholpene, als leidsman van verdwaalde, als redder van gestruikelde kameraden,
maakte, in de
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jaarboeken van Leidens hoogeschool een geheel éénig verschijnsel. En daarbij wekt
de vaak niet overbodig gekeurde mededeeling, dat hij, ‘altijd met mate’, ook deelnam
aan onschuldig vreugdebedrijf, ja soms van harte meêlachte om een grap, weleens
nog dezen waan, alsof hier sprake was van een' geboren ‘professor’, die het zich niet
tot oneer had gerekend, nu en dan, uit louter goedertierenheid de gestaltenis eens
students aan te nemen. Het kan niet met te veel nadruk worden gezegd: zij, die het
dubbele voorrecht hebben genoten, én Kuenen én het Leidsche academieleven te
kennen bij ervaring, zij zullen het als uit één mond verklaren, dat zulk eene
verheerlijking van den man op kosten zijner vroegere en latere ‘commilitonen’
onbillijk is en ondoeltreffend beide.
Dát zou, vooreerst, wel een bijzonder geestesarm en onaandoenlijk
studentengeslacht moeten zijn, waaronder zelfs niet één te vinden was, die eene
gelijke achting, als Kuenen genoot, dankte aan gelijke gaven als de zijne. Den schrijver
dezer regelen voor het minst staat onder zijne tijdgenooten terstond zulk een
(hoogleeraar thans in de geneeskunde) recht duidelijk voor den geest. En wie, hetzij
ouder, hetzij ook jonger, mits hij maar ter dege zijn geheugen opfrissche, zal ook
niet zijnerzijds zich weten te herinneren den ‘Kuenen’ van zijnen tijd? Zoo oudmannig
en laag bij den grond, zoo kruiperig jegens een wapenbord met 32 kwartieren, of,
erger nog! jegens den Mammon, is in onze eeuw geene Nederlandsche
studentenmaatschappij, dat zij hare gave van bewonderen zou verspillen tot den
laatsten drup aan den wellevenden jonker, die met gratie zijne schatten besteedt, en
niet ten slotte het beste deel dier gave bewaarde voor den rechtschapen burgerzoon,
die, zon-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

256
der schrielheid, zijne guldens uitzuinigt. En vindt deze al niet steeds eene gelegenheid,
om dreigende tweegevechten te verhinderen, of eenen kameraad, wiens goede naam
op het zinken staat, te dekken onder de ‘aegis’ van zijnen eigenen, licht doet ook hij,
zij het dan in andere vormen, niet minder goeds, wat zijne hand te doen vond. Wie
toch wel aan Wicksteed het mag hebben wijsgemaakt, dat te Leiden de voorzitter
van het studentencorps ‘gemeenlijk wordt verkozen op grond van zijnen hoogen
stand in de maatschappij en zijne ruime middelen’, en dat derhalve de verheffing
van Kuenen tot die waardigheid ‘vermoedelijk eene gebeurtenis is geweest zonder
weêrga in de geschiedenis der hoogeschool’! Was, om een' oudere te nemen, soms
Molewater een man van adel of van geld? Was het, onder jongeren, een Haverschmidt,
of van der Kaay? De waarheid wint erbij, en Kuenen wordt er niet minder om, zoo
men erkent, dat anderen vóór en na hem door hunne makkers op het schild geheven
zijn, alleenlijk om karakter en begaafdheid.
En nu het tweede der straks genoemde vooroordeelen. Hier heeft de legende wel
een ongemeen taai leven. De hebbelijkheid om Kuenen op te vijzelen tot een' heilige
van den categorischen imparatief, om hem tot zelfs zijne verpoozingen toe te rekenen
als blijken van onkreukbaar plichtbesef is somtijds inderdaad tot in het potsierlijke
overdreven. Heeft niet de schrijver dezer bladen het zelf gehoord, hoe door een'
ambtgenoot stof tot prijzen werd gevonden in het gerucht, dat Kuenen 's avonds te
voren twee volwassen dochters had vergezeld naar eene muziekuitvoering, en daar
‘gebleven was tot aan het einde’! De waarheid is deze: indien Kuenen een heilige
was, dan is hij toch er een geweest
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van een' alles behalve wereldschuwen gemoedsaard. Aan weinigen waren de
onschuldige vreugden dezer wereld: gezellige vriendenkout, fijn tafelgenot, ook wel
een goed glas wijn, zoo ten volle besteed, ja voor weinigen waren zij evenzeer van
tijd tot tijd een verlangen, als voor hem. Niet anders zal het in zijn' academietijd
geweest zijn. Als hij toen meêdeed, dikwijls, geregeld, met vrienden, die feestvierden
of zich verstrooiden, het was niet om hunnentwil, het geschiedde uit eigene behoefte
aan verfrissching. Zelfs is er reden om te twijfelen, of hij niet wat al te ‘mooi’ werd
gemaakt door dien éénen onder van Manen's zegslieden, die om geen lief ding scheen
te willen, dat men zijnen held verdacht van veel en lang te hebben ‘geplakt’ op
‘Minerva’. ‘Reden om te twijfelen’; althans indien een der intiemsten: Moens, de
waarheid niet verminkte om eene woordspeling, toen hij, aan het hoofd der vrienden
en vereerders, bij Kuenen's 25jarig ‘jubilé’, den jubilaris de eer gaf, ‘altijd de eerste,
en dikwijls ook de laatste’ te zijn geweest. Waarlijk: overdaad van lof doet den aldus
geprezene geen goed. Kuenen's gezelligheid was die van Socrates aan het
‘symposion’; geen vorm slechts van plichtmatig nederbuigen, maar zuivere natuur.
Wat, na het opruimen dier legenden, rest, laat den student Kuenen groot genoeg
blijven en maakt hem menschelijker. Hij treedt dan in het licht niet van eene
uitzondering, maar van een der beste voorbeelden, - misschien het beste, - uit eene
studenten-soort, die, hoewel zeldzaam, nooit, Goddank! geheel ontbreekt; de soort,
die het middelslag erkenning, eerbied afdwingt door echte meerderheid. En hoe dat
hém inzonderheid gelukte? Hij was, om het met een enkel woord te zeggen,
onvergelijkelijk ‘administrateur’. Bij hem ging
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niets, van geld, van krachten, of van tijd, verloren. Hij ‘woekerde’ (in den besten
zin) met alles. Uit eene gelijke hoeveelheid aan guldens, aan arbeidsvermogen, aan
uren trok hij drie, vier maal meer profijt, dan anderen. Naast hem was welhaast ieder
een ‘quistgoed’, een lummelaar, of een dagdief. Van daar, dat hij zijn leven lang zoo
gul kon zijn met weinig middelen, dat hij, ‘bursarius’, zich trouw ‘vertoonen’ kon
ter sociëteit en meêdoen aan de maskerade. Van daar (en men vergete ook niet de
wonderbare sterkte van zijn hoofd) dat hij zoo veilig nu en dan kon nachtbraken, en
toch den anderen morgen wakker zijn, niet slechts (dat sprak van zelf) onder de
aangrijpende macht van Scholtens bezielde vertoogen, niet enkel op het voor dien
tijd door koenheid prikkelend college, dat van Oordt gaf aan de hand van Reusz,
maar ook bij het peuterig tekstverklaren van van Hengel, ook, wanneer Kist in
stroeven, droogen vorm de vruchten voordroeg van zijne nauwlettende
geschiedvorsching, ja, zelfs (zoo luidt het verhaal) bij het Aristotelisch
syllogismenpluizen, dat toen den cursus vulde van het ‘collegium logicum’! Van
daar eindelijk de schijnbaar wonderdadige vermenigvuldiging zijner levensuren, die
hem de volle ruimte liet tot veel genieten, veel ‘zalig zitten’, veel biljarten, veel
ongeloond repetitorenwerk met zwakkere broeders onder de heele en halve vrienden,
tot ernstige oefening in den wapenhandel ook met de studenten-rustbewaarders van
'48, tot ijverig deelnemen aan de samenstelling van den almanak, 2 jaren lang, tot
het voeren van de corps-pen eerst, en daarna van den corps-hamer in een
maskerade-jaar, en dat, let wel, terwijl hij in de eerste plaats kans zag, niet slechts
om alle examens ‘met den hoogsten lof’ te doen ‘op zijnen tijd’, maar
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ook om ‘tusschen de druppels door’ zich in het Hebreeuwsch, Arabisch, Syrisch en
Chaldeeuwsch, mitsgaders eindelijk in het Sanskriet op te werken tot eene hoogte,
dat het welhaast tusschen de heilige Godgeleerdheid en de onheilige letterkunde van
het Oosten scheen te zullen uitloopen op een formeel gevecht over de vraag: wien
deze alles belovende voortaan met lijf en ziel zou toebehooren.
In dien ‘strijd om den levenden Patroclus’, gelijk Wicksteed geestig zegt, helde
de krijgskans aanvankelijk naar de Trojaansche zijde. Toen Kuenen op den langsten
dag des jaars 1851 den doctor-graad verwierf, geschiedde dat na openbare verdediging
van een proefschrift over eene Arabische vertaling der ‘Samaritaansche Genesis’,
welks onderwerp hem door Juynboll was aan de hand gedaan. Dat mocht eene eerste
overwinning heeten. En met zijne, vier maanden later gevolgde, benoeming tot
onderbeheerder der Oostersche handschriften uit het legaat-Warner scheen de zege
beslist. Nogtans: het jubelend Troje had buiten Ajax, buiten Scholten gerekend. De
torenhooge man met zijn reuzenschild en zijn' speer als een boom gaf geen' kamp.
Pas was Kuenen een jaar aan het beschrijven van Warner's verzameling, daar zagen
de geniaalste onder zijne leermeesters de kans schoon, om, door de dubbele opening
die van Hengel's aftreden en van Oordt's overlijden had gemaakt, hem in het gevolg
van Dr. Niermeyer naar binnen te loodsen in het Grieksche kamp, de faculteit der
Godgeleerdheid. Op den 12den Maart 1853 aanvaardde de vierentwintig-jarige met
eene Latijnsche redevoering over ‘de studie der Hebreeuwsche oudheid van groot
belang voor den Christelijken theoloog’ het buitengewoon hoogleeraarsambt,
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dat hij, na Niermeyer's spoedigen dood, een goed anderhalf jaar later verwisselde
voor het volle lidmaatschap der faculteit.
Tot onderwijzen was Kuenen geboren. Hem kostte het geene bovenmatige inspanning
over eene reeks der meest uitéénloopende studievakken, naar het gebruik des tijds
hem door het overleg der ambtgenooten toegewezen, college te geven niet slechts,
(dat beduidt nog zoo weinig!) maar voortreffelijk college te geven. In de eerste zeven
jaren zijner ambtsbediening vermeldt de ‘series’, als door hem (zij het ook bij
afwisseling) onderwezen wetenschappen, vooreerst natuurlijk die, welke hij tot
levende deelen van het theologisch leerplan te scheppen had en ook geschapen heeft:
de geschiedenis van de boeken des Ouden Verbonds, en den Godsdienst van Israël;
doch dan prijken daarnevens nog, behalve de uitlegging van plaatsen des Ouden
Testaments, die bij de apostelen Paulus en Johannes zijn aangehaald, maar even deze
drie: verklaring en kritiek van den tekst der evangeliën, der ‘Handelingen’ en der
brieven, encyclopaedie en methodenleer. Nogtans, wel verre van te bezwijken onder
die kameelenvracht, droeg hij integendeel haar zoo gemakkelijk, dat hij, na het
overlijden van den grijzen Kist, zich nog met het zwaar en teeder vak der zedekunde
liet belasten. Zoo bleef het, tot in het jaar, toen de wet op het hooger onderwijs eene
vaste regeling trof. Van rechtstreeksche bemoeiing met het Nieuwe Testament, gelijk
van de encyclopaedie met haren aankleve werd hij voortaan bevrijd. Maar aan de
zedekunde wilde hij niet vaarwel zeggen. Haar bleef hij leeren, naast zijne
hoofdvakken, totdat de dood hem riep.
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Zijne gehechtheid aan die bijstudie laat zich begrijpen. Mocht men het onderwijs
van een' hoogleeraar beoordeelen naar het onthaal, dat hij vindt bij zijne hoorders,
aan de lessen over wijsgeerige en Christelijke zedeleer kwam dan onder Kuenen's
colleges de palm toe. Waren anders de banken in het kunsteloos gewelf nabij den
ingang van het universiteitsgebouw al niet steeds zoo gevuld, als zij wel konden
wezen, ontsnapte zelfs bij tijd en wijle den verslaggever in de korte geschiedenis der
hoogeschool de echt menschelijke verzuchting, dat de ontleding van teksten zoo
droog kon zijn en zoo dor, bij ‘ethiek’ ontbrak zelden iemand op het appèl, en
‘opgetogen’ was gemeenlijk het woord, waarin het oordeel over dien tak van Kuenen's
werkzaamheid werd saamgevat. Vreemd is die voorkeur allerminst. Wien zou niet,
en vooral in zijne jeugd, reeds het onderwerp boven andere hebben aangelokt? Wat
dubbele bekoring, voorts, die stof te weten in de handen van een' man, om zijn
karakter, om den adel zijns gemoeds, bijna nog meer dan om zijne reuzige geleerdheid
geacht en gevierd! Doch het is niet noodig, bij zulke algemeenheden te blijven. Dank
zij de eerbiedige zorg van een' zijner latere leerlingen, ligt thans in schets, in omtrek
voor ons, wat tegen het einde zijner loopbaan getrouwe, schrandere hoorders van dit
deel zijner academische werkzaamheid opteekenden en bewaarden. Het verklaart
hunne ingenomenheid ten volle. Geene enkele zijner wetenschappelijke deugden:
indrukwekkende eenvoud, beslistheid én waardeering, klaarheid én warmte,
bezonnenheid én breedte van opvatting, wordt hier gemist. Op den rang van schepper
of baanbreker maakte hij in deze stoffe geen aanspraak. Behoudens één gewichtige
afwijking in de volgorde der hoofdstukken, schijnt hij voor-
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namelijk den gedachtengang van Schleiermacher te hebben gevolgd. Doch hoe wist
hij den kunstrijken maar ach! zoo ledigen begrippenbouw des meesters te stoffeeren,
te verlevendigen met eenen schat van fijne wenken en passende uitweidingen, met
menig warm beroep ook wel op de edelste gevoelens! En liet hij dan soms, wat bij
zijne dubbele stoffe voor de hand lag, aan het eind met eene vergelijkende waardeering
van het ideaal der wijsbegeerte en dat des Christendoms zich in, wien mocht die taak
zoo wel zijn toevertrouwd, als eenen geleerde, die, in wijsgeerige letterkunde geheel
te huis, in de oud-Christelijke doorkneed was gelijk weinigen? Zelfs kon op dit
college uit het oogpunt van succes, voor hem eene bron van kracht ontspringen uit
zijne betrekkelijke zwakheid. Het beste, wat een man van zijn gehalte kan geven
over het onderwerp, dat levenslang zijne grootste liefde heeft gehad, is lichtelijk te
goed voor den beginner, te zwaar, te machtig. Men moet Achilles zijn om aanstonds
smaak te vinden in het leeuwenmerg, dat Chiron de Centaur zijnen kweekelingen
gaf tot vaste spijze. Bij het middelslag is licht de toespijs, melk of honig, meer dan
het andere in trek.
Voor wie op innerlijke waarde veeleer dan uiterlijken bijval acht geeft, kan het
niet twijfelachtig zijn, of onder Kuenen's zonder uitzondering voortreffelijke colleges
waren de voortreffelijkste die over Israëls letterkunde en geschiedenis. Niet dikwijls
zal het zijn gebeurd, dat eene faculteit een tweetal meesters in haar midden telde als
Scholten en Kuenen, twee mannen, wier ‘contrast bijna dramatisch is in zijne
‘scherpte’, en nogtans ieder zoo volkomen op zijne plaats in den hem toegewezen
leerstoel.
Geen beter gids om jongeren hart te geven voor be-
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spiegeling dan een van het ras der geestelijke geweldenaren; en van dat ras was
Scholten. Bespiegelende gedachtenbouw is eenmaal, minstens bij het dak en bij den
koepel, vrijmachtige schepping, kunstwerk. Hier: geene gelegenheid, om door zich
zelven of door anderen te worden nagerekend. Hier telkens oogenblikken, waar, bij
het kiezen tusschen zoo of anders, de toegepaste wiskunde U in den steek laat, geen
lineaal of loodlijn U van nut is, waar de geheele mensch alleen beslist. Niet één
systeem, daarom, van wereldbeschrijving en levenswijsheid, of het vertoont den stijl
van zijnen tijd, den stempel van zijnen maker. Dat moet zoo zijn, het kan niet anders.
Welnu, dan is het ook zaak, dat jonge lieden, die de eerste schreden zetten op dit
doornig veld, vóór alles zulk een hoogst persoonlijk werk te zien krijgen, en dan dat
strict persoonlijke in zijne bouworde gewaar worden zoo spoedig mogelijk.
En bij Scholten kregen zij zoo iets te zien en werden zij ook, vroeg of laat, dat
merkteeken der persoonlijkheid gewaar. Het laatste niet - dat zij erkend - aanstonds.
Dan werkte alles zekere begoocheling. Wanneer die man, het toonbeeld,
oogenschijnlijk, van zelfbewuste kracht, daar eerst zijne voordracht aanving hortend
en stootend, - wanneer hij dan weldra zich vastklemde aan den rand van zijne katheder,
en, met zijn arendsoog den wand aan de overzij doorborend, allengs in gang op dreef
kwam, zoodat de scherpe klank der woorden, al minder afgebroken, begon omlaag
te vallen als één klaterende stroom, - wanneer hij eindelijk vat kreeg op den
onaandoenlijkste en ieder mêevoerde, als met ijzeren greep, ver boven al de haantjes
onzer vaderlandsche dorpstorens uit, - wanneer hij daar hun den Al-Ééne aan het
werk toonde, erkenbaar zich ontvouwend in een
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geestelijk heelal, ons ‘kwaad’ slechts kennend als eene mindere volkomenheid, ons
‘goed’ beoogend als zijn doel, - wanneer hij daarna nog den loop ging monsteren
van 's menschen denken, zijnen hoorders het gaf te tasten, hoe er alle lijnen als
uitliepen in het erkennen van dien God, Dien hij zoo juist hun had verkondigd, - en
dan (niet te vergeten) wanneer aan het slot diezelfde man, wêer nêergedaald, als 't
ware, naar den grond, op éénmaal even hakkelend als te voren, zijn afscheid nam
met deze of gene gelijkvloersche mededeeling over praetorgelden, of theebezoek,
dan, ja, dan was het onmogelijk geheel vrij te blijven van de gedachte, dat minstens
de Al-Ééne Zelf was ingegaan in dit verkoren menschelijk omhulsel, om daar, door
die profetenstem zich te openbaren aan het prêekgraag muzenkroost van 't
Leidsch-Atheen. Dat was de eerste indruk, een goede, een weldadige, een gezegende.
Want onuitroeibaar stond het vast, voortaan, in die gemoederen, hoe schoon, hoe
noodig het is, althans voor diepere geesten, naar eene gelijke afronding van oordeelen
en gevoelens te stréven voor het minst. Alleen: die eerste indruk mocht de laatste
niet wezen, en was het ook (denkt aan den leekendichter!) bij de beteren nooit. Hun
bleef het op den duur niet lang verborgen, dat wat eene Goddelijke ‘bezetenheid’
hun scheen, veeleer te duiden was als vrucht van zeldzaam ernstig en gedurig, zelfs
in den huislijken kring maar nu en dan eens even afgebroken, voortspinnen aan het
eigene gedachtenweb. Ook hier, in dit zoo machtige systeem, bleek hun alras aan
meer dan ééne plaats de kunst, de smaak des bouwmeesters, en niet alleen zijn
onpersoonlijk, voor narekening vatbaar, denken aan het werk te zijn geweest. ‘Mij
mishaagt,…’: dat sprekend woordenpaar was menigwerf de inleiding tot een
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verwerpend vonnis, maar tegelijk de maatstaf tot het bepalen zijner waarde. Wie
voorts ook eens uit eigen oogen in de geschiedenis der wijsbegeerte rondzagen,
ontdekten spoedig, hoe het verleidelijk spel van allerlei in 's meesters stelsel elkaar
ontmoetende lijnen niet zonder menigen kunstgreep van zijn welbehagen kon zijn
tot stand gebracht; Spinoza, Schelling, Hegel bleken dan licht nog iets anders te zijn
geweest dan louter wegbereiders tot Scholten. En gelijk in zijn eigen werk, het mocht
dan leerstellig wezen, of geschiedkundig, de ontwerper met zijnen adelaarsblik U
aanzag door alle kieren, alle voegen heen, zoo kon hij nooit, bij het berennen van
eenen anders opgetrokken gedachtenbouw, den man uit het oog verliezen, wiens blik
daaruit hem tegemoet kwam; van min of meer persoonlijke oordeelvellingen, vaak
‘scherp’ genoemd, vooral wijl zij zoo ‘raak’ waren, hield zich zijne vechtwijze niet
altijd vrij. Nog ééns dan: het toonbeeld van eenen leermeester der bespiegeling kwam
Scholten zeldzaam dicht nabij. Het hoogst eigenaardige in alles wat hij voordroeg
trok aan, wekte op, maar tevens waarschuwde het, althans de besten, voor
onzelfstandige volgzaamheid.
Juist andersom de studiën van Kuenen; juist andersom ook weêr zijn aard, zijn
trant. Voor den opleider tot geschiedvorsching, niets zoo belemmerend als een scherp
gesneden persoonsmerk, dat alles wat het aanraakt ook scherp wil teekenen met
zijnen kantigen stempel, - niets noodiger, daarentegen, dan onbevangenheid; en
onbevangen was Kuenen in zeldzame mate. Zeker: buiten de scheppingskracht der
verbeelding kan geschiedkundig onderzoek het niet stellen. Wat - trouwens - ware
zelfs de natuurstudie zonder haar! Maar des te meer heeft het dan ook noodig, van
alle persoonlijke vooringeno-
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menheid vrij te blijven bij het onderzoek naar de waarde der gegevens, waardoor het
verbeeldingswerk aan vaste perken wordt gebonden. In het gebruik der bronnen zij
eene ruime maat van vrijheid onvermijdelijk; in het nasporen van oorsprong en
gehalte trede de persoonlijkheid, hare ‘richting’, hare voorkeur, zooveel zij kan,
terug. De beste les dan ook, die het onderwijs in deze wetenschappen zijnen
kweekelingen kan meêgeven op hunnen weg, de minst ontbeerlijke, de eene nóódige,
is die volslagen zelfverloochening. Dat zij, om te beginnen, eenen machtigen dunk
ontvangen van den persoon des meesters, niets meer gewenscht dan dat; mits het zij
van zijne ‘rechterlijke’ gaven: zijne kalmte, klaarheid, scherpte van gezicht; de
ontstentenis van overijling; zijne hooge onpartijdigheid; zijn nauw geweten. En, na
dien eersten -, zij dan de eindindruk toch altijd weêr slechts deze: de hooge graad
van zakelijke betrouwbaarheid der dus te langen leste ontvouwde slotsom. Kortom:
de stelselbouwer moge zijne bekoring oefenen vooral op wie er naar hem luisteren
en in dat oogenblik, het werk des bronnenzifters, daarentegen, vertoone zich in zijne
gansche kracht eerst aan wie het narekenen voor de eigen schrijftafel.
Voldeed niet Kuenen's onderwijs, - naar het getuigenis van allen die hem hoorden,
- aan die eischen tot eenen inderdaad zeldzamen graad van volkomenheid? Zich
zelven meester van nature, zijn onderwerp meester door jaren lang onafgebroken
studie, zijnen gedachtenloop meester door nooit verzuimde degelijke voorbereiding,
was hij op de katheder de rust, de kalmte zelve. Zelden of nooit zocht hij naar een
woord; en toch kwam steeds het rechte woord te staan op de rechte plaats, zoo, dat
het langdurigst zoeken niet licht een beter had gevon-
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den. Geen sierlijkheid bejoeg hij: maar juist daarom werd de hoogste, die van den
eenvoud, altijd door hem bereikt. Een vertoog, onberispelijk gerangschikt op zich
zelf, voldeed hem nog niet; het moest ook, ja bovenal, van a tot z voor het aandachtig
middelslag te volgen zijn. Om voeling te krijgen en te houden met zijne hoorders,
spaarde hij geene moeite. Met juistheid werd steeds elke vraag gesteld; volledig het
geheel bijééngebracht van de beschikbare gegevens; met een geduld, dat het geduld
der jongeren wel soms te machtig was, ook de geringste bijzonderheid, die van
beteekenis kon zijn, ontleed; en dan, als het menigéén begon te schemeren van,
oogenschijnlijk, louter uitgerafelde getuigenissen, dan werden langzaam, zeer
omzichtig, maar precies, al die ‘disjecta membra’ nagezocht, de strijdige gescheiden,
de samenhoorende bijééngevoegd tot een gants ongedwongen, vast geheel. Ter nadere
toetsing van die aanvankelijke uitkomst werd dan nu verder niets verzuimd. Geene
afwijkende slotsom bleef onaangeroerd; ook zelfbedachte tegenwerpingen vonden
gezette overweging. Zoo was het, naar Tiele geestig opmerkt, in het einde nauwelijks
noodig, dat hij zijne slotsom noemde. ‘De streng gesloten redeneering’, immers, ‘had
haar voor ieder, wiens aandacht niet was afgedwaald, van zelf klaarblijkelijk gemaakt’.
En nog meer, indien mogelijk, werd zij dat, bij het rustig nadenken te huis. Dan
kwam het den hoorder helder voor den geest, niet slechts wat Kuenen daar zooeven
had gedaan, maar ook wat hij had nagelaten. Hij had geen oogenblik het gewicht
zijner persoonlijkheid doen meéwegen in de schaal zijner overleggingen. Hij had
nooit overreed, steeds enkel overtuigd; en zoo door hem het uiterste beproefd was,
om het eigen oordeel te rechtvaardigen, niets min zorgvuldig
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was ook andererzijds de schijn van onrecht jegens de weêrpartij vermeden. In het
kort: had men, bij het hooren, steeds geheel zich zelven vrij gevoeld om te verschillen
van zijne meening, thans, bij het nader overleg, vond men daartoe maar zelden
aanleiding. Zoo, als hij het had geleerd, zoo bleef het, omdat niet hij Uwe instemming
had gewonnen, maar veeleer het samenstel der feiten zelve, die hij liet getuigen.
Het jaar 1855, dat Kuenen zich had zien verbinden aan de faculteit der
Godgeleerdheid, was nauwelijks half voorbij, toen hij nog in eene andere verbintenis
zich inliet, aan hemzelven en anderen niet minder rijk gezegend dan de eerste: zijn
huwelijk met Wiepkje, de lieve en begaafde dochter van den Groningschen
hoogleeraar Muurling. Ofschoon er tusschen hem en haar geene bloedverwantschap
bestond, waren (gelijk Wicksteed ons reeds mededeelde) de familiën aan elkaar
verbonden door de tweede Mevrouw Muurling, eene nicht van Kuenen's moeder.
Beiden hadden veel van elkander gehoord, toen de eerste ontmoeting plaats vond:
de eerste en de beslissende tevens. Voor den meester der behoedzame critiek was
eene kennismaking van weinige dagen genoeg om zich te verloven. Wie Mevrouw
Kuenen niet had gekend, zou hier bijna, denkend aan een waagstuk, het
meestgenoemde verzenpaar op de lippen nemen van Lafontaine's ‘ lion amoureux.’
Maar wie het geluk gehad heeft haar te kennen, weet beter. Dat er voor dezen man
geene waardiger vrouw te vinden was, dan zij, viel snel genoeg in het oog, om voor
een' menschenkenner van zijne kracht bedenktijd overbodig te maken. Waarlijk,
Wicksteed overdreef niets, toen hij hunnen echt ‘een huwe-
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lijk’ noemde ‘van ideale schoonheid en ideaal geluk.’ Mevrouw Kuenen mocht te
lang zijn van gestalte, te onevenredig van bouw, te weinig classiek van profiel, om
‘eene mooie vrouw’ te kunnen heeten, waar vond men zonniger oogen, betooverender
stem, levendiger, echter - vrouwelijken geest? ‘Sluit in het vertrek, waar zich die
vrouw bevindt, gerust de blinden; hare zachte oogen geven licht genoeg’; zoo luidde
eens het oordeel van een' vriend des huizes, een oordeel, waarin geen woord te veel
was. En bij die oogen klonk hare stem, als zilveren klokjes in een stralend landschap.
Zeldzaam harmonisch ontwikkeld, gaf zij zich aan alles wat zij dacht en sprak en
deed met hare gansche ziel. Van daar, ook in het eenvoudigst woord, het
onbeteekenendst gebaar, den vluchtigsten blik, eene innigheid, die onweêrstaanbaar
boeide. De kring van denkbeelden, waarin zij was opgegroeid, de ‘Groningsche
richting’, mocht niet door scherpe omlijning, of strenge gevolgtrekkingen schitteren;
juist in die wazige onbepaaldheid vond een begaafd jong meisje als zij nog veel,
waaraan het, denkend en gevoelend, gelijkelijk zich verkwikken kon. En later mocht
zij nog zoo vaak haren Kuenen er dank voor weten, dat het licht van zijnen geest wel
menig dwaas gedweep met nevelbeelden uit den haren had verjaagd, haars ondanks
kwam toch steeds, in denken redewending, het Groningstertje van weleer zoo nu en
dan om het hoekje gluren, en … misschien wel haar ervoor bewaren, meer dan zij
dragen kon te leven bij critiek alleen.
Een verstandsmensch werd zij nooit; eene verstandige vrouw was zij zeker, en
zoo, vooral gedurende de eerste jaren van hunnen echt, haren man eene
onwaardeerbare hulpe. In den aanvang, namelijk, bereidde het gehuwde
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leven den Kuenens één teleurstelling; maar eene zoodanige, die met alle recht door
de meesten een buitenkansje zou worden genoemd, mits zij maar zeker konden zijn,
dat het niet altijd zoo zou blijven. Zeven jaren lang liet de kinderzegen zich wachten;
zeven jaren behoorden man en vrouw geheel elkaar. Reeds gunde ons Wicksteed een
oogenblik bescheiden naar binnen te gluren, zooals zij daar zaten onder 4 oogen in
de studeerkamer. ‘Ofschoon nooit, eigenlijk gezegd, eene geleerde, maakte zich
Mevrouw Kuenen genoeg kennis van het Grieksch eigen, om voor haren man zijne
drukproeven te kunnen nazien, een werk, waarbij hij van zich zelven de grootste
nauwkeurigheid verlangde. In vragen aangaande den besten vorm voor het weêrgeven
van zijne gedachten was zij veelal zijne vertrouwelijke raadgeefster. Met de
geleidelijke veranderingen in zijnen blik op de wereld, het leven en de Schrift, zorgde
zij zooveel doenlijk in den pas te blijven. Toen, bij voorbeeld, tegen den tijd, dat hun
éénzaam samenleven ten einde liep, de twijfelingen zich begonnen te
vermenigvuldigen aangaande den Johanneïschen oorsprong van het 4e evangelie, en
Kuenen rond uitkwam voor den indruk, dien zij op hem hadden gemaakt, was zijne
vrouw aanvankelijk te moede, als zonk de grond onder hare voeten weg. Maar haar
echtgenoot las kalm met haar het geheele boek, kapittel voor kapittel, door, en
eindigde met hare volle instemming voor het nieuwe licht te verwerven’. En niet
slechts in zijn studeervertrek, ook in de ontvangkamer stond zij hem al die jaren
trouw ter zijde. Kuenen moest niet meer de Kuenen van zijn' studententijd zijn
geweest, had hij niet ook nu weêr kans gezien, om in gezelligen eenvoud somwijlen
eens ‘uit te gaan’ en ‘menschen te ontvangen’.
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Zijn huis aan de Haarlemmerstraat tegenover de Donkersteeg opende meermalen
voor een uitgelezen gezelschap de deur. En hadden de muren kunnen klappen, zij
zouden, behalve menige tweespraak over den oorsprong van dit of dat bijbelboek,
ook wel duetten uit ‘de Schepping’ en andere zangen hebben vermeld.
Dat alles werd anders, toen, na de zeven magere jaren, tot zeven malen toe de zes
weken kwamen, waarin … de baker troonde op de kraamkamer. Voor tal van vrienden
in en buiten de stad bleef aanvankelijk nog de oude -, werd eerlang de ruimere woning
aan dezelfde straat, - het onvergetelijke nummer 53! - de geliefde aanloop en
toevlucht, in den waren zin ‘de soete inval’. Tot het einde toe was onder de tallooze
bekoringen van dat goede huis niet de minste de gulle ontvangst, die er, op ieder uur,
ook den ongenooden huisvriend wachtte. Op de familietafel was alles stricte eenvoud;
voor gasten scheen ook het beste nooit te goed. Nogtans: het laat zich hooren: met
‘menschen zien’ was het in het vervolg gedaan. En gedaan was het eveneens met het
geregeld samenzijn van man en vrouw. Hij bleef boven, alleen. Zij bracht hare
woonplaats over naar de huiskamer, bij de kinderen. Niet echter, alsof hij opging in
zijn werk, en het gezin eenvoudig overliet aan haar. Zijne gave om voor alles tijd te
vinden, blonk wellicht nergens zoozeer uit als t'huis. Nooit bracht hij aan de maaltijden
alleen zijn lichaam mede, zijnen geest boven latende, ergens tusschen twee bladen
van den ‘Hexateuch’. Hij was er steeds geheel; geene vraag, waarop hij, soezig, het
antwoord wachten liet; niets ontging hem. En dat, terwijl hij tevens het ontbijt- en
het koffieuurtje wist te benuttigen om kennis te nemen niet slechts van het
dagelijksche nieuws, maar ook van
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de meer beteekenende vruchten der hedendaagsche letterkunde, waarvoor aan den
eigenlijken werktijd geene minuut mocht worden ontroofd. Een ander paar uren, dat
aan het gezin behoorde, was het uur vóór en het uur na het middagmaal. ‘Het was’,
(alweder is het Wicksteed, die hier spreekt) ‘het was een tooneeltje, dat U bijbleef,
hem’, met dien lichten knik in rug en knieën, ‘te zien stappen’ (drentelen mocht het
niet heeten) ‘langs de grachten en singels van Leiden, een meisje aan iedere hand en
een sigaar achteloos tusschen de lippen; dan zag hij zoo oplettend alle kleinigheden
van het straatleven aan, als had daar achter zijn breed voorhoofd nooit eene gedachte
of eene zorg gehuisd, en als was gezette bezigheid een ding, waarvan hij nooit had
hooren praten’. En na den eten (ach, het huis van zulk een' man krijgt met zijn sterven
glazen wanden!) na den eten heeft ook al een onbescheiden vriend hem ons vertoond,
gelijk hij, althans ‘in de zonnige jaren, terwijl nog zijne kinderen mochten opwassen
onder de oogen der zwakke, maar altijd aanstekelijk opgewekte moeder’, ‘met het
jongste kind op den arm, vroolijk de kamer op en neêr stapte in de maat van hare
piano-muziek’. Zoo was het op de weekdagen. De Zondag echter was voor het gezin
van den morgen tot den avond. Men had Kuenen eens moeten aan boord komen met
de klacht van lendenslappe en enkelzwakke Leidenaars, dat hunne stad geene
wandelingen heeft! Hij wist wel beter; hij kende ze alle! De ‘Weipoort’, de duinstreek
ook van Wassenaar en van Katwijk, zij hadden geene geheimen meer voor hem, den
onvermoeide, die steeds, zoodra maar het Zondagswêer het even toeliet, aan het
hoofd van heel zijn troepjen erop uit trok. En wie, die hem dan 's avonds, of ook wel
aan het einde van een' feest-
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dag, zag deelnemen aan het algemeene gezelschapsspel, hem zag glimlachen van
voldoening over eene onherkenbaar ‘begraven’ stad, of, bij het ‘puntje raden’, zich
verkneukelen in eene geslaagde poging om den vrager het spoor bijster te maken,
wie kreeg juist bij die kleinigheden den grooten man niet lief? Misschien alleen de
sukkel niet, die, bij geval in dezen slagvaardigen familiekring verdwaald, zich daar
ongeveer zoo te huis gevoelde als een kreupele op een ijsfeest!
Toch, het werd alreeds vermeld, zijn deelnemen aan het familieleven bleef
uitzondering. In de huiskamer heerschte het moederrecht. Maar de druk van dat recht
was zacht en zijn last licht, .. behalve alleen voor haar die het oefende. Mevrouw
Kuenen was, als straks gezegd, niet sterk. Levendig, voortvarend, vol ijver, overschatte
zij te spoedig en te vaak hare krachten, en … de afgebeden zegen, lang onthouden,
nam eerlang toe van jaar tot jaar. De dubbele zorg voor lijf en ziel beide van dat
aangroeiend kringetje werd weldra haar te machtig. Gelukkig was eene schoonzuster
bereid om het eerste deel dier taak op zich te nemen. Wel niemand, die het huishouden
der Kuenens van dien tijd af bezocht, kan ooit, bij het verzamelen zijner herinneringen,
de achtenswaardige en beminnelijke figuur van ‘Tante Dien’ vergeten: haars broeders
evenbeeld in houding en gelaatstrekken, maar ook niet minder in de beschaafde
zachtheid harer vormen, de helderheid van haar verstand, den ernst (dit bovenal!)
van haar onkreukbaar plichtgevoel. Onbekrompen, zonder loven of bieden, droeg
zij hare helft in het huisbestuur; voorbeeldig waren keuken, kelder en cabinet, dank
zij hare zorg, in orde. Doch, hoe onmisbaar ook, in het bijzijn van gast of vreemde
bleef zij bescheiden aan het lager eind der tafel tusschen de
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kleintjes; haars broeders vrouw liet zij dan de eereplaats. Toen later de lang gevreesde
slag was gevallen, de moeder heengegaan, nam zij den ledigen zetel in, vergoedend,
zoover het maar even ging, het gemis der onvervangbare. Helaas, dat dit leven van
toewijding moest eindigen in eene jarenreeks van duldeloos hardnekkig zenuwlijden!
Zij klaagde weinig of niet; daar was zij eene Kuenen voor; zij zweeg, zij kromp wel
vaak inéén, en … deed hare taak, als vroeger. Maar wie haar dikwijls zagen, zij
zegenden, al was het met weemoed over hun verlies, het erbarmen van den dood,
dat uit die pijn haar wegnam.
Ontheven van het getob over wat de kinderen eten en waarmede zij zich kleeden
zouden, wijdde Mevrouw Kuenen, onverdeeld, zich aan hunne geestelijke vorming.
Merkwaardig! Eene eigenlijke kinderkamer was er in dat ruime huis, trots de
talrijkheid van het gezin en de zwakte der moeder, nooit! Vriendinnen, die eens
aanwipten, moesten maar niet rekenen op een ongestoord praatje onder vier oogen.
Eene oude kennis uit Haarlem vergeleek, schertsend, de eetkamer tijdens het
middagmaal bij ‘het vogelhuis van Artis’. Het moederrecht ging bijna schuil onder
republikeinsche vormen. Wat nood? Eene moeder, die kon boeien zooals deze, mocht
veilig haren scepter laten rusten. Zulk eene gave van vertellen heeft stellig maar
hoogst zelden eene andere vrouw bezeten. Of liever: zij vertelde niet, zij voerde het
verhaalde op. Wat zij u wou doen zien, dat leefde voor u; ‘den deftigen Turk met
zijn' langen baard, het huilend jongske, pas uit de eendenkom gered, wien het kroos
gekamd werd uit de druipende haren’, en wie al verder haar gebarenspel u eens had
voorgetooverd, ge kondt ze niet meer vergeten. En dan: haar éénig talent voor
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het dichten en in orde brengen van feestelijke vertooningen! Hoe deed zij nog eens
wêer, op het zilveren feest van een' bevrienden Arminiaan, ‘Gommer en Armijn te
hoof strijden om het recht geloof’! Welk een ‘humor’ ook in dat dikke boek, dat zij,
als een ‘Mene tekel’ liet naar binnen dragen op de bruiloft van een' jongere, wijl deze
aan trouwen durfde denken, eer het beloofde 2e deel was verschenen van zijn
proefschrift! Maar zich zelve overtreffen, zoo mogelijk, deed zij op den schoonen
avond van Kuenen's 25 jarig ‘jubileum’, toen, te beginnen met de oudste, die in de
gedaante van een' strammen rabbijn regelrecht kwam ‘uit de Sheool’, tot den jongste
toe, aan wiens 5 jarig geheugen slechts het opzeggen van drie namen was
toevertrouwd, de gansche kinderschaar voor het voetlicht trad, om, breed of kort,
naar ieders leeftijd het toeliet, den vader in dichtmaat te huldigen. Wat gaven, na den
afloop, Scholten en Cobet, die beiden wel wisten wat geest was, van harte het sein
tot een uitbundig handgeklap!
Dat was, in den zonsomloop harer levensvreugde, het toppunt en … de kentering.
Men sterft niet licht van blijdschap. Maar de feestdrukte, de overspanning kunnen
kiemen des doods opwekken, die hadden gesluimerd tot dus ver. Het teringstarretje
en de teringkuch, die boden der verschrikking, deden den nacht van angst en
verslagenheid dalen over het nog kort te voren in stralenglans jubelend huis. Het
werd de oude geschiedenis (hoe weinig gezinnen kennen haar niet!): de slingering,
- snel schokkend eerst, dan allengs langzamer en zachter, maar geheel verdwenen
pas aan het einde, - tusschen eene vrees, die van geen sussen -, en eene hoop, die
van geen onderdrukken weten wil; de inspanning van het dagelijksch luchthart-spelen,
waardoor (men weet het)
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toch geen schepsel zich laat vangen; het verlangen, het hunkeren soms naar eene
minuut, waarin van wêerszij het masker opgelicht -, het groote woord, hoe pijnlijk,
hoe weemoedig, eens uitgesnikt zal kunnen worden, en dan wêer het wegschertsen
van iedere stilte, die scheen aan te duiden, dat het oogenblik daartoe gekomen was.
Één echter was er steeds, die, heel dien tijd van spanning, den overigen het voorbeeld
gaf van moed en van geduld. Dat was de zieke zelve. Niet, dat zij lang zich vleide
met eene valsche hoop. Nog minder, dat zij niet ‘met meer dan aardsche banden’
aan de aarde was gehecht. Te berusten in het vooruitzicht der scheiding viel haar
(hoe kon het anders?) ach zoo zwaar. Maar, ééns na bange worsteling verworven,
deelde zich de vrede dier berusting als van zelf ook mede aan wie haar naderen
mochten. Het denkbeeld van een' winter in het Zuiden werd opgegeven, zoodra het
geopperd was. ‘Liever nog één jaar levens in den eigen kring, dan 2, 3 jaren in den
vreemde.’ Het viel nog mêe. Op ‘het ééne jaar in den eigen kring’ volgde weder een.
Zelfs de 2e Augustus 1880, de 25ste huwelijksdag, vond nog de zilveren bruid in
leven, en werd te Doorn, in het logement, gevierd met dank, schoon zonder hope.
Nog twee jaren van altijd sneller verval bij altijd meer bevestigde gemoedsrust. Toen
kwam, gelaten en helder, met een schertsend afscheidswoord voor elk der kinderen,
het einde.
Kuenen wist zeer goed, evengoed als de Genestet het wist, ‘wie hij het meest had
liefgehad’: ‘de slanke ‘bruid’, of wel ‘de zieke, de uitgeteerde’. Om hem schadeloos
te stellen voor wat hij, sinds de kinderen kwamen, aan haar verloor, was zij, zoolang
hare krachten het toelieten, avond aan avond, als alles sliep in huis, een uurtje
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lang, stil bij hem komen zitten op de studeerkamer. De laatste rest van het leven
onder vier oogen in vroeger jaren! Thans was ook dat voorbij. Maar (klaar bewijs
hoeveel hem het offer kostte) een vluchtige, schoon terstond gesmoorde kreet van
terugverlangen naar die uren is het éénige woord over eigen smart, dat de schrijver
dezer regelen ooit van Kuenen's lippen heeft vernomen.
Het wordt tijd om van zijne levensomstandigheden te komen tot zijnen levensarbeid.
Is het intusschen wel vreemd, dat daarmede tot dus ver wat werd gedraald? Een
vriend des huizes kan nog wel schrijven over het huis. Licht zelfs verdiept hij zich
te veel in de weemoedige weelde dier herinneringen. Maar wat weet een jurist te
vertellen over de verdiensten van den grootmeester der oud-testamentische critiek?
Indien het dan ook niet was voor een zuiver letterkundig genootschap, hij zou zijne
tweedehandswijsheid over dit onderwerp wel stellig voor zich houden. Zóó echter
als hij zich den kring zijner lezers denkt samengesteld, kunnen er zijn, niet ingewijd
in deze dingen, wien bovendien terstond na Kuenen's dood de artikelen, van Oort,
van Wicksteed en van Toy ontsnapten, en toch ten slotte voor Kuenen's eigenlijke
beteekenis verre van onverschillig. Dezulken mogen dan wellicht in het hier volgende
iets van hunne gading vinden.
‘De goede tijd van Vader van der Palm’: voor allen, wien het godgeleerd
strijdgedruisch van heden en nog meer van gisteren somwijlen eene verzuchting
heeft ontperst naar ééndracht en naar vrede, is het eene ware ontspanning, eens even
terug te denken aan die dagen. Gelijk de ‘verlichting’ der 18e eeuw in ons gezegend
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vaderland maar weinigen tot encyclopaedisten had gemaakt, zoo vertoonde ook de
terugslag in het restauratietijdperk ten onzent een kalm, goedaardig karakter. De
slingerwijdte was niet groot. Een ‘ Catechismus der natuur’: zoo had zich het boek
genoemd, waardoor, meer dan door één ander in den patriottentijd, de vruchten van
den nieuwen geest des onderzoeks gebracht waren tot de burgerij. En als ‘vrijzinnig’
deed zich, omgekeerd, nadat de omwenteling en de Fransche druk voorbij waren, de
richting voor der overgroote meerderheid in het, tot een nieuw leven geroepen,
hervormde kerkgenootschap. Merkwaardig, hoe het denken onzer vaderen ruimte
bood voor veel, wat in het onze zich niet meer onderling verdraagt; hoe het
verbindingen duldde van bestanddeelen, waartusschen wij geene éénheid mogelijk,
veeleer besliste keuze noodig achten! Met dezelfde goedmoedigheid, waarmede
oprechte vrijheidsvrienden zich schikten onder het landsvaderlijk albestuur, in de
stellige hoop, dat de landsvader zoo ‘liberaal’ zou blijken, aanvaardden ettelijke
onbevangen geesten de geeikte hoofdwaarheden hunner kerkleer, in het vast
vertrouwen, dat voortgaand onderzoek slechts hare redelijkheid bevestigen kon. Het
is waar: bij het onder woorden brengen van die leerstellingen hield men van
ouderwetsche stijlheid, zoover het maar even ging, zich vrij. Het gladslijpen van de
bitse, stugge kanten, waardoor de kerk van Bogerman weleer zoovelen afgestooten
had, betoonde zich niet juist daarin de vrijzinnigheid der nieuwe, der herborene?
Maar voor het overige: onaangetast bleef de verzekerdheid van de goddelijke ingeving
der ‘Schrift’, zooal niet letter voor letter, dan toch in de grootere lijnen. En
gehandhaafd werd daarmeê tevens de schriftuurlijke voorstelling van de geschiedenis
der wereld en der mensch-
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heid, gelijk zij sedert Augustinus, met luttele verschillen in hare deelen, door de
christenen was gehuldigd. Voor de ambt- en geloofsgenooten van Van der Palm
bleef, gelijk, anderhalfduizend jaar vroeger, voor den grootste der kerkvaders, de
kern der wereldhistorie het drama van zonde en verlossing, het geweldig pleit tusschen
het gevallen menschdom en zijnen heiligen Maker. De knoop des treurspels was vóór
60 eeuwen in Eden's hof gelegd. Dan had zich later, wel gedurende een derde deel
dier tijdruimte, de hoofdzaak afgespeeld in de lotswisselingen van ‘het uitverkoren
volk’; de gansche rest, van Assur en Babel tot Hellas en Rome, was omlijsting
geweest, staffaadje, niets dan dat. Toen had op Golgotha de ontknooping plaats
gevonden; en afgewikkeld was de draad van dat uur af en zou hij verder worden tot
aan het eind der dingen, de bazuinstooten des jongsten gerichts. In het geloof aan de
waarheid dier gedachtenreeks leefden en stierven de meesten. En zijne vastheid in
hunne oogen ontleende het bovenal aan zijne vermeende redelijkheid. Wat de
nasporing der vrije wetenschap nog verder mocht aan het licht brengen, het zou,
daarvan hielden zij zich overtuigd, die waarheden nimmer schokken, enkel stevigen.
Het onderzoek te breidelen om harentwille, daaraan werd niet gedacht.
Mocht iemand meenen, dat een, naar onze begrippen, zoo tweeslachtige
geestestoestand slechts onder eene generatie verbreid kon zijn, waar het warm gevoel
voor deze dingen bekoeld was tot werktuiglijke sleur, meer dan één getuigenis
weêrspreekt die meening met beslistheid. Trouw kerkbezoek was welhaast algemeen;
stichtelijke letterkunde werd in schier alle huiskamers niet minder gretig gelezen dan
godgeleerde tijdschriften in de studeervertrekken der predikanten. Zelfs geheel
onkerke-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

280
lijke maandwerken schonken in hunne afleveringen aan opstellen over bijbelonderzoek
en kerkgeschiedenis wel vaak eene ruime plaats. Het haast éénparig amen op de
gemoedelijke boetpredicatie, die in 1841 de dichter Ter Haar tot den schrijver van
‘das Leben Jesu’ richtte, was dan ook innig gemeend, niets minder dan, jaren daarna,
het banvonnis van zekere kringen der hofstad over de walsen van Johann Strausz,
dien zij bij ongeluk met David Friedrich verwarden. Kortom: leven, belangstelling
ontbraken waarlijk niet. Neen: de hoofdvoorwaarde, die den hier geschetsten staat
der geesten mogelijk maakte, was veeleer die ruime goedmoedigheid, waarvan straks
reeds werd gewaagd. Voor bijna ieder sprak het vanzelf, dat zijn schriftgeloof niet
anders dan redelijk, zijn redeneeren niet anders dan schriftuurlijk zou kunnen zijn.
Vandaar dat rustig evenwicht tusschen beide. Het was de bloeitijd van den geestelijken
tact. Scheen deze of gene gedachtenlijn der Schrift, forsch doorgetrokken, voor ‘het
gezond verstand’ te kras, men hield, niet opzettelijk, maar onwillekeurig, met dat
doortrekken op. Dreigde elders vergelijkende ontleding der teksten het schriftgezag
te moeten schokken, men sloot het boek en liet het oplossen dezer ‘moeilijkheid’
aan de toekomst over. Aldus hield men met zorg en kunst het zoo kwalijk te paren
tweespan op het midden van den weg, zich vleiend met de gedachte, dat elk - de bij
de handsche en de van de handsche - daarbij ten slotte slechts zijne eigene aandrift
volgde.
Anders moest het worden en anders werd het, waar die goedmoedige zorgvuldigheid
een einde nam. Zoodra bij dezen of genen eene stille, hem zelven verborgen voorkeur
ontstond voor de ééne helft van het span, een halfbewuste wensch om één in elk
geval haren gang te laten gaan, daar de ander toch van zelf zou mededra-
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ven, was het met het idyllisch, het arcadisch tijdperk in het kerkelijk leven onzes
volks gedaan. Eigenlijk (het spreekt van zelf) had het aan de zoodanigen nooit geheel
ontbroken. Van het toen nog in waarheid ‘kleine hoopje’ ‘vrijgeesten’ behoeft hier
geen sprake te zijn; zij namen uit den aard aan het kerkelijk leven geen deel. Maar
het geërgerd kroost van Bogerman mengde al betrekkelijk spoedig zoo nu en dan
een' wanklank in het lieflijk samenstemmend koor. Het bewaarde van oudsher zijne
besliste voorliefde juist voor die scherpe kanten in het door de belijdenisschriften
toegelichte woord Gods, die de ‘redelijke vroomheid’ der ‘vrijzinnigen’ zich moeite
gaf, knaphandig af te stompen. Daaraan vóór alles hing zijn hart, zijne
heilsverwachting. En als eene zekere nieuwerwetsche ‘redelijkheid’, of
‘wetenschappelijkheid’ juist daarin zich niet vinden kon, des te erger voor haar! Zij
moest dan maar zien, hoe zij zich redde. Reeds de hardnekkige protesten uit dat kamp
gaven soms den ‘vrijzinnigen’ handen vol werk, en werden in den loop der jaren er
niet zwakker op. Onherroepelijk ten einde was echter de rustige rust, toen, juist aan
de andere zijde, lijnrecht tegenover dien lastigen vleugel der belijdenismannen, eene
soortgelijke insubordinatie, eerst zwak, maar allengs krachtiger merkbaar werd. De
man, dien daar ten slotte zijne machtige gaven schier van zijn eerste optreden af aan
de spits stelden, was Kuenen's groote leermeester: Johannes Henricus Scholten.
Wat Scholten zoo kenmerkend onderscheidde van de ‘vrijzinnigen’, die hem vooraf
gingen, het was niet dat hij ooit het steeds door hen gekoesterd geloof prijsgaf aan
de mogelijkheid van een godgeleerd systeem, dat èn strict-bijbelsch èn tevens voor
de wetenschap onaantastbaar zou wezen. In den beginne althans, maar eigenlijk
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levenslang heeft hij zich overtuigd gehouden, met de eigenaardige denkbeelden,
waarvoor zijn critisch onderzoek het veld bereid had, zuiverder dan iemand anders
te hebben woorden gegeven aan de schriftuurlijke, ja zelfs aan de echt-hervormde
leer. Het mocht later velen zijner hoorders nooit recht helder worden, hoe, nadat de
critiek ‘het Woord Gods’ tot pluksel had verrafeld, dan weêr de dogmatiek, als ware
er niets gebeurd, nog van zoo iets als ‘bijbelsche Godgeleerdheid’ spreken kon, hij
zelf - dit is de hoofdzaak - werd niet moede die tweeërlei werkzaamheid te verbinden
als van ouds. Zijne bijzonderheid was dan ook eene andere: zij was deze, dat hij, de
man uit één stuk, voor het door hem met de overigen beoogde doel niet langer heil
verwachtte van het geven en nemen, het schikken en plooien, tot dusver in zwang.
‘Geen nood’, - zoo mag men zijne levensleus vertolken, - ‘geen nood, dat ooit zelfs
de gestrengste tekstcritiek zou kunnen afbreuk doen aan de geheel éénige waarde
des bijbels. Laat daarom nimmer vrees voor ongewenschte uitkomsten het werk van
die critiek verlammen. Tast door. Geene halfheid! God kan met weifelen niet zijn
gediend. Hoe onbeschroomder wij ons wetenschappelijk oordeel, Zijne gave,
gebruiken, te stralender doet Hij op het eind Zijne waarheid voor ons lichten.’ In het
kort: van het straks geschetste tweespan gaf Scholten met een onbeperkt vertrouwen
aan het ééne ros, het critisch menschelijk oordeel, zijn' gang, zijn' vrijen draf, zich
over. Het andere, hieraan twijfelde hij niet, hield daarmede op den duur vanzelf
gelijken tred. Zijne virtuositeit blonk wel in niets zoo helder uit, als in de kunst,
waarmeê hij zweep en leidsels wist te voeren, om te verhoeden, dat, tot zijne
beschaming, de tweede klepper zich balsturig toonde. Maar zijne beteekenis
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voor onze vaderlandsche godgeleerdheid lag in die handgrepen niet. Zij lag in de
beslistheid, waarmeê hij, onbevreesd, de teugels vierde aan het eerstgenoemde dier.
Scholten was er de man niet naar, om het bij die algemeene aanwijzingen te laten
en het werk door anderen te laten doen. Zelf legde hij de hand aan den ploeg, door,
op het voetspoor van de Tübinger school, de wording uit te vorschen van de boeken
des Nieuwen Testaments. Één man, intusschen, kan niet alles, zelfs niet een man als
hij. Het oude verbond had aan critische ontleding niet minder dan het nieuwe behoefte.
Daar echter was een ander man voor noodig. Welnu dan: tot dien arbeid riep hij
Kuenen.
De gangbare beschouwing van Israëls geschiedenis, gelijk zij toen nog uit de eerste
en grootere helft der ‘Schrift’ geput werd, paste volkomen in de lijst dier
wereldhistorie, welke hierboveu nog eens kortelijk werd geschetst, Het zegel op het
verbond, door God gesloten met Zijn ‘uitverkoren volk’, en trouw door Hem
gehandhaafd tot dat ‘de volheid der tijden’ kwam, was de ‘Mozaïsche wet’ geweest.
Haar oorsprong viel dan ook met het eerste optreden van de kinderen Israëls als
afgezonderd volk te zamen: In de woestijn, na de gezegende verlossing uit het
diensthuis: Egypte, was zij, bij onderscheidene gelegenheden, door Mozes' mond
verkondigd. Maar het volk had al terstond en later bij herhaling dat tastbaar blijk der
Goddelijke voorkeur versmaad, ja, vergeten. De straffen waren niet uitgebleven:
eerst de woestijnreis, 40 jaren gerekt; toen, na de wonderbaar snelle zegepraal over
Kanaän, de verbrokkeling, de moeiten, de schande, wel vaak, van het
richteren-tijdperk. Het koningschap bracht korten tijd het volk tot God, en daar-
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meê macht en voorspoed weêr. Een hoofdgebod der Wet: de ééne God vereerd slechts
in één huis, kreeg door ‘den man naar Gods hart’, den psalmist David, een begin van
uitvoering, om daarna door den wijze op Israëls troon, door Salomo te worden vervuld.
Doch het was slechts eene opflikkering; de oude Salomo verloochende wat de jonge
had gedaan; Israël moest met zijne scheuring dien afval boeten. Nu volgde in het
noordelijk- en zuidelijk rijk, bij wisselende vormen, steeds dezelfde strijd: het volk,
op het voorgaan veelal van zijnen koning, zelfs de allereerste woorden der verloren
wet niet achtend, maar moediglijk wêerstaan door de profeten, die, als gezanten
Gods, het herinneren aan de Hem verpande trouw, het Zijne wraak voorspellen, maar
tevens Zijne genade niet verzwijgen. Het rijk Ephraïm, het zondigste der twee,
betaalde ook het eerst zijne schuld, door de inlijving bij Assur. Een oogenblik kon
het schijnen, dat Juda zich nog tijdig zou bekeeren en zoo een dergelijk lot ontgaan.
Het was toen Josia het teruggevonden ‘boek der wet’ of ‘ - des verbonds’ opnieuw
met groote plechtigheid zijnen onderdanen had ingescherpt. Maar de weêrspannigheid
herleefde in andere gestalten, totdat Nebucadnezar, als de onbewuste volstrekker van
Gods raadsbesluit, Juda wegvoerde in ballingschap. Die beproeving maakte eindelijk
althans Juda rijp voor den zuiveren priesterstaat, door Mozes' wet gesticht. Als de
ballingen zijn teruggekeerd wordt eerst de tempel, en dan eerlang, op het bezielend
woord van Ezra, ook het verbond met God hersteld, zoodat voortaan ‘naar de wet’
zal worden ‘gehandeld.’ Na het tafereel dier bondsvernieuwing knapt de draad van
het canoniek geschiedverhaal spoedig af.
‘De lotgevallen der wet Gods onder Israël’: ziedaar dus wat, naar die gewone
zienswijze, het oude testa-
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ment, althans van het tweede zijner boeken af, hoofdzakelijk vermeldde. Stilzwijgend
gingen blijkbaar hare aanhangers van de onderstelling uit, dat geen dier boeken,
hetzij op eenen valschen naam geplaatst, hetzij belangrijk jonger dan de jongste
gebeurtenissen die het mededeelde, in hoofdzaak ooit iets anders inhield dan
welgestaafde waarheid. Nu was intusschen juist die onderstelling al reeds sinds
eenigen tijd niet ongeschokt gebleven. Gezwegen worde hier over de critische
opmerkingen van denkers, hunnen tijd zoo ver vooruit als Hobbes en Spinoza. De
stoute en fijne vermoedens, door hunne werken heengestrooid, vonden weinig
weêrklank, maar zooveel te ijveriger weêrlegging. Een gunstiger onthaal bereidde
zulken stoutigheden het midden der voorgaande eeuw. Toen was het Astruc, een
geneesheer van naam onder de hooge kringen te Versailles en te Parijs, die het eerst
met goed gevolg zijn critisch oordeel het woord gaf. Geen brokstuk in het oude
testament gewichtiger, maar geen ook, door de bontheid zijner stof, bezwaarlijker
als uit eene enkele pen gevloeid te erkennen, dan de inleiding, de dusgenaamde
boeken van Mozes. Te hunnen aanzien dan maakte Astruc vóór alle anderen de
geleerde wereld aandachtig op de zonderlinge afwisseling, - bovenal door geheel het
boek ‘ Genesis’ volgehouden, - in het gebruik der twee verschillende Godsnamen
‘Elohim’ en ‘Jahveh’. De slotsom lag niet verre, dat Mozes, bij het samenstellen van
zijn werk, geput had aan 2 oudere bronnen, wier uitéénloopend spraakgebruik door
hem gemakshalve behouden was. Op zichzelve weinig vruchtbaar, was de vondst
van Astruc in hare gevolgen stellig hoogst belangrijk; zij toch verbreidde de gedachte,
die sedert niet meer zich liet wegdringen, dat ‘het werk van Mozes’ kon zijn
samengesteld uit
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bouwstoffen van verschillenden oorsprong. De erkentenis der mogelijkheid-althans
van tusschenvoegsels, aanhangsels, omwerkingen, hier en ginds, ziedaar wel het
minste wat voortaan verworven heeten mocht.
Eene halve eeuw later kwam de tweede vondst. In zijne toelichting tot den
Pentateuch, een werk van het jaar 1805, betoogde Vater, hoogleeraar te Halle, de
waarschijnlijkheid, dat geheel de ‘Mozaïsche wetgeving’, behalve alleen het boek
Deuteronomium, in eene louter toevallige orde slechts een aantal regelingen opsomt,
die ten deele elk onderling verband volkomen schijnen te missen. Eene ontdekking
wederom, op den duur van kwalijk te overschatten beteekenis; want gelijk door de
vorige de veelheid der oudste oorkonden, zoo werd door deze de geleidelijke gang
der wetgeving voor het minst tot eenen hoogen graad van waarschijnlijkheid gebracht.
Zoo min als de eerste, ging voortaan de andere dier richting gevende ideeën weêr
voor het verder onderzoek verloren.
Na die twee schreden voorwaarts liet een derde, een groote stap, niet lang meer
op zich wachten. Op de uitwendige critiek volgde eene inwendige. Aan het zuiver
letterkundig onderzoek van woordvormen, capittelovergangen en zoo meer paarde
zich historische waardeering van de aannemelijkheid der verhaalde gebeurtenissen.
Het was Vater's jongere tijdgenoot de Wette, wiens ernstige bedenkingen tegen de
geschiedkundige waardij der ‘Kronieken’ den stoot gaven tot dien nieuwen,
stoutmoediger arbeid. Thans kwam het tijdperk der geniale wegbereiders; de ééne
vermetele gissing volgde de andere, nog onbezonken, weerloos, zonder slag of stoot
omvergeworpen, maar vaak slechts om veel later te herrijzen in gezuiverden en
ditmaal zwaarder geharnasten vorm. Het getal nam allengs toe van de verhalen, die,
wegens
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de ongerijmdheid van hunnen inhoud, als het werk der dichtende overlevering, als
mythe of sage werden geduid. Zelfs rees er twijfel aan de echtheid van sommige
hoofdstukken der wet, die blijkbaar eenen geheel anderen ontwikkelingstrap der
volksbeschaving onderstelden, dan deze in Mozes' tijd moest hebben bereikt. ‘Wat’,
vroegen sommigen, ‘kon een half-barbaarsch nomadenvolk, rondzwervend door het
onherbergzaam schiereiland van den Sinaï, wat kon het hebben aan die duizend
regelen voor eenen plechtstatigen eeredienst, waarin een goed deel der ‘Mozaïsche
wetgeving’ opgaat?’ Reeds durfde een tweetal waaghalzen: Vatke en George, den
weg, met het stellen van die vraag geopend, afdenken tot aan het einde. Voornamelijk
de eerste ontwierp in groote lijnen eene rangschikking der gebeurtenissen uit Israëls
geschiedenis, waardoor de priesterlijke wet geheel aan het slot pas hare plaats kreeg.
Scheen al die stap den meesten nog te boud, zooveel had toch de aanwijzing van
allerlei bezwaren: herhalingen, tegenstrijdigheden, tijdrekenkundige misstanden, wel
uitgewerkt, dat het oude geloof aan den Mozaïschen oorsprong der gansche
Pentateuch-wet zichtbaar wankelde.
Op zulk een tijdperk van onstuimig voorwaarts dringen zal meest een ander volgen
van tijdelijk rusten in een vrij algemeen erkend bezit. Zoo ging het ook hier. Een
vijftig jaar geleden had zich uit al de opgeworpen vragen iets als een vaste neêrslag
gevormd, die welhaast de gemeenschappelijke overtuiging der critische geleerden
heeten mocht. Het stevigste bestanddeel in dat nieuw verworven geheel scheen wel
de erkentenis van de betrekkelijke jeugd der Deuteronomium-wet; naar het oordeel
immers van een klimmend aantal was zij niets anders dan het ‘boek der wet’, dat in
het jaar 621 v.C.:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

288
de hoogepriester Hilkia ‘vond’ ‘in het huis van Jahveh’ en weinig dagen later de
koning invoerde in Juda als wet des lands. De wording der vier overige boeken werd
dan gemeenlijk dus verklaard: men nam voor eerste kern een overoud geschrift: ‘die
Grundschrift’, aan, hoofdzakelijk samenvallend met hetgeen al sedert lang was
onderscheiden als het werk des ‘Elohim’-schrijvers, en wellicht reeds in Salomo's
tijd vervaardigd; bij dien arbeid dan waren later, zoo meende men, nu en dan
aanvullingen gevoegd door eene hand, die boven het verouderd ‘Elohim’ het jongere
‘Jahveh’ placht te verkiezen; het geheel zou in het eind der 7e eeuw voor goed zijne
tegenwoordige gedaante hebben ontvangen, vermoedelijk van dezelfde hand, waaraan
wij ook het boek Deuteronomium danken. Dat was, om zoo te zeggen, het vaste
bezit, waaraan voor jaren niet meer werd getornd, slechts zoo veel mogelijk nieuwe
winste toegelegd. Wel was al haast eene halve eeuw te voren door Ilgen opgemerkt,
dat het aandeel van ‘den Jahvist’ zich kennelijk niet tot inlasschingen had bepaald;
wel poogde reeds in 43 Heinrich Ewald den Pentateuch te duiden als het werk van
minstens tien verschillende personen; desniettemin beval vermoedelijk juist haar
eenvoud de straks genoemde gissing krachtig aan; bezwaren tegen haar raakten
voorshands slechts kleinigheden, en zouden, dat verwachtte men, van lieverlede wel
worden opgeruimd.
Voor al die onderzoekingen, waarin meerendeels Duitschers den weg baanden,
had nu het godgeleerd Nederland wel zeker eenige aandacht, maar weinig hart
getoond. Het volgde den strijd, zonder zich ernstig er in te mengen; de buren zouden
het wel uitvechten. Dat moest, zoo hoopte Scholten, met Kuenen's optreden een' keer
nemen. En Kuenen heeft die hoop vervuld.
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Niet, alsof hij, beeldstormer van nature, behagen schiep in de omwentelende
slotsommen, waartoe de Schriftcritiek sommigen harer voortvarende beoefenaars
reeds had gedrongen. Geesteskind van Scholten betoonde hij zich niet het minst in
zijne aanvankelijk onwrikbare trouw aan de gangbare bijbelsche
geschiedbeschouwing. De intrêerede bij het aanvaarden van zijn ambt brandmerkte
zelfs den arbeid van een' Vatke als ‘waanzinnige droomerij’, het wêerleggen
nauwelijks waard. En jaren lang bleef het daarbij. Dat hier en daar in het oude
testament, met name in de profetieën van Jesaja, gezinspeeld wordt op het toekomstig
lijden van Gods Zoon, stond nog na 55 voor hem vast. Aan Jezus eene min
nauwkeurige aanhaling ten laste te leggen uit de heilige schriften der Joden stiet hem
lang nog blijkbaar tegen de borst. In het kort: om krasse uitkomsten was het hem
waarlijk allerminst te doen. Maar evenzeer als Scholten's afkeer van alle
nieuwigheidsbejag, deelde hij in volle oprechtheid Scholten's wêerzin tegen
geschipper. Zijne methode was, - gelijk die des meesters, - zoo radicaal, als zijn
gevolgentrekken behoedzaam. Voor de gewone vragen, die letterkundige of historische
critiek aan het voorwerp van haar onderzoek pleegt te stellen, stond, - hij sprak het
Scholten na, - geene oorkonde ooit te hoog. De erkende regelen eener gezonde
taalkennis, geschiedvorsching en zielkunde behoorden, meende hij, hunne toepassing
te vinden bij het ontcijferen der Schriftuur zoo goed als van alle andere verhalen,
liederen, brieven of betoogen. Met die regelen de hand te lichten juist waar het hare
verklaring gold, docht hem een onrecht jegens hare onvergelijkbare beteekenis. Een
onrecht nimmer te rechtvaardigen door teedere bezorgdheid voor deze of gene
uitlegging, tot dus ver aanvaard en geliefd.
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Hoe dierbaar ook aan veler hart, wat tegen redelijk onderzoek niet bestand bleek,
was, naar zijn inzien, enkel waard te vallen. En wat datzelfde onderzoek dan voor
het gevallene in ruil gaf, het zou, - ook daaraan hield hij vast, - als het juistere, tevens
het betere blijken.
Twaalf jaren na zijn optreden als hoogleeraar voltooide Kuenen het eerste groote
werk, door hem in trouw aan die beginselen opgetrokken. Het was zijn sinds 61 in
drie achteréénvolgende deelen uitgegeven ‘ Historischkritisch onderzoek naar het
ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds’. Dat boek verhief
hem voor het oog der vakgenooten binnen 's lands op éénmaal tot den rang van
Scholten's evenknie. Een jaar na zijne voleindiging in het Fransch vertaald, droeg
het weldra den naam des schrijvers door de beschaafde wereld heen. ‘Het werk van
Kuenen’, met die woorden leidde Ernest Renan het bij zijne landgenooten in, ‘is
onder alle pogingen om een samenvattend overzicht te geven over de uitkomsten
van het onderzoek der Oud-Hebreeusche letterkunde stellig de volledigste, de best
overlegde, de bezonnenste. Degelijk en nauwkeurig denker, zoekt Kuenen niet zoozeer
nieuwe gissingen te opperen, als veeleer met juistheid vast te stellen, wat wij voor
zeker mogen houden. Hij kent de grenzen die der wetenschap zijn gesteld; hij berust
erin, dat hij den groei van het gras niet hooren, noch het ongrijpbare grijpen kan.…
Hij maakt gewag van alle meeningen, weegt haar met verwonderlijke
scherpzinnigheid, en paalt met vaste hand de grenzen af tusschen wat waarschijnlijk,
wat twijfelachtig, wat zeker, en wat onoplosbaar is. De degelijkheid van den
Nederlandschen volksaard, waaraan deze onderzoekingen in de 18e eeuw zooveel te
danken hadden,
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herleeft in hem, nu dat zij zijn gerijpt, om ze op te sommen, hare uitkomsten te
toetsen, en de gevolgen vast te stellen, die men eruit trekken mag.’
Is het niet te stout, wanneer een leek eene poging waagt, om leeken iets te doen
gevoelen van wat de ondernemer dezer reuzentaak al te overwinnen had? Men
herinnere zich dan, om daarmêe te beginnen, den toestand, waarin, als boven werd
uitééngezet, het voornaamste vraagstuk, het Mozaïsche, bij Kuenen's optreden zich
bevond. Men overwege daarbij, hoe ondertusschen, ja, nog tijdens zijnen arbeid, het
raadsel steeds meer ingewikkeld, het getal der in de teksten onderkenbare handen
allengskens grooter scheen te worden. Zoo had in 1853 Hupfeld vooreerst wêer
Ilgen's stelling opgenomen, dat ‘de Jahvist’ was te beschouwen als meer dan aanvuller
alleen, immers als dichter van eene eigene volkshistorie, die sedert broksgewijze
door de eerste boeken van den ‘Pentateuch’ was heengevlochten. En bovendien was
door denzelfden geleerde een ‘tweede Elohist’ ontdekt, verwant naar geest en toon
aan den daar juist genoemden schrijver, van wien hij in de keuze zijner Godsbenaming
zoo zichtbaar afweek. Zoo kwam, om nog slechts één te noemen, tusschen 52 en 61
Knobel zijne gissingen omtrent den groei der teksten naast het scherpzinnig werk
van Ewald plaatsen. En waren het nog maar de boeken Mozes' en het boek Josua
alleen geweest, die der critiek zoo vele raadselen opgaven! Maar verre van dien! De
moeilijkheden, zij het in mindere mate, herhaalden zich bij het onderzoek der andere.
Men neme slechts, met uitzondering van Ruth, het naastvolgend 7 tal: ‘Richteren’,
‘Samuel’, ‘Koningen’ en ‘Kronieken’. Als geschiedverhalen melden zij zich aan;
maar zeker niet - hoe kon ook de oudheid zoo iets heb-
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ben voortgebracht? - als geschiedenis alleen; zij zijn dienstbare geschiedschrijverij;
zij hebben, één voor één, eene strekking; zij willen vermanen, en komen rond ook
voor dat oogmerk uit. In de twee laatste uit deze groep is zelfs de ondergeschiktheid
van het verhaal aan de beoogde werking zoo te tasten, dat reeds in het begin der eeuw
aan hun crediet zeer ernstig werd getornd. Welk een peuterwerk dan, in deze reeks
de wezenlijke overlevering te scheiden van het haar omgehangen kleed, van éénzijdige
oordeelen, van op den indruk berekende zinwendingen, van geheel fantastische
versiersels ook, kortom van al dat bijwerk, dat slechts dienst deed om de bedoelde
les te prenten in het hart der lezers! Voor welke cirkelvraag ‘de psalmen Davids’ het
critisch oordeel plaatsten, heeft Oort reeds helder in zijn ‘ Gids’-artikel blootgelegd.
Moest de betrouwbaarheid van het minstens dubbele beeld, waarin eerst ‘Samuel’
en dan de schrijver der ‘Kronieken’ den man naar Gods hart ons te zien geeft, worden
gemeten aan den inhoud der hem toegeschreven liederen? Moest liever de echtheid
van deze zich eene toetsing laten welgevallen althans aan wat er deugdelijk scheen
in de opgeteekende traditie? Dat kluwen te ontwarren zonder uittegaan van eene op
goed geluk vooropgezette meening vereischte al op zich zelf een Jobs-geduld. En
dan nog de profeten! In het op Jesaja's naam gestelde boek begon men allengs
duidelijker drie stukken van elkander te onderscheiden: één, goeddeels van Jesaja
zelven, Hizkia's tijdgenoot, afkomstig; een, waar ten deele althans zijne woorden
misschien nog konden zijn bewaard; en één, dagteekenend vermoedelijk uit den tijd
der ballingschap, dat wellicht slechts bij toeval in dezen bundel was verzeild. Hoeveel
was niet ook hier te wikken en te schiften, eer de be-
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reikbare klaarheid werd verkregen! Wat het duistere boek Daniël betrof, de tijd,
waarin zijn schrijver -, en die, waarin een klimmend aantal onderzoekers het plaatste,
liepen maar even 4 eeuwen uitéén. Met de kleine profetie van Joël zat men, zoo
mogelijk, nog meer verlegen. In welke eeuw haar onder dak te brengen? In de 9e?
In de 4e? Of wel in eene der 4 daartusschen in? Elk denkbaar antwoord had zijn'
pleitbezorger. Het boek Zacharia eindelijk - om met dat voorbeeld te besluiten mocht grootendeels den stempel dragen der eerste jaren na de ballingschap: het slot
gaf hier en daar (zoo meenden sommigen) wenken, van te behooren tot een' vroegeren
tijd. Het is slechts eene bloemlezing, wat hier genoemd werd. Maar licht meer dan
genoeg om eenig denkbeeld voor het minst te geven van al wat Kuenen op dit
arbeidsveld te doen vond. En bovenal vergete men niet dit, wat Kuenen zelf eens
achterna heeft opgemerkt. Dat de ontwikkelingsgeschiedenis van den Israëlitischen
godsdienst moest verrijzen op den grondslag der letterkundige critiek, zijn eigen
ondernemen van dit werk legde voor die verzekerdheid een klaar getuigenis af. Maar
omgekeerd had toch ook weêr het onderzoek naar den oorsprong en de samenstelling
van ettelijke oud-testamentische geschriften het hoog noodig, de wel geconstateerde
ontwikkeling der godsdienstige denkbeelden en gebruiken in aanmerking te kunnen
nemen. Met andere woorden: een belangrijk deel van het Oude Testament moest van
de historie der godsdienstige ideeën meer ontvangen dan haar geven. Slechts ten
aanzien van sommige boeken mocht de literarische critiek verwachten, alleen uit
eigen kracht te kunnen komen tot zóó zekere en voldoende resultaten, dat de
godsdienstgeschiedenis daarvan voortaan vrijelijk zou mogen uit-
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gaan. Nogtans: juist het zoeken naar zulke allereerste, vaste gegevens was tot dus
ver - en werd nog jaren later te veel verzuimd. Men verloor zich in kleinigheden, in
stede van allereerst voor betrouwbare ankerplaatsen te zorgen. Zoo was nog alles
zwevend; niets bood houvast. Hoevelen reeds begonnen waren vóór hem, Kuenen
moest op zijne beurt beginnen van nieuws aan.
Hoe Kuenen van zijne reuzentaak zich kweet, daarover werd het oordeel van Renan
alreeds vernomen. Men zegt wel nauwelijks te veel, als men beweert, dat hem dit
boek met éénen slag den rang veroverde van een' der opperrechters over de critiek
des Ouden Testaments. De geleerde Veth mocht in zijne aankondiging van het eerste
deel, terecht tot zekere hoogte, schrijven, dat wie met Duitsche godgeleerdheid was
vertrouwd hier weinig nieuws zou vinden; iets ‘nieuws’ in dien zin brengt meestal
aan wie de pleiters hoorde ook het uitnemendst vonnis niet; doch welke waarlijk
belangstellende zou daarom zulk een vonnis kleinachten, zijnen steller minder eeren?
‘Reeds dit’ (hier is het Oort die spreekt) ‘reeds dit was meesterlijk, dat Kuenen met
de rijke stof zóó grondig kennis gemaakt en haar zóó verwerkt had. Het is
verwonderlijk …, dat iemand in zoo weinig tijd, naast velerlei ander werk, niet slechts
goed kennis kon nemen van al die boeken en verhandelingen …, maar ook den inhoud
zóó kon beoordeelen en ziften als hier geschiedde. Doch vooral is het
‘Historisch-kritisch Onderzoek’ een meesterwerk om de methode, die (er) gevolgd
wordt… Kuenen is de ontleder. Hij neemt zijne leerlingen mede en laat hen het boek,
waarvan zij oorsprong en samenstelling willen leeren kennen, goed zien, dat is: hij
leert hen hoe zij zich den inhoud in groote trekken en bijzonderheden moeten
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voor den geest brengen. Hij doet hen opmerken, welke denkbeelden den schrijver
leiden, welke ware of vermeende tegenstrijdigheden in den inhoud voorkomen, en
wijst hen op de feiten, waarnaar die moeten beoordeeld worden. Feiten te verzamelen
en te rangschikken, geen kleinigheid voorbij te zien, die licht kan verspreiden, maar
ook niet bekrompen aan een kleinigheid te hangen, … ziedaar waarin hij met
onuitputtelijk geduld zijne lezers voorgaat… Het (werk) verdiende dat al wie hart
had voor de onderzoekingen, die het behelsde, de daar verkregen slotsommen
aanvaardde, zoolang hij hare waarheid niet zelfstandig onderzoeken kon. Het …
verdiende dat vertrouwen; want het was een bezadigd boek: de schrijver had geen
lust om af te wijken van de overgeleverde meeningen; het was een eerlijk boek: niet
alleen werden afwijkende meeningen zoo zuiver mogelijk weêrgegeven, maar de
schrijver wees u ook openhartig op de zwakke punten van zijn eigen betoog …; het
was in één woord een streng wetenschappelijk, door en door gezond boek, vrucht
van waarheidsliefde en waarheidszin.’ Er werd dan ook door Veth slechts recht
gedaan, toen hij bij zijne aankondiging het straks vermelde oordeel voltooide in dezer
voege, dat Kuenen's werk den hoogsten lof verdiende, indien als niet door de
nieuwheid, dan toch vooral ‘door de onweêrlegbare zekerheid zijner uitkomsten’.
Ook zwakke punten (reeds werd daarop gewezen) ontbraken in dit sterke boek niet
overal; het minste allicht bij de oplossing dier vragen, die heel de rest in neteligheid
overtroffen: de vragen nopens den Pentateuch. Alle eischen en verweren nauwlettend
gewikt en gewogen, omhelsde Kuenen hier het gevoelen van de
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meerderheid zijner naaste voorgangers, doch met de aanvullende verbeteringen, door
Hupfeld toegelicht. Naar dat gevoelen waren dus de eerste 4 boeken hoofdzakelijk
ontstaan uit de verbinding van twee in hunnen oorsprong geheel zelfstandige
geschriften: ‘ het boek der Oorsprongen’ van den ‘Elohim’-schrijver, droog en kort
in zijne historische mededeelingen, breedvoerig, daarentegen, in zijne
wetsontvouwing, en het geschiedverhaal van den ‘Jahvist’, juist andersom in het
weêrgeven van wetten even sober, als kleurrijk, schilderachtig bij de inkleeding zijner
legenden en vertelsels. Restte: de groote, gewichtige vraag naar den juisten leeftijd,
die aan elke der twee genoemde bronnen en aan het boek Deuteronomium moest
worden toegekend. Op dat punt bleef steeds heerschende de meening, dat aan ‘het
boek der Oorsprongen’ het recht van eerstgeboorte toekwam. In geest en hoofdzaak,
zoo oordeelde men, moest de priesterlijke wetgeving, die van dat boek den
voornaamsten inhoud uitmaakte: het geheel der voorschriften omtrent den tabernakel
en zijne bedienaren, de offers, de feesten, het sabbathjaar, en wat dies meer zij, reeds
tijdens de woestijnreize van Mozes zijn ontvangen. Nog steeds vonden velen in het
5de der Mozaïsche boeken ettelijke plaatsen, die van bekendheid des schrijvers met
de priesterlijke wet getuigden; en ook de nuchtere kalmte van wat ‘het boek der
Oorsprongen’ tot onze kennis van 's volks lotgevallen bijdraagt scheen het als ouder
te onderscheiden van het zooveel kleuriger ‘Jahvistische’ geschiedverhaal. Intusschen:
wat sinds Vatke voor de omgekeerde oplossing was aangevoerd, liet zich niet langer
met een voornaam gebaar afwijzen. Vooral niet, sinds daarbij was in het licht gesteld,
hoe blijkbaar het werk van den profeet Ezechiel, getoetst aan de alge-
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meene wetten die de ontwikkeling van den eeredienst bepalen, een' overgang beduidt
tusschen het achterlijker standpunt van den Deuteronomist en de voluit gegroeide
vormelijkheid van den priestercodex. Kuenen's beslechting van dit twistgeding
bewees, hoe de pleidooien in den geest van het laatstgenoemde, indruk op hem
maakten, ongetwijfeld! doch zonder hem volkomen te bekeeren. Dat ‘het boek der
Oorsprongen’ zoo hier en daar zelfs tegen het eind der ballingschap nog ietwat moest
zijn omgewerkt en aangevuld, stond ook voor hem, na het nieuwste onderzoek
aangaande Ezechiël, vast. Maar het boek in zijn geheel voor jonger te verklaren dan
het werk van dien profeet, of zelfs dan Deuteronomium: tot die krasse afwijking van
de gewone leer vond hij geen vrijheid.
Toch zou hij daartoe eerlang vrijheid vinden. Nog in hetzelfde jaar namelijk,
waarin hij de laatste hand legde aan het 3de deel, kwam in zijnen kijk op deze dingen
de kentering. Reeds had, een paar jaar vroeger, Colenso's scherpe ontleding van de
gegevens, door ‘het boek der Oorsprongen’ verstrekt, in Kuenen's geest een donker
voorgevoel doen rijzen, of wellicht dat geschrift, in stede van louter argeloos
geboekstaafde overlevering, eene poging zijn kon uit betrekkelijk jongen tijd om
priesterlijke wenschen aan te dringen door de voorstelling, als waren zij reeds in het
eerbiedwaardige verleden van a tot z vervuld. Nu echter kwam in het jaar '65 het
kloeke werk van Graf over de geschiedkundige boeken des Ouden Testaments. Het
liet onaangetast het geloof aan de zeer hooge oudheid der streng verhalende
bestanddeelen in het Elohistische geschrift; maar overigens bracht het, door nieuwe
redenen gesterkt, de vroegere voorslagen van Vatke weêr in eere. Met uitzondering
slechts van eene overoude kern, - het dusgenoemde ‘bondsboek’,
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te vinden in de hoofdstukken 21 tot 23, - moest, zoo bebetoogde Graf, de 2de helft
van ‘Exodus’, mitsgaders ook ‘Leviticus’ en het grootere deel van ‘Numeri’ eerst in
en na de ballingschap geleidelijk zijn vervaardigd. Eene zoo uitvoerige regeling van
den eeredienst, als daar gegeven, kon, meende hij, slechts passen voor eene kleine,
aanééngeslotene gemeente, gelijk zij pas na den terugkeer uit Babel te Jeruzalem
ontstond. Door het lezen van dat boek werd Kuenen's donker voorgevoel verhelderd
tot besliste overtuiging. De wet op den eeredienst: een geschiedkundige roman met
priesterlijke strekking; de tabernakel: een verdichtsel, geantidateerde copie van het
Salomonisch heiligdom, slechts met het oog op de woestijnreize vervormd tot eene
beweegbare tent, - dat denkbeeld bracht op ééns een tal van raadselen tot klaarheid.
Zoolang immers die wet hare plaats behield in het eerste boek van Israëls
volkshistorie, was het gansche middelstuk toch eigenlijk één groot probleem gebleven.
Hoe? Reeds van Mozes' dagen af zou Israël een priesterstaat geweest zijn, het volk
niet slechts aan éénen God verknocht, maar ook bij Zijne vereering aan eene enkele
plaats gebonden, de stand der priesters en der tempeldienaars van Gods wege
ingesteld, met rijke inkomsten begiftigd, met ruim gezag omkleed, het recht op de
heilige ambten erfelijk toevertrouwd aan een bepaald geslacht, een' aangewezen
stam, het systeem der offers tot in het kleinste stuk geregeld, het geheel der telken
jare te vieren feesten volledig losgemaakt van elk verband tot de hoogtijden bij het
landbouwbedrijf, (een verband in den kinderleeftijd der volkeren zoo gewoon!) en
daarentegen vastgeknoopt aan louter sprekende momenten uit het priesterlijk geduid
verleden! En zie, reeds het naast-
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volgend richterentijdperk weet van dat alles niets meer; zelfs de aanbidding van den
éénigen Jahveh blijft, eeuwen nog daarna, een vrome wensch van enkelen; de
tabernakel schijnt als weggeblazen; in het verhaal omtrent den tempelbouw, van dat
beweerd model geen woord; de Godsvereering buiten Sion's muren, ‘het offeren op
de hoogten’, geheel het profetentijdperk door in zwang, en zelfs den strengsten
boetgezant geen' aanstoot gevend; de priesters langen tijd te nauwer nood vermeld,
en bij de omwenteling te hunnen gunste in het jongste kwartaal der 7de eeuw tevreden
nog met heel wat minder, dan God zelf, eeuwen reeds te voren, hun toegewezen had;
van de erfelijkheid des ambts allengs eerst sprake; de offers in den bloeitijd der
profeten zoo weinig hoofdzaak, dat zelfs ‘de Godsman’ Micha het kan voorstellen
als een overbekend feit: ‘noch rammen noch oliebeken eischt de Thora van Jahveh’;
de feesten eindelijk in de 7de eeuw (getuige het Deuteronomium!) veel ouderwetser
opgevat, geduid, dan het in de 14de zal zijn geschied! Al die bezwaren en nog honderd
meer, zij schenen Kuenen opgeheven met eenen enkelen slag, zoo men, als Graf,
den moed had, de priesterwet te erkennen voor eene kunstvaardige
geschiedverdichting uit het Babylonische en het Perzische tijdperk.
Mits, daarbij één stap verder gaande dan Graf gedaan had: de geschiedkundige
bestanddeelen in ‘het boek der Oorsprongen’ vormden met de priesterwet te zeer
een geheel, om niet haar lot te volgen. Zij hadden gedeeld in haren reuk van
eerbiedwaardigen ouderdom; zij moesten nu ook deelen in de smaadheid harer pas
ontdekte jeugd. En inderdaad: juist dat contrast in stijl tusschen het Elohistische en
het Jahvistische geschrift, dat vroeger heette te getuigen voor het eerst-
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geboorterecht van ‘het boek der Oorsprongen’, het scheen thans, bij nader inzicht,
veeleer de omgekeerde slotsom te rechtvaardigen. De rijkdom der Jahvistische
verhalen aan bontgekleurde, bijna tastbare bijzonderheden, was die niet het kenmerk
eener letterkunde uit Israëls jeugd, toen het volk nog liefst in beeldende voorstellingen,
niet in begrippen dacht? En andererzijds: ‘de eenvoud’ van den vertellenden ‘Elohist’,
zijne als ‘kinderlijk’ geprezen voorkeur voor kunstige cijfergroepeering, was er geen
grond om hier veeleer te spreken van oudmannige deftigheid, die voor
aanschouwelijke woordenkeuze rilt, en van eene zucht naar zinnebeeldig getallenspel,
gelijk zij enkel kan ontluiken in den broeikasdampkring van alreeds hoog
ontwikkelden vormdienst? Nog ééns dus: in het verschuiven van de priesterwet naar
de eeuw der ballingschap gaf Kuenen Graf gelijk; maar ongelijk in het losknoopen
van den samenhang tusschen die wet en de daarbij behoorende verhalen. Zijne
instemming en zijn voorbehoud beide werden terstond aan Graf gemeld, en … deze
gaf zich gewonnen. ‘Gij doet mij’, schreef hij, ‘eene oplossing aan de hand, die mij
te sterker trof, daar zij voor mij volkomen nieuw was, en toch gevoelde ik aanstonds,
dat zij waar moest zijn. Ja, inderdaad: de Elohim-stukken in Genesis zijn jonger dan
de stukken van den Jahvist.’ Intusschen: de dagen van dezen scherpzinnigen
onderzoeker waren geteld. Slechts even zag hij kans, om kortelijk, zonder opgave
der omstandigheden, in een tijdschriftartikel te erkennen, dat hij tot de meer
doortastende gissing was bekeerd. Zijn sterven, kort daarop, bracht die erkentenis
spoedig in vergetelheid.
Het is moeilijk de beteekenis dier vondst voor het
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juiste inzicht in Israëls godsdienstige ontwikkeling te hoog aan te slaan. Sinds toch
het grootste deel der ‘wet van Mozes’, in stede van aan den beginne, aan het einde
dier ontwikkeling kwam te staan, bleek ook de gestreng-éénhoofdige
wereldbeschouwing, waarmede het aangrijpend scheppingsverhaal in het eerste
kapittel van het boek Genesis opent, niet meer de bronwel, die den stroom gevoed
-, maar veeleer de oceaan, waarheen hij zijne wateren gestuwd had. ‘Het uitverkoren
volk’ moest dus zijn geloof, wel verre van daarmeê terstond te zijn begiftigd, onder
velerlei worsteling hebben gekweekt, veredeld, tot wasdom gebracht, uit kiemen,
van de eerste aanbiddingsvormen zijner naburen nauw merkbaar te onderscheiden.
In het kort: nu ééns ‘de priesterwet’ erkend was voor een met den tooi van het verleden
omhangen toekomstideaal der weggevoerde joden, zou voortaan de godsdienstige
geschiedenis van Israël een verhaal zijn van den groei dier wet en niet langer van
hare lotswisselingen, van een ‘organisch’ proces en niet van bovennatuurlijke leiding.
Te goeder ure kwam juist nu de voortreffelijke Haarlemsche uitgever A.C. Kruseman
tot Kuenen met het verzoek om die geschiedenis te schrijven, als onderdeel van het
groote werk over ‘de voornaamste Godsdiensten’, dat, stuk voor stuk, door zijne
firma zou worden in het licht gezonden. Kuenen bewilligde, maar stond geruimen
tijd verlegen met de uitvoering. Waar moest toch zijn geschiedverhaal, zou hij terstond
op eenen door zijne critiek als vast erkenden bodem staan, waar moest het dan
beginnen? Bij Abraham? De critiek had omtrent hem slechts sagen kunnen vinden.
Bij Mozes? Een' genoegzamen voorraad stellige berichten hem aangaande had zij al
evenmin ontdekt. Bij de richteren? bij Saul? Van wat zich aanmeldde als oirkonde
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uit hunnen tijd was weinig slechts door haar voor echt erkend. ‘Ik zou’, zoo sprak
Kuenen tot zijne vrouw, ‘ik zou wel gaarne beginnen met Amos en de andere profeten
uit de 8e eeuw vóór Christus; indien ik maar durfde!’ ‘Als Ge dien opzet waarlijk
voor den besten houdt,’ was het antwoord, ‘doe het dan zoo.’ ‘En Kuenen’ (aldus
vervolgt de zegsman dezer bijzonderheid zijne mededeeling) ‘begon de aanvaarde
taak met een overzicht over de gegevens die de oudste wel gedagteekende laag in
Israëls letterkunde ons verschaft; en, in het licht der dus verkregen uitkomsten de
overlevering omtrent vroegere tijdperken ziftende, trok hij eerst nu de lijnen der
voorafgaande historie van het schemerig ochtendgloren af.’
Mevrouw Kuenen had gelijk. Men houde toch in het oog, wat het werk, dat hier
te doen viel, inhield. Het moest niet minder wezen dan, in den vollen zin des woords,
een wegbereidend werk. Had Kuenen's jongste vondst het pas mogelijk gemaakt om
de opkomst van den Israëlitischen Godsdienst in waarheid te verstaan en te beschrijven
als eenen geleidelijken ontwikkelingsgang, hij vond dan ook, bij het ondernemen
van die taak, zijn pad nog door geene voorloopers gebaand, laat staan: geëffend.
Vooral ‘bij de behandeling der vroegste tijden’ kon hij zich ‘niet ervan onthouden’
‘zijne opvatting’ te ‘verdedigen’. Zich te bepalen tot het voordragen daarvan ‘zou
neêr(ge)komen (zijn) op het vorderen van een blind geloof’.… ‘Kortom: het (was)
bijna onvermijdelijk, dat (hij) ten aanschouwen der lezers, aanvankelijk het gebouw
der Israëlitische godsdienstgeschiedenis optr(o)k, ‘met de ééne hand doende aan het
werk en met de andere houdende het geweer’ ’. ( Nehemia IV. 17).
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Werd alzoo telkens het verhaal door toelichtende uitweidingen afgebroken, moest,
bovenal in den beginne, stap voor stap, de keus juist van die richting worden
gerechtvaardigd, zooveel te meer verdient het onzen eerbied, dat, ondanks alle
bezwaren, het boek als geheel bij den aandachtigen lezer den indruk nalaat van een
metterdaad meesterlijk inééngezet gebouw. Het ‘Historisch-kritisch Onderzoek’
mocht zijnen schrijver doen kennen als ‘dén ontleder’, ‘de Godsdienst van Israël’
gaf hem in nauwelijks mindere mate te bewonderen als ‘dén bouwmeester’.
Voornamelijk het talent om overgangen te verklaren, een' schijnbaar plotselingen
keer toch steeds te doen verstaan als lang reeds voorbereid, in het nieuwe de altijd
doorwerkende macht te doen erkennen van het oude, in het vreemde, het afwijkende,
den invloed aan te wijzen der omgeving, voornamelijk dat talent vertoont zich hier
in eene kracht als zeldzaam werd geëvenaard en overtroffen wellicht nooit.
Zoo dringt de ‘organische’ beschouwing eener stoffe, waarin tot dusver 's Heeren
wondermacht te tasten heette, huns ondanks zich den lezers op, als eene vanzelfheid.
Zij erkennen nog in de taal der latere letterkunde, gelijk in het argelooze bijwerk
harer sagen, de sporen van oorspronkelijken natuurdienst, van boomen steenvereering,
van veelgodendom. Dan volgt, - het aanvangspunt der eigenlijke geschiedbeschrijving
-, de uittocht uit het diensthuis: Egypte. Als de geweldige gestalte van Mozes zich
daar gesteld heeft aan de spits, zien zij allengs, door zijnen invloed, Jahveh, den in
de wolken verborgen god des donders, den ongenaakbaren wetgever der ‘tien
woorden’, uit den aanvankelijken godendrom naar voren treden als Israëls éénigen
volksgod. Nog zijn de voorstellingen omtrent Zijn wezen grof zin-
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nelijk. Maar Zijne vereering spreekt al van iets hoogers. ‘Hierin’ toch ‘onderscheidt
zich’ aanstonds ‘Jahveh van de overige Goden, dat Hij niet slechts door offers en
feesten wil worden gediend, maar ook, ja, in de eerste plaats door de naleving van
Zijne zedelijke geboden.’ Eene kiem van steeds zich louterenden wasdom ligt in dien
eisch verborgen. Doch slechts eene kiem, niet meer. Want haast terstond ontspint
zich voor uwe oogen thans het dramatische conflict tusschen Jahveh en zijne
mededingers. Zoolang, in het Richterentijdvak, Israël over Kanaän blijft verstrooid,
delft telkens de gestrenge herdersgod het onderspit. Hoeveel ook hadden niet de
goden der akkerbouwende ingezetenen, die stralende persoonsverbeeldingen van
vruchtbare natuurkracht, hoeveel hadden zij niet op den naijverigen Jahveh vooruit!
Toch: langzaam, tegen het eind, ontwaart gij, hoe het ontnuchterd Israël zich weêr
bekeert tot Zijne altaren. Nu rijst het éénig rijk der eerste koningen. Aanvankelijk dit treedt helder in het licht, - moet daar, met Israëls zelfgevoel, het Jahveh-geloof
mede toenemen in kracht; ook ordent zich, sedert den tempelbouw, de dienst van 's
volks God tot een' strikter eeredienst. Maar als dan Salomo den gezichtseinder zijner
onderdanen stoutmoedig ruimer durft te maken, verheffen zichtbaar vreemde goden
weêr het hoofd. Gij volgt die nieuwe worsteling, en ziet, haar vrucht is zegen; het
vertrouwen op Jahveh wordt dieper, inniger. ‘Uit vragen als deze: ‘Waarom Jahveh
en niet Baäl? waarom liever sterven dan Jahveh verzaken?’.… wordt thans die hoogere
opvatting van het Jahvisme geboren, waarvan de profeten der 8e eeuw de welsprekende
tolken zijn.’ Tot zelfs de rampen, die het volk bezoeken, doen mede aan het werk
der loutering. Want nu
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wordt Hij, Die zulke straffen zendt, voor het zienersoog der boetgezanten, allengskens
boven alle vergelijking met Zijne vroegere mededingers verheven tot een wezen van
geheel éénige heiligheid. Nogtans: ook zelf die Onvergelijkbare, Éénige blijft steeds,
naar het oordeel van wie Hem verkondigen, inzonderheid de God huns volks, in het
land der Zijnen wonend. Ja, het is alsof, hoe krachtiger Zijne éénigheid gevoeld
wordt, te sterker tevens de gedachte doorbreekt, dat de ééne God slechts in een enkel
huis kan zetelen en de offers aannemen van Zijne getrouwen. Dus blijkt den lezer
thans het terrein bereid voor den gewichtigen staatsgreep van Josia en zijnen
hoogepriester; ‘het boek der wet’ (ons Deuteronomium) verbiedt voor de eerste maal
‘het offeren op de hoogten’ en bindt den eeredienst aan ‘den tempel’ vast. Doch het
is vergeefsch Jahveh te willen paaien. Trots alles kondigt het naderend einde van
Juda's onafhankelijkheid zich weldra dreigend aan. In het midden van het tafereel
der laatste worsteling roept nog de schrijver voor de oogen onzer verbeelding de
aangrijpendste figuur uit Israëls historie, den éénzamen Jeremia op. Hij waarschuwt,
onversaagd, voor alle nutteloos verzet; het ontrouwe volk moet tijdelijk ondergaan;
zoo wil het, tot straf der ontrouw, Jahveh zelf. De woorden van den onheilsprofeet
gaan in vervulling. Na den val der tempelstad wordt Juda weggevoerd naar Babylon.
Het tweede deel brengt in zijn eerste hoofdstuk ons naar het land der ballingschap.
Daar toont het ons de beide helden uit dien tijd: den dichter van ‘den lijdenden knecht
Gods’ en dan Ezechiël. Hoe weet het elk dier twee te teekenen in zijne eigenaardige
kracht; den éénen, in den grootschen zwanenzang van het weldra uitge-
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putte profetisme, voor het eerst den God zijns volks stoutweg verkondigend als den
Wereld-God; den ander, wien de verre afstand zijnen tempel slechts te heerlijker
doet schijnen, gestalte gevend tot in kleine trekken aan het priesterideaal van een
hersteld Jeruzalem! Dan krijgen, naar ons verder Kuenen toont, al zulke
toekomstdroomerijen eerlang hare vaste slotgedaante in dien roman van priesterlijke
hand, die met volleerde kunst het droombeeld van zijnen dichter ons voorstelt als
Gods wet reeds van den Sinaï af, en, naar wij zagen, is bewaard gebleven in het
grootste deel des Pentateuchs. Met die ‘wet’ in de hand laat nu de schrijver Ezra
optreden onder zijne teruggekeerde landslieden, om, dank zij Nehemia's hulp, den
hartewensch van Ezechiël te vervullen. Door hen herschept zich het volk Juda in
eene ‘gemeente’, gebonden, onder priesterlijke leiding, tot het stipt opvolgen van de
regelen haars boeks. In zulk een' kring is, wij beseffen het, op den duur voor geene
profeten langer ruimte; na Maleachi, den profeet die in zijne schildering van ‘Jahveh,
door de heidenen geëerd’, den laatsten toets gaf, als het ware, aan het ruime Godsbeeld
zijner voorgangers, verstomt het vrije profetisme; de schriftgeleerdheid, de gebonden
uitlegging der wet neemt zijne ledige spreekplaats in.… Het is onnoodig Kuenen
nog te volgen, waar hij de latere lotgevallen der Jodengemeente verhaalt uit bronnen
buiten den ‘Canon’ des Ouden-Testaments; onnoodig, stil te staan bij hare opvolgende
overheerschers: Hellenen, Syriërs, of bij het priestergeslacht der Hasmoneeërs,
onnoodig, aan zijne hand den oorsprong op te sporen der partijen, waarin zich het
Jodendom eerlang verscheurde, onnoodig eindelijk, met den schrijver te verwijlen
bij het vreedzaam veldwinnen van Alexandrynsche wijsheid, of het ruw-
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verwoestend optreden van Rome's legioenen. Voor het hoofddoel van dit
inhoudsoverzicht is thans genoeg gedaan; ‘genoeg’, zoo maar een denkbeeld werd
gegeven van den wonderbaren ‘tact’, waarmede Kuenen zijne ‘organische’
geschiedbeschouwing aannemelijk wist te maken boven de oude. Men voelt het onder
het lezen, blad voor blad: hier is een bronnenkenner niet alleen, hier is een
menschenkenner aan het woord. ‘Die het voortreffelijk hoofdstuk over Jeremia
gelezen heeft, zal’, (zoo getuigde Tiele reeds terecht) ‘het nooit vergeten’. En wie
(dit mag men er wel bijvoegen) blijft, na de kennismaking met het tweede deel, den
schrijver niet van harte dankbaar voor de zielkundig-overschoone schets van de
wordende sekte der ‘phariseën’, voor het beeld dier ‘viri timorosae virtutis’, geteekend,
waarlijk niet als door een' geestverwant, maar toch met zooveel fijn gevoel voor al
het echt-menschelijke in de diepere trekken! Niet vreemd dus waarlijk, dat dit tweede
hoofdwerk den grooten naam, door Kuenen reeds verworven, nog grooter maakte.
Bleven de Nederlandsche godgeleerden hem allermeest erkentelijk voor het oudere,
waarmêe hij hun een arbeidsveld ontsloten had, dat tot zoo lang voor hen verborgen
was geweest, over de grenzen werd voortaan het nieuwe bovenal geprezen en geschat,
als de eerste poging om de vondst van Graf opbouwend aan te wenden en Israël's
godsdienst menschelijk te begrijpen. ‘Zijne afwijking van de sleur’, merkt Wicksteed
snedig op, ‘was zoo volkomen, dat men wellicht niet zeer verrast mocht zijn, wanneer
het werd beschreven, als ‘wrevelmoedig’, ‘hemelstormend’, ‘kras’ en wat dies meer
zij. Toch waren inderdaad hoogst zorgvolle behoedzaamheid, eenvoud en
zelfbeperking zijne in het oog vallende trekken, en was het van a tot z in zijnen
opbouw steeds
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met geduld en overleg bewerkt’. Van daar het klimmend aantal zijner lezers, vooral,
- toen 5 jaar na zijne eerste uitgave eene Engelsche vertaling was verschenen -, onder
de zonen en dochteren van het Angelsaksisch ras. Er waren ettelijke beschaafde
vrouwen in Engeland en Amerika, die zich het Nederlandsch op rijperen leeftijd
eigen maakten, alleen om Kuenen's ‘Godsdienst van Israël’ te kunnen genieten in
zijne eigen taal! Maar ook ‘vandaar’ (hier is het Wicksteed wêer die spreekt) ‘de
rustige wasdom van zijn' invloed, zijn zegepraal in de geleerde wereld nu van dit
land en dan van dat, totdat ten laatste Wellhausen's talentvolle geschriften de overgaaf,
na felle tegenweer, van Ewald's vaderland verkondigden, en de triomf volledig heeten
mocht’.
De geleerde, die na het ‘Historisch-kritisch onderzoek’ ‘De Godsdienst van Israël’
had gewrocht, kon door hetgeen hij verder nog mocht uitgeven wel zekerlijk zijnen
roem bevestigen, maar daaraan nog iets toedoen niet zoo licht. Het derde groote werk
verscheen 5 jaren na de voltooiing van het voorgaande; het droeg tot titel: ‘De profeten
on de profetie onder Israël’. Geschreven op aansporing van den sanskritist Dr. John
Muir te Edinburgh, een' ijverigen voorstander der nieuwere Schriftcritiek, was het
hoofdzakelijk voor Engelsche lezers bestemd. Het had ten doel de zwakheid aan te
toonen van een' der hoofdpijlers, waarop het oude Schriftgeloof had gerust: het
denkbeeld nl. dat de profeten de wondergave der voorspelling zouden hebben
ontvangen, en daardoor een' band gelegd tusschen Oud- en Nieuw-Verbond. ‘Het
profetisme geene waarzeggerij, maar allereerst en ongeëvenaard getuigenis voor de
diepe één-
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heid tusschen vromen zin en zedelijken ernst’: dus laat de hoofdgedachte van dat
boek zich het best omschrijven. Aan de toelichting van de eerste, de ontkennende
helft is, natuurlijk, de grootste zorg, althans de meeste tijd besteed. Eene zorg, een
tijd, wel waarlijk niet verloren. Zelden zeker werd in ridderlijker vormen een zoo
zwaar geharnast betoog geleverd als dit; zelden meer overtuigend gesproken met
zoo volledige verzaking van alle overredingskunst. Wat scherpe blik, die in het
beweerde droomgezicht, waarvan Jeremia's eerste hoofdstuk spreekt, aan één geringen
toets genoeg heeft om het geheel te erkennen niet voor de mededeeling van een feit,
maar voor een letterkundig sieraad! Welk eene nauwkeurigheid en welk een klem
in het aanwijzen der onvervulde, en ook der achterna gedane - maar dan
teruggedagteekende voorspellingen! Men zie eens, hoe de schrijver Josephus narekent
en dezen ten laste legt eene gebeurtenis te hebben verdicht, alleen opdat eene profetie
mocht in vervulling gaan. Men volge zijn geduldig onderzoek, zijne dwingende
bewijsvoering bij het dateeren en waardeeren van het boek Daniël. Men lette bovenal
op het uiterst fijn gesponnen vertoog, waardoor het begrip moet worden vastgesteld
dat de profeet der ballingschap vastknoopte aan het beeld van ‘Jahveh's lijdenden
knecht’. En zekerlijk niet min geslaagd zijn daarna wêer de proeven van eene
zielkundige verklaring der zoogenaamd ‘vervulde’ profetieën. Hoe wordt bijvoorbeeld
daar het vermoeden tot waarschijnlijkheid verheven, dat Jeremia's woord omtrent
den duur der ballingschap den Perzenkoning kan zijn bericht, en zoo, meêwegende
in des konings raadslagen, licht tot zijne eigene vervulling iets heeft bijgebracht!
Met welk eene vastheid vinden wij wat verder het heerschend geloof
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getoetst, als zouden sommige gebeurtenissen, in de evangeliën geboekt, reeds onder
de oude bedeeling zijn voorzegd! Hoe krachtig wordt steeds weêr het oordeel
aangedrongen, dat slechts zielkundige verklaring van het profetisme het mengelmoes
van onvervulde en vervulde profetieën, de vele tegenstrijdigheden ook in de uitspraken
éénszelfden zieners begrijpelijk maken kan! Waarlijk, voor wie des schrijvers
slotsommen niet deelen wilde, was dit boek een gevaarlijk boek, en vreemd is het
dan ook allerminst, dat na het overlijden van John Muir, aan wien het was opgedragen,
de broeder des gestorvenen: Sir William, John's evenknie in wetenschappelijken
roem, maar ook John's tegenvoeter in den geloove, schatten besteedde om wat nog
van het werk voorhanden was te doen opkoopen en vernietigen! ‘Kuenen and
Schiedam’, dat waren voortaan in de oogen van steil-rechtzinnige Britten de ‘duae
pestes’, met wier invoer ons vaderland hun volk vergiftigde. Zelfs kerkelijke
vergaderingen bemoeiden zich er mede, en lieten waarlijk niet in slaap zich wiegen
door de verzekering van dien Schotschen ouderling, dien Tiele heeft vermeld, dat
hij het boek wel ‘droog als kurk’, maar voorts onschadelijk bevonden had. ‘Droog
als kurk’, nu, daarover laat zich niet twisten, maar ‘onschadelijk’ voor het standpunt
dezer lieden was het boek wel allerminst. Men zou wellicht onder de vruchten van
Kuenen's arbeid geene andere kunnen vinden, in voller zin geheel en al zijn eigendom,
dan dit; zoo degelijk doorwerkt, zoo kalm inééngezet zijn de overige insgelijks; maar
nergens elders treft u meer de vaderlijke toon, de zorg om liever breed en klaar, dan
krachtig en onduidelijk te wezen, de vriendelijk fijne glimlach ook, die hier een
drietal bladzijden beschijnt. Het is wel geene
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vermetele onderstelling, dat uit dit boek het best de leermeester Kuenen kan worden
gekend. Zoo, als hij hier de lezers toespreekt, zoo moet hij ook zijne colleges hebben
gegeven, even precies, even overstelpend-, ja soms verbijsterend rijk in het aanvoeren
van bewijsgronden en voorbeelden, even bezorgd met onuitputtelijk geduld, om na
iedere uitweiding den draad van het hervatte hoofdbetoog zijnen hoorders zoo lang
in de hand te drukken, tot zij, ontwijfelbaar, hem hadden vastgegrepen. Wie Kuenen's
‘Profeten’ leest met gelijke aandacht voor inhoud en vorm beide, hij kent in het
vervolg de profeten … waarschijnlijk, maar stellig kent hij Kuenen.
Één werk van grooteren omvang nog verdient hier eene opzettelijke vermelding.
Het is een 5-tal voordrachten over ‘Volksgodsdienst en Wereldgodsdienst’, dat, 7
jaren na het boek van de profeten, in 1882 het licht zag. Eene hoogst eervolle
onderscheiding had ditmaal Kuenen de pen in handen gegeven: door de bestuurders
van het Hibbert-fonds was hij verzocht in Londen en in Oxford eene
aanééngeschakelde reeks van lezingen te komen houden, als waartoe op gezette tijden
de noodige middelen door den stichter van dat fonds beschikbaar waren gesteld. Max
Müller had de rij geopend, Le Page Renouf, Ernest Renan, Rhys Davids waren verder
Kuenen voorgegaan. Pfleiderer zou spoedig op hem volgen; daarna Beard, Réville,
Rhys, Sayce, Hatch, Goblet d'Alviella; de reeks dier namen zegt genoeg, hoe hooge
waarde aan zulk eene opdracht, als Kuenen hier ontving, te hechten was. Hij stelde
de verwachting zijner gastheeren niet te leur. Naast zijne vroegere werken bekleedt
dit jongste eene zeer eervolle plaats. Reeds het onderwerp was belangwekkend in
hooge mate. Wat maakt, ziedaar de hoofdvraag, hier beant-
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woord, wat maakt het kenmerkend verschil uit tusschen godsdiensten, die het
eigendom blijven van een enkel volk, en de zeer enkele, die eene wereld overwinnen?
Niet één onder de laatsten, of men kan zijne afstamming bewijzen uit eenen ouderen
vorm van godsvereering, die binnen enge ruimtegrenzen tot een' enkelen stam of
groep beperkt bleef. Waar echter ligt de kracht, die het ééne in het andere doet
overgaan, de banden breekt, de vleugels groeien doet, zoo, dat zij een aanmerkelijk
deel des aardrijks overschaduwen? Dat was het raadsel. Had Kuenen, bij zijn pogen
om het op te lossen, den weg gevolgd, dien hem persoonlijke voorkeur aanwees, hij
zou alleen het verband hebben beschouwd tusschen den volksgodsdienst der Joden
en het wereldwinnend Christendom, dat er uit voortkwam. Maar een volledig overzicht
der stof verlangde dat Buddhisme en Islâm mede in het onderzoek betrokken werden,
en zoo getroostte hij zich voor dezen éénen keer zijne hoorders ook eens rond te
leiden op een veld, waar hij geen meester -, waar hij alleen geen vreemdeling was.
De hoofdinhoud dan der ditmaal ontwikkelde gedachten komt kortelijk hierop
neêr. Kuenen onderscheidde in de drie door hem geschetste wereldgodsdiensten
doorloopend tweeërlei: dat, wat hen feitelijk had in staat gesteld de grenzen van het
geboorteland te overschrijden en zegepralend de wereld in te gaan, en, dat wat hun
op wereldheerschappij rechtmatige aanspraak gaf. Het eerste zoekt hij in de macht
van het godsdienstige genie. Alleen een mensch, in wien, om zoo te zeggen, de dorst
der wereld om hem heen naar gelooven en aanbidden zoo brandend, zoo gebiedend
is geworden, dat zij de aanbiddelijke macht, die lessching geven kan, hem in het eind
doet vinden en doet zien, slechts zulk een mensch
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vermag uit nationale ideeën en gebruiken een' godsdienstvorm te scheppen, waaraan
eene groote toekomst is beschoren. Geen God van vele volkeren zonder een' persoon,
die Hem gevonden en gepredikt heeft, ziedaar de ééne helft van Kuenen's slotsom.
Van den Islâm behoefde zij door hem wel niet te worden waargemaakt; aangaande
het Buddhisme echter en het Christendom was zij door meer dan één aan twijfel
onderhevig geacht. Niet evenwel door Kuenen. Dat geen dier twee zich denken laat,
tenzij als het werk van éénen stichter, het allergrootste deel van zijn betoog strekt
om die overtuiging meê te deelen aan zijne hoorders. En het langst, hoe kan het
anders? houdt daarbij de oorsprong van het Christendom hem bezig. Niet alsof dit
in zijne oogen zoo zonder eenige voorbereiding was komen vallen uit den hemel.
De schepper der ‘organische’ opvatting van Israël's godsdienstige geschiedenis zou
zijn verleden ontrouw zijn geworden, had hij geen oog getoond voor wat in het leven
van dien boom al sinds het begin zijne rijpste vrucht had aangekondigd. Het is een
genot, door drie lezingen heen, den meester zelven nauwgezet en keurig te hooren
samenvatten wat hij in zijn' ‘Godsdienst van Israël’ al reeds breedvoeriger had
ontvouwd. Eerst schildert hij met zekere hand ons Israël's volksgodsdienst, en bovenal
het contrast van zijne twee merkwaardigste uitspruitsels: de vormelijker priesterschap,
gebannen meestal in den engeren gezichtskring der landpalen, en het profetisme, dat
den vormendienst versmaadt voor een Jahveh geheiligd leven, en van het begin af
aan de lijnen trekt, die moeten eindigen in de aanbidding van een' Wereld-God. Met
Ezra en zijne stichting: het wettelijk en, op het oog, bekrompen Judaïsme, schijnt
het pleit dier twee beslist, de priester overwinnaar, de geest der profetie voor goed
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gedood. Maar dan vraagt Kuenen voor een aantal trekken uit het inwendig leven van
dat gesmade Judaïsme onze aandacht, om ons te toonen, hoe de profetie, naar het
schijnt verdwenen, nogtans in het hart des overwinnaars voortleeft. Binnen in de
omheining der nationale schriftgeleerdheid ontkiemen, groeien denkbeelden,
verlangens, die doen hunkeren om haar door te breken. Zoo is de bodem, waarin het
Christendom ontkiemt, niet - kant en klaar omlaag valt. Doch nu: wie heeft de kiem
daar nêergelegd? Heeft het Judaïsme soms zich zelf bevrucht? Onmogelijk: al vindt
ge het zedeleerend deel der Bergrede haast woord voor woord terug in den Talmud,
die rede in Jezus' mond is toch iets anders. Was het Hellenisme dan wellicht de
zaaier? O, zonder twijfel: Paulus stond onder zijne macht; maar als hij niemand wilde
prediken dan ‘Jezus Christus en dien gekruisigd’, mag die gekruiste dan door ons
maar worden weggegoocheld? Neen: het Christendom moge de vrucht zijn van het
Judaïsme, het kan niet worden begrepen buiten den persoon zijns stichters om. Het
vraagstuk was gesteld; het was zelfs der oplossing zoo nabij mogelijk gebracht. Maar
het ‘daar zij licht’ moest nog worden gesproken: en het werd gesproken door den
profeet van Nazareth alleen.
En nu: de tweede vraag: wat geeft eenen godsdienst recht op wereldheerschappij?
Daarop doet Kuenen met dit enkele woord bescheid: aanpassingsvermogen. Op dat
punt onderzocht, staan nu intusschen de drie geloofssystemen, die feitelijk het tot
wereldheerschappij hebben gebracht, niet langer zij aan zij. Hier toont het
Christendom zijne éénige waarde. De Islâm moge tot heden geschikt geweest zijn
voor volkeren en individuen, die het standpunt der wettelijkheid nog niet te boven
streef-
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den; hij mist het vermogen om zich te hervormen naar de eischen van een' hoogeren
aanleg, die hij, zooals hij is, niet kan bevredigen. Ook het Buddhisme betoont zich
allengs meer niet uit het leven, maar uit levensschuwe bespiegeling ontsproten, en
doof voor-, machteloos tegenover menige behoefte, die zelfs in zijn vaderland diep
wordt gevoeld. Het Christendom daarentegen, is, naar het juiste woord van Richard
Rothe, de allerveranderlijkste der godsdiensten. Dat is het geheim van zijn verleden,
de waarborg zijner toekomst. Onze tijd, waarin wederom ‘de uiteinden der eeuwen
elkander ontmoeten’, vraagt ook op zijne beurt niet om minder Christendom, maar
om meer. En het zal ook daaraan weten te voldoen. Want nog is zijne levenskracht
verre van uitgeput.
Geen onder Kuenen's oudere geschriften heeft bij zijne geestverwanten meer
tegenspraak ontmoet dan dit. Eene tegenspraak, niet enkel over woorden, gelijk die
van een' ambtgenoot, ten betooge, hoe voor den term ‘wereldgodsdienst’ veel beter
‘wereldkerk’ ware gekozen; neen ook over de zaak. In Kuenen's oordeel over den
Islâm vonden bevoegde rechters behalve onbillijkheden ook veel tegenstrijdigs. Bij
de aanwijzing der ruimere ideeën in het hart van het Judaïsme misten anderen
ongaarne de erkentenis van Helleenschen en Perzischen invloed. Bijzonder echter
bleef het hoofdpunt: de onmisbaarheid van één' persoon voor het herscheppen eener
volksaanbidding in werelddwingend geloof, naar veler oordeel een beweren van
twijfelachtige juistheid. Op die en dergelijke tegenwerpingen zal Kuenen wel zijn
voorbereid geweest. Immers: hij had met vol bewustzijn ditmaal eene nieuwe rol op
zich genomen, waarin hij minder dan in één der vroegere alle ernstige bedenkingen
te voren door zorgvuldigheid kon ondervangen. Had het ,Historisch kritisch
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onderzoek’ hem groot gemaakt als den ontleder, ‘de Godsdienst van Israël’ hem
daarna ontdekt als onovertroffen bouwmeester, het boek over ‘de Profeten’ hem ver
buiten de muren zijner collegekamer den roem verworven van geduldig en beleidvol
onderwijzer, de Hibbert-lezingen vertoonden hem als hoogstverdienstelijk ‘apologeet’.
Dat het werk, in die rol uitgevoerd, niet alle tegenwerping vooruit afsneed, had het
met andere werken zijner soort gemeen. Geen onweêrlegde twijfel echter mocht de
eereplaats doen voorbijzien, die het innam onder zijns gelijken. ‘Eene apologetische
proeve, ontworpen en uitgevoerd in den allerhoogsten stijl’: zoo prees het een Duitsch
tijdschrift, dat anders karig pleegt te wezen met zijn' lof. ‘Ik aarzel niet’, zei later
ook Tiele terecht, ‘de drie lezingen’ (over Judaïsme en Christendom) ‘zoo niet het
beste, zeker het schoonste te noemen, van hetgeen hij ooit geschreven heeft’.
Het liet zich verwachten, dat een man, die zóó als Kuenen, bij alle onafgebroken
kamerstudie, zijnen geest toch tevens openhield voor hetgeen daar buiten in de wereld
voorviel, nadat hij ééns zijnen hoogen rang in de geleerde wereld had bereikt, eerlang
ook nu en dan betrokken werd in de gebeurtenissen, de conflicten van zijnen tijd.
Op de plaats die hij had veroverd viel hij in het oog. Wat wonder, dat, in ruime en
enge kringen, zoo vaak men, voor eene zware keus geplaatst, behoefte voelde aan
leiding, vanzelf naar hem zich veler oogen vragend richtten? En wel het allereerst
trad hij aldus naar voren in den kring zijner geestverwanten onder de godgeleerden:
den kring der ‘Modernen’.
De stemming, waarin Scholten en zijn leerling, elk op zijne beurt, waren afgestoken
naar de diepte, werd vroe-
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ger reeds geschilderd als tweeledig. Ten stelligste namen zij éénerzijds zich voor op
hunne critische tochten geen compas te zullen bezigen, dan het gewone, bij alle
letterkundige en historische critiek in gebruik. Maar aan hun voornemen paarde zich
ten andere in beider geest de rustige verwachting, door dat kompasgebruik niet
merkelijk te zullen afwijken van het vaarwater, waarin de groote meerderheid haren
koers nam. Intusschen: die verbinding van critische stoutmoedigheid met leerstelligen
behoudszin zou niet lang duren. De mannen zelven, die te goeder trouw met haar het
beproefden, mochten zich wijsmaken dat zij proefhoudend blijken zou; vèrziende
tegenstanders zagen wel, waar het heenging. Slechts weinig jaren na Kuenen's
optreden voorspelde de dichter Da Costa aan Scholten de ontkennende uitkomsten,
waartoe de critische methode, door dezen toegepast, zou leiden. De aangevallene
verweerde zich, door met eene ongehuichelde ontzetting die uitkomsten ver weg te
werpen. Maar reeds de naastvolgende gebeurtenissen brachten een' ruimen voorraad
koren op den molen, niet van den criticus, maar van den dichter.
Het was geene redekunstige noodwendigheid, zeer zeker, dat door de nieuwere
methode de oude slotsommen moesten worden ondermijnd. Men kan toch achteraf
zeer wel zich denken, dat ook de strengste, de nauwlettendste critiek op hetgeen van
ouds gegolden had als ‘bijbelsche geschiedenis’ niets aan te merken had gevonden.
Zoo echter, als het onderzoek van lieverlede achter het geheim kwam van den staat
der oirkonden en hare waarschijnlijke wordingshistorie, nam de zaak een' anderen
loop. Willens of onwillens, zij die dat onderzoek begonnen hadden, zagen ten slotte
de bestanddeelen der ‘Heilige Schrift’ allengskens op eene wijze zich groepee-
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ren, die ook het verband der daarin meêgedeelde dingen plaatste onder een ander
licht. In ‘oud’- en ‘nieuw verbond’, beschouwd zoo als de ontleding der bestanddeelen
het had leeren doen, slonk de eigenmachtig ingrijpende Schepper voortdurend weg,
drong daarentegen het beeld van eene geleidelijke, ‘organische’ ontwikkeling haast
met geweld zich op. Het was, let wel, niet lust in zulk een beeld der dingen, wat de
critiek aan het werk gezet had. Neen, omgekeerd: het was de critiek, waardoor dat
beeld allengs naar voren trad met kwalijk weêrstaanbare macht. Nu echter moesten
zij, die het onaantastbaar recht der critische methode van den beginne hadden
hooggehouden en tot geen' prijs meenden te mogen loslaten, zoo goed het ging zich
t'huis leeren gevoelen ook in die uitkomsten. Gelijk zoo vaak, scheen weder bij dat
zoeken de machtige Scholten den meesten de veiligste gids. In welke richting hij het
ondernam, het veldwinnen der ‘organische’ geschiedbeschouwing juist uit
godsdienstig gezichtspunt te rechtvaardigen en aan te bevelen als onwaardeerbare
winst, reeds bood de schets van wat zijne onderwijs-methode kenmerkte gelegenheid
om daarop zijdelings een' blik te werpen. Den twijfel aan Gods wonderdadige
tusschenkomst in wereldloop en menschenleven bepleiten als eene aanwinst voor
het geloof, dat is slechts mogelijk op één manier: deze, dat men met grooten nadruk
onderstreept Gods macht, Gods tegenwoordigheid in alle toestanden en
gebeurtenissen. Nu dan: dien weg koos Scholten. Vrij mocht, zoo leerde hij, de aloude
Hemelkoning, Die liefst bij vlagen en bij scheuten zich openbaarde in mirakelen,
naar het rijk der fabelen verhuizen. Wat nood? Zijn heengaan was geene schade maar
profijt voor wie daardoor genoopt werd voortaan geheel den gang juist der natuurlijke,
der meest
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gewone ontmoetingen als de openbaring Gods te leeren duiden en verstaan. Zoo liep
het verlangen om de vruchten der critiek te zuiveren van blaam ook voor het vroom
gemoed bij Scholten uit in zijn systeem van het op de spits gedrevene ‘Monisme’.
De onloochenbare éénheid, regelmaat en samenhang in de deels geestelijke, deels
tastbare verschijnselen dezer wereld wees, naar hij meende, op eene kern der dingen,
eene hoogste werkelijkheid van geestelijke natuur. Dien geest dan, eeuwigen bewerker
van alle tijdelijk worden, duren en verdwijnen, dien Al-Eéne, Die ‘den vrede maakt
en het kwade schept’, Hem noemde Scholten ‘God’. Natuurlijk kon het hem niet
ontgaan, hoe juist dat overwegende accent op het Goddelijk albestuur van ouds her
was gestuit op twijfel en verzet bij zulke denkers, wien een aanbiddelijke God in de
eerste plaats niet alomtegenwoordig, maar heilig en rechtvaardig scheen te moeten
zijn. ‘Die te rein is van oogen om het kwade te zien’, Die ons roept om het te
bekampen, wáár het ons tegentrede, hoe kan Hij van dat kwaad de Schepper wezen,
ja, wat mag Hem, Almachtige, genoopt hebben om het ook maar te dulden? Zoo
vroegen velen reeds in Israëls tegenspoed. Zoo vroegen velen nog. Maar de Monist
wist raad ook voor het verbijsterendst vragen. De aloude uitweg, die reeds Augustinus
had gered, moest thans nog eens denzelfden dienst doen. ‘ ‘Het kwaad’, ‘de zonde’
’, daarmeê werd de twijfelaar gepaaid, ‘al zulke woorden noemen geene werkelijk
bestaande dingen: zij drukken enkel onvolkomenheden uit, een nog niet zijn, het
werkelijke in wording. In het woordenboek der menschelijke wijsheid zijn zij dus
zeker t'huis; daar vinden zij hare plaats. Maar voor den reinen, alomspannenden blik
des Eeuwigen verliezen zij hunnen zin’.
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Dat was, in hoofdzaak, de ontwikkelingsgang -, dat - de godsdienstige
wereldbeschouwing der ‘Modernen’, althans: van hunne geestdriftige ‘phalanx’, de
mannen uit Scholten's school. Nu echter wachtte hen de vuurproef der practijk. Hunne
geestdrift, opgewekt in het welbekend college-gewelf van Leiden's godgeleerde
faculteit, moest in het dagelijksch ambtswerk van de leeraars der gemeente
proefhoudend blijken, duurzaam niet alleen, maar bovenal ook rijk in zegen, als bron
van mededeelbare kracht en troost, als richtsnoer en als prikkel tevens tot heiligen
zin en wandel. Hier evenwel rees dadelijk een bezwaar. Scholten's ‘Monisme’ was,
als zoo menige teere reuzenplant, geen gewas van den kouden grond; het was geteeld
en opgekweekt in het hooggeleerd studeervertrek, ruim, luchtig, kalm, nooit te kil
en nooit benauwd. Met zorg van tijd tot tijd gebracht op de catheder, had het door
vorm en schittering der bloesems de aanwezigen bekoord met onweerstaanbare
kracht. Elk nam naar de eerste pastorie zijn stekje mede. Daar echter was de bloesem
met hare kleur en geuren niet genoeg. Op vruchten kwam het aan, versterkend,
levenwekkend. Op vruchten bovendien, nu niet te trekken in het getemperd licht, de
gelijkmatige warmte van eene patricische tuinkamer, maar in de kilte van eene kerk,
de muffe kinderlucht van een catechiseer-vertrek, het koortsig duister somtijds eener
kelderwoning. Hoe dat nu aangelegd? Geen wonder, waarlijk! zoo menigeen die
vraag verlegen maakte. Wie zou niet met de handen in het haar staan, als hij om
balsem werd gesmeekt, en niets te geven had dan een betoog over de redelijkheid
der wonde, het onwezenlijke van de pijn? Moest men den nieuwen wijn voorzichtig
gieten in de aloude lederen zakken? Of hem terstond maar bottelen in nieuwerwetsche
flesschen, liefst met een schreeuwerig etiket? De
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jonge mannen, die door zulke twijfelingen werden gekweld, hadden behoefte aan
onderling beraad en overleg. En zoo dan kwamen zij somtijds bijéén. Een bont
gezelschap! Daar waren leerlingen van Scholten in de eerste plaats; voorts:
Utrechtsche afvalligen, door Opzoomer verleid; eindelijk nog eenige seminaristen
van Amsterdam. Maar ook, - naar Tiele, een ooggetuige, het reeds beschreef, - een
rijk begaafd gezelschap! Men denke slechts aan de drie, door dien beschrijver
genoemd: aan den welsprekenden Rauwenhoff, aan den meester van het proza Busken
Huet, wiens ‘Brieven over den Bijbel’ reeds verschenen waren, aan de Genestet den
leekedichter. Nogtans (dus zet onze ooggetuige zijne mededeeling voort) ‘éénparig
erkenden zij als hunne leiders Pierson, die het eerst hen had genoodigd en Kuenen
…’ Als jaren later, nadat Pierson het vaandel had verlaten, uit die onvormelijke
bijéénkomsten de vergaderingen van ‘moderne’ godgeleerden waren gegroeid, werd
Kuenen's invloed op zijne medestanders bestendig grooter. ‘Ouderen dan hij waren
toegetreden, daaronder mannen van groot gezag’: een Reinhard Hugenholtz bij
voorbeeld, die man, zoo vroom, zoo degelijk, zoo vol geest, die met zijne krachtige
taal en edele stem wel menigmalen de vergadering ‘electriseerde’. Maar Kuenen
bleef het hoofd; ‘zijn advies gaf in den regel den doorslag; die zijn' steun had, was
van de meerderheid zeker. Toen hij in de 25ste vergadering de gedenkrede had
uitgesproken, werd hij, onder algemeene toejuiching, tot Eere-Voorzitter benoemd;
hij was het feitelijk altijd geweest.’
In die kwart-eeuw de leidsman der ‘Modernen’ te zijn, was geen lichte taak. Reeds
hierom, wijl de bezwaren, boven genoemd, niet op den duur het geheim
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konden blijven van de bezwaarden zelven. Hoe meer er onder dezen eerlang waren,
die bij het toedienen van hun' nieuwen wijn de oude zakken versmaadden en de
voorkeur gaven aan kleurig beplakte ‘flacons’, te minder kon het missen, of de
pijnigende vragen, waarmede zij tot dusver slechts zich zelven hadden gekweld,
werden hun thans als bittere verwijten toegeslingerd. ‘Wat deden de meesten hunner
nog in de Hervormde kerk? Die kerk was, blijkens hare belijdenis, gegrond in geloof
aan het gezag der Schrift. De vragen, die zij stelde bij het toelaten harer candidaten
tot het predikambt en bij bevestiging van nieuwe leeraren, haar formulier des
huwelijks, de vormen van haren doop en haar avondmaal, hare psalmberijming en
hare evangelische gezangen, dat alles ademde denzelfden geest. Hoe konden zij dan
toch, erkende ontrafelaars der Schrift, hoe konden zij die vragen beamen, gebruik
maken van dat formulier, zich voegen naar die vormen, en der gemeente de
‘dwaasheden’ op de lippen leggen van psalm- of gezangenbundel?’ Bracht dat protest
der allengs hare krachten verzamelende rechtzinnigheid reeds vele ‘Modernen’
deerlijk in het nauw, nog heel wat neteliger begon het er voor hen uit te zien, sinds
sommige hooggevierden onder hunne eigene leiders den kansel vaarwel zegden met
een nadrukkelijk vermaan aan alle geestverwanten, dat zij, als ernstige, denkende
mannen, hetzelfde dienden te doen. ‘De ondergang van het wondergeloof’, dus heette
het hunnerzijds, ‘sleept onvermijdelijk tevens den val van allen godsdienst mede.
Zoo zeer kunnen zich de Modernen niet afsloven om hunne nieuwe gedachten achter
oude woorden te verbergen, dat hunne verwerping van het openbaringsgeloof hen
niet in aller oogen den naam van
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‘Christenen’ zou doen verbeuren. Het is eenmaal niet anders: als eene buitengewone
goddelijke openbaring biedt het Christendom -, als predikster van dus geopenbaarde
waarheid biedt elke Christelijke kerk zich aan. Voor wie ‘moderne’ wijsbegeerte
aanhangen is dus in zulk eene kerk geene plaats. En waarom ook zullen zij er plaats
begeeren? In hun rijk, het rijk der wetenschap heeft immers godsdienst nog slechts
waarde als een zielkundig verschijnsel en een historisch feit?’ Aldus in zachtere
vormen Pierson. Aldus in termen vol brutalen overmoed het ‘ongevraagd advies’
van Busken Huet. Vooral de laatste maakte diepen indruk. Bij duizenden begon het
vast te staan: ‘de Modernen zijn vermomde positivisten; zij behooren in geene kerk
tehuis’.
Die opgang had, in trouwe, niets bevreemdends. Althans voor wie van Utrecht uit
in het kamp der ‘Modernen’ mocht zijn binnengekomen, waren betoogen als het
genoemde zelfs onweerlegbaar. Het modernisme van Opzoomer was inderdaad bij
zijne, aan de positivistische althans zeer nauw verwante, leer van het kenvermogen
eene louter stichtelijke toegift, een aanhangsel, niet uit de rest gegroeid en met haar
eng verbonden, maar willekeurig er aan vastgehecht. Al kostte het weinig moeite,
het had zijn nut, hen die zich door dat stichtelijk aanhangsel lieten vangen, te wijzen
op de ondeugdelijkheid van het hechtmiddel en te ontdekken aan zich zelven als de
positivisten die zij waren. Maar anders stond het met de Leidsche school. Niet door
positivistische wijsbegeerte -, door onbevangen nasporing veeleer naar oorsprong
en verzameling der bijbelboeken heen, was Scholten met zijne jongeren in het eind
op het ‘moderne’ standpunt aangeland. De eisch nu, dat ‘de Schrift’ hare aanspraak
om te gelden als het regelrechte Woord van God nog
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eerst moest staven door de vuurproef van critisch onderzoek, had, welgegrond of
niet, in elk geval met positivisme niets te maken. Ook de pleidooien voor ‘organische
geschiedbeschouwing’, waarmede achteraf de slotsom van dat onderzoek werd
aangedrongen, mochten met positivisme evenmin worden verward, als het geloof
aan de algemeenheid van oorzakelijk verband - met het beweren, dat in zijne kennis
al het weetbare zich oplost. Dat geloof, Scholten en de zijnen hadden het beleden
sinds jaar en dag. Maar het beweren, waarmeê het thans werd vereenzelvigd, zij
hadden het ontkend in den sterkst denkbaren vorm, immers in de daad. Geheel de
‘metaphysiek’ in Scholten's ‘ Vrije Wil’ was één protest tegen de scherpe scheiding
tusschen ‘weetbaar’ en ‘onweetbaar’; die het positivisme trok, één stoute poging om
zoover mogelijk het licht der rede te doen doordringen in het ruim gebied der te
rechtvaardigen gissing. En nooit had hij daarbij het denkbeeld ganschelijk losgelaten,
met zijne aldus gewonnen uitkomst te blijven in de ontwikkelingslijn van de
Hervormde kerkleer. Er was voor hem dus eigenlijk geen sprake van nieuwen wijn,
die al dan niet moest overgebotteld worden. De wijn, door hem geschonken, was,
meende hij, de oude, slechts naar den eisch des tijds vertapt in andere vaten en, …
(zóóveel mocht wellicht een min sanguïnisch volgeling erkennen), binnen de grenzen
van het hoogst noodige, versneden.
Voor Scholten's besten leerling was het een heilige plicht en ook eene dankbare
taak, die dingen in het licht te stellen, ‘het goed recht der Modernen’, ja, hunne
gehoudenheid om pal te staan op den eens ingenomen post krachtdadig te bepleiten
en later nog het misverstand wat bij te lichten tusschen ‘het positivisme en
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de(n) Godsdienst’. Met warmte en met beleid kweet hij, gelijk van iedere andere
taak, zich ook van deze. ‘Met warmte’, vooral tegenover Huet, den twistzoeker,
wiens ‘laffe bluf’ en grove ‘onbillijkheid’ al even kras werden gegeeseld als zijne
‘tactiek’ en zijne ‘onkunde’ onbarmhartig aan de kaak gesteld. Maar tevens ‘met
beleid’. Gelukkiger greep bij het pleidooi voor het goed recht der zijnen kon Kuenen
wel kwalijk hebben gedaan, dan toen hij het levensbeginsel van Christendom en
Protestantisme beide omschreef als hetgeen er nieuws door elk dier twee gebracht
was in de wereld, en dus daarvoor niet het wondergeloof liet gelden, dat immers vóór
het evangelie het Judaïsme, vóór Luther Rome alreeds van oudsher had omhelsd.
Niet minder sterk ook was zijn tweede hoofdpunt: de schildering der Protestantsche
kerk, als een gestadig zich ontwikkelend lichaam, waar aanpassing aan nieuw ontdekte
waarheid altijd de levenswet geweest was, lang vóór dat iemand van ‘Modernen’
droomde. Maar het diepst stak hij het betoog der tegenstanders naar den wortel, in
zijne twee jaar daarna gevolgde poging om ééns voor goed het verschil in het licht
te stellen tusschen positivisten en vrijzinnig-vromen. ‘Verschil’: en wel in het voordeel
van de laatsten. Had toch Littré voor 's menschen denken alleen toegankelijk verklaard
de erkenbare regelmaat in het op elkander volgen van eindige veranderingen, en alle
oneindigheidsbespiegeling, als ijdel wiekgeklepper in het luchtledige, verworpen,
het moest inderdaad zijnen voorbarigen aanhangers wel iets te denken geven, als
Kuenen hem tegemoet trad met het bezonnen woord: ‘Het oneindige grenst niet aan
het gebied onzer positive kennis, maar zijne golven spelen of klotsen er door heen.’
Verbazing wekt het dus niet, zoo Kuenen ditmaal in ongewone
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mate voldaan was over het eigen werk; althans het tweede der zoo juist vermelde
opstellen is onder al zijne geschriften het éénige, waarop hem ooit de schrijver dezer
regelen heeft hooren zinspelen met kennelijke ingenomenheid. Natuurlijk: allen te
voldoen, de heftigsten te bekeeren, de zwaartillendsten te bemoedigen, met die hoop
zal hij zelf zich niet hebben gevleid. Maar dat de zaak niet zóó van zelf sprak, als
Huet en Pierson vele lezers hadden doen gelooven, dien twijfel te doen post vatten
hier en daar is hem zekerlijk gelukt.
Een' vreemden vijand af te slaan zegt vaak niet weinig. Maar binnenlandsche
scheuring te bezweren vergt meestal heelwat meer. Intusschen: ook die droevige
noodzakelijkheid werd den ‘modernen’ leider niet bespaard. Hierboven vond reeds
de opmerking eene plaats, dat Scholten's stelsel, op het critiekste punt in alle
metaphysische systemen, van hoogst gewichtige bedenkingen zich afmaakte in plaats
van ermede af te rekenen. Het gold de aloude vraag, zoo pijnigend reeds voor profeten,
denkers, zangers in het oude Israël: hoe een' Almachtig God ook tevens als
aanbiddelijk te denken? Maakt iemand ernst met beide predicaten, wat kan dan zonde,
onrecht, kwaad ooit anders wezen dan een niets, een hoogstens denkbaar ding, dat
feitelijk niemand wil en niemand kan? En daarentegen: erkent ge in hetgeen feitelijk
is en wordt de groote plaats die daar de machten der duisternis beslaan, dan één van
beiden: óf wel de Almachtige is niet aanbiddelijk, heilig, of de Heilige is in Zijne
macht beperkt. Haast van den aanvang af waren er jongeren geweest, die, onder den
diepen indruk van vele ellenden, en nogtans niet van zins om het geloof aan eenen
God van heiligheid te verzaken, dan maar
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liever met den leekedichter naar ‘dualisme’ overhelden. Voor hen was God, althans
het eerst en het meest, de zedelijke wetgever, die sprak in hunne conscientie. Dat Hij
daarnevens ook de Schepper was en de Bestuurder aller dingen, nu ja, zij geloofden
het vast. Maar eene welsluitende ‘wereldbeschouwing’, waarin die beide termen
bevredigend werden gerijmd, docht hun, voorshands ten minste, een vrome wensch.
‘Niet omdat alles Uw liefde ontdekt, maar ondanks alles wat twijfel wekt’, bewaarde
een de Genestet -, bewaarde menigeen met hem zijn hoopvol, zijn berustend geloof.
Het is verklaarbaar, dat juist tegen het jaar 70 die protesten in het aangezicht van
het ‘Monisme’ zich weêr verhieven met tot dus ver ongekende kracht. ‘Verklaarbaar’:
niet zoozeer, omdat ook buiten onze grenzen tezelfder tijd gelijke ideeën werden
uitgesproken: men denke aan Matthew Arnold en aan Lotze's ‘ Evangelium einer
armen Seele’. Maar bovenal omdat groote gebeurtenissen van onderscheiden aard
juist toen die denkbeelden te grijpen gaven aan ieder ernstig man. Het voortschrijdend
natuuronderzoek, de nieuwe leer vooral van het ontstaan der soorten deden aangaande
de levende wereld een boekje open, wel allerminst bemoedigend voor hen, die daar
de aanwijsbare hand van Rede en Liefde zochten. Daarbij kwam het eerste rommelen
van naderend maatschappelijk onweêr al reeds wat stoornis brengen in de gerustheid,
die het geloof aan het ‘natuurlijk’ samenspel van alle welbegrepene belangen tot
hiertoe had gekweekt. En eindelijk is het wel niet te stout ook eenigen invloed toe
te kennen aan den voor elk goedmoedig droomer zoo wreed ontnuchterenden loop
van de staatkundige gebeurtenissen dier dagen, het succes, den roem, verworven
door ‘den man van bloed en ijzer’,
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die, - zeer verklaarbaar! - het meerendeel der ‘Modernen’ ( Kuenen vooraan) een
steen des aanstoots, ja, een voorwerp van onverholen afschuw was. Nu scheen het
in het ‘monistische systeem’ voor velen hunner langer niet te harden. ‘Het kwaad,
het leed, de zonde, pure ontkenningen, wezenlijke machten niet!? En dan de strijd
om het bestaan, al die millioenen schepselen in doodsangst dag aan dag, geheel het
rijk des levens door! En dan de broodnijd, de doodvijandschap dier duizenden het
aanzijn schenkend aan eene samenzwering op internationalen voet! En dan de
zegepraal van sluwheid en geweld, het ‘hosannah’ voor een' menschenslachter in het
groot, wien, eer het geluk hem kroonde, uit aller braven mond een ‘kruisigt hem’
tegemoet klonk!’ Die gedachten wekten een niet te onderdrukken verzet, waaraan
voornamelijk Dr. Hooykaas, en later ook A.G. van Hamel woorden gaven. De eerste
bracht vrijwel het standpunt van den leekedichter weêr in eere. Zoo lang, hierop
kwam, kort, zijn zielskreet neer, zoolang de godsdienst naar den trant van het Monisme
zijn heil zoekt bij verstandelijke voorstelling in plaats van zedelijke gemoedservaring,
bereikt hij slechts een zwevend, een hoogstens onderstelbaar Godsbegrip, God Zelven
nimmer. En welk een Godsbegrip dan nog! Een' God-Voorzienigheid, wiens albestuur
te aanvaarden het goed recht onzer zedelijke onderscheidingsoordeelen ten ernstigste
bedreigt, ja rechtstreeks ons verlokt tot huldiging van elk voldongen feit! De vrije
vroomheid keere op haren dwaalweg om. Zij grijpe naar dien werkelijken God, dien
‘God-Heiligen Geest’, Dien haar het plichtbesef onmiddellijk van aangezicht tot
aangezicht doet kennen, als Heer van alle goed, maar Hater van de zonde. In Zijne
kracht het kwaad dat Hij verfoeit weêrstaande, zóó alleen, zal zij het ten slotte
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ervaren, hoe ook dat haar medewerken kan ten goede. Kortom: zij worde, met den
blik op het heden, rondborstig ‘dualist’. 't ‘Monisme’, zoo zij het niet geheel wil
prijsgeven, zij enkel een Monisme in hope.
Heel wat stoutmoediger dan Hooykaas sprak zich Van Hamel uit. Hem had de
studie der geschiedenis doen inzien, dat Godsdienst, in het bijkomstige, nu ja, ook
tevens altijd eene bepaalde denkwijs -, maar in zijne kern, zijn wezen steeds de
idealiseering van der menschen hoogste levensbehoefte was geweest. Dus kwam het
er nu, zoo meende hij, op aan, met die erkentenis winst te doen, het onwezenlijke
bijwerk voor goed den schop te geven, en genoegen te nemen, vol bewust, met
hetgeen de hoofdzaak uitgemaakt had van oudsher. Geene ‘metaphysica’ derhalve!
Met heel den kraam der bovennatuurlijke dingen behoorde ook zij sinds lang te zijn
verdwenen. Maar onzen God gezocht in onze als heilig, onafwijsbaar aanvaarde
levenstaak,… althans zoover wij het nog wenschelijk blijven achten den Gods-naam
te behouden.
Dat was het credo der ‘Ethischen’, met en benevens het manifest van het ‘enfant
perdu’ hunner verste linkerzijde. Reeds werden die protesten (dat van Hooykaas
bovenal) gekenschetst als zoovele zielskreten, spontaan, hartstochtelijk, om
gevolgtrekkingen noch wedervragen genoegzaam bekommerd, in zelfcritiek haast
even zacht als streng in het requisitoir tegen de overzijde. Geen wonder dan, zoo
Scholten en zijne getrouwen door zulk een' aanval zich geen oogenblik bedreigd
gevoelden in het rustige bezit van een systeem, dat, om het zoo te noemen, uit 's
meesters jarenlange studie was gegroeid, en door hem met scherpzinnigheid en zorg
versterkt naar alle kanten. Intusschen: het verzet greep om zich
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heen; de burgeroorlog dreigde den ‘Modernen’ nog wel zoo noodlottig te worden
als indertijd de bitterste aanval hunner vijanden en afvalligen. Weêr achtte Kuenen
het zaak zich in den strijd te mengen. In twee tijdschriftartikelen trad hij om te
beginnen Van Hamel en toen Hooykaas tegemoet. Vooral de eerste had het zwaar
te verduren. Met een beroep op het gemeene spraakgebruik werd alvast aanstonds
onontvankelijk verklaard zijn eisch om het door hem verdedigd standpunt nog een
godsdienstig standpunt te mogen noemen. Doch niet slechts het brandmerk
‘ongodsdienstig’ moest hij zich laten welgevallen; onwetenschappelijk was, zoo
heette het, zijn streven bovendien; dat toch door hem op het voorbeeld der positivisten,
sinds het geloof aan het bovennatuurlijke verviel, nog slechts verklaring van
natuurgebeurtenissen bereikbaar werd geacht, verried eene miskenning van 's mensch
waardeeringsvermogen, die der wetenschap moest te staan komen op het verlies
harer kostbaarste waarheden. Wat eindelijk de beteekenis van dit standpunt voor het
leven aanging, daar gaf het, (Kuenen kon het niet anders zien,) een' iegelijk volle
vrijheid tot het stellen van den eisch dien hij verkoos, om dan bevrediging daarvan
naar hartelust te … droomen. In 't kort: een mengsel van positivisme en mystiek:
ziedaar wat de geroemde ‘godsdienst zonder metaphysica’ bij nader inzien bleek te
geven. En dat (zoo vroeg het tweede stuk) waartoe? Wat waren Hooykaas' en Van
Hamel's grieven? Hoofdzakelijk dit: dat zij in 's werelds loop vergeefs de blijken
zochten van Gerechtigheid en Liefde! Hoe moest de wereld dan wel zijn, om hunne
eischen te bevredigen? Eene kinderschool, waar prijzen en kastijdingen elk werden
toegemeten naar verdiensten? Het is waar: of deze wereld, die zulk eene school wel
zekerlijk niet is, de denk-
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baar-beste zij? wij weten het niet. Maar dat zij, zoo ze aan dien eisch ging
beantwoorden, de zedelijk-beste allerminst zou wezen, dat weten wij met stelligheid.
Waar bleef de echte deugd, wat werd er van karaktervorming, als iedere goede daad
haar loon, als elke zonde hare straf ontwijfelbaar mocht wachten? Kortom: zoo
ondoeltreffend als hun programma, zoo redeloos noemde Kuenen ook de vermeende
grieve, die de scheurmakers genoopt had het te ontwerpen.
Waarom bij Kuenen's aandeel in dien kamp zoo lang hier stilgestaan? Niet, omdat
daardoor iets is toegevoegd aan zijnen roem als denker of geleerde. Integendeel. Men
zal den schrijver dezer bladen gemis aan eerbied noch overijling mogen ten laste
leggen, wanneer hij zijnen eindindruk met name van den strijd tegen Van Hamel in
dezer voege weêrgeeft, dat Kuenen wel nooit zoo vele moeilijk te verantwoorden
uitspraken voor zijne rekening heeft genomen als hier. De broederkrijg had eene
spanning teweeggebracht, die Kuenen zelfs een oogenblik verflauwen deed in het
beoefenen van de aantrekkelijkste onder al zijne deugden, ridderlijke waardeering
van den tegenstander. Van Hamel's geniaal betoog (zijn antwoord toonde het
zegevierend aan) was hier en daar door zijnen anders steeds zoo edelmoedigen
bestrijder bepaald misduid. En toch: wie zou uit Kuenen's letterkundigen arbeid dit
stuk ooit willen missen? Juist de kennelijke ‘ira’, waarmede het geschreven is, heeft
den steller belet ditmaal zoo volledig schuil te gaan achter de zaken, die hij voordroeg,
als hij dat elders placht te doen. Zijn betoog tintelt daardoor van eene zijner schoonste
gaven, maar die hij anders slechts in het gesproken woord ten toon spreidde: fijnen,
hoog-adellijken humor. Niet licht vindt, uit dat oogpunt, alreeds de aanhef: de reken-
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schap, waarom de schrijver liefst vermijdt zijne weerpartij bij haren naam te noemen,
in eenig ander Nederlandsch strijdschrift eenen waardigen tegenhanger. En, gelijk
het begin, zoo heel het vervolg. Er straalt uit de wijze, waarop hier ‘de positivistische
moderne’ wordt onder handen genomen, van de eerste bladzijde tot de laatste een
vroolijk meerderheidsgevoel, dat, in Kuenen's spreken niets minder dan ongewoon,
in zijne geschriften te zelden aan het licht treedt, om niet eene zeer bijzondere waarde
te doen hechten aan dit ééne, waar het bij uitzondering zoo overvloedig is.
En niettemin - opmerkelijk bewijs voor Kuenen's aanzien en gezag! - in weêrwil
van dien prikkelenden toon, in weêrwil van zoo menige hoogst betwistbare uitspraak,
bereikte zijne deelneming aan den strijd haar rechtstreeksch doel, - de schorsing der
vijandelijkheden, - volkomen. Zij noopte allereerst de naast betrokkene partij, zij
noopte voorts ook de omstanders tot dieper studie, ernstiger overweging der
moeilijkheden, waarop zij hen wees. Zij droeg tot de eindoplossing van het geschil
geen' korrel bij; laat staan dan dat zij die eindoplossing bracht. Wie, trouwens, durft
zelfs thans van zoo iets droomen? Maar zij verschoof de voortzetting van het
twistgeschrijf tot tijd en wijle dat die kon geschieden tusschen mannen van grooter
zaakkennis op dit stuk: - Bruining, Hugenholtz, Rauwenhoff, De Bussy, - en bovenal
op kalmer, rustiger toon. Ook toen, (het ligt menigéén wel versch in het geheugen!)
kwam Kuenen ééns nog in het strijdperk af, om met name tegen De Bussy eene lans
te breken voor zijn, naar geest en hoofdzaak ongewijzigd ‘Monisme’. Maar hoeveel
hartstocht ditmaal, gelijk vroeger, zijne pen bestuurde, de vlam sloeg thans niet uit.
In het woord des zestigers klonk zelfs geen nagalm meer van
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het bruisend vonken spatten, dat in het betoog des vijf en veertigers strijdlustig
zelfvertrouwen had gewerkt.
Zoo was hij in den kring van zijne geestverwante vakgenooten: de eerste onbetwist,
de voorvechter daar, waar verweer naar buiten -, de rustbewaarder, zoo vaak
bevrediging binnen noodig was. Maar zulk een overwicht als in die naaste omgeving
verwierf hij op den duur zich overal, waar hij zich maar vertoonde. Er is onder de
vele goedmoedige trekken van den Nederlandschen volksaard wel geen goedmoediger
dan onze schroom om ooit een' landgenoot hetzij letterkundige, hetzij
wetenschappelijke verdiensten toe te kennen, eenvoudig op het gezag van ons eigen
oordeel. Bescheiden laten wij aan ‘het Buitenland’ de uitspraak. Zijn iemands werken
nooit in Engelsch, Duitsch noch Fransch geprezen of daarin vertaald, dan blijft hem
altijd iets ontbreken. Heeft daarentegen in den vreemde een tijdschrift van gezag
maar ééns uw' lof verkondigd, dan is uwe zaak gezond, … althans op weg om het te
worden. Nu, uit dat oogpunt had, wij merkten het op, Kuenen geen klagen. Zijn ‘
Godsdienst van Israël’ bovenal had zijnen roem verbreid over de wereld, in de eerste
plaats over de landen van het Angelsaksische ras. Daar, bij die natiën met
oud-testamentische overleveringen en voornamen, daar was in de laatste 20 jaren
zijn naam haast spreekwoordelijk geworden. Men moet er Wicksteed zelven op
nalezen, om zich een denkbeeld te vormen van de ge voelens, waarmede de geesten geestdriftvolle ‘Unitarier’, in Kuenen's kleine ontvangkamer binnengelaten, den
voetstap van den hem nog niet van aangezicht bekenden meester beluisterde in den
gang. Doch wellicht spreekt, om de beteekenis van den zegsman, dit staaltje
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nog wat sterker. Wanneer, aan het einde van zijn laatste boek niemand minder dan
James Martineau het toppunt noemen wil van critisch inzicht in oorsprong en
samenstel des Ouden Verbonds, dan vloeit het als van zelf hem uit de pen ‘(to) read
the Hexateuch and the prophets with the eyes of a Kuenen’. En hoe voorts aan de
overzijde des Oceaans door breede scharen over Kuenen werd geoordeeld, daarvan
wist Herman Hugenholtz te spreken, wien, op zijne reis door Noord America, in druk
bezochte ‘meetings’ adressen van dank en van hulde werden aangeboden voor zijn'
beroemden landgenoot.
Dat zulk een wijdvermaarde naam zijn' drager, waar hij kwam, in de oogen zijner
min- of ganschelijk onvermaarde landgenooten van zelf een recht gaf op de
vooraanzitting, wie zal het wraken? Maar wat die aanspraak sterkte tot een
onbetwistbaar recht, dat was nog deze bijkomende bijzonderheid, dat Kuenen, gelijk
tot onderwijzen, zoo ook tot leiding geven scheen geboren. Hij was eene door en
door presidiale natuur; geen redenaar (de tegenstelling, even fijn als juist, is van
Tiele), maar een voortreffelijk spreker. Wie kon zóó eene gedachtenwisseling
samenvatten, zóó in een' oogwenk alle gronden voor zijne zaak bedenken en
groepeeren, zóó - klaar en kort en steeds humaan - de tittels zetten op de i's, uitlichten
uit den woordenstrijd, die het dreigde te verzwelgen, het punt, waarom het te doen
was? Dus stond het dan klaarblijkelijk geschreven, dat Kuenen, waar hij zat in eene
vergadering, welhaast van zelf ook vóórzat. - In '83 zou het Congres van beoefenaars
der Oostersche letteren te Leiden dagen. Dozy, destijds de eerste onzer orientalisten,
die daar den hamer voeren moest, bezweek, toen de vergadering in het gezicht kwam.
Nu werd dat Kuenen's taak, eene dubbel zware, daar nog geen half jaar
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vroeger zich het graf gesloten had boven zijne diep betreurde vrouw. Wat hem ditmaal
de plichtsvervulling kostte? Allicht is Wicksteed de eenige, voor wien hij in een
oogenblik van ongewone vertrouwelijkheid zijn hart op dat punt uitsprak. Maar hoe
hij zijnen plicht volbracht, de samenkomsten leidde met eenen humor en eenen tact,
die machtig tot haar slagen bijdroegen, ja zelfs de feesten nog wist op te luisteren
door schijn van opgeruimdheid en levendige scherts, daarover was maar één
bewonderende stem. - Zes jaren later kwam, door Opzoomer's terugtreden, de
voorzitterstoel ledig te staan in de letterkundige afdeeling der Academie van
wetenschappen. De keus des opvolgers, op wien kon zij beter vallen dan op Kuenen?
Een jaar slechts mocht hij dien zoo hoogst eervollen post bekleeden. Maar weêr: wie,
die hem in dien zetel had gezien, gaf niet getuigenis van zijn beleid ook daar?…
Waartoe nog voortgegaan? Zóó als op het Congres en in de Academie, zóó ging het
in den Protestantenbond, zóó in de vrijzinnige kiesvereeniging te Leiden, ja, waar
niet al? Zelfs was het geenszins ongewoon, dat, als eens hier of daar de hamer in
zeer zwakke handen zich bevond, de onzichtbare leiding, regelmatig, gansch
natuurlijk, te recht kwam in de zijne. Men denke zich (den naam te noemen ware
zonde!) eene hoogst achtbare vergadering, dagend van tijd tot tijd, als onder de oogen
veler voorgangers, in eene vermaarde zaal. Hare inrichting duldt geen gezag, dan
wat door ieder wordt geoefend op zijne beurt, zoodat een onbeholpen ‘regeerder’ er
geene zeldzaamheid behoeft te wezen. En dat, let wel! terwijl de leden, één voor één,
behooren tot de ‘species’ ‘homo sapiens soliloquus’, eene soort, tot vruchtbare
gedachtenwisseling of gemeen overleg maar al te vaak genegen noch bekwaam. Nu
verbeelde zich,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

336
wie er kans toe ziet, de afdwalingen, de misverstanden, de spraakverwarring, waarop
in zulk een lichaam onder zulk een' regel van bestuur, zoodra bij uitzondering eens
eene gewichtige aangelegenheid ter tafel komt, het débat te lichtelijk vastloopt. Niet
vreemd dan waarlijk, dat, waar die vergadering een' Kuenen in haar midden telt,
onwillekeurig, als de kar in het riet zit, zich aller oogen vragend tot hem richten om
het ding weêr in het spoor terug te brengen. En waarlijk: zóó zeer kon, in het lichaam
hier bedoeld, de strijd der meeningen niet zijn in het honderd geloopen, of een keurig
en helder woord uit zijnen mond bracht, naar den regel, alles weêr terecht.
Nog eene andere en niet minder kostbare eigenschap onderscheidde Kuenen,
waardoor hij in den engeren kring van comités, besturen en genootschappen van zelf
eene soortgelijke leiding oefende als in eene talrijke vergadering. Hij was, behalve
leermeester en voorzitter -, ook nog verzorger van nature. Waar, - mocht men later,
als in zijne studentenjaren vragen, - waar haalde deze man den tijd van daan? Hij
had voor ieder ding een uurtje, of een kwartier, al naar het noodig was. Hij toonde
zich ook in het kleinste steeds stiptelijk getrouw. Hij scheen een wandelend
reuzen-memorandum! In het bestuur van het legaat Stolp en van het Haagsch
Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst, in Teyler's Godgeleerd
Genootschap ook, ja, overal, waar hij ééns zitting had genomen, was hij, eigenlijk,
voor zijne medeleden een gevaarlijk man. Zij wisten wel, dat hem niets ontging, dat
hij steeds vroeg genoeg met eene herinnering, een' wenk, eene waarschuwing het
scheepjen in den koers hield, dat, mochten zij al eens wat heenloopen over het
gezamenlijke werk, zijne nauwgezetheid borg bleef voor de uitkomst. En zij rekenden,
zij steunden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

337
op hem. Was in het ‘theologische gezelschap’ de aangewezen spreker buiten staat
het twistgesprek behoorlijk in te leiden, hij ging naar Kuenen, en Kuenen stond
gereed. Wel zelden werd het evangelisch beeld van den man die de eerste is onder
de zijnen overal, eenvoudig door aller dienaar te wezen, vollediger in werkelijkheid
aanschouwd dan in hem, den op alles verdachte.
Hoevele tientallen gewenden zich allengs om steeds bij elke moeitevolle taak, bij
iederen tweesprong, ja, bij het minste hobbelig plekje op den levensweg, het eerst
aan te kloppen bij -, te raadplegen met Kuenen, als hunnen veiligen gids, hun' stok
en stut! Hier denkt men wel vóór anderen aan het drietal trouwe leerlingen, dat, toen
het zich gordde tot het zware werk van eene nieuwe vertaling des ouden testaments,
hem vragen kwam om zijne onmisbare hulp. Aantrekkelijk is het verhaal, door Oort
van dien gezamenlijken arbeid gegeven. Het verzoek was Kuenen niet welkom
geweest; hij keurde het plan goed, maar had zich liever op een' afstand gehouden;
voor andere bezigheden was zijn vrije tijd zoo noodig! Toch gaf hij toe, en, ééns het
besluit genomen, volvoerde hij het, als alles, met voorbeeldige nauwgezetheid.
Ongaarne legde hij zijne meening op; zelfs deed hij, naar den zin der drie vertalers,
dat veel te weinig. Maar hier, als in zijn onderwijs, sprak meest zijne keuze voor zich
zelve; zijn stempel kwam op iedere bladzijde van het werk, schoon hij er nauwelijks
op had gedrukt. ‘Beminnelijke man!’ (zoo mocht wel Oort het relaas van deze dingen
samenvatten). ‘Met zijne oud-leerlingen werkende, speelde hij nooit den meester en
was hij het toch altijd’.
De ervaring, waarvan Oort hier mocht gewagen, een iegelijk, die tot Kuenen om
raad zich wendde, deed op zijne beurt haar op. Een' enkelen keer wellicht mocht
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onbescheiden aandrang zelfs zijne hulpvaardigheid te machtig worden. Voor het
minst, indien de koddige wanhoopskreet hem werkelijk is ontglipt, dien Wicksteed
ergens meêdeelt. ‘Alles goed en wel’, zoo moet het dan uit Kuenen's mond gekomen
zijn, ‘maar het is toch een beetje kras, wanneer een vent, die niets ter wereld ooit om
handen had, mij een vol dagwerk opdraagt voor zijn pleizier, en dan nog het hart
heeft, zich te teekenen: ‘in groote haast, T.T.’!’ Maar nog is het, minst genomen,
twijfelachtig, of hij ten slotte het ‘dagwerk’ niet verricht heeft; en, wat daarvan ook
zij, die opwelling van wrevel staat alleen. De oud-discipel, die hem raad kwam
vragen, de jongere ambtgenoot, die hem zijne moeiten en zijne twijfelingen beleed,
wie onder hen vond ooit hem ongeduldig, of zelfs maar eenigszins gehaast? Daar
zat hij in de breede, lichte bovenvoorkamer aan de Haarlemmerstraat, meest
weggedoken, voor den binnentredende onzichtbaar, achter de zeer hooge,
monumentale schrijftafel. Maar spoedig kwam hij voor den dag in zijnen grijzen
‘chambercloak’ en met den Gouwenaar in de hand, om tegenover u zich neer te zetten
op zijn' gemakkelijken stoel tusschen de kachelnis en het raam. En dan, hoe
menigmaal deed u zijne ongeveinsde belangstelling de kostbaarheid vergeten der
minuten, die gij daar wellicht bezig waart te ontrooven aan zijn' tijd! Gelukkige,
nimmer te vergeten kwartiertjes, halve uren soms, daar in zijn bijzijn doorgebracht
naast de eenvoudige kolomkachel, momenten, wier heugenis een' zoon van het
nuchtere Albion den uitroep ontlokte, dat ‘zijn gelaat was als eene zegening’!
De schets van Kuenen's plaats in de wereld tijdens de middaghoogte van zijn' roem
ware onvolledig zonder een' laatsten trek, waarop, onder de beschrijvers van
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zijn leven, nog enkel Tiele de aandacht heeft gevestigd: zijne bekendheid bij de kleine
burgerij. Te Leiden wist ieder, wie ‘Professor Kuenen’ was, en elk had wat van hem
te vertellen. Er had zich onder het volk eene zekere legende gevormd van zijne
wondere gaven, en zijn' roem, over de wereld verspreid. Wie, als student op den
verjaardag zijner hospita zich neêrzette in den kring harer betrekkingen, hij kon er
wel op rekenen, dat, als, beleefdheidshalve, ‘het academie’ werd ter sprake gebracht,
Professor Kuenen en zijne ‘knaphandigheid in het boeken maken’ het voorwerp
blijken zou van aller hoogste lofprijzing. ‘Men moet’, zegt Tiele, en hij heeft gelijk,
‘men moet, om een tweede voorbeeld van een' man der wetenschap in de oude
academiestad te vinden, wien zulk eene populariteit beschoren was, teruggaan tot
Van der Palm’. Hoe mocht hij daaraan zijn gekomen? Als academisch prediker zeker
niet. Het is waar: aan het voorbereiden zijner leerredenen besteedde hij de grootste
-, bijna te groote zorg. Een zijner oudste vrienden, bij wien hij 's zomers meest een
poosje buiten kwam, gaf het zelfs op, hem om het waarnemen van eene beurt te
vragen. ‘ Kuenen te zien zwoegen op Zaterdag en op Zondagmorgen’, zoo luidde de
verklaring, ‘dat was te veel. Dan liever nog een eigen preêk gemaakt’! En toch, ten
spijt van al die moeite, zijne kanselwoorden pakten niet. Hier was steeds Rauwenhoff,
zijn schoolmakker en ambtgenoot, de meerdere. Neen, wat die volksgril het best
verklaart, het is, behalve Kuenen's in het oog vallende gestalte, dezelfde
alomtegenwoordigheid, zoo men dat woord mag noemen, die boven werd geschetst
als zijne sprekendste eigenschap. ‘Een kamergeleerde, groot onder de grootsten! En
toch dagelijks op straat, des Zondags regelmatig in de kerk, op geene vergade-
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ring van gewicht, hoe rookerig, hoe benauwd, ontbrekende. En altijd zoo eenvoudig,
mild, gewoon’! Is het wonder dat die man bij klein en groot als de incarnatie gold
der hoogeschool?
Al heeft Kuenen haast tot zijn zestigste jaar het gevoel van ziek zijn nagenoeg niet
gekend, sterk was hij nooit geweest. Ook begon zijn uiterlijk, bijna angstwekkend
vroeg, de teekenen te vertoonen des naderenden ouderdoms. Toen, na zijn jubelfeest
in 78, de doodsengel kwam zweven boven het huis, werd Kuenen een grijsaard, eer
een ‘lustrum’ om was. Maar, nam al het lichaam af, de geest bleef de oude. Een
voorrecht, waarvoor Kuenen diep besefte nooit dankbaar genoeg te kunnen zijn. Wat
kon hij soms, in een dier zeldzame oogenblikken, als hij zich eens liet gaan, dat
machtig hoofd met zekere teedere gemeenzaamheid betitelen, gelijk een diep
erkentelijk patroon het zijn' jarenlang getrouwen meesterknecht zou doen! Nog hoort
de schrijver dezer bladen van Kuenen's lippen dien teekenenden uitroep ten dage dat
hen reeds de doodsche loodkleur overtogen had: ‘o ja, mijn kop! Was alles maar als
hij, dan had ik nog wel jaren vóór mij’. Hij waardeerde dan ook dien kostbaren knecht
te hoog, dan dat, zelfs na het voltooien zijner hoofdwerken, ooit de gedachte opkwam
aan non activiteits-pensioen. De zwaarste slag, die hem kon treffen, viel; maar wat
bij duizend anderen de pen voor goed zou hebben doen neêrglijden uit de verslapte
hand, hem werd het een prikkel om in nieuwen reuzenarbeid vertroosting, steun te
zoeken. Het ‘ Historisch-kritisch onderzoek’ was spoedig na de eerste uitgaaf
begonnen te verouderen. Meer dan één ander had de schrijver zelf door rusteloos
voortgezetten arbeid het zijne daaraan
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toegebracht. Eene omwerking was noodig. Zij werd met kracht ter hand genomen,
en ook van lieverlede uitgevoerd. Voor wie het bewijs nog noodig hebben mocht dat
de oude Kuenen in werkkracht en in denkvermogen voor den jongere niet behoefde
uit den weg te gaan, hier werd het geleverd. De inleidingswetenschap was niet slechts
krachtig voortgeschreden; zij had het getal harer beoefenaars ook minstens zien
verdubbelen. Het ééne handboek volgde op het andere; bijzondere studiën stapelden
zich op; in aangrenzende velden van wetenschappelijk onderzoek werd telkens nieuwe
bouwstof uitgedolven. Geen nood! Over het verbreede studievak bleef Kuenen
meester, gelijk hij het eertijds over het engere was geweest. Naarmate de arbeid
vorderde en zijne vrucht in het licht kwam, bleek ook te meer naar het éénstemmig
oordeel der deskundigen, dat zij in volledigheid en in rechtmatige aanspraak op
vertrouwen voor de eerste uitgave althans niet onderdeed.
Inmiddels daalde de avond. Langer en donkerder werden de schaduwen. Aan
Kuenen's zijde zonk de ééne getrouwe na den anderen neêr. Op de echtgenoote
volgde, 2 jaren later, de leermeester: Scholten. Toen, na één jaar, de zuster, ‘Tante
Dien’, onmisbaarder, sinds zij alleen aan tafel voorzat, dan ooit in vroeger dagen.
Weder een jaar of drie; daar ontviel hem plotseling in den vreemde Rauwenhoff,
onder zijne ambtgenooten de oudste vriend. Nog was hij ver van éénzaam. Zijne
dochters en zijne zonen groeiden op; en naar gelang nu deze dan weêr gene volwassen
werd, schonk het verkeer met die zelfstandige geesten hem in zijne vrije uren eene
verpoozing, die zijner stellig niet onwaardig was. Toch, wie vindt in zijn kroost dat
alles weêr, wat hij in ouderen, vrienden, leermeesters, wat hij vooral in eene begaafde
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vrouw verloor? Het ging hem, zooals zijn meest geliefde dichter had gezongen in
die beroemde verzen, die al tijdens hare laatste levensjaren zulk eene weemoedige
bekoring voor hem hadden bezeten:
‘Time but the impression stronger makes,
As streams their channels deeper wear.’

In werken, dubbel werken moest, hij voelde het, zoo mogelijk zijn steun worden
gezocht. De herziening van het ‘Historisch-critisch onderzoek’ vorderde zoo
voorspoedig, dat alreeds in gedachten ‘de Godsdienst van Israël’ eenen soortgelijken
herbouw onderging,… als ééns maar het eerste werk zou zijn voltooid!
Daar kwam in het laatst van 87 eene pijnlijk-lastige kwaal die stoute droomen
storen. De geneesheeren schudden met bedenking het hoofd, en achtten eene hoogst
gevaarlijke operatie noodig. Een drietal der getrouwste vrienden werd geraadpleegd;
zij verklaarden achterna zeer diep te zijn getroffen door den toon van kalmte en vrede,
waarop de zieke die vraag van eigen dood of leven hun had gesteld. De slotsom was,
dat de operatie niet zou doorgaan, en … de kwaal week zonder haar, in schijn althans.
Na weinige weken had Kuenen eene mate van arbeidskracht herwonnen, waarmede
het middelslag zich al zeer tevreden mocht hebben betoond. Drie jaren, ruim, verliepen
als van ouds. Het was, zoo kon men hopen, slechts eene waarschuwing geweest, een
wenk, dien, trouwens, Kuenen zich ten nutte had gemaakt, door voortaan tot zijn
werk zich te bepalen, en zijne hand terug te nemen uit alles, wat dááraan hem onttrok.
Wat werd er onder zijne vrienden al gemeesmuild over ‘de faculteit’, die het moest
aanzien, hoe Kuenen was genezen ook zonder haar verlof! Het voorwerp van dien
spot wist beter; het wist, dat de vol-
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trekking van het doodvonnis alleen was uitgesteld, … niet ééns voor langen tijd. Zoo
brak in 91 het voorjaar aan. Het bracht Kuenen een' laatsten glimlach van het lot,
maar een' der zoetste, die hem ooit waren geschonken. Aan zijnen oudsten zoon, zijn
evenbeeld, werd op den jaardag der ‘Alma Mater’ de gouden eerepenning toegezegd,
dien hem, wegens zijne antwoord op eene prijsvraag, de faculteit der wis- en
natuurkunde had waardig gekeurd. Toen kwam, haast te gelijkertijd, het begin van
het einde. Als een' anderen Diagoras, klonk Kuenen uit de lofspraak op zijn' zoon
zijne eigen doodsmare tegen. Den ganschen zomer door verminderde hij zichtbaar.
Het verblijf in Gelderland, waar hij in Hoekstra's grastvrij huis en daarna bij zijn'
trouwen schoolmakker, den Utrechtschen Rauwenhoff, eenigen tijd vertoefde, deed
niet, zooals anders, hem goed. Na de vacantie werd het werk weêr opgevat, maar de
colleges moesten al spoedig worden gestaakt. ‘Naar de examens’ (zoo verhaalt, als
ooggetuige, Tiele) ‘sleepte hij zich nog voort, in weêrwil van het verzet zijner
vrienden; het was, meende hij, voor den examinandus aangenamer en gemakkelijker,
zoo hij, die hem het vak gedoceerd had, hem zelf ondervroeg’. Doch ook die korte
samenspreking was nog te veel; gelijk al het andere, moest deze taak weêr worden
opgegeven. Onverzwakt van hoofd, maar zonder kracht tot werken, bracht hij voortaan
in ledigheid de lange dagen op zijne kamer door, te midden van den arbeid, die hem
lief was, die door geen' ander zoo kon worden afgedaan als door hem, door
hem-alleen. Een geketende titan, machteloos starend op de onvoltooide gewrochten
zijner hand! De geneesheeren, die een zeer langdurig en zeer pijnlijk ziekbed duchtten,
waren huiverig om hem of een der zijnen in hunne vreezen in te
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wijden; zij spraken nog van eene hoop, die zij voor zich reeds hadden verloren. Maar
wie ook, onder zijne bezoekers, hem en zich zelven zocht te paaien met die
bemoedigende woorden, hij vleide zich geen oogenblik. ‘Zij mogen zeggen’, sprak
hij, ‘wat zij willen, het is met mij gedaan, en spoedig ook’. Tegen het einde van
slachtmaand kwam over zijn gelaat en zijne handen eene merkbare, onheilspellende
verandering: de frissche vleeschkleur week op éénmaal voor dien tint van vuil-geel
was, die de ziel vervult met ontzetting, wáár hij de kaken verft van gade, kroost of
vrienden. Toch scheen de afloop nog betrekkelijk verre, zelfs greep de zieke alweder
nu en dan naar eene nieuw verschenen bijdrage tot den opbouw zijner wetenschap.
Een van de laatste boeken, die zijne moede hand bij tusschenpoozen opnam, was een
proefschrift over den profeet Micha, niet lang te voren in Amsterdam verdedigd; hij
prees het vernuft des schrijvers, al kon hij geen' vrede hebben met de slotsommen.
Doch de dood loerde reeds aan de deur. Op den middag van den 10en December, na
een' goeden nacht en een' rustigen morgen, kwam een geweldige aanval van koorts
de laatste krachten sloopen. Voor het hevig en langdurig lichaamslijden, dat de
deskundigen reden hadden te vreezen, bewaarde hem een snel en pijnloos einde.
Vier dagen later werd zijn lijk grafwaarts gedragen op het kerkhof achter aan de
Groenesteeg. Schouder aan schouder, wel tien rijen diep, verdrongen zich vrienden
en vereerders, tijdgenooten en leerlingen rondom de geopende groeve. Wat zonk met
hem al in die groeve weg! Een vader uit duizenden; een leermeester, als weinigen;
een held der wetenschap van zeldzame gaven en onverdachten roem; ‘eene veiligheid’,
gelijk zijn leerling, de Rector Magnificus Oort, het even kernachtig als waar
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uitdrukte, ‘eene veiligheid’ welhaast voor allen die daar stonden. Benijdenswaardig,
wie zóó wordt betreurd! ‘His life’, die slotsom mocht met reden Wicksteed trekken,
‘his life, in spite of sorrows and disappointments, had been not only widely and
deeply beneficent, but singularly happy, singularly peaceful, singularly successful
and honoured. Take it for all in all, it would be hard to find a life richer in the things,
for which wise men pray’.
Zal thans ten slotte eene poging worden gedaan om de sprekendste wezenstrekken
van dezen onvergetelijken doode nog kortelijk in het licht te stellen, dan verwondere
het niemand, dat in een gedenkschrift, voor letterkundigen bestemd, een begin wordt
gemaakt met Kuenen's gaven als stylist. Het ligt voor de hand, hem onder dat oogpunt
te vergelijken met tijdgenooten, die in dezelfde vakken van onderzoek vooral als
schrijvers hebben geschitterd: den Franschman Renan, de Duitschers Reusz en
Wellhausen, den Brit James Martineau. Eene vergelijking, die aanvankelijk niet
gunstig voor Kuenen uitvalt. Van al de eigenschappen, die den genoemden, één voor
één, eene plaats verzekeren onder de meesters van het wetenschappelijk proza, was
niet eene enkele in ongewone mate Kuenen's deel. Met het werk van Renan kan het
zijne noch in rijkdom van week-omlijnde landschapschilderingen, noch in vernuftige
vergelijkingen, noch, over het algemeen, in bevalligheid van taal zich meten. Geen
zweem bij hem ook van dien oolijk-lossen toon, waarop de oude Reusz,
goedmoedig-plaagziek, zoo gaarne zijne vakgenooten in het ootje nam. Eene baldadige
genialiteit, eene soms aan Burke herinnerende zeggings-
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kracht, als in de forsche zinnen, die Wellhausen zoo schijnbaar achteloos op het
papier werpt, moet men bij Kuenen evenmin gaan zoeken. Noch het magistrale proza
van James Martineau, stijlvol gebeeldhouwd als eene cathedraal, breed nedergolvend
als in orgeltonen. Naast al die schitterende kunstvaardigheden blinkt Kuenen's stijl
in veel bescheidener glans alleen door burgerlijke deugden uit; zij daar ook al geen
zwier, er is toch zuiverheid; ontbreke de glimlach, stijven dwang vindt men er nergens;
gespierdheid komt hij zoo nabij, als de uiterste précisie het doen kan; aangrijpend
moge zijne taal maar zelden wezen, volkomen stijlloos is zij nooit. Kortom: de
schrijftrant van Kuenen was in de hoogste mate als de man zelf: juist, ongezocht,
duidelijk, sober. En toch: wie ook maar één van zijne werken had gelezen, zou het
terstond gevoelen: met die catalogus van deugden is het signalement niet compleet.
Eene enkele hoedanigheid hoort nog daarbij, die juist den trant van Kuenen doet
herkennen onder het geschrijf van duizend anderen. Het is, om het met een enkel
woord te noemen, een echt-Socratisch gevoel van doorloopende rekenplichtigheid,
dat blijkbaar nooit den schrijver heeft verlaten. Van een bekend hoogleeraar in de
heelkunde wordt door zijne leerlingen verhaald, dat hij, ook zelfs voor de geringste
kleinigheid, het opereer-mes niet in het vleesch zet, dan na vooraf zijnen helpers
over hetgeen hij doen zal een kort college te hebben gegeven. Dat gaat dan verder
tot het eind zoo voort; niet één verrichting, of zij is te voren aangekondigd en
verklaard. Waarom? Geenszins tot nut en leering voor de helpers; neen: enkel om
zichzelf den waarborg te verschaffen, dat niets werktuiglijk en achteloos geschiede,
dat elke handgreep eerst bedacht en gerechtvaardigd zij. Nu dan: aan de methode
van dien
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chirurg herinnert Kuenen's schrijfwijze. Door al zijne betoogen heen loopt een
onafgebroken draad van verantwoording, waarom hij telkens deze richting kiest en
niet die andere. Vormelijk, beleefdheidshalve, voor den lezer afgelegd, wordt
inderdaad die rekenschap door hem in hoofdzaak aan zich zelven gegeven. Niet
slechts wil hij geene schrede voorwaarts gaan, dan nadat ze eerst is gerechtvaardigd;
hij laat ook geenen vijand in den rug, geen mogelijk misverstand bestaan, geene
denkbare tegenwerping onbeantwoord. Het ‘laat ons bedachtzaam zijn’, dat ergens
in zijn ‘ Godsdienst van Israël’ bij zulk eene zelfcritiek hem uit de pen vloeide, zou
men, als zijne wetenschappelijke lijfspreuk, kunnen stellen tegenover het ‘mij
mishaagt’ van zijnen leermeester. Zoozeer was hem die gewoonte tot eene tweede
natuur geworden, dat zij zelfs telkens voor den dag kwam in het dagelijksch gesprek:
wie hem in zijne geschriften onvermoeid zich zelven zien hernemen, verduidelijken,
tot de orde roepen, het reeds glashelder gezegde nog even vrijwaren tegen eene
onderstelbare misvatting, die hooren - weemoedige gedachtenschakeling! - die hooren
uit zúlke plaatsen-bovenal zijne eigen zachte stem opnieuw hun tegenklinken.
Ontegenzeglijk is er in die schrijfwijze iets, wat vermoeit, ja, haast ontstemt. Op eene
andere manier dan door Renan voelt zich de lezer toch ook door Kuenen behandelen
als een kind. Men wil niet altijd zoo bij een handje worden genomen. Dan liever nog
maar zoet gehouden met het letterkunstig suikergoed van ‘le doux Ernest’! Zou
Kuenen van die dingen niets bedacht hebben? Hij had, als weinigen, dat maatgevoel,
dat een open oog geeft voor het belachelijke in elke overdrijving, of tekortkoming.
Ook was hij, bij het gezellig onderhoud, aan tafel, op vergaderingen niet het minst,
gevat, vol fijn vernuft,
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in waarlijk zeldzame mate. Zoo hij dan, ondanks dat, geen sprankje van die gave liet
tintelen in zijn' wetenschappelijken arbeid, zoo hij daar zelfs niet opzag tegen de
manieren eener nederbuigende schoolschheid, het kan slechts zijn geschied, wijl hij
niet anders wilde. Zijn werk moest zakelijk zijn: dat was zijn streven, het éénige. Elk
bloemeken van geest, dat aan de zakelijke waardij des boeks de opmerkzaamheid
onttrok van zijne lezers, scheen Kuenen uit den booze. Hoe rijk aan humor hij mocht
zijn, hij wilde het niet doen blijken in zijnen arbeid, wijl zulk een toegift, de vraag
naar het waarheidsgehalte terugdringend, beneden hem zou zijn geweest.
Dat brengt onwillekeurig de gedachten van den stijl op den man, op de gaven van
zijn' geest en van zijn hart, in één woord: op zijn karakter. Over de zonderlinge
heiligensprookjes, welke dienaangaande in omloop waren, hebben Tiele en Wicksteed
reeds naar behooren recht gedaan. De roep eener haast onnoozele nederigheid, dien
Kuenen's fijngevoelige afschuw van wierookwalmen hem verworven had, werd, hard
maar waar, door Wicksteed uitgemaakt voor eene verongelijking. Men mag echter
nog verder gaan. Men mag, zonder vrees voor den schijn van paradoxen-zucht, gerust
beweren, dat, voorzoover het vrijstaat in een zoo rijk en teeder samenstel als het
gemoedsleven van dezen man, te zoeken naar ‘het leidende motief’, bij hem, die
groote springveer niet te vinden is in eene, zielkundig-onmogelijke, bescheidenheid,
maar veeleer in haar tegendeel; een zelfgevoel van ongewone hoogte, doch daarbij
van zeldzaam edel, fijn gehalte.
Kuenen ‘gevoelde zich’. Dat hij het reeds deed in zijne jeugd, één welgestaafde
trek staat daarvoor borg. Het gebeurde wel eens, dat de jongens Rauwenhoff een
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moederlijk verbod weêr poogden te doen intrekken met een beroep op het voorbeeld
van ‘Bram Kuenen’, wien zijne moeder hetzelfde had vergund; maar onveranderlijk
klonk dan het profetische bescheid hun tegen: ‘dat is geene vergelijking; Kuenen is
Kuenen’. Natuurlijk kwam die hinderlijke dooddoener ter oore van den vriend, die
daarin slechts een onderscheidend compliment kon vinden. Hij achtte het woord zoo
weinig ongepast, dat hij zijn zegel eraan hechtte. Zoo vaak, bij volgende gelegenheden,
zijne meerderheid weêr duidelijk was gebleken, en anderen zich verbaasd daarover
toonden, zei Kuenen, glimlachend, als om de natuurlijkste zaak der wereld: ‘Nu ja,
wat zou dat? Het kan eenmaal niet anders. Kuenen is Kuenen’.
Hoe zou hij dat gevoel ook niet hebben gehad? Men is geene hooge uitzondering,
of men bemerkt het. En zijn vermogen om kennis in zich op te nemen en te bewaren
was inderdaad, zijn leven lang, haast ongeëvenaard. Zelfs buiten zijn eigenlijk vak
wekte de omvang en de zekerheid van zijn weten altijd op nieuw verbazing. Wandeldet
ge met hem door den academietuin, ge ontdektet, soms bij toeval, hoe vele
geneeskrachtige planten hem bij name bekend waren. Dat dagteekende nog van zijnen
jongenstijd in de apotheek! Zoo, toonde hij ook, bij het beschrijven der handschriften
van Arabische wiskunstenaars, eene kennis van hun vak, die zelfs deskundigen
versteld deed staan. Wie zich de weelde veroorloofde, in zijne tegenwoordigheid
een' toevallig onthouden versregel van dezen of genen latijnschen dichter aan te
halen, hoorde hem licht die aanhaling een tiental verzen nog vervolgen. Ja, het
gebeurde eens in een' gezelligen kring van vakgenooten, dat een der aanwezigen, die
hem, naar aanleiding van het gesprek, opmerk-
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zaam maakte op Kant's ‘Kritik der Urtheilskraft’, werd overbluft met de vermelding
uit het hoofd van het cijfer der bladzijde, waar, in de uitgave van Hartenstein, de
bedoelde ‘passus’ was te vinden. Nu denke men zich in de plaats van zulk een' rijk
begaafde. Men overwege daarbij vooral, dat, Kuenen, wáár hij kwam, de meeste wás
niet enkel, maar ook als zoodanig erkend werd. Mocht ze al niet waar zijn, goed
gevonden was zij zeker, de anecdote van dien onbekende, die Kuenen ontmoette bij
een' derde aan tafel, en na den eten hém bedankte voor zijne vriendelijke ontvangst!
Welke psychologie is dat dan, die ons poogt diets te maken, dat zulk een man, terwijl
hij zoo het leven doorging, gering dacht van zich zelven?
Gelijk zoo velen die inderdaad ‘zich voelen’, zoo was ook Kuenen steeds zich
zelven genoeg. Deze man, die de vertrouweling was van tientallen, betoonde
zijnerzijds met niemand zich vertrouwelijk. De biechtvader zijner vrienden ging zelf
bij niemand ter biecht. En hierbij is geen sprake van eene natuurlijke zelfvergetelheid,
een stil zijn over het eigen ik, omdat men in het geheel niet er aan denkt. Kuenen's
zwijgen, in dezen, was verzwijgen, was geslotenheid. Niet, - het spreekt van zelf, die van den kregelen argwaan, het tegenbeeld van al wat mild is en gemoedelijk en
rondborstig; maar de geslotenheid van fieren trots, aan niets zoo vreemd zich voelend
als aan de zenuwzwakke mededeelzaamheid dezer dagen, die brandt om heel het
binnenste naar buiten te keeren voor iedere verwante ziel, zij het slechts eene kennis
van het laatste halve uur. Trouwens: waarom zou hij, - de Hooge Raad in zijnen
kring, - met de eigen moeiten en bezwaren weêr tot een' ander zijn gegaan? Van het
opperste gerecht is geen beroep; het revideert alleen, des noods, zich zelf.
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Zeker: hij was de eenvoud, de mildheid in eigen persoon; nooit liet hij op zijn' roem
zich het minste voorstaan, noch drukte hij een' kleinere door zijne meerderheid ter
neêr. Als, aan den avond van zijn jubilé, de maat eener gepaste hulde niet langer
werd betracht, en een volijverig vereerder hem ‘driewerf groot’ verklaarde, gaf hij
zijn' weêrzin over dat bedrijf zoo duidelijk te kennen, als zulk een fijn, wellevend
gastheer het doen kon. ‘Ik ben blij’, zoo sprak hij toen met zijn' verstandigen glimlach,
‘dat nog dit laatste woord gesproken is. Want nu begint de lof zich zelven te
weêrleggen, en zal het er wel meê uit zijn’. Wie voorts, die ooit onder zijne handen
was, vergeet zijne mildheid op het examen? Gij wist het antwoord niet. Hij poogde
u er op te brengen. Hij gaf het u in den mond, ten deele, … half, … geheel. En als
gij achterna met zijn bescheid uwe instemming betuigdet, dan klonk het nog
bemoedigend van zijn lippen ‘zeer goed!’, als ware het door hem gesprokene juist
zoo door u gezegd. Maar wat bewijst dat alles? Zijn niet pedanterie en ijdelheid ten
slotte steeds onwillige confessies, dat men toch eigenlijk zich minder groot gevoelt
dan men zou willen schijnen? En wegens het ontbreken van die kwalen zou men aan
Kuenen toedichten een zwak gevoel voor zijne eigene waarde!
Integendeel, het geheim dier dusgenaamde nederigheid ligt hier: hoe hooger het
bewustzijn van zijne kracht, te hooger, reiner ook het wit, waarop hij doelde. Hij
‘achtte’ (om Schiller's woorden te gebruiken) hij ‘achtte zich niet te gering’, ‘die
Hand nach einer Königskrone zu erheben’. Die koningskroon, zij was niets meer of
minder dan het bewustzijn, door zijnen arbeid iets tot stand te kunnen brengen, dat
blijvend meêtelde in den ontwikkelingsgang van ons geslacht. Daartoe gevoelde hij
(alleen
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een' koninklijken geest is dat gevoel beschoren) zich zelf geroepen en bekwaam.
Naast die voldoening mocht de lof van menschen, de vloed van onderscheidende
eerbewijzen, de wellust ook van machtsoefening in groote en kleine kringen, kortom:
al wat den min begaafde streelt, hem niet volstrektelijk ongevallig wezen; wat waren
al die dingen in het eind, zoo men ze vergeleek met haar? Van daar dan ook geheel
die reeks van ‘wetenschappelijke deugden’, die men niet moede werd in hem te
loven; die ‘rechterlijke gaven’ bovenal: zijne rust, zijne hooge onpartijdigheid, zijn
nauw geweten, zijn geduld. Maar van daar tevens zekere schakeeringen in zijn gedrag,
die zelfs zijne beste vrienden soms misduidden, om ze te misprijzen daarna.
Men sprak wel eens op wreveligen toon van zijne ‘voorzichtigheid’. Hij hield, zoo
heette het, te veel een' iegelijk te vriend. Niet vaak genoeg begaf hij zich naar voren
in het gedrang. Waarom koos hij in meer dan één geding niet flink partij? Waartoe
die slagen om den arm, die ‘maar’ 'en en die ‘mits’ 'en? Het zou gemakkelijk zijn,
dat veel gehoord verwijt met een beroep op feiten te weêrleggen; des te gemakkelijker,
sinds, strikt genomen, reeds een enkel staaltje van moedige strijdbaarheid, zooals,
bijvoorbeeld, ‘het Goed Recht der Modernen’, volstaat om heel de klacht te
ontzenuwen. Doch hale men de zaak wat dieper op. ‘Is het denkbaar’, zulk eene
wedervraag mocht wel eens zijn gesteld, ‘is het denkbaar, dat een man, wiens kracht,
zijn leven lang, lag in zijne onpartijdigheid, zijn louter zakelijk wikken en wegen,
zijnen afkeer van alle aanzien des persoons, is het denkbaar dat die man, te midden
van het strijdgedruisch zijns tijds, den schijn van overgroote omzichtigheid kon zijn
ontgaan tot het einde
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‘toe, in de oogen der betrokkene partijen?’ Zoo dat niet denkbaar, zoo het onmogelijk
is, dan lette men eens op, van wie, in welke omstandigheden, de klachten, als daar
juist beschreven, kwamen; misschien werpt dat op hare waarde een eigenaardig licht.
Men glimlachte ook somtijds om zijne ‘behoudzucht’. Het is waar: wanneer hij
van den inhoud zijner mars zoo dit of dat ontpakte, dan scheen wel menig stuk het
jongere Holland duf genoeg. Dus dreef hij, onder andere, de hardleerschheid zoo
ver, dat hij tot aan zijn' dood de ontkentenis van aanwijsbare doelbeooging in de
wordingshistorie der levende natuur eene ongerijmdheid achtte. Zoo ook deed hem
nog in zijne laatste levensjaren zelfs schuchter ingekleede twijfel aan het ‘hiernamaals’
in het werk eens geestverwants oprechtelijk leed. En welke aanwezige (om met dat
staaltje te besluiten) vergeet, uit zijn advies op eene der laatste door hem bijgewoonde
vergaderingen van ‘Modernen’, dat snijdende protest: ‘Wij hebben uw Mahâbhârata
niet van noode. Ons blijft het Evangelie vooreerst nog genoeg’? Ja waarlijk, het
schortte zekeren lieden niet aan grond voor hun gejammer, dat deze man ‘niet meêging
met zijnen tijd’! Maar wat wil men? Er is eenmaal verscheidenheid van gaven. Een
man van Kuenen's zelfgevoel, en … zulk een meêlooper, als men betreurde niet in
hem te vinden, zij zijn en blijven eeuwig twee. Om zich te gaan aanstellen als een
modegek in geestelijke dingen, om blindelings te volgen elken nieuwen wind van
meening, liefst met de stelligst mogelijke verloochening der zekerheid van gisteren,
..had Kuenen eenvoudig alles moeten prijs geven, waardoor hij Kuenen was: zijne
behoedzaamheid, zijn geduld, zijnen eerbied jegens argumenten en jegens argumenten
alleen, bovenal die achting voor zich zelven, die immers kort-
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weg moet verbieden, de overtuiging van tot heden zoo broos te achten, dat men haar
wegwerpt op de eerste sommatie van Jan Rap. Indien, o gij verlichte koppen, indien
Kuenen meer dan gij geneigd was om te behouden, - onder verbetering altijd! - wat
hij had, kan het ook geweest zijn, wijl door hem het zijne verworven was langs wegen
van wel wat ernstiger gepeins en harder arbeid, dan waarop gij het uwe ontvingt?
Één feit vooral is er in Kuenen's leven, dat boven deze en dergelijke klachten hem
torenhoog verheft. Het is zijne nobele zelfverloochening in de geheele zaak der
dusgenaamde ‘hypothese’-Graf. Reeds eerder werd het opgemerkt: in het stuk,
waarmede Graf zeer kort vóór zijnen dood aan zijne vondst hare eindgedaante gaf,
verzuimde hij er melding van te maken, dat hij de laatste wijziging aan Kuenen
dankte. Het deel, dat dezen in de groote ontdekking toekwam, bleef daardoor voor
de meesten een geheim. Men sprak maar altijd van de hypothese-Graf, ofschoon zij,
rechtens, ook naar Kuenen moest zijn genoemd. Hoe menigéén, zelfs onder de
vermaardsten, zou daarin overvloedige stof gevonden hebben voor een verbitterd
prioriteits-geding! Niet alzoo Kuenen. Toen hij, vier jaren na Graf's overlijden, in
een tijdschriftartikel deze dingen even moest ophalen, verkleinde hij met zichtbare
zorg de rol, door hem daarbij gespeeld. Ja, als, weêr 20 jaar daarna, een zoon van
Graf door Wellhausen's bemiddeling aan Kuenen het bewijsstuk zendt, opdat
daarmede deze zijn recht waar make op het vaderschap der vondst, dan weigert
Kuenen kort en goed die personeele vraag ter spraak te brengen. Zulk eene daad (
Tiele schreef het zoo terecht) teekent den man. Zij herinnert aan de grootsche
anonymiteit der middeleeuwsche kerkebouwers, die hierom juist het hoogste mochten
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scheppen, dewijl zij het deden uit louteren scheppingsdrang, om te verheerlijken,
niet hunnen eigen naam, maar steeds den Naam des Heeren. Van hun geslacht was
Kuenen. Tot den schat van ons menschelijk weten, dank zij een leven van arbeid,
zijn penningske te hebben mogen bijdragen, die eer was al wat hij verlangde. Zijn'
naam op dien penning te krassen, wat scheen het hem onwaardig en klein! Het woord,
waarin die oudere vriendin haren eerbied voor den jongen Kuenen uitsprak, mocht
wel, als leuze van geheel zijn leven, gebeiteld worden op zijne zerk. Ja, zeker: voor
dezen man, die zich zelven goed genoeg wist om met al wat hij was en vermocht te
zoeken, te graven naar waarheid, voor hem was ook niets goed genoeg, noch titels,
noch kruisen, noch glorie, niets, dan wederom de schat, dien hij zocht: de waarheid,
de waarheid-alleen.
W. VAN DER VLUGT.
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Werken van Abraham Kuenen.
10 September 1828-10 December 1891.
(Door de goedheid van Dr. W.C. van Manen ben ik in staat gesteld, gebruik te maken
van de zeer volledige lijst, die hij, op het verzoek van Wicksteed, heeft samengesteld
voor ‘the Jewish Quarterly Review’ (nummer van April 1892). Ik breng hem daarvoor
openlijk mijnen dank. W.V.)

I. Afzonderlijke uitgaven.
Oratio de Socrate, cive praestantissimo, quam a se ipso compositam habuit A. Kuenen.
A.d. XXIII Jun: A. MDCCCXLVI. Harlemi. In Aede Ecclesiae Valdensis.
Specimen theologicŭm, continens Geneseos libri capita XXXIV priora ex Arab.
Pentateuchi Samaritani versione nunc primŭm edita cŭm prolegomenis. Lugd. Bat.
1851.
Specīmen e literis Orientalibŭs, exhibens librŭm Geneseos, sec. Arabicam
Pentateuchi Samaritani versionem ab Abu-Saido conscriptam. Ex tribus Codicibus.
Lugd. Bat. 1851.
Oratio de accurato antiquitatis Hebraïcae studio Theologo Christiano magnopere
commendando. L.B. apud P. Engels 1853.
Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani versionem ab
Abu-Saïdo conscriptam. Ex tribus Codicibus. L.B. 1854.
Criticae et hermeneuticae librorŭm N. Foederis lineamenta. L.B. ap. P. Engels.
1856.
Critices et hermeneutices libr. N.F. lin. Ed. altera. 1859.
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Leerrede over Lukas XII. 42-44. Uitgesproken te Leiden, 15 Jan. 1860, na het
overlijden van den hoogleeraar Dr. N.C. Kist. Leiden, P. Engels, 1860.
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Noŭm Testamentŭm ad fidem Codicis Vaticani ediderunt
A. Kuenen et C.G. Cobet. Lugd. Bat. E.J. Brill. 1860.
Bij het graf van den hoogleeraar T.W.J. Juynboll. 20 Sept. 1861.
Historisch-kritisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken
des Ouden Verbonds. I. Het ontstaan van de historische boeken des Ouden Verbonds.
Leiden. P. Engels. 1861.
Id. II. Het ontstaan van de profetische boeken des Ouden Verbonds. 1863.
Id. III. Het ontstaan van de poëtische boeken des Ouden Verbonds. De verzameling
van de boeken des Ouden Verbonds. 1865.
Historisch-kritisch onderzoek enz. Tweede, geheel omgewerkte uitgave. I. 1. 1885.
Id. I. 2. 1887.
Id. II. 1889.
The Pentateuch and book of Joshua critically examined by Prof. A. Kuenen,
translated from the Dutch and edited with notes by the right rev. J.W. Colenso.
London. Longman, Green etc. 1865.
An historico-critical inquiry into the origin and composition of the Hexateuch.
(Pentateuch and book of Joshua). Translated from the Dutch, with the assistance of
the author, by Phil. H. Wicksteed. London. 1886.
Histoire critique des livres de l'ancien Testament par M.A. Kuenen. Traduit par
M.A. Pierson, avec une préface de M. Ernest Renan. I. Paris. 1866.
Id. II, 1879.
Historisch-kritische Einleitung in die Bücher des alten Testaments hinsichtlich
ihrer Entstehung und Sammlung, von Dr. A. Kuenen. Autorisirte deutsche Ausgabe
von Prof. Dr. Th. Weber. Theil I und II. Leipzig. O. Schulze. 1886-1892.
Oratio de religione Christiana per continuas theologiae commutationes sibi constanti
et incolumi, quam habuit die VIII Febr. 1862, de magistratu academico decedens,
A. Kuenen. L.B. ap. S.C. van Doesburgh. 1862.
Het goed recht der modernen. Leiden, S.C. van Doesburgh. 1866.
Friedrich Schleiermacher, in de Academische godsdienstoefening, den 22en Nov.
1868, herdacht. Leiden, P. Engels. 1868.
De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat. I & II.
Haarlem, A.C. Kruseman. 1869 en 1870.
The religion of Israël to the fall of the Jewish state by Dr. A. Kuenen. Translated
from the Dutch by Alfred Heath May. I-III. London, Williams & Norgate. 1874-1875.
De vijf boeken van Mozes. Eene voorlezing. Leiden, P. Engels. 1872.
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The five books of Mozes. A Lecture delivered at Haarlem in 1870. Translated from
the Dutch by John Muir. Londen, Williams & Norgate. 1877.
A Mózes öt Könyve. Egy felolvasàs Kuenen Abrahàm. Hollànd. Eredetiböl
fordidotta: Szalay Károly. Budapest, 1884.
Three Notices of the ‘Speaker's Commentary’, from the Dutch of Dr. A. Kuenen;
revised by the Author and translated by John Muir. London, Thomas Scott. 1873.
De profeten en de profetie onder Israël, Historisch-dogmatische studie, 2 dln.
Leiden, P. Engels. 1875.
The Prophets and prophecy in Israël. An historical and critical inquiry. Translated
from the Dutch by Adam Milroy. With an introduction by J. Muir. London, 1877.
Volksgodsdienst en wereldgodsdienst, vijf voorlezingen, naar de opdracht van de
bestuurders der Hibbert-stichting, te Oxford en te Londen gehouden. Leiden, S.C.
van Doesburgh. 1882.
National religions and universal religions. Lectures delivered at Oxford and in
London in April and May 1882. London, Williams & Norgate. 1882.
Volksreligion und Weltreligion. Fünf Hibbert-Vorlesungen. Vom Verfasser
autorisirte und durchgesehene deutsche Ausgabe. 1883.
Religion nationale et religion universelle. Cinq lectures. Traduit du Hollandais
par Maurice Vernes. Paris, E. Leroux. 1884.
Woorden, gesproken bij het graf van Henriëtte Tiele-Backer, 20 Aug. 1885.
Het Haagsch Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst.
Gedenkschrift van zijn honderdjarig bestaan, 1785-1885. Leiden, E.J. Brill. 1885.
1866-1890. Gedachtenisrede in de vergadering van moderne theologen, 7 April
1890, uitgesproken door den Voorzitter. Leiden, S.C. van Doesburgh. 1891.

II. Verschenen in tijdschriften en andere werken.
A. Studenten-Almanak. Leiden, J.H. Gebhard & Co.
1850.

p. 113-122. Theorie en Praktijk.

1851.

p. 102-126. Vervolg van de korte
geschiedenis der Leidsche Hoogeschool
(10 Dec. 1849-25 Nov. 1850).

B. Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin. 3 Dln. Amsterdam, P.N. van
Kampen, 1852-1859.
De artikelen Nahum, Obadja, Salem, Samaritanen en andere.
C. Godgeleerde Bijdragen.
1855.

p. 161-195. Het Oude Testament in het
Nieuwe Testament. Joh. 19:36, 37,
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1855.

p. 819-842. Het Oude Testament in het
Nieuwe Testament. Joh. 10. 33-36.

1856.

p. 25-67, 128-174. Christologie van het
Oude Verbond.

1857.

p. 177-212. Het Oude Testament in het
Nieuwe Testament. Hebr. 1 : 6.

1858.

p. 97-113. id. Joh. 13 : 18 en 15 : 25.
p. 113-132. id Matth. 26 : 31.
(Marc. 14 : 27).
p. 177-211. Christologie van het Oude
Verbond.

1859.

p. 629-675. Verdediging en aanval.
(Onderteekend X Y Z).

1860.

p. 1-39. Het Oude Testament in het
Nieuwe Testament. Matth. 2 : 4-6 en Joh.
7 : 42.
p. 705-757. Het supranaturalisme en de
geschiedenis van Israël.

1862.

p. 355-383. De jongste onderzoekingen
omtrent de samenstelling van den
Pentateuch.

1863.

p. 587-622. Opmerkingen over de
vóór-Mozaïsche godsdienst.

1864.

p. 202-237. Verklaring van twaalf
Messiaansche Psalmen.
p. 449-491. De Baälsdienst onder Israël.

1866.

p. 449-515. Simeonieten en Ismaëlieten.

D. Theologisch Tijdschrift.
1867.

p. 53-72. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. I. De integriteit van Exod. 13
: 11-16.
p. 118-124. Literarisch overzicht.
p. 232-240. Beoordeeling van H. Oort.
Jeremia in de lijst van zijnen tijd.
p. 244-256. Literarisch overzicht.
p. 307-337. Machteloos
supranaturalisme.
p. 381-386. Literarisch overzicht.
p. 497-500 id.
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p. 621-628. id.
p. 690-706. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. II. Kanaän en de Israëlieten.
p. 714-716. Literarisch overzicht.
1868.

p. 105-109. id.
p. 183-207. Licht uit den Talmud.
p. 249-253. Literarisch overzicht.
p. 361-365. id.
p. 414-444. Het Positivisme en de
godsdienst.
p. 450-455. Literarisch overzicht.
p. 550-555. id.
p. 559-598. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. III. Jahveh en Molech.
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1868.

p. 672-677. Literarisch overzicht.

1869.

p. 98-104. id.
p. 138-164. Het tegenwoordig standpunt
van de studie des O. Testaments.
p. 212-214. Literarisch overzicht.
p. 267-286. De eerste dag van het feest
der ongezuurde brooden.
p. 343-346. Literarisch overzicht.
p. 441-452. id.
p. 463-509. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. IV. Zadok en de Zadokieten.
p. 657-665. Literarisch overzicht.

1870.

p. 83-95. Beoordeeling van C. Ehrt,
Abfassungszeit und Abschluss des
Psalters.
p. 111-114. Literarisch overzicht.
p. 205-211. id.
p. 315-332. Beoordeelingen van A.
Wünsche,
oder die Leiden des
Messias.
p. 356-361. Literarisch overzicht.
p. 391-426, 487-526. Critische bijdragen
tot de geschiedenis van den
Israëlietischen godsdienst. V. De
priesterlijke bestanddeelen van
Pentateuch en Josua.
p. 457-462. Literarisch overzicht.
p. 661-669. id.

1871.

p. 67-80. Beoordeeling van T.K. Cheyne,
Notes and criticisms on the hebrew text
of Isaiah; en The book of Isaiah
chronologically arranged.
p. 118-125. Literarisch overzicht.
p. 229-239. Beoordeeling van F. Tuck,
Commentar über die Genesis.
p. 248-254. Literarisch overzicht.
p. 255-312. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. VI. De stamvaders van het
Israëlietische volk.
p. 360-372. Literarisch overzicht.
p. 547-564. Beoordeeling van R.
Williams, The Hebrew prophets.
p. 588-595. Literarisch overzicht.
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1872.

p. 45-66. De koning uit Beth-Ephrath.
p. 93-104. Literarisch overzicht.
p. 230-240. id.
p. 273-302. Ter verklaring van Micha
III-V.
p. 469-480. Literarisch overzicht.
p. 576 Over R. Rothe, Stille Stunden.
p. 628-672. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. VII. De stam Levi.
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1873.

p. 79-94. Literarisch overzicht.
p. 223-232. id.
p. 348-366. Beoordeeling van P. de
Lagarde, Ueber das Verhältniss des
deutschen Staates zu Theologie, Kirche
und Religion.
p. 377-386. Literarisch overzicht.
p. 492-542. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlie tischen
godsdienst. VIII. Job en de lijdende
knecht van Jahveh.
p. 661-670. Literarisch overzicht.

1874.

p. 105-110. id.
p. 171-183. Beoordeeling van A. Immer,
Hermeneutik des N. Ts.
p. 204-216. Literarisch overzicht.
p. 263-390. Critische harmonistiek.
p. 443-443. Beoordeeling van C. Taylor,
The dirge of Coheleth in Eccl. XII.
p. 454-464. Literarisch overzicht.
p. 617-648. De godsdienst, de wetenschap
en het leven. Gedachten over ‘godsdienst
zonder metaphysica’.
p. 657-666. Literarisch overzicht.

1875.

p. 93-108. Beoordeeling van M. Vernes,
Histoire des idées Messianiques depuis
Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien.
p. 116-124. Literarisch overzicht.
p. 512-536. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen
godsdienst. IX. Nog eens de priesterlijke
bestanddeelen van Pentateuch en Jozua.
p. 561-583. Literarisch overzicht.
p. 632-650. Beoordeeling van J.
Wellhausen, Die Pharisäer und die
Sadducäer.

1876.

p. 108-110. Literarisch Overzicht.
p. 265-280. id.
p. 316-361. Ideaalvorming (Dr. A.
Pierson, Eene levensbeschouwing).
p. 469-497. Dupliek.
p. 498-510. Literarisch overzicht.
p. 549-576. Critische bijdragen tot de
geschiedenis van den Israëlietischen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

godsdienst. X. Overlevering of historische
ontwikkeling?
p. 631-648. Beoordeeling van W.W. Graf
Baudissin, Studiën zur Semitischen
Religionsgeschichte.
p. 656-661. Literarisch overzicht.
1877.

p. 237-240. Letterkundig overzicht.
p. 340-355. id.
p. 465-496. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. I. De aanwijzing der
vrijsteden in Joz. XX. II. De stam
Manasse.
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1877.

p. 545-566. id. III. De uitzending der
verspieders.
p. 652-666. Letterkundig overzicht.

1878.

p. 105-115. id.
p. 139-162. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. IV. De opstand van
Korach, Dathan en Abiram, Num. XVI.
p. 297-324. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. V. De godsdienstige
vergadering bij Ebal en Gerizim. (Deut.
XI. 29, 30; XXVII; Joz. VIII 30-35).
p. 370-376. Letterkundig overzicht.
p. 443-457. Beoordeeling van A. Immer,
Neutestamentliche Theologie.
p. 667-672. Letterkundig overzicht.

1879.

p. 140-154. id.
p. 541-562. Beoordeeling van O.
Pfleiderer, Religionsphilosophie.
p. 633-649. Letterkundig overzicht.

1880.

p. 225-235. id.
p. 257-302. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. VI. Dina en Sichem.
(Gen. XXXIV). VII. Manna en
kwakkelen, (Exod. XVI).
p. 461-486. Beoordeeling van J. Popper,
Der Ursprung des Monotheïsmus.
p. 632-650. Letterkundig overzicht.

1881.

p. 164-223. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. VIII. Israël bij den
Sinaï.
p. 481-493. Letterkundig overzicht.
p. 657-666. id.

1882.

p. 641-654. id.

1883.

p. 113-144. Qohéleth (E. Renan).
p. 188-219. Beoordeeling van F.
Delitzsch, Kritische Studiën over de vijf
boeken van Mozes.
p. 235-237. Letterkundig overzicht.
p. 652-663. id.
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1884.

p. 121-171. Bijdragen tot de critiek van
Pentateuch en Jozua. IX. De
geboortegeschiedenis van Gen. I-XI.
p. 497-540. id. X. Bileam.
p. 637-651. Letterkundig overzicht.

1885.

p. 491-530. De critiek van den Hexateuch
en de geschiedenis van Israël's
godsdienst.
p. 643-656. Letterkundig overzicht.

1886.

p. 278-307. Idealisme op naturalistischen
grondslag. (H. Steinthal, Allgemeine
Ethik).
p. 432-443. Letterkundig overzicht.
p. 491-536. Verisimilia? (A. Pierson et
S.A. Naber, Verisimilia).
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1887.

p. 107-112. Letterkundig overzicht.
p. 230-251. id.
p. 554-564. id.

1888.

p. 15-57. De jongste phasen der critiek
van den Hexateuch.
p. 109-113. Letterkundig overzicht.
p. 371-372. Aankondiging van W. Cox,
The life of John William Colenso.
p. 473-495, 571-588. Drie wegen, één
doel. (Renan, Kittel, Baethgen).

1889.

p. 120-135. Letterkundig overzicht.
p. 237-248. In memoriam. L.W.E.
Rauwenhoff.
p. 634-660. Letterkundig overzicht.

1890.

p. 1-42. De geschiedenis der priesters van
Jahwe en de ouderdom der priesterlijke
wet.
p. 194-197. Letterkundig overzicht.
p. 634-651. id.

1891.

p. 119-120. Aankondiging van P. Bod,
Historia Hungarorum ecclesiastica.
p. 335-351. Letterkundig overzicht.
p. 487-515. Voor en na de vestiging van
het Christendom. (C.H. Toy, Judaism and
Christianity; E. Hatch, The influence of
Greek Ideas and Usages on the Christian
Church).

1892.

p. 182-187. Letterkundig overzicht.

E. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Letterkunde. Amsterdam.
1866.

p. 131-178. Over de samenstelling van
het Sanhedrin.

1868.

p. 22-28. Over F. Chabas, Les pasteurs
en Egypte.

1873.

p. 289-339. De stamboom van den
Masoretischen tekst des Ouden
Testaments.
Les origines du texte masorétique de
l'Ancient Testament. Traduit du
hollandais par A. Carrière. Paris, E.
Leroux, 1875.
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1877.

p. 207-248. Over de mannen der groote
Synagoge.

1883.

p. 301-330. Hugo de Groot als uitlegger
van het Oude Verbond.

1888.

p. 157-189. De Melecheth des hemels in
H. VII en XLIV van Jeremia.

1890.

p. 273-322. De chronologie van het
Perzische tijdvak der Joodsche
geschiedenis.

F. Dr. Eisenlohr, Het Israëlietische volk onder de regering der koningen. Leiden,
P. Engels. 1861.
Dl. I. p. I-IV. Voorrede.
G. Algemeene Konst- en Letterbode.
1853,

5 Dec. Over het ‘Advies der Theologische
faculteit te Utrecht, betrekkelijk de
medewerking aan eene nieuwe
bijbelvertaling’.
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1854.

N. 18. Aankondiging van E. Reuss,
Geschiedenis der Christelijke
godgeleerdheid gedurende het
Apostolisch tijdvak I.

1861.

N. 6. Het Sinaietische bijbelhandschrift.
N. 41. Nekrologie. T.W.J. Juynboll.

H. Nieuw en Oud. (De Bijbelvriend).
1860.

p. 27-50. Schetsen uit de geschiedenis
van Israël. I. David en de Gibeonieten.
p. 247-268. id. II. De scheuring van
Salomo's rijk.

1861.

p. 35-53. id. III. De oorsprong der
Messiaansche verwachting.
p. 269-290. id. IV. De zeventig jaren der
Babylonische ballingschap.

1862.

p. 41-64. id. V. Hoe Saul koning werd
over Israël.

1863.

p. 41-64. id. VI. De strijd tusschen
Samuel en Saul.

1864.

V. p. 107-144. id. VII. De profeet Elia.

1864.

VI. p. 55-73. id. VIII. David aan het hof
van Saul.

1865.

p. 161-192. De Israëlietische profeten.
(Eene voorlezing).

1866.

I. p. 195-221. Schetsen uit de
geschiedenis van Israël. IX. De
hervorming van Josia.
II. p. 257-273. id. X. De dood van Josia.

1867.

p. 377-408. De Messiaansche
verwachting. Eene voorlezing.

1868.

p. 1-19. Schetsen uit de geschiedenis van
Israël. XI. Josua en de Gibeonieten.

1869.

p. 89-108, id. XII. Eene omwenteling in
het koninkrijk Juda.
p. 455-472. id. XIII. Twee profeten.

1870.

p. 505-525. id. XIV. De volkstelling van
David.

1871.

p. 391-416. id. XV. De profeet Eliza.
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1872.

p. 42-48. De schoolquaestie in Engeland.
p. 99-115. Schetsen uit de geschiedenis
van Israël. XVI. Een broederkrijg
afgewend. (Jos. XXII).

J. Bibliotheek van moderne Theologie (en Letterkunde).
1866,

VII. p. 433-466. Verwachtten de
tijdgenooten van Jezus een Messias?

1873,

I. p. 229-246. Schetseu uit de
geschiedenis van Israël. XVII. Saul's
uiteinde.
(De 17 ‘schetsen’ zijn na Kuenen's dood
afzonderlijk verschenen bij H.C.A.
Thieme. Nijmegen, 1892).

1881,

I. p. 493-511. Over de waarde en den
inhoud van godsdienstige voorstellingen.
(De Bussy).
p. 571-601. Ezechiël.
Ezekiel (The Modern Review, Oct. 1884).
(Zie blz. 367).

K. Volksbibliotheek. Amsterdam, J.C. Loman.
1876.

Het duizendjarig rijk.

1880.

Immanuel Kant.
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L. Evangelische Volksalmanak. Arnhem, G.W. van der Wiel.
1859.

p. 75-85. Wat wil de Evangelische
Maatschappij en wat wil zij niet?

1860.

p. 166-172. Een vooroordeel tegen den
overgang tot een ander kerkgenootschap.

M. Leerredenen, tot bevordering van Evangelische kennis en Christelijk leven.
Arnhem, G.W. van der Wiel.
1856.

Het gerigt door Jezus, den Menschenzoon
gehouden; Joh. 5 : 27.

1859.

Het lijden van Jezus; Hebr. 2 : 10.

1860.

Het wereldoverwinnend geloof; 1 Joh. 5
: 4b.

1862.

Niet door geweld, maar door Gods geest;
Zach. 4 : 6b.

1864.

De vrucht van de liefde tot Jezus; Joh. 14
: 21-23.

N. Taal des geloofs. Godsdienstige toespraken onder redactie van W. de Meijier.
Haarlem, I. de Haan.
1867.

Het geheim der barmhartigheid; Matth.
12 : 20.

1872.

Door Christus tot den Vader; Joh. 14 :
6b.

1873.

Elia's hemelvaart en Eliza's bede; 2 Kon.
2 : 9, 10.

1875.

Het geloof in Gods liefde; 1 Joh. 4 : 19.
De geestelijke Christus; 2 Kor. 5 : 16b.
Zij weten niet wat zij doen; Luc. 23 :
33-34a.

O. Stuiverspreeken. Harlingen.
Het oordeel der menschen; 1 Cor. 4 : 3-4.
P. Evangeliespiegel.
1858.

De ware levenswijsheid eene vrucht der
godsdienst; naar 1 Kon. 22 : 1-28.

1863.

Eene onbeantwoorde vraag; naar Marc.
11 : 27b-33.
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Q. Handelingen van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk.
's Gravenhage.
1856.

p. 116-131. Rapport over de herziening
van een Reglement voor kerkelijk opzicht
en tucht.

1862.

p. 19-24. Concept-missive aan den
Minister over de aangelegenheid der
classicale kas.
p. 177-184. Onderzoek naar de wettigheid
van het stemuitbrengen der Waalsche
commissie en van het kerkbestuur van
Limburg.
p. 218-249, 405-409. Rapporten over een
Reglement op de verkiezing van
kerkeraadsleden.
p. 359-367. Over de verhouding der
Indische kerken tot de Nederlandsche
Hervormde Kerk.
p. 395-402. Synodale brieven aan het
Provinciaal kerkbestuur van
Noordholland en aan de kerkeraadsleden
te Spaarnwoude.
p. 409-412. Over wijzigingen in de
Reglementen betreffende de veranderde
betrekking van Kerk en Staat.
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1865.

p. 75-79. Verslag over brieven uit
Hongarije, betreffende den nood der
kerken aldaar en de instandhouding eener
Theologische faculteit te Pesth.

1865.

p. 80-81. Twee collectebrieven.

1865.

p. 98-112. Over de uitvoering van art. 23.
Algemeen Reglement.
p. 184-187. Brief aan de Superintendentie
der Hervormden in Hongarije langs den
Donau.

1869.

p. 95-101. Over art. 38 Reglement op het
godsdienstonderwijs.
p. 109-121. Over art. 23 Algemeen
Reglement.
p. 152-154, 258. Twee brieven aan den
Minister, over art. 28 Reglement op de
vacaturen.
p. 160-165. Over voorstellen tot
veranderingen in Reglementen.
p. 170-176. Over het adres van een
advocaat-diaken te 's Hage.

1873.

p. 125-129. Over art. 57 Reglement op
de vacaturen.
p. 129-133. Over de bekwaamheid der
Waalsche kandidaten in de Fransche taal.
p. 157-176. Over een herzien Reglement
op het examen ter toelating tot de
Evangeliebediening.

1877.

p. 66-69. Over het houden in het opeubaar
der meest belangrijke zittingen der
Synode.
p. 262-299. Over de belijdenisvragen.
p. 449-452. Brief aan den Minister over
de kosten van het kerkelijk hooger
onderwijs.
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R. Kerkelijk Weekblad.
1854.

N. 9. Aankondiging van H.F.T. Fokkens,
Bijbel voor het Christelijk gezin.
N. 28. Beoordeeling van Eliakim, Les
visions d'Esaie et la nouvelle terre.
N. 48. Aankondiging van M. Keyzer, De
leerstellingen van de Mohammedaansche
godsdienst.

S. Kerkelijke Courant.
1869.

N. 4. Nog een woord over
Schleiermacher.

T. Nieuw Kerkelijk Weekblad.
1872.

N. 2. De moderne richting en de
Protestantenbond.

U. De Hervorming.
1876-1885.

Een reeks artikelen over kerkelijke
toestanden in Engeland, gewoonlijk één
per maand.

1888.

N. 39 en 40. Zedelijke religie (Salter,
Moral religion).

Kuenen on ethical culture (The Christian Register, Nov. 1. 1888).
V. Bijblad van De Hervorming.
1881.

N. 3. Welke is de onderlinge verhouding
van Theologie en Ethiek?
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1885.

N. 6. p. 90-95. Wereldgodsdiensten.

1888.

N. 8. p. 113-119. Bijbelstudie als
bestanddeel der vorming van den
hedendaagschen godsdienstprediker.

1890.

N. 4. p. 49-56. Moet met de Bussy
worden ingestemd, als hij schrijft (De
Gids, 1889, IV, 132): ‘de orthodoxe
ethiek mogen wij niet prijsgeven’?

W. The theological review. A Quarterly Journal.
1876.

July p. 329-365. Yahveh and the ‘other
gods’.

X. The modern review.
1880.

p. 461-488, 685-713. Critical method.

1884.

Oct. Ezekiel.

Y. Revue de l'histoire des religions.
1886.

p. 334-358. L'oeuvre d'Esdras.

1889.

p. 1-31. La réforme des études bibliques
selon M. Maurice Vernes.

Z. De Gids.
1865.

III. p. 1-30, 185-216. De kerkelijke
beweging in Engeland.

1869.

II. p. 387-396. Beoordeeling van J.P.N.
Land, Hebreeuwsche Grammatica. Eerste
stuk.

1871.

II. p. 153-166. Beoordeeling van A.H.
Blom, De brief van Jacobus.

AA. De Tijdspiegel.
1875.

III. p. 1-23. De natuur en de zedelijke
wereldorde.

1877.

III. p. 327-343. Nabetrachting. (G. Ebers,
Warda).
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1879.

I. p. 133-138. Van den schrijver van
‘Warda’ en ‘Homo sum’.
(G. Ebers, Reis van Gosen naar den berg
Sinaï).
p. 261-274. Een belangrijk boek, een
bedenkelijke titel. (J.W. Draper,
Geschiedenis van de worsteling tusschen
godsdienst en wetenschap).

1880.

II. p. 271-280. Een moeilijk genre en
zijne eischen. (G. Ebers, Klea en Irene).

1882.

III. p. 79-94. Een keizer en zijn lieveling.
(G. Ebers, De Keizer. George Taylor,
Antinoïïs).

AB. De Nederlandsche Spectator.
1871.

W.A. van Hengel. (12 Nov. 1779-6 Febr.
1871).

1889.

N. 11. Aankondiging van C.P. Tiele,
Babylonisch-Assyrische Geschichte.

AC. Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
1876-1877.

Toespraak ter opening der Algemeene
Vergadering, 21 Juni 1877.

1882-1883.

id. 21 Juni 1883.

AD. Mannen van beteekenis in onze dagen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink.
1884.

Aflevering 1. John William Colenso.

AE. Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1885. Amsterdam,
Joh. Müller. 1885.
Levensbericht van Joannes Henricus Scholten.
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AF. Herzog, Real-Encyklopaedie, 2e Ausg.
Art. J.H. Scholten.
AG. Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1886.

p. 1-60. Levensbericht van Joannes
Henricus Scholten.

1889.

p. 103-135. Levensbericht van Lodelijk
Willem Ernst Rauwenhoff.

AH. Actes du sixième congrès internationa! des Orientalistes. Leide, E.J. Brill,
1884.
P. 39-54. Discours du Président.
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Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
Hij was de eerstgeborene uit den echt van Andries De Roever en Anna Maria Louise
Elisabeth Kluytenaar, te Amsterdam op den dag van den 3den December 1850.
Na de uitgebreid lagere school van den heer Nout in zijn geboortestad tot het jaar
1867 te hebben bezocht, kwam hij op het kantoor van den notaris A.A.J. Schouten,
waar hij werkzaam bleef tot December van het jaar 1869. Nog diezelfde maand begon
hij zich voor te bereiden tot het doen van het admissie-examen voor de Universiteit,
waartoe hij het onderwijs genoot van Dr. D.E.W. Wolff in het Latijn en Grieksch en
van den heer F. Roeff in de wiskunde. Met goed gevolg werd 18 September 1872
dit examen afgelegd nadat hij reeds den 25en van dezelfde maand van het vorige jaar
als student in de beide rechten aan het Athenaeum Illustre ingeschreven was. In
Januari en Juni van het volgende jaar (1873) deed hij zijn klein-Mathesis en
Propaedeutisch examina te Leiden, werd 16 April 1875 Candidaat in de rechten te
Utrecht, alwaar hij na met lof den 29en Juni 1877 zijn doctoraal te heb-
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ben gedaan, den 4en Juli 1878, summa cum laude, tot doctor in het Romeinsch en
hedendaagsch recht bevorderd werd met de verdediging van zijn proefschrift getiteld:
De Amsterdamsche Weeskamer. Den 31en October van dat jaar legde hij voor het
Hof te Amsterdam den eed af als advocaat. - Als student bekleedde De Roever in
1875 het lidmaatschap van de redactie voor den studentenalmanak, in 1876 en 1877
was hij rector van het Studentencorps.
Reeds na zijn doctoraal-examen, den 1en October 1877, werd De Roever door
Burgemeester en Wethouders benoemd tot adjunct-archivaris van Amsterdam - welke
betrekking bij Raadsbesluit van 3 September te voren was gevestigd. Door een zelfde
besluit werd hij 4 Maart 1882 benoemd tot Lector in het Oud-Vaderlandsche recht
en zijn geschiedenis aan de stedelijke Universiteit. Na den dood van den archivaris
Dr. P. Scheltema in Januari 1885, werd De Roever tot diens opvolger gekozen door
Burgemeester en Wethouders bij besluit van 4 Maart van genoemd jaar.
Tot aan zijn dood heeft De Roever de betrekking van Archivaris van Amsterdam
vervuld.
Van verschillende wetenschappelijke vereenigingen was De Roever lid, van eenigen
dezer had hij zitting in het bestuur.
Sedert 1877 vinden wij hem onder de leden van het Oudheidkundig Genootschap
te Amsterdam, waar hij in verschillende subcommissieën werkzaam is geweest.
In 1879 werd hij lid van het Historisch Genootschap te Utrecht.
In 1879-1880 is hij met zijn vriend Mr. A.D. de Vries de ziel van de tentoonstelling
in ‘Arti’ van kunst-
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voorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd - zooals uit den door
hen bewerkten catalogus dier tentoonstelling blijkt.
In het jaar 1880 was hij lid van de Commissie tot viering van den 300en verjaardag
van P.C. Hooft en 2e Secretaris van de drie-jaarlijksche tentoonstelling van
schilderijen.
In 1881 werd hij opgenomen onder de leden van 't Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen - was hij Secretaris der Commissie ter inwendige restauratie van 't
Muiderslot - werd hij benoemd tot correspondeerend lid van de vereeniging ‘de
Nederlandsche Heraut’ - en gekozen tot secretaris van de afdeeling ‘Fraaie Kunsten’
voor de Internationale Koloniale Tentoonstelling in 1883.
Sedert 1884 was hij lid van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden
en van het provinciaal Utrechtsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
In 1886 werd hij bestuurslid en Secretaris van de vereeniging ‘Rembrandt’In 1887 benoemd tot lid van het Friesch genootschap voor Geschiedenis, Oudheiden Taalkunde.
In hetzelfde jaar vervulde hij het secretariaat van het 20e Taal- en Letterkundig
Congres te Amsterdam gehouden - en was hij lid van de Regelingscommissie van
de Voedingstentoonstelling.
In 1889 werd hij lid van de vereeniging van de Statistiek in Nederland.
In 1890 was hij benoemd in de commissie van toezicht op het Rijksmuseum en
werd door den Raad der gemeente gekozen om zitting te nemen in de Commissie
van toezicht op het Lager Onderwijs.
In 1891 lid van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.
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In 1892 Membre de la Société Royale de Numismatique de Belgique en lid van de
Nederlandsche vereeniging voor Munt- en Penningkunde, waarin hij tevens het
conservatorschap op zich genomen had.
De Roever was eerelid van de Studentenvereeniging ‘Clius luce investigamus
obscura’ - was in 1888 in de Commissie van ontvangst der Holland Society uit
New-York, zat in 1892 in het uitvoerend Comité-generaal voor den wedstrijd van
handwerkslieden en was secretaris van de commissie voor het Sophia-Augusta
museum.
Nicolaas de Roever huwde 21 Juni 1882 met Johanna Louise van der Goes. Hem
werden één zoon en twee dochters geboren. Zijn vrouw ontviel hem, den 1sten Mei
1892, terwijl hij uitlandig was - na eene ongesteldheid van enkele dagen. Geen vol
jaar later verraste ook hem de dood, die in den nacht van 10 op 11 Maart 1893 zijn
kostelijk leven aan zoo zeer velen onttrok.
In plaats van ze te verspreiden in de volgende bladzijden, heb ik gemeend beter te
doen de statistiek van feiten van dit afgebroken leven afzonderlijk te doen voorafgaan.
Voor wie later deze levensschets wenscht te raadplegen, blijft hierdoor een kortere
weg ter informatie van het belangrijkste steeds open. Zoo ook volgt hierna in
chronologische orde alles wat De Roever geschreven heeft - althans voor zoover dit
naspeurlijk was.
Zoo de aanvaarde taak hier gold de beschrijving van een leven, ontwikkeld, gerijpt
en volbracht in de voortbrenging van wat een buitengewone werkkracht, vereenigd
met een zeldzame vocatie, verwachten liet - de vervulling van die taak zou zeer zeker
meer kunnen beantwoorden aan wat de Leidsche Maatschappij van Let-
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terkunde beoogt met de levensberichten van hare afgestorvene leden: een zoo veel
mogelijk objectief beeld te schetsen.
Immers één grootsch geheel, als resultaat van een levensarbeid zou dan kunnen
getuigen en den weg wijzen om de beteekenis van den persoon naar waarde te doen
uitkomen genoegzaam onafhankelijk van de persoonlijke voorstelling van den
biograaf. Doch het leven werd hier weer afgesneden - een leven waarvan het geestelijk
kunnen naar den aanleg nauw gerijpt en de werkkracht veel heeft voortgebracht,
waarvan de beteekenis bovenal juist lag in wat voor de toekomst beloofd werd. Want
op eenig meer volledig werk over den bloeitijd van zijn geliefd Amsterdam was De
Roever's streven gericht en geen andere pen dan juist de zijne zóózeer aangewezen.
Tegenover de bewering van zijn zwager F.v.d. Goes, in een klein marquant opstel
aan zijn nagedachtenis gewijd, dat van zijn leven geen culminatiepunt van geestelijke
ontwikkeling te verwachten was, zou ik dan ook deze andere willen stellen, dat juist
de onderwerpen in tal van kleinere en grootere opstellen door De Roever behandeld,
maar bovenal de schat van aanteekeningen door hem zoo verzameld als voor een
groot deel geordend, juist zeer sterk een voorbereiding doen zien tot een levenstaak
die in de volledige behandeling van het 17e eeuwsche Amsterdam eens haar toppunt
van vervulling zou hebben gevonden en voor goed aan dit tijdvak onzer geschiedenis
zijn naam zou hebben verbonden 1.

1

Tot mijn groote voldoening zie ik, dat niemand minder dan een van De R's meest geschatte
wetenschapplijke vrienden, de heer D.C. Meijer. Jr. (in het biographisch opstel van de weldra
te verschijnen 4den bundel ‘Uit onze oude Amstelstad’) dezelfde verwachting van zijn toekomst
koesterde.
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Doch hetzij men dit afgebroken leven als onvervuld of niet als zoodanig beschouwe,
en welke verwachting men ook overigens van zijn toekomst mocht hebben gehad,
ze vloeide voort uit een persoonlijke schatting, uit een zelfde subjectieve waardeering,
die uit den aard zich ook niet hier laat verloochenen, waar het geldt de beteekenis
van zijn persoon en arbeid te schetsen. Deze pen althans, waaraan zijn levensbericht
werd toevertrouwd, kan niet zonder de gestadige herinnering van dankbaarheid en
bewondering voor den ouderen vriend worden geleid. Zijn waarheidszin indachtig,
kan ik daarbij geen afbreuk doen aan de juistheid van het beeld.
Voor alles was - het is genoeg bekend - De Roever archivaris. Doch zoo aan dit
woord de gangbare zin wordt gehecht, dán was het op hem niet toepasselijk. Aan het
woord ‘archivaris’ toch wordt en zal nog wellicht langen tijd een beteekenis worden
gegeven, die ik, door de werkzaamheid van De Roever te hebben gadegeslagen,
steeds bevonden heb geheel vreemd te zijn aan de eenig ware bestemming van het
vak. Bij het spreken over archieven schijnt toch altijd, en niet uitsluitend bij het
groote publiek alleen, de gedachte zich bij voorkeur te plaatsen bij perkamenten in
stof en rommel e.d. waarin de een of andere zonderling begraven, de vervulling vindt
van een exclusieve roeping. Bij De Roever is van zoo iets nu ten eenemale nooit
sprake geweest. Voor hem toch had het een of andere tijdsgeschrift van den dag van
gisteren, hoe onaanzienlijk ook, in zekeren zin dezelfde waarde als een stuk van
honderde jaren oud. Welke oogen zou een archivaris van die vroegere en nog gangbare
voorstelling hebben opgezet bij het lezen van een brief, dien De Roever mij in Juli
van 1886 uit Ellekom, waar hij met zijn ge-
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zin zijn verlof doorbracht, schreef: ‘Tracht toch alles te krijgen en bij elkaar te houden,
wat gij aan vlugschrift machtig kunt worden’. Hij had het oog op de toenmalige
gebeurtenissen van het zoogenaamde palingoproer. En zoo was hij er altijd op uit de
plaatselijke gebeurtenissen van eenig belang dagelijks in 't oog te houden en alles
wat er in schrift, druk of prent van vertelde, te verzamelen en op zijn plaats te brengen.
Het archief was voor hem nu eenmaal niet alleen het depôt van de oude
regeeringsbescheiden, maar ook de vergaderplaats van wat door geschrift of
voorstelling verhaalt van het maatschappelijk leven van den dag.
Toen De Roever in 1877 tot adjunct-archivaris was aangesteld, was Dr. Scheltema
een paar jaren te voren met de drie deelen inventarisatie gereed gekomen. Voor den
jammerlijken chaos van registers en losse stukken, sedert het begin dezer eeuw op
en door elkaar gestapeld, was dan eindelijk zekere orde in de plaats gekomen en was
- zooals Ter Gouw schrijft - gedaante gegeven, aan de verwaarloosde massa. De
inhoud der charters, in de IJzeren kapel bewaard, was beschreven in het eerste deel
en de losse stukken onder een hoofd bij pakjes tezamen gevoegd en in laden gelegd,
alphabetisch naar die hoofden, in het tweede deel verzameld. Een derde deel gaf de
gebonden registers. Een hoogst noodzakelijke arbeid, die jaren vereischte, was door
den verdienstelijken eersten archivaris voltooid, van wien ik te dezer plaatse gaarne
met De Roever's eigen woorden getuigen wil ‘dat hij het voor zijn tijd reeds hooge
standpunt innam, dat archiefstukken niet als louter curiosa te beschouwen zijn, waarin
de materie voor oudheidkundige verhandelingen en letterkundige avondstonden
verscholen lag, maar dat deze papieren gedenkstukken van het voorgeslacht de
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eenig betrouwbare en daarom onmisbare bouwsteenen leveren niet alleen voor den
geschiedschrijver van een juist toen baanbrekende richting, maar ook en wel
voornamelijk voor den ambtenaar die geroepen wordt in questieuse gevallen het
goede recht der gemeente te bevorderen’.
Toch waren jeugdiger en frisscher krachten noodig geworden, om het archief aan
deze zijn ware bestemming ten volle te doen beantwoorden. Mr. Van Tienhoven,
toenmaals wethouder van Finantiën, oud-hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre,
ontging het niet, hoezeer de geschiktheid van zijn oud-leerling De Roever op zeldzame
wijze samenviel met de noodzakelijke voorziening in een directen eisch van hoog
belang én voor de stedelijke regeering én voor het wetenschappelijk historisch
onderzoek in de toekomst; vóór alles had men het juridisch historisch onderzoek op
't oog en daartoe bestemde dan ook de Raad van Amsterdam het ambt van
adj.-archivaris, waartoe De Roever in 1877 werd geroepen.
Ik vind in zijn nalatenschap geen bescheiden uit dezen tijd, die reeds wijzen op
bepaalde archivalistische bezigheid van eenige beteekenis, voor zoover althans
Amsterdam's geschiedenis betreft. Wat intusschen zijn belangstelling en
topographische kennis betreffende oud-Amsterdam toenmaals zeker in hooge mate
reeds heeft bevorderd, was de nauwe betrekking tot zijn vriend, den te vroeg ontslapen
Mr. A. de Vries, met wien hij dagelijks verkeerde en die hem bij vele vrienden der
oudheid binnenleidde. Naast den onmiskenbaren invloed, die deze ijverige
oudheidkenner op hem heeft uitgeoefend, zou ik onder wat nog in dien tijd zijn
toekomst voorbereidde of daarmee verband houdt, willen noemen zijne
onderzoekingen betreffende het geslacht zijner familie -
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door zijn vader reeds in vroeger jaren begonnen - waarmee hij den grond heeft gelegd
voor zijn uitgebreide genealogische kennis, later een vraagbaak voor talloozen.
Het jaar van zijn benoeming vertoefde De Roever een korten tijd in België, waar
hij de archieven o.a. te Brussel, Gent en Antwerpen bezocht en in 't belang van zijn
nieuwen werkkring onderzoek deed vooral naar de inwendige organisatie dier
archieven 1.
Hoe spoedig De Roever zich bewust was in het bekleeden van zijn betrekking een
roeping van zijn geest te vervullen, blijkt wel hieruit, dat hij zich als adjunctarchivaris
volstrekt niet bepaalde tot het geven der van hem verlangde historische nasporingen
ten behoeve van questieuse gemeente-aangelegenheden, maar dat hij toen reeds in
tallooze zaken van grooter en kleiner belang, het archief in zijn geheel rakende, dat
voortdurend streven naar verbetering, die rustelooze behartiging tot in zelfs
kleinigheden, aan den dag legde, die hem tot aan zijn dood als den wetenschappelijken
ambtenaar heeft gekenmerkt. Zoo o.a. zijne bemoeiingen in zake de overbrenging
en voorbereidende regeling van het weeskamer-archief van Amsterdam, toen nog
steeds in den Haag onder de commissie van liquidatie berustende. Het gekozen
onderwerp van zijn dissertatie, waarop hij een klein jaar na zijn benoeming
promoveerde, gaf natuurlijk gereede aanleiding aan dit misschien wel oudste archief
der stad zijn eerste zorgen te wijden. Reeds in 1877 drong hij aan op de occupatie
door de stad van haar schepenen-archief, het eigenlijk rechterlijke archief. Dat deze
voor de stad behouden zijn gebleven, is aan zijn waakzaamheid en

1

Ik vind in zijn rijke nalatenschap van auto-biographische aanteekeningen helaas niets
belangrijks betreffende deze reis ter vermelding hier waard.
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volhardenden ijver bij uitstek te wijten en hij heeft dan ook hierin de voldoening
gesmaakt, dat hij deze archieven binnen de muren van het stedelijk depôt opgesteld
heeft gezien. Hetgeen ook reeds spoedig in zijn betrekking zijn waạkzaam oog niet
ontging en langen tijd voortdurend zijn ijver tot verbetering prikkelde, was het behoud
en de veilige berging der archieven. De toestand ten Raadhuize werd door hem
herhaaldelijk als onvoldoende, de localiteit te klein en als z.i. zonder waarborg tegen
brandgevaar aangewezen, en wel verre van dien archivaris van het gangbare begrip,
die alléén zijn zorgen wijdt aan de nalatenschap van vroeger tijd - zorgde hij niet
minder voor wat onze tijd had natelaten, en reeds in 1878 gaf het Dagelijksch Bestuur
een keur op zijn aandringen, die voorzag in de deugdelijkheid van papier en inkt, ten
Raadhuize dagelijks gebruikt. Behalve zijne regeling van wat Amsterdam aan
gilden-archieven is overgebleven, zie ik uit zijne rapporten nog ter vermelding waard,
wat hij gedaan heeft voor den historisch-topographischen atlas van Amsterdam en
de archief-bibliotheek. Als adjunct-archivaris reeds heeft hij vooral aan de eerste
verzameling, door de zorg van Dr. Scheltema reeds in de kern aanwezig, een eerste
belangrijke uitbreiding gegeven - o.a. werden daartoe op zijn aanzoeken in dien tijd
eerst de noodige credieten verstrekt, bracht hij van de verschillende bureaux van
gemeente-administratie vele topographische stukken bij elkaar en begon hij den
historischen atlas te verrijken met reproducties van prenten en teekeningen, hem
door welwillende uitgevers, op zijn verzoek, ter hand gesteld. Het mogelijke heeft
hij beproefd de kostbare en uitgebreide collectie van den heer Louis Splitgerber voor
het archief te krijgen. Het heeft niet mogen baten. Hoezeer
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hij - wat voor de hand lag - ook betoogde, dat alleen ten archieve de rijke inhoud
dezer portefeuilles der stad van onnoemelijk nut kon zijn, toch werd de verzameling
opgeborgen in het museum Fodor waar zij nog ligt.
Het jaar 1880 zag den ijverigen bezielden werker krank enkele dagen zóó krank,
dat men aan zijn behoud moest twijfelen. Geen wonder, behalve het dagelijks werk
van zijn ambt, was hij met zijn vriend De Vries, in den hem vergunden tijd tot in den
nacht vele weken aaneen bezig met de formatie en beschrijving der expositie in ‘Arti’
van kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metalen vervaardigd. Men behoeft
den catalogus, een standaard-werk van deugdelijke historie-vorsching, slechts in te
zien, om te weten, hoe groot de blijvende beteekenis van deze toenmaals
bijeengebrachte kunstschatten uit vroeger tijd is. De Roever mocht intusschen
herstellen, hem wachtten nog jaren van ijver en toewijding ten nutte der stad en
wetenschap. In het laatst van het jaar was hij weer op zijn post en leidde o.a. de
werkzaamheden der restauratie van de oude metselaars gildekamer in het gebouw
van de St. Anthonis-waag op de Nieuwmarkt - het gebouw waarvan hij toenmaals
nog weinig vermoedde, dat het 10 jaren later het depôt van zijn geliefd oud-archief
zou worden.
Ofschoon De Roever reeds als adjunct-archivaris, een in menig opzicht zelfstandige
positie aan het archief innam - hetgeen o.a. verklaard wordt doordat de archivaris
Dr. Scheltema als provinciaal archivaris van Noord-Holland slechts een deel van
zijn tijd aan het gemeente-archief kon wijden - bracht toch eerst zijn benoeming tot
archivaris der stad, na den dood van zijn voorganger in het laatst van Januari 1885
- hem eerst
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dáár van waaruit hij de volle kracht van zijn werkzaam streven tot verrijking en
bruikbaarmaking van het archief kon doen gelden.
Van hoe talrijke overwegingen in 't belang van 't werk waartoe hij geroepen was,
ben ik niet - sedert het voorjaar van 1886 was ik zoo goed als dagelijks met hem zijn deelgenoot geweest! Tot hoe menig breed en doorwerkt plan en voorstel rijpten
ze! Hoe vaak intusschen liepen zij op teleurstelling uit, en was ik er getuige van dat
in den ambtelijken dienst niet ieder talent, hoe frisch en krachtig ook, maar voetstoots
rekenen kan op dien onmisbaren steun en medewerking tot verkrijging van wat een
onzelfzuchtig streven beoogt. En toch, al vond De Roever niet als een Wagner zóó
volkomen zijn Ludwig van Beyeren, in zéér, zéér veel heeft hij toch een voorrecht
gekend boven zijn voorganger. Ik heb het reeds elders vermeld 1 hoe De Roever als
archivaris het gunstig lot te beurt viel dat de man, die als wethouder hem riep tot de
plaats van zijn werkkring, als burgemeester van Amsterdam nimmer zich onbetuigd
heeft gelaten om, zooveel hij vermocht, den jeugdigen archivaris te steunen en het
fiat te bewerken op zeer veel, dat deze in 't belang van 't archief voorstelde. De Roever
heeft het mij zoo vaak zelf betuigd en ik wil het daarom ook weer te dezer plaatse
herinneren.
Om het organiseerend talent van De Roever als archivaris, en de som der resultaten
van zijn afgebroken arbeid in het volle licht te stellen dat ze verdienen, zou een
overzicht van alle deelen van 't archief moeten gegeven worden, waarvan hij de ziel
was. Ik meen dat dit buiten de taak van zijn biograaf zou leiden. Als

1

‘ Eigen Haard’ van April.
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hoofdpunten wil ik echter het volgende daartoe vermelden. In de eerste plaats gaf
hij het beteekenend aanzien aan de archief-bibliotheek, de verzameling van
tijdsgeschriften en boeken over alles wat de beschrijving geldt van Amsterdam, de
stad en haar bevolking, tot op den dag gevolgd. In dit opzicht achtte hij niets zonder
belang zoowel boekdeel als het geschreven of gedrukte blaadje van den dag. Onder
zijn beheer - geen auctie- of prijscataloog ontging hem - schat ik deze bibliotheek
minstens tienvoudig vermeerderd sedert zijn voorganger. De historisch-topographische
atlas werd bij voortduring door hem vermeerderd. Van 14 portefeuilles in 1886 werd
zij uitgebreid tot het 45tal van heden. De legger - een meesterstuk van praktische
regeling der massa - kwam een tweetal jaren geleden tot stand. Kort voor de
definitieve regeling van dezen atlas, was de verzameling van penningen betrekkelijk
Amsterdam's historie in al hare onderdeelen geregeld. De collectie Heineken, in 1885
aan de stad geschonken, werd vereenigd met wat der stad behoorde en één schoon
geheel kwam tot stand, voor de praktijk van het onderzoek versterkt met een legger
welke als basis voor alle latere uitbreiding onmisbaar blijft. Een zeer belangrijke
arbeid, hoezeer niet geheel voltooid, was de zuivering van het eerste en tweede deel
van den inventaris. De handschriften, voor zoover geen archivalia betreffende, werden
door hem eerst naar den eisch gecatalogiseerd. Wars van alle zelfzuchtig behoud als
zoodanig, was het nimmer De Roever's doel om het een of ander archivalium of ook
een of ander stuk van eenige verzameling, hoe gewichtig overigens ook, als een
kostbaar bezit voor zijn archief te behouden, indien nl. zoodanig stuk niet Amsterdam
betrof: de waarde er van te erkennen was voor hem in de eer-
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ste plaats daarin gelegen, om het te bezorgen in het archief der stad of waar ter plaatse
ook, waar het historisch betrekking op had en steeds was zijn streven, ná het vereischte
onderzoek, dan ook daarop gericht. Ik geloof te mogen aannemen, dat hij in deze
gedragslijn een weg steeds gevolgd heeft, die aan het vroegere archiefbeheer geheel
vreemd was.
Als deugdelijk archivaris was zijn doel steeds gericht op de reconstructie van ieder
archief. Zijn ideaal was het altijd in dit opzicht alle de stedelijke archieven hun vollen
eisch te geven. Doch met kleinere archieven kon hij tot dit doel aanvatten en binnen
langeren of korteren tijd het ook bereiken. Zeldzaam vlug bleek zijn doorzicht, zijn
overzien bij het sorteeren en regelen van zoo'n collectie archivalia van een of ander
college van bestuur genootschap, vereeniging - meestal in de schromelijkste wanorde
overgegeven. Met wat een blijden ijver, die een ieder voor het werk zou winnen, kon
hij dan zoo'n ordelooze massa aanpakken, doorsnuffelen, uit elkaar leggen. Dan
volgde de aanteekeningen van wat blijkbaar ontbrak - het onderzoek naar en het
stellen van het juiste opschrift in zijn keurig duidelijk dik letterschrift op de naamlooze
registers of dossiers van stukken, waaraan eerst, zoo noodig vaak! een oogelijker en
zoo mogelijk een nieuw kleed was gegeven, en dan eindelijk - het bijzondere talent
hem eigen - het zooveel mogelijk appliceeren en ten nutte maken van wat ik
kortheidshalve de afval zou willen noemen. Zoo in de eerste plaats bijv. het een of
ander los blaadje, gedrukt of geschreven, in den boel verzeild, verdwaald met geen
de minste betrekking op de nu geregelde massa. Wat een sympathiek genot als zijn
scherp geheugen hem dan den weg wees naar een kleine verzameling, voor
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jaren aangelegd, waar de kleinigheid werd geborgen, een plaats vond, beteekenis
kreeg, ja soms een belangrijk stuk werd. Maar ook de dubbelen - de gedrukte
opschriften, losse banden - omslagen, papier, imprimé's etc., alles vond ten slotte
zijn weg. Zoo had hij - een voorbeeld uit velen - ten archieve een collectie sitsen
bijeengebracht, die chronologisch gelegd een bruikbaar overzicht geven van wat
sedert de 16e eeuw tot onzen tijd voor omslagen van vlugschriften, brochures etc.
gebruikt werd.
En onder al dezen eigenlijken archiefarbeid, werd nimmer de archiefbezoeker
vergeten, maar steeds met dezelfde welwillendheid ontvangen en met geduld
aangehoord ook waar het onbeduidendste gevraagd werd.
Wie zich voor een of ander wetenschappelijk historisch onderzoek van zekeren
omvang om zijn voorlichting kwam aanmelden, die was, om zoo te zeggen, binnen.
Want die ondervond dat hij geacht werd met allen ernst te willen onderzoeken, de
gevraagde hulp bleek hem een voortdurend werkzame en tevens een krachtige
aanmoediging, ja hij kon er op rekenen, dat De Roever hem niet losliet ook als hij
door de aanvankelijk weinige resultaten ontmoedigd, het onderzoek verder scheen
prijs te geven. En naast die vele mondelinge vergete men niet de schriftelijke
aanvragen om inlichting betreffende historische en vooral genealogische onderwerpen.
Hun aantal, voor zoover zij door De Roever ten archieve werden ontvangen en
beantwoord, vormen lijvige bundeltjes, en welk cijfer het aantal bereikt van die,
welke door hem buiten zijn ambtelijken tijd zijn behandeld, kan men nagaan als men
weet, dat deze een twaalftal portefeuilles omvatten, die ieder minstens een 900 stuk
inhouden.
21 Maart 1888 bracht den rusteloos werkzamen archi-
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varis een blijde tijding. Waar zooveel jaren door hem reeds op gewezen was, de in
alle opzichten onvoldoende localiteit der oude archieven, vond eindelijk voorziening
en hij genoot de voldoening, al was het laat, zijn klachten en wenschen verhoord te
vinden. Tot depôt van het oud-archief, in hoofdzaak loopende tot het jaar 1812, werd
bij Raadsbesluit van genoemden datum aangewezen het oudste stadsgebouw, de St.
Anthoniswaag op de Nieuwmarkt. Geen wonder dat de archivaris met de meeste
oplettendheid de plannen der inwendige restauratie en verbouwing volgde, hun
uitvoering dagelijks bijwoonde en inspecteerde. Met de voltooiing in Februari 1892,
was hij gereed met de verdeeling der plaatsing zijner archieven en van de gelegenheid
tot betere rangschikking werd tot in vele onderdeelen alle mogelijk gebruik gemaakt.
Wat ten raadhuize verspreid stond, werd nu vereenigd. Ook nu zag hij de kroon op
zijn werk en angstigen ijver in vroeger jaren reeds getoond om de rechterlijke
archieven voor de stad te behouden: onder zijn oog werden ze allen opgeslagen in
het oude Poorthuis. En tot nog andere plannen, reeds vroeger voorgesteld, vond hij
gelegenheid tot uitvoering. De oude charters van de IJzeren kapel werden met de
kast uit de Oude Kerk naar het nieuwe depôt overgebracht en vinden sedert dáár de
plaats, waar zij het best tot nut van het wetenschappelijk onderzoek kunnen strekken.
Aan de oude kerkregisters van doop, trouw en begraven - waarvan door zijn toedoen
reeds vroeger afschriften werden gemaakt - werden mede bij de oude archieven een
plaats gegeven. Zoo heeft hij in het nieuwe depôt alles vereenigd gezien, wat hij er
wenschte en dacht er te behooren. Die voldoening heeft hij gekend en verdiend. Hij
heeft ze - ik weet zeker - naar waarde geschat. Want wie hem zich herinneren uit
dien
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tijd - en wie meer dan die dagelijks met hem waren - kunnen zich hem nog niet anders
dan met het bezielendst enthousiasme vervuld voorstellen. Hoezeer in die dagen ook
een enkel oogenblik soms ambtelijke moeilijkheden hem konden ontmoedigen - hij
was onvermoeider dan ooit en als met tien handen en hoofden bezig.
Omstreeks dienzelfden tijd en reeds daarvóór, dateeren enkele feiten, buiten zijn
ambtelijk werk gelegen, die ik afzonderlijk der vermelding waard acht. In de eerste
plaats zijn initiatief en krachtige medewerking tot oprichting der Vereeniging van
archivarissen in Nederland. Niemand meer dan De Roever gevoelde, dat de
vaderlandsche archievenschat te lang reeds onthouden was het groote belang, dat
voor haar behoud en vooral meerdere nuttigmaking gelegen is in den zooveel mogelijk
onderlingen band tusschen haar verschillende bewaarders. Daarin lag ook volgens
hem niet anders dan de noodzakelijke consequentie van den voor tientallen jaren
reeds ontwaakten zin voor archiefbehoud en archiefstudie, op welk heugelijk feit
deze eeuw mag wijzen. De Roever was van de Vereeniging eerst penningmeester in
het bestuur, presideerde de voorlaatste vergadering in Juni 1892 voor mr. A.J.
Enschedé, die voor zijn zetel bedankte en werd op diezelfde bijeenkomst definitief
als voorzitter gekozen.
Zijn strijd tegen mr. V. De Stuers, tegen wien hij in een brochure betreffende den
Museumbouw, zijne grieven krachtig blootlegde, ontbrandde in een pennenstrijd in
de N.R. Courant naar aanleiding van mr. De Stuers geringschattend oordeel over den
korten tijd te voren overleden heer Eberson, een man, wiens persoonlijkheid, kennis
en kunstzin door De Roever zeer hoog werden geschat. Het antwoord van mr. De
Stuers in zijn bro-
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chure, ‘de Minister Heemskerk en mr. De Roever’, heeft niet nagelaten den strijd
wakker te houden - want op een repliek was het voornemen van zijn tegenstander
gericht.
Aangenamer en heugelijker was wat De Roever kort daarna bezighield. Ik bedoel
zijn onderzoekingen betreffende de waarschijnlijkheid van een Rembrandt's doek
op het oude stadhuis. Met welk een bijzondere sympathie en bewondering heb ik
hem in die dagen gadegeslagen, toen hij ook mij o.a. onder voorloopige
geheimhouding de door hem ontdekte waarschijnlijkheidsgronden ontvouwde en de
gelegenheid zich weldra zou voordoen, dat een locaal onderzoek door enkele kenners,
met zijn vriend dr. Bredius aan de spits, de juistheid van zijn aanwijzing zou
bevestigen of onthouden. Wij hebben in de laatste afleveringen van den laatsten
jaargang van ‘Oud-Holland’ van hem zelf nog het belangrijk verslag zijner
nasporingen betreffende dit onderwerp, waarvan de uitkomsten, hoezeer het gezochte
kunstwerk van Rembrandt niet ten Stadhuize kon worden aangewezen - toch daarover
het volle historische licht hebben ontstoken.
Het was in April van het vorige jaar. De verhuizing was zoo goed als voleindigd, de
archivaris had zijn zetel in de oude sterkte gevestigd, toen hij door het bestuur der
stad werd aangewezen met den gemeentearchitect zich voor eenige dagen in
verschillende steden van het buitenland op te houden ter bezichtiging en opname van
enkele musea, voorbereiding tot het ontwerp van den bouw van het nu weldra
voltooide Sophia-Augusta museum. Reeds op weg naar huis trof hem te Cassel de
tijding van de ziekte zijner vrouw. Hij heeft haar niet weer gezien. Ik voor mij heb
De Roever sedert niet meer als den vroegere gekend in geheel de volheid
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van zijn werkkracht. De laatste twee maanden van het vorige en de eersten van dit
jaar toch was de plaats van ons dagelijksch werk verschillend, slechts enkele
oogenblikken van den dag waren wij met elkaar. Toch ontging mij dan niet, dat op
zijn archief althans de rustelooze ijver allengs weer opflikkerde en de smart over den
zeer wreeden slag die hem getroffen had, kon bedwingen. Maar tehuis was dit anders,
dáár heeft de smart hem niet verlaten. Wie het voorrecht heeft gekend ook dáár hem
te zien en met hem te zijn in die betere dagen, als hij steeds des avonds met haar in
zijn werkkamer zijn arbeid voortzette, die weet hoe het hem moet geweest zijn al
dien tijd in die schrikkelijke ledige eenzaamheid. Gegund is het hem niet geweest
om, wat wij met het oog op het bezit zijner kinderen, den middag van zijn leeftijd,
en bovenal zijn gezond gemoedsleven, mochten verwachten in de toekomst, het
geslagen leed te ontleven: zijn zoontje vond hem op den morgen van den 11den Maart
ontslapen op zijn rustbed.
In verschillende geschriften is na zijn dood zijn persoon in korter en breeder lijnen
geteekend. Waar de hartelijke, beminnelijke vriend nog zóó dicht bij mij staat, wat
zou de juistheid van het beeld waarborgen als ook deze pen zou trachten zijn inborst,
natuur en karakter te schetsen? De tijd zou eerst ruimte moeten geven tot onbevangen
waarneming in den schat van herinneringen, die mij aan hem verbonden houden.
Maar welk feit daaruit ook opdoemde - ik zou mijn geheugen mistrouwen en
daarbuiten iedere mededeeling die deze mijn overtuiging wraken wilde, dat nooit
iemand tot hem schriftelijk of mondeling is gekomen, die niet als zijn schuldenaar
hem verliet.
A m s t e r d a m , Oct. 1893.
Mr. W.R. VEDER.
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[De Roever's geschriften]
Van De Roever's schriftelijke nalatenschap omvatten zijne studies in het tijdschrift
‘ Oud Holland’ ongetwijfeld het belangrijkste deel. Van dit tijdschrift was hij met
zijn vriend Mr. A.D. de Vries de oprichter. Sedert 1885 zette hij met Dr. Bredius de
redactie voort, die zijn medearbeider in den aangevangen elfden jaargang reeds heeft
herdacht. Aan beider onderzoekingen dankt de kunstgeschiedenis een schat van
ontdekkingen van Rembrandts leven en werken. Van de Roever's hand alleen hebben
wij in ‘Oud Holland’ tal van bijdragen die ongekend licht ontsteken over de sociale
geschiedenis inzonderheid die van handel en nijverheid van Amsterdam, de stof
waarvan de behandeling bovenal zijn kracht vertoont en alles voor de toekomst
beloofde, gelijk de schat van aanteekeningen en schema's van bewerking in zijn
nalatenschap doen zien. Behalve enkele afzonderlijke werken, zooals zijn omvangrijke
arbeid der uitgave van het ‘ Album academicum van Amsterdam’, zijn werk over
‘Vrijen en trouwen in den oud-vaderlandschen tijd, over welk onderwerp o.a. hij in
1891 in verschillende plaatsen ook spreekbeurten vervulde en ook zijn handboek
over het verzamelen van zegels en munten, omvatten zijn publicaties voor het grootste
deel kleine opstellen, waarin hij de rijpe vruchten van zijn onderzoekingen over
allerlei onderwerpen van het vroegere sociale leven heeft neergelegd. Voor
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een groot deel verschenen zij onder den titel van Oud-Amsterdamsche
Verscheidenheden in het weekblad D e A m s t e r d a m m e r , waarvan de belangrijkste
zijn verzameld in 4 bundels die onder den titel Uit onze oude Amstelstad afzonderlijk
zijn verschenen. Een andere reeks opstellen waaronder enkelen ook over onderwerpen
van den dag, verscheen in het dagblad D e A m s t e r d a m m e r . Weer anderen
vonden elders een plaats in verschillende maand- week- en dagbladen.
Ongeveer in het laatste jaar, naar ik veronderstel, was De Roever van tijd tot tijd
bezig alle deze bijdragen in chronologische orde te verzamelen. Dit heeft de
mededeeling van zijn litteraire nalatenschap in dit opzicht vergemakkelijkt. Althans
voor een belangrijk deel. Want na het jaar 1890 vind ik de verzameling minder
geregeld voortgezet. Sedert dat jaar is de opgave alzoo wellicht minder volledig.
Aanvankelijk had ik er een keuze uit willen doen van wat mij het belangrijkst
toescheen, doch de tijd heeft mij ontbroken aan het daartoe vereischte onderzoek de
noodige zorg te wijden.
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‘OUD HOLLAND’, NIEUWE BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE KUNST, LETTERKUNDE, NIJVERHEID
enz. in 1883.
Na den dood van zijnen medeoprichter in 1884, redigeerde hij den tweeden jaarg.
alleen; - daarna trad Dr. A. Bredius tot de redactie toe.
Van de Roever's hand verschenen de volgende Studies en Bijdragen in dit
tijdschrift:
1883.

Een huwelijk van Rembrandt (met
facsimiles).

1883.

Bijdragen tot de Geschiedenis van de
Amsterdamsche Potten- en
Plateelbakkerijen (met een prent).

1883.

Meindert Hobbema, Nadere
bizonderheden betreff. Jan Teunisz
Blanckenhof (Jan Maat), (met facsimiles).

1883.

Eenige bescheiden betreffende de
Koninklijke Porcelein-Fabriek te Berlijn.

1883.

Iets over de kinderen en de begraafplaats
van Anthonie Palamedesz.

1883.

Een vorstelijk geschenk. Een blik op de
vaderlandsche nijverheid in den aanvang
der zeventiende eeuw.

1883.

Een verjaard verjaarfeest (over het
geboortejaar van Anna Roemer Visscher's
dochter met geslachtslijst van Visscher).

1884.

In Memoriam Mr. A.D. de Vries Az. † 8
Febr. 1884.

1884.

Amsterd. Boekdrukkers en
Boekverkoopers uit de zestiende eeuw
(tot omstreeks 1580).

1884.

Rembrandt, bijdragen tot de geschiedenis
zijner laatste levensjaren naar gegevens
door wijlen Mr. A.D. de Vries verzameld.

1884.

Rembrandt's sterfhuis.

1885.

Het ouderhuis van Brederoo; (bijdrage in
het feestnommer van Oud Holland. Maart
1885).

1885.

De Coninxsloo's (met facsimiles).
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Rembrandt - nieuwe bijdragen tot zijne
levensgeschiedenis - met A. Bredius (met
facsimiles).
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1885.

Drie Amsterdamsche Schilders (Pieter
Isaacksz, Abraham Vinck, Cornelis v.d.
Voort (met facsimiles).

1885.

Jan Harmensz Muller (met prent en
facsimiles).

1886.

Pieter Lastman en François Venant (met
A. Bredius) (met facsimiles).

1886.

Een stuk oud Hollandsch zilverwerk (met
2 prenten).

1886.

Rijfelarijen (met facsimiles).

1886.

De rariteiten-kamer verbonden aan 't
Amsterdamsche gemeentearchief (I) (met
een prent).

1887.

Cornelis v.d. Voort, een naschrift.

1887.

De rariteiten-kamer, verbonden aan 't
Amsterdamsche gemeentearchief (II)
(met facsimiles).

1887.

Een bezoek aan den Ridder Adriaan van
der Werff, kunstschilder in 1710.

1887.

Rembrandt, nieuwe bijdragen tot zijne
levensgeschiedenis II (met Bredius) (met
facsimiles).

1887.

Johannes Osborn, kunstig baleinwerker.

1888.

Aart Schouman volgens zijne
aanteekenboekjes.

1888.

Het nieuwe Doolhof ‘In de Oranje Pot’
te Amsterdam (met een prent).

1888.

Iets over Martinus Saeghmolen (met
Bredius) (met facsimiles).

1888.

Een drietal brieven van Hendrik Goltzius
(met facsimiles).

1888.

De rariteiten-kamer verbonden aan het
Amsterdamsche gemeentearchief (III)
(met prent en facsimile).

1889.

Pieter Aertsz, gezegd ‘Lange Pier’
vermaard Schilder (met facsimiles).

1889.

Tweeërlei Regenten.

1889.

Twee concurrenten van de eerste West
Indische Compagnie.
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Kiliaen van Renselaer en zijne kolonie
Rensselaerswijk (I, II) (met facsimiles).

1890.

Vondeliana, Documenten uit Vondels
laatste levensjaren (met facsimiles).

1890.

Rembrandt, Nieuwe Bijdragen tot zijne
levensgeschiedenis (III) (met Bredius)
(met facsimiles).

1890.

Brief van Prof. J. Cristenius te Harderwijk
aan Burg. van Amsterdam, berichtende
aanneming van zijn beroep aan de
Doorluchtige School 25 Sept. 1659,
medegedeeld.

1891.

Bruno Spanceerder, kunstig boekbinder
(met prent en facsimile).

1891.

Zilveren kinderspeelgoed (met facsimile).

1891.

Een Rembrandt op 't Stadhuis (I).

1892.

Een Rembrandt op 't Stadhuis (II) (met
twee prenten),

Met uitzondering van dat op de twee laatste jaargangen, zijn naar mijn weten alle
de alphabetische registers van het tijdschrift door De Roever samengesteld.
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De Roever was redacteur van het AMSTERDAMSCH JAARBOEKJE, dat verscheen
in de jaren 1888, 1889, 1890 en 1891, bij den Uitgever S.L. van Looy.
Van zijn hand verschenen daarin de volgende bijdragen:
1888.

Een schaking in de achtiendde eeuw (blz.
33).

1888.

Vondel's sterfhuis (blz. 166)

1889.

Een familiedrama in den Patriottentijd
(blz. 86).

1890.

Een belastingoproer (blz. 177).

1891.

Het trippenhuis van binnen in 1684 (blz.
30).

BIJDRAGEN IN ‘EIGEN HAARD’.
W. Cz. Schouten's dochter (1881, no. 25).
Vondel's wapen (1881, no. 31).
Amsterdamsche Sinter-Klaas-herinneringen (1881).
Het hooge huis te Muiden (1881).
De eerste boekdrukker te Amsterdam (1881).
Hoe onze voorouders op de bouwmaterialen toezagen door mr. Philarchaios (1881,
o
n . 32).
Een heeren garderobe uit de vorige eeuw door mr. Philarchaios (1881, no. 51).
Meteorologie in de 17e eeuw door mr. Philarchaios (1881, blz. 335).
Een ondeugend schilderij door mr. Philarchaios (1881, blz. 367).
Wat men in de vorige eeuw voor schoolgeld moest betalen (1881, blz. 469).
Iets over het Brandwezen te Amsterdam in vroegere eeuwen en over de
slangbrandspuiten (Dec. 1881).

UIT ‘ONZE OUDE AMSTELSTAD’.
Schetsen en tafereelen betreffende de Geschiedenis der Veste, het leven en de zeden
harer Bewoners, door mr. N. de Roever. Uitg. Amst. S.L. van Looy.
Voor een belangrijk deel bevatten de 4 bundels dezer schetsen omgewerkte en
vermeerderde opstellen in het Weekblad ‘de Amsterdammer’ onder den titel ‘Oud
Amsterdamsche verscheidenheden’ (zie hierna), vroeger gepubliceerd.
De eerste bundel verscheen in 1890 en bevat:
Eene getuigenis omtrent Amsterdam's bloei in den aanvang der 17e eeuw.
Straatnamen.
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De Nieuwe Kerk.
Eene winkelgalerij in de zeventiende eeuw.
Iets over ons drinkwater.
Een bezoek bij den vice-admiraal Engel baron de Ruyter.
Iets over werkliedenbeweging in vroeger tijd.
De gevolgen van 1795, in het goudsmidsgilde.
Herbergen, Muziekhallen en Danskamers.
Koffie- en Chocoladehuizen.
Een tweede bundel van hetzelfde jaar bevat:
De Amsterdamsche doolhoven.
Het miniatuur tooneel van Pieter Barbiers 1756.
Iets over uithangborden.
Begraven.
Uit den franschen tijd.
Regenten en ambtenaren.
Een derde bundel verscheen in 1891 en bevat:
Handel en nijverheid.
Geestelijke gestichten.
Bekende en vergeten Amsterdammers van verdienste.
Marktschreeuwers.
De vierde bundel, kort voor zijn dood afgedrukt, is met een biographische inleiding
bezorgd door den heer D.C. Meyer jr. en staat te verschijnen. Hij bevat:
De stad Amsterdam peter over den zoon van den grooten Keurvorst.
De houding van de schutterij bij het pachters oproer in 1748.
Rijden (Waterverkeer, Bestrating, sleden etc.).
Iets over buitenplaatsen en over den Pauwentuin.
Het ‘Monnikje’ en de ‘Ooyevaar’.
De Amsterdamsche gilden van voorheen.

GESCHRIFTEN. - VERSPREIDE OPSTELLEN (chronologisch).
1879.

Vondel's woning (in de Gids no 1).

1879.

Vondel's woning in de Warmoesstraat
met ‘lendenen’ en verdere geburen
opgehelderd met een platten grond. (2e
dr.) Amst. C.L. van Langenhuyzen.

1879.

Vondel's woning (3e dr.) Dietsche
warande).

1879.

De Boelenskapel in de Niewe Kerk
(Amst. cour. 8 Jan.).

1879.

Een wandeling door de
Vondel-tentoonstelling (Amst. cour. 17
en 24 Febr.).
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Gildearchieven (Kunstbode. Juni).

1879.

Goud- en zilverkeuren (Kunstbode Sept.).

1879.

Leve de verfpot. (Aanval op den
wansmaak van zeden betreffende de oude
gebouwen). (Handelsblad van 5 Oct.)
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1879.

Dordtsche Goud- en Zilverdraadwerken
(Ned. Kunstbode. Nov.)

1879.

Losse aanteekeningen betreffende
Amsterdamsche graveurs (Archief
Nederl. kunstgeschiedenis Jan. en Nov.)

1879.

Over den zoon van Roemer Visscher en
zijn huis op de Geldersche Kade
(Navorscher pag. 557).

1880.

De catalogus van de tentoonstelling van
kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit
edele metalen vervaardigd (samengesteld
met mr. A.D. de Vries).
Over deze tentoonstelling verschenen nog
van zijn hand vier opstellen in het
Handelsbl. van 14 en 25 April en van 2
en 11 Mei.

1881.

In het Zondagsblad van het Nieuws v.d.
Dag van 12 en 26 Juni: Uit den franschen
tijd: I. Mag een acteur, wanneer 't in zijn
rol te pas komt, ordeversierselen dragen?
- II. Eigenaardige wijze van feestvieren.
- III. De danskunst zelfs regeeringszaak.

1881.

C.J. Gonnet. De wallen en poorten van
Haarlem. Geschiedenis der versterking
der oude stad. Aankond. in de Gids van
December.

1881.

Losse aanteekeningen betreffende
Amsterdamsche graveurs (vervolg).
(Archief Nederl. Kunstgeschiedenis van
Aug.).

1882.

Ter Gouw's Amsterdam Deel I en II.
(Beoordeeling en aankondiging in de
Gids no. 1).

1882.

De Geschiedkundig Overijsselsche
tentoonstelling (Haarl. cour. 19 Oct.).

1882.

Het Album Academicum van het
Athenaeum Illustre en van de Universiteit
van Amsterdam, bevattende de namen
der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot
1882 en de studenten van 1799 tot 1882.
(Amst., Erven H. van Munster & Z.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1893

1882.

Handboek voor den Verzamelaar.
Praktisch boek voor het aanleggen van
verzamelingen van handschriften, zegels,
munten en genealogie voor de jeugd
bewerkt door Mr. N. de Roever Az. en
Mr. Ch. M. Dozy. Leiden, A.W. Sijthoff.
(de R. bewerkte hierin de hoofdstukken
over handschriften en zegels).

1883.

Aankondiging van ter Gouw's
geschiedenis v. Amsterdam (Gids v. 4
Nov.).

1883-1886.

Reeks opstellen over zaken en
gebeurtenissen van den dag. In het
Vaderland van 18 Oct. 1883 tot 24 Febr.
'86.

1883.

Gedeeltelijke beschrijving met dr.
Bredius van de Tentoonstelling van
Retrospectieve kunst. (Zie de Gids dier
Tentoonstelling).

1884.

Voorrede in de genealogie Boelensz.

1885.

De tentoonstelling van ‘(architectura et
amicitia)’ (Weekbl. Amsterdammer 6
Sept.).

1886.

De kroniek van Staets. Een bladzijde uit
de Geschiedenis van het Fabriek-ambt
der stad Amsterdam 1594-1628
(Verscheen in het jaarverslag van het
Oudheidkundig genootschap.).

1886.

Lambert Millinck (Tijdschrift v.N. Brab.
Geschiedenis en Letterkunde v. 15
Maart).
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1886.

De Gardes d'Honneur uit het Dep. der
Zuiderzee. (Gen. Her. Archief).

1886.

Twee stadhouderlijke bezoeken aan
Amsterdam (Willem IV en Willem V).

1886.

De Amsterdamsche Studentenvereeniging
C.l.i.o. en hare verzameling (Spectator 6
Nov.).

1886.

De Munt en de Munttoren
(Amsterdammer Weekblad 14 Nov.).

1886.

Een bijdrage tot de Hollandsche
kunstgeschiedenis uit het hooge Noorden
(Spectator 27 Nov.).

1886.

Het gildewezen en zijn toepassing in de
16e eeuw (Feuilleton in het Handelsbl.
van Maart).

1887.

Dr. S.A.v.d. Chijs, Geschiedenis van
Dordrecht's krankzinnigenhuis.
(Aankondiging Weekblad Amsterdammer
11 Juli).

1887.

Het klooster van Diepenveen, door
O.R.E.N. Opzoomer. (Aankondiging,
Weekbl. Amsterdammer 7 Aug.).

1887.

Over den invloed door de
Zuid-Nederlanders uitgeoefend op den
bloei van het Noorden en bijzonder op
dien van Amsterdam. (Lezing op het 20e
Congres van Taal en Letterkunde in Felix,
16 September te Amsterdam. Zie de
Handelingen).

1887.

Over de herstelling van oud-gobelijn in
de kunstnaaldwerkschool. (N.v.d.D. en
Weekblad).

1887.

De Vondeltentoonstelling in het
Muntgebouw. (Weekblad Amsterdammer
7 en 11 Dec.).

1887.

In het Predikbeurtenblad:
In het Predikbeurtenblad: Schetsen uit
het verleden van Amsterdam en de
Amsterdammers: De nieuwe kerk. (8 en
15 Maart).
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In het Predikbeurtenblad: Iets over
uithangborden.
In het Predikbeurtenblad: De houding
van de schutters bij het pachtersoproer in
1748.
In het Predikbeurtenblad: Iets over ons
drinkwater. (11 Mei).
In het Predikbeurtenblad: Voorvaderlijke
gebruiken bij het begraven.
1888.

Voorrede in ‘de Amsterdamsche
Schuttervendels’, door I.A. Jochems.

1888.

A Guide through Amsterdam offered to
the members of the Holland Society of
New-York on the occasion of their visit
to this city (Augustus).

1888.

Aankondiging van het 1e Haagsch
Jaarboekje van den heer Servaas v.
Rooyen. (Weekbl. Amsterdammer 2
Dec.).

1888.

Aankondiging van den Catalog der
Gemälde zu Cassel, van Dr. Oscar
Eisenman. (Weekbl. Amsterdammer 9
Dec.).

1889.

Aankondiging van Dr. Bredius' voltooid
werk: Meisterwerke des Rijksmuseum.
(Weekbl. Amst. 6 Jan.).

1890.

Aankondiging der Historische Bladen,
nagelaten door Dr. Theod. Jorissen.
(Weekbl. Amst. 9 Maart).

1890.

De verandering van ons volkstype.
(Weekbl. Amst. 16 Maart).
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1890.

Aankondiging v.d.N.B. almanak voor
1890. (Weekbl. Amst. 22 Maart).

1890.

Aankondiging auctie Binger-Penon:
Vondeliana. (Weekbl. Amst. October).

1890.

Het leven van onze voorouders. 7 Afl. in
gr. 8o. (Holkema en Warendorf).

1890.

Een opwekking tot deelneming aan het
Letterkundig Congres te Gent. (N.v.d.
Dag 27 Juli).

1891.

De Herstelling van den Burght te Leiden.
(Amst. Wkbl. 8 Febr.).

1891.

Over archiefwezen en archiefambtenaren.
(Handel. XXIe Taal en Letterk. Congres
te Gent, Aug.).

1891.

Antilautneriacum. (Spect. 5 Sept.).

1891.

L.H. Eberson, Biogr. voorwoord in de
catalogus van de collectie penningen van
L.H. Eberson.

1891.

Van Vrijen en Trouwen. Bijdrage tot de
geschiedenis van oudnederlandsche
zeden. Met Prenten. (Erven Bohn,
Haarlem. 8o.).

1892.

Het schijnconcours voor 't Rijksmuseum.
(Amst., S.L.v. Looy).

1892.

‘Restauratie.’ (Spectator 2 Juli).

1892.

Verleende Borgerschappen der Stad Tiel
van 1458 tot 1542. (Mededeeling in Alg.
Ned. Familieblad).

1893.

Nederlandsche zilversmidskunst.
(Spectator 28 Jan.).

OUD-AMSTERDAMSCHE VERSCHEIDENHEDEN.
In het Weekblad de Amsterdammer.
1886.

1. Amsterdam's geuswording. Melioratie. - Twee beroemde Amsterd.
dichters achter de tralies. (16 Mei).
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1886.

2. Een bezoek aan het groote of Fransche
Doolhof in 1637. - Zijn verdere
geschiedenis. (6 Juni).

1886.

3. Hoe een Amsterdamsche burgemeester
zich lastige verwanten van den hals wist
te schuiven. (27 Juni.).

1886.

4. Een oorlogscorrespondent van de
Amsterdamsche Courant in 1642. Posterijen. - Een dronken
brievenbesteller, die beterschap belooft.
(11 Juli).

1886.

5. Iets over aansprekers-ceelen. (22 Aug.)

1886.

6. De uitvinder der Doolhoven. - Burgerl.
heraldiek. (29 Aug.).

1886.

7. Een winkelgallerij in de 17e eeuw. (5
Sept.).

1886.

8. - (Vervolg). (12 Sept.).

1886.

9. Substituten en Dienders in de vorige
eeuw. (19 Sept.).

1886.

10. Handelsgeest. - Slavenhandel. (17
Oct.).

1886.

11. De Vlamingen te Amsterdam. - Een
onbekend woonhuis van Vondel. (7
Nov.).

1886.

12. Koffie- en chocoladehuizen. (28
Nov.).

1886.

13. Straatnamen: Barndsteeg,
Martelaarsgracht. (5 Dec).

1886.

14. Het Roode doolhof. (19 Dec.)

1887.

15. Straatnamen: De Gravenstraat. (2
Jan.).
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1887.

16. Nog iets over de Brederode's. (16
Jan.).

1887.

17. Een politieke karmans-kermiswensch.
(6 Febr.).

1887.

18. Mr. Cornelis Hamerode. (27 Febr.).

1887.

19. Het miniatuur tooneel van Pieter
Barbiers. 1756. (6 Maart).

1887.

20. - (Vervolg). (27 Maart).

1887.

21. Het portret van Roemer Visscher en
het wapen van Tesselschade (met
tegenschrift van Alb. Thijm). (10 April).

1887.

22. Over Compositie bij Doodslag. (1
Mei).

1887.

23. Een Vechtwaterleiding-plan voor
twee eeuwen. (5 Juni).

1887.

24. Spel- en Weddingschap. Levensverzekering. (12 Juni).

1887.

25. Een locaal voor blijvende
tentoonstelling van meubelen in de 17e
en 18e eeuw. (19 Juni).

1887.

26. Een bezoek aan 't Doolhof op de
Rozengracht in de 2e helft der 17e eeuw.
(10 Juli).

1887.

27. - (Vervolg). (17 Juli).

1887.

28. Iets over Napoleon's verblijf te
Amsterdam. (31 Juli).

1887.

29. Piet Heyn's kleinzoon koorddanser.
(7 Aug.).

1887.

30. De Armenische kerken en gemeente.
(14 Aug.).

1887.

31. - (Vervolg). (21 Aug.).

1887.

32. - (Vervolg). (28 Aug.).

1887.

33. Bedelaars en kwakzalvers. - Reclame
van een oogendocter. (18 Sept.).

1887.

34. Een bezoek bij den vice-admiraal
Engel baron de Ruyter, Ridder. (9 Oct.).

1887.

35. - (Vervolg). 6 Nov.
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1887.

36. De vloot van den Hertog van
Monmouth. (20 Nov.).

1887.

37. Iets over werkliedenbeweging in
vroegeren tijd. (18 Dec.).

1888.

38. Een laatste bezoek aan het klooster
St. Marienvelde of het klooster der Oude
Nonnen. (15 Jan.).

1888.

39. Herbergen, Muziekhallen en
Danskamers. (1 Jan en 26 Febr.

1888.

40. - (Vervolg). (18 Maart).

1888.

41. Iets over buitenplaatsen en over den
Pauwentuin. (13 Mei).

1888.

42. Jan van Wely, de vermoorde
hofjuwelier. (27 Mei).

1888.

43. De gevolgen van 1795 in het
goudsmidsgilde. (10 Juni).

1888.

44. - (Vervolg). (17 Juni).

1888.

45. Een getuigenis omtrent Amsterdams
bloei in den aanvang der zeventiende
eeuw. (29 Juli).

1888.

46. Iets over Baantjes. (26 Aug.).

1888.

47. Wat een kantoorbediende in de 17e
eeuw te observeeren had. (9 Sept.).

1888.

48. - (Vervolg). (23 Sept.)

1888.

49. Een kunstbeschermer uit de 17e eeuw.

1888.

50. De strijd over de begrooting der stad
in den aanvang der 17e eeuw. (23 Dec.).

1889.

51. - (Vervolg). (6 Jan.).

1889.

52. Het ‘Monnikje’ en de ‘Ooijevaar’.
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1889.

53. De geschiedenis van een rommannetje
verbonden aan Maes' Gebed zonder End.

1889.

54. Jacques Razet, de kunstlievende
notaris.

1889.

55. Straatnamen: Beulingstraat.
Dubbeleworststeeg.

1889.

56. Desinfectiemaatregelen van voorheen.
(15 Dec.).

1890.

57. Berichten uit Vondel's laatste
levensjaren. (16 Febr.).

1890.

58. Houtzaagmolens te Amsterdam. (30
Maart).

In het Nieuws van den Dag (feuilleton).
1892.

Anti-semitische diamantbewerkers I. (8
Dec.).

1893.

- II. (9 Jan.).
Na zijn dood verscheen:

1893.

De kranten van voorheen. I. (16 Maart).

1893.

- II en III (Slot). (15 Mei).

ARTIKELEN IN DE AMSTERDAMMER, DAGBLAD VAN
NEDERLAND.
1883.

Het concertgebouw (19 Jan.).

1883.

De verkooping van antiquiteiten in de
Brakke grond (Bespreking van de
verzamelingen van de hh. v.d. Roorda,
Jer. de Vries E.W.v. Wert en Jhr. Berg).

1883.

Blik op de tentoonstelling van oude kunst
en kunstnijverheid (5 en 7 Juni).

1883.

Onze keizerskroon (betreffende het
Amsterdamsche wapen) (27 April).

1883.

Nieuwe Bijdragen tot de kennis v.
geschiedenis, taal en letterkunde.
Aankond. tijdschr. v.h. Brab. geschied-
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en letterkunde onder red. van Aug. Sassen
(8 Oct.).
1883.

De verzameling Oudheden v. den heer
Wigersma tentoongesteld in het oude
mannenhuis te Amsterdam (15 Sept.).

1884.

De porselein-veiling in de Zwaan (3 Mei).

1884.

De tentoonstelling in Delft (26 Juli).

1884.

Mededeeling betreffende het ongunstig
oordeel in de Kölnische Zeitung over
Amsterdam naar aanleiding van het
Hanse-vereincongres (10 Aug.).

1884.

De prenten-tentoonstelling in de zaal van
het Panorama (11 Sept.).

1884.

Ter Gouw's Amsterdam (Aankondiging
van nieuw verschenen aflevering) (16
Dec.).

1884.

Het feest van Amsterdam's
geschiedschrijver (J. ter Gouw's 70e
verjaardag) (17 Dec.).

1885.

Het Brederoo-Album v. ‘Oud-Holland’
en de Brederoo tentoonstelling (30
Maart).

1885.

De ‘Nachtwacht’ (naar aanleiding van het
overbrengen naar het Rijksmuseum).

1885.

De schilderijen der stad Amsterdam in
het Rijksmuseum (12, 14, 16 Juli).
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1885.

De Jaarl. vergadering v.d.M.v. Letterk.
te Leiden (29 Juni).

1885.

De Jaarl. alg. verg. van het Prov. Utr.
Gen. v.K. en W. (1 Juli).

1885.

Het Oudheidkundig Genootschap te
Enkhuizen (6 Juli).

1885.

De Liotard-tentoonstelling in Felix
Meritis (31 Oct.).

1885.

Hoe men in Frankrijk over ons
Rijksmuseum denkt (4 Nov.).

1885.

De schilderijtentoonstelling in Arti (6, 15
en 25 Nov. 9 Dec.).

1886.

Amsterdam in 1544 (naar aanl. van ter
Gouw's verschenen 1o Afl. van het 5o deel
der Geschied. v. Amsterdam) (1 Jan.).

1886.

Over letters en hare grondvormen door
P.v. Looy jr. (aankondiging) (22 Jan.).

1886.

‘Rembrandt’ (naar aanl. van Michel's
hoofdstuk over den schilder in ‘Artistes
célèbres’ (12 Febr.).

1886.

Kunstbeschouwing der
schutterijverzameling-tentoonstelling in
Amsterdam (12 Maart).

1886.

Het Rijksmuseum (16 Mrt).

1886.

De Catalogus van het Rijksmuseum. (23
Mrt).

1886.

De nieuwe aflevering van ter Gouw's
geschiedenis v. Amsterdam. (24 Mrt).

1886.

Het Rijksmuseum. (21 Mei).

1886.

De 3 jaarlijkse tentoonstelling v. moderne
kunst. (1 Juni).

1886.

Piëteit (over den verkooop der
nalatenschap van den schilder ten Borch
(16 Juni).

1886.

Nieuwe Proeven in het Rijksmuseum (4,
5 Juli).

1887.

De meesterwerken van het Rijksmuseum
te Amsterdam. (Werk van dr. Bredius
aangekondigd). (13 en 14 Mrt).
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1887.

Hct stadhuis te Woerden. (8 April).

1887.

De tentoonstelling der vereeniging
‘Rembrandt’. (10 April).

1887.

De schatten van het Rijksmuseum
(aankond. van dr. Bredius Meisterwerke
des Rijksmuseum). (4 en 5 Sept.).

1887.

De binnenplaats van het Rijksmuseum.
(18 en 19 Dec.).

1888.

Aankondiging van Dr. Bredius
‘Meisterwerke’. 2 nieuwe afleveringen.

1888.

Artis-tentoonstelling in de Munt, bij
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
Natura Artis Magistra.

1890.

Uit de geschiedenis van den
Amsterdamschen Stadsschouwburg. (21
Febr.).

1891.

Het Haagsche Stadhuis. (25 Juli).

NEDERLANDSCH ARCHIEVENBLAD, ORGAAN VAN DE
VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND. 1e JAARG.
1892-1893.
Van de R's hand verschenen daarin de volgende bijdragen:
Een brandvrij archiefgebouw, met teekening.
De Begrooting voor den Amsterdamschen archiefdienst (voor 1893).
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