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Verslag van de 127ste Jaarlijksche Vergadering, gehouden te Leiden
op den 21sten Juni 1894.
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 21sten 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. W.C. VAN MANEN,
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.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
V.
Verslag der Commissie voor Taal- en 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 bij den
Secretaris. Eene in de voorafgaande Maandvergadering
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te benoemen Commissie van Leidsche leden maakt den uitslag der
stemming den avond te voren op, en deelt dien aan de Vergadering mede.
VII.
De Maandelijksche Vergadering stelt voor, zoo noodig, uit de renten van het Fonds
ongeveer ƒ 450.- (bedoeld wordt eene waarborgsom van ƒ 15.- per vel) beschikbaar
te stellen, voor eene nieuwe uitgave van den ‘Teuthonista’ van Van der Schueren.
VIII.
De Maandelijksche Vergadering stelt voor, uit de renten van het Fonds eene som
van ƒ 250.- te schenken als eerste bijdrage voor de samenstelling en uitgave eener
taalkaart voor Nederland door het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap.
IX.
Verkiezing van een Lid des Bestuurs, in de plaats van den in October e.k. aftredenden
Bestuurder Dr. W. Pleyte. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren: Mr. H. VAN DER HOEVEN en Dr. A.E.J.
HOLWERDA.
X.
Verkiezing van een Penningmeester, in de plaats van den Heer D. Hartevelt. Het
door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
D. HARTEVELT en Dr. E.F. VAN DISSEL.
Namens het Bestuur, EMILE SEIPGENS, Secretaris.
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De presentielijst wordt geteekend door het Eerelid Dr. Nicolaas Beets en door de
Bestuursleden Dr. W.C. van Manen, Voorzitter; Dr. W. Pleyte; Dr. J.W. Muller; D.
Hartevelt, Penningmeester en Emile Seipgens, Secretaris.
Verder door de Leden: Mejuffrouw Johanna A. Wolters en de Heeren: J. Tideman;
Dr. W.N. du Rieu; A. Winkler Prins; Dr. H.G. Hagen; Dr. S. Cramer; Arnold Ising;
Dr. E.F. van Dissel; Dr. F. Pijper; M. Buys; Mr. O.W. Star Numan; Dr. G.J. Dozy;
Mr. Ch. M. Dozy; Dr. D. de Loos; Dr. J.H. Kern; Dr. D.C. Hesseling; Mr. G.L. van
Loghem; Mr. L. Lamberts Hurrelbrinck; J.H. Krelage; Th. Nolen; W.F. Leemans;
W.C. Capel; Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford; P.A.M. Boele van Hensbroek;
Johs. Dyserinck; H.T. Boelen; M. Henriquez Pimentel; Dr. W.H. Kosters; Dr. J.
Offerhaus Lzn.; J.H. Groenewegen; P. Heering; Dr. Jan ten Brink; Louis D. Petit;
Johan Winkler; Dr. M.A. Gooszen; Mr. J.E. van Someren Brand; J.H. Hingman; Mr.
J.E. Heeres; R.W.P. de Vries; A.N.J. Fabius; Dr. J.D. Frenay; James de Fremery;
Dr. H. Oort; Mr. C. Bake; Dr. L.W.G. de Roo; Mr. J.J. van Geuns; F.S. van de Pavord
Smits; Mr. J. Heemskerk Az.; Dr. H. Blink; J.F. van Someren; J.F. Gebhard Jr.;
J.H.W. Unger; Dr. A. Beets; A.A. Vorsterman van Oyen; H.M. Werner; Mr. J.W.
Staats Evers; Mr. T.H. der Kinderen; Dr. S.G. de Vries; Frits Lapidoth; Dr. J.H.
Gallée; A.A. Beekman; Dr. Mr. C.P. Burger Jr.; C.H. den Hertog.
De Voorzitter opent te kwart over elven de Vergadering met eene rede, welke
hierachter als Bijlage I is afgedrukt.
Op uitnoodiging van den Heer J. Tideman verklaart
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de Voorzitter zich onder toejuiching der Vergadering bereid, zijne toespraak af te
staan voor de Handelingen.
De Secretaris doet daarna verslag van den staat der Maatschappij en hare belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar (zie Bijlage II). De
Voorzitter brengt hem daarvoor den dank der Vergadering.
De Voorzitter brengt thans aan de orde Punt VI van den Beschrijvingsbrief, de
bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen binnen- en
buitenlandsche Leden.
Met den verslaggever van de Commissie tot stemopneming, den Heer Dr. D.C.
Hesseling, maakten deel uit der genoemde commissie de Heeren: C.G. Chavannes,
Dr. E.F. van Dissel, Dr. J.J. Hartman, Mr. J. Oppenheim, F. de Stoppelaar, Mr. Egb.
de Vries, Dr. S.G. de Vries en de Secretaris. Het blijkt dat 256 geldige stemmen zijn
uitgebracht; volgens het besluit der vergadering van Mei moesten 20 binnen- en 4
buitenlandsche leden worden gekozen. Op voorstel der Commissie besluit de
vergadering, volgens Art. 8 der Wet, niet 20 maar 21 binnenlandsche leden te
benoemen, daar de 21ste candidaat evenveel stemmen als de 18de, 19de en 20ste op
zich vereenigd heeft.
Dientengevolge zijn gekozen tot
Binnenlandsche Leden:
Dr. S.J. Warren, Rector aan het Gymnasium te Dordrecht.
Jhr. Dr. J. Six, Hoogleeraar aan de Rijks-Academie van beeldende kunsten te
Amsterdam.
Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani te Leiden.
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H. Molema, rustend Hoofd der openbare school te Warfum.
Mr. F. Was, Burgemeester van Leiden.
Mr. C. Asser, Hoogleeraar te Leiden.
A. Th. Hartkamp te Amsterdam.
Dr. J. Zaayer Azn., Hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te
Rotterdam.
P.H. van Moerkerken, Leeraar aan de H.B. School te Utrecht.
Dr. L. van Langeraad, Predikant te Stolkwijk.
Mr. J.L.A. Salverda de Grave, Hoofdcommies bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.
Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.
Mejuffr. Elise Soer te Leiden.
A.C. Baron Snouckaert van Schauburg, Directeur van het Huis-Archief en de
Bibliotheek van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
Dr. G. Brom, Kapelaan te Groningen.
F.A. Hoefer, oud-1ste Luitenant der artillerie te Hattem.
P.A. Daum, Letterkundige te Batavia.
Dr. K.D. Bülbring, Hoogleeraar te Groningen.
G.W. Lovendaal te Grave.
Dr. C.H. Ph. Meyer te 's-Gravenhage.
Mejuffr. Catharina van Rees te Arnhem.
Buitenlandsche Leden.
Edw. Gailliard, Archivaris van den Staat te Brugge.
H. Pirenne, Hoogleeraar te Gent.
H.K.J. Deflou, Ambtenaar bij het Provinciaal Bestuur te Brugge.
Dr. N. Mansfelt, Superintendent van het onderwijs in de Zuid-Afrikaansche
Republiek.
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Hierna wordt de Vergadering voor een half uur geschorst.
Na de pauze deelt de Voorzitter mede, dat de Commissie, belast met het nazien der
rekening en verantwoording van den Penningmeester, in de laatste maandelijksche
Vergadering heeft bericht, dat zij alles in de beste orde heeft bevonden en de Heer
Penningmeester in hooge mate mag aanspraak maken op den dank der Maatschappij.
De Vergadering vereenigt zich met deze dankbetuiging door haar applaus.
Daarna geeft de Heer Hartevelt een overzicht van den staat der geldmiddelen (zie
Bijlage IV).
De Bibliothecaris geeft verslag van den staat der Boekverzameling (zie Bijlage III).
Ook aan hem betuigt de Vergadering, bij monde van den Voorzitter, haren dank.
De Voorzitter geeft thans het woord aan den heer Mr. Ch. M. Dozy en vervolgens
aan Dr. A. Beets, die beiden verslag uitbrengen, de eerste namens de Commissie
voor Geschied- en Oudheidkunde, de tweede namens die voor Taal- en Letterkunde.
De beide verslagen worden onder dankzegging goedgekeurd (zie Bijlagen V en VI).
Punt VII van den Beschrijvingsbrief, inhoudende het voorstel van de maandelijksche
Vergadering om, zoo noodig, uit de renten van het Fonds ongeveer ƒ 450.- beschikbaar
te stellen voor eene nieuwe uitgave van den ‘Teuthonista’ van Van der Schueren,
wordt bij acclamatie goedgekeurd 1.
1

Nadat uwe Vergadering ten vorige jare een crediet van ƒ 250 heeft toegestaan voor de
voorbereidende werkzaamheden, noodig voor de nieuwe uitgave van den Teuthonista, waarvan
het groote belang door den vorigen voorzitter in de jaarvergadering van 1893 is uiteengezet,
heeft de maandelijksche Vergadering thans de eer aan uwe goedkeuring te onderwerpen de
voorstellen voor de uitgave zelve, waarmede in den loop van het jaar een begin kan worden
gemaakt. Het tweede deel van het woordenboek, het nog zoogoed als in het geheel niet
gebruikte Latijnsch-Nederrijnsch gedeelte, is omgewerkt en bevat een groot aantal
merkwaardige woorden, die tot heden in de Middelnederlandsche schrijvers niet waren
gevonden; het mag dus een belangrijke aanwinst heeten voor de kennis onzer vroegere taal
en voor de Mnl. lexicographie. Voor de omwerking, d.i. het naar voren brengen van het
Nederrijnsch, is gebruikt het incunabel onzer maatschappij; van het eerste, door
Boonzajer-Clignett uitgegeven Nederrijnsch-Latijnsch gedeelte, berust een incunabel op de
Universiteits-Bibliotheek te Utrecht, die ons met de meeste welwillendheid gedurende een
geruimen tijd ten gebruike is afgestaan. Dit gedeelte is door den Heer Kikkert, den klerk der
redactie van het Ndl. Wdb., opnieuw afgeschreven; tevens zijn daarbij èn alle woorden, die
als synoniemen bij de verschillende artikelen staan vermeld, èn alle woorden, die in de ter
omschrijving dienende zinnen voorkomen, op een eigen hoofd gebracht. Aan dit werk is een
groot deel van het verleden jaar toegestane subsidie, nl. ƒ 180, besteed: het overige zal
misschien noodig zijn voor het alphabetiseeren en opplakken van den voor de nieuwe uitgave
verzamelden woordvoorraad. De Taalkundige Commissie is thans bezig met het overbrengen
van dit deel in de in het Middelnederlandsch woordenboek aangenomen spelling, en met het
aanbrengen van overeenstemming tusschen dit deel van den arbeid en het uit het
Latijn-Nederrijnsch geputte apparaat. Zij is daarmede gevorderd tot de letter M, dus voor de
helft gereed, en hoopt met de andere helft in den loop van den zomer gereed te komen, zoodat
in het najaar, als de geheele woordenschat zal zijn gealphabetiseerd en opgeplakt, met den
druk een aanvang kan worden gemaakt.
(Dit verslag is door eene toevallige omstandigheid in de vergadering niet ter tafel geweest,
doch het vinde in weerwil daarvan hier eene plaats, omdat de stand der nieuwe uitgave van
den Teuthonista er nauwkeurig in wordt uiteengezet.)
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Evenzoo Punt VIII, inhoudende het voorstel derzelfde Vergadering om uit de renten
van het Fonds eene som van ƒ 250.- te schenken als eerste bijdrage voor de
samenstelling en uitgave eener taalkaart door het Kon. Nederl. Aardrijkskundig
Genootschap.
Aan de orde is de verkiezing van een Lid des Be-
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stuurs. Met overgroote meerderheid van stemmen wordt de Heer Mr. H. van der
Hoeven als zoodanig benoemd. De Heer D. Hartevelt wordt met algemeene stemmen
min ééne herkozen.
Bij de rondvraag vóór het sluiten der Vergadering teekent de Heer Dr. J.W. Muller
protest aan tegen de voorstelling door den Voorzitter in zijne redevoering gegeven
van de werkzaamheid en de bedoelingen der Commissie van Taal- en Letterkunde
en tegen den ironischen toon, waarop deze geheele zaak door hem is besproken;
waarna de Voorzitter protest aanteekent tegen de aantijging, als zoude hij ironisch
en niet in vollen ernst hebben gesproken.
Beide sprekers verzoeken den Secretaris hun protest in de Notulen der Vergadering
op te nemen.
De heer Fabius brengt dank aan den Voorzitter voor den moed, om de kwestie zóó
onder de oogen te zien als hij in zijne rede heeft gedaan. Het is niet onmogelijk echter
dat deze kwestie in allerlei dagbladen een punt van bespreking zal uitmaken, wellicht
nog meer buiten dan binnen Leiden. De vraag is werkelijk van belang: ‘Zijn wij op
den rechten weg met de werkzaamheden?’ En daar niemand weet wat aanstaande
jaar zal gebeuren, wenscht hij de zaak nog in deze vergadering behandeld te zien.
Nadat deze zaak door 3/4 der aanwezigen urgent was verklaard, werden de
besprekingen voortgezet.
De Heer Dr. Ten Brink wenscht een practisch voorstel te doen, namelijk: op
voordracht van het Bestuur, door de maandelijksche Vergadering te doen benoemen
eene commissie van zes leden binnen en zes buiten Leiden, om de aangekondigde
voorstellen van den Voorzitter te onderzoeken. Na eenige discussie, waaraan
deelnemen de
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Heeren Boelen, Fabius, Ten Brink, Oort en de Voorzitter, wordt hiertoe besloten.
Hierna komt het woord aan den Heer Quarles van Ufford. Hij betreurt uit een brief
van den Bibliothecaris, den Heer Petit, vernomen te hebben, dat aan zijn voorstel
van 't vorig jaar, namelijk om in de Levensberichten op te geven, waar ook elders
biographieën van overleden Leden te vinden zijn, geen volledig gevolg kan gegeven
worden. Hij wil verder geen nieuw voorstel doen, doch uit den wensch dat zooveel
mogelijk aan zijn vroeger voorstel zal worden voldaan.
Hieruit ontstaat eene gedachtenwisseling over de Levensberichten, waarbij de
Voorzitter wijst op de groote moeite, die het Bestuur soms heeft om een biograaf te
vinden, en waaraan verder deelnemen de Heeren Du Rieu, Staats Evers, Henriquez
Pimentel en Bake.
De Heer Ising geeft in overweging om alsnog te verzamelen wat over Vosmaer
geschreven is, waarmede hij zich, op uitnoodiging van het Bestuur, zal belasten. De
Heer Boele van Hensbroek merkt op, dat door den uitgever Sijthoff in een bundel
‘In Memoriam’ alles is opgegeven, wat over Vosmaer geschreven is; op uitnoodiging
van den Voorzitter zullen de Heeren Ising en Boele van Hensbroek nader confereeren
over de vraag, wat nog over Vosmaer in de Levensberichten dient opgenomen te
worden.
De Heer Fabius deelt mede, dat hij gewenscht had een voorstel op den
beschrijvingsbrief te brengen, om woorden in de krijgsmanstaal van vreemden
oorsprong of welker afkomst duister is, te vervangen door goed-Nederlandsche
woorden, en zich te wenden tot den Minister van Oorlog met het verzoek deze
woorden dan in te voeren. Hij haalt hierbij het voorbeeld van Duitschland aan en
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vraagt of het niet gewenscht zou wezen eene Commissie te benoemen, die zich met
die taak zou willen belasten. De uitnoodiging van den Voorzitter, om dit punt in eene
maandelijksche Vergadering te komen bespreken, durft hij nog niet aannemen, omdat
hij zelve met het onderzoek nog niet genoegzaam gevorderd is.
Nadat de Heer Van de Pavord Smits nog den wensch heeft geuit, om de lijst der
Candidaten, die eene schrikbarende uitbreiding aanneemt, op eene of andere wijze
te besnoeien, waarop de Voorzitter belooft dat het Bestuur dit denkbeeld zal
overwegen, wordt de Vergadering gesloten.
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Bijlagen.
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Bijlage I.
Toespraak van den voorzitter 1.
Dame en Heeren!
Aldus u te mogen toespreken is voor de eerste maal het voorrecht van den voorzitter
onzer Jaarlijksche Vergadering. Ik acht het een geluk, dat mij die eer te beurt valt.
Vooreerst omdat ik gaarne ‘de vrouw’ van harte welkom heet in onzen kring. Haar
naam had sedert jaar en dag een te goeden klank in de Nederlandsche letterkunde,
dan dat wij haar op den duur,

1

Hier volgt de rede onveranderd, gelijk zij werd voorgedragen. Voor zoover zij betrekking
heeft op de gewenschte Hervorming van Letterkunde vindt zij, onder dezen titel, naar den
inhoud ietwat gewijzigd en nader toegelicht, mede een plaats in het tijdschrift Nederland,
Aug. 1894.
Naar aanleiding van den indruk, dien enkele hoorders van het gesproken woord en anderen
uit de verslagen van derden ontvingen, stel ik er prijs op te verklaren, dat ik niemand heb
willen kwetsen of beleedigen, ook niet waar ik mij somtijds bediende van, ik erken het, wat
forsch klinkende uitdrukkingen. Het was en is mijnerzijds een strijd, niet tegen personen,
dan voor zoover zij de, zoo men wil, toevallige dragers zijn van beginselen, maar tegen
toestanden en opvattingen, die van lieverlede geworden en door velen gedeeld, ofschoon
oorspronkelijk door niemand zóó gewenscht en bedoeld, m.i. in het belang der Maatschappij
niet mogen worden bestendigd.
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onder allerlei, ook wel schoonklinkende leuzen, den toegang konden en mochten
ontzeggen. Maar om zoover te komen, moesten vooroordeelen afgelegd en hinderpalen
uit den weg geruimd worden. Dat dit eindelijk vóór twee jaar is geschied, nadat het
31 jaar was geleden, toen voor het eerst de vraag ter sprake kwam, of ‘eene algemeen
bekende geletterde vrouw’ als lid mocht worden voorgesteld, geeft stof tot dankbare
blijdschap aan allen die den vooruitgang liefhebben en in de volkomen samenwerking
van man en vrouw, zoo mogelijk op elk levensgebied, een waarborg zien voor het
welslagen van ons geoorloofd streven en daardoor bevestigen van ons levensgeluk.
Wij juichen niet meer met den geschiedschrijver onzer eerste honderd jaren: ‘Nooit
nam de Maatschappij vrouwen onder hare Leden op, niet uit minachting, maar omdat
zij de schoone sekse voor te bescheiden hield, om in eene Vergadering van louter
Heeren zitting te nemen.’ 1 Wij brandmerken de drogreden in dat beroep op een
‘Vergadering van louter Heeren’ verscholen. Alsof onze bijeenkomsten dien naam
zouden blijven dragen, nadat wij de deur voor dames-leden hadden geopend. Wij
duchten geen schade van haar plaats nemen aan onze zijde, noch voor haar hoog
geprezen en ook door ons bijzonder gewaardeerde ‘bescheidenheid’, noch voor onze,
d.i. nu voor der heeren vrijheid in spreken en doen. Wat onwelvoegelijk zou zijn in
het gezelschap van verstandige en eerbare vrouwen, komt ook niet te pas waar wij
zijn onder mannen, hetzij wij deelnemen aan een deftige vergadering of aan een
vrolijken maaltijd. Getuige alleen maar het spraakgebruik, het lafhar-

1

Gedenkschrift van de Maatschappij, enz. (Leiden, E.J. Brill 1867) bl. 164.
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tige en tegelijkertijd zoo diep beschamende, dat ons soms doet knipoogen en stamelen
van een ‘onder ons meisjes.’ Wij maken zelfs geen uitzondering voor de schijnbaar
onschuldige liefhebberij van zoovelen, het rooken. Wij laten dit natuurlijk voortaan
in onze vergaderingen, en doen ons intusschen te goed aan het dubbele voorrecht,
aldus door de tegenwoordigheid van ‘de vrouw’ in ons midden verkregen, dat de
lucht, die wij inademen, minder spoedig bedorven is, en dat wij niet langer hinderen
vrienden en vreemden, toch altijd medeleden van hetzelfde genootschap, die ofschoon
overigens ook in onze schatting waardige vertegenwoordigers van het sterkere
geslacht, den tabaksdamp niet kunnen verdragen. Zoo helpt en helpe ons meer en
meer de vrouw, ook in dezen kring, door haar gewaardeerde tegenwoordigheid en
krachtige medewerking, de waarde verhoogen van ons letterkundig
gemeenschapsleven.
Voor mij persoonlijk is er nog een andere reden om mij te verblijden over de
benoeming en de toetreding van dames-leden. Nu ontvang ik althans eenig antwoord
op de vraag, die mij sedert maanden vervolgde en, dichterlijk gesproken, den slaap
uit de oogen hield, als ik dacht aan dit uur. Daar sta ik tegenover u - ik moest er wel
aan denken, lang te voren, want ik wist dat het eenmaal zoo zou wezen - geroepen
om als voorzitter van onze jaarvergadering u toe te spreken, straks mede leiding te
geven aan uw werkzaamheden, mededeelingen, gesprekken, en ..... ik weet niet wie
gij zijt.
‘Hoe dom’, hoor ik mij toevoegen, ‘zeg: leden van Letterkunde. Daaraan hebt gij
voorshands genoeg; het overige komt later wel terecht.’
Misschien, zoo luidt mijn wederwoord. Ik wil het
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hopen, en durf het laatste zelfs verwachten. Doch wat mij kwelt en sedert maanden
drukte, is niet dat ik hier zou staan en mij nu werkelijk bevind tegenover enkelen,
wellicht velen, mij persoonlijk onbekend, maar dat ik van u allen, vrienden, meer en
minder goed bekenden, vreemden, juist dit niet weet wat gij als leden van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde zijt. Mijn vraag betreft, ja raakt het hart
van haar, die ons hier samenbracht. Wat is zij toch? Wat wil zij wezen? Ik weet het
niet, als ik u aanzie en dan weer denk aan wat mij, buiten dezen dag, omgeeft en treft
in naam, vanwege, in verband met onze Maatschappij. Weerspiegelt zich haar beeld
in u, als in de kern harer leden, van heinde en verre saamgekomen, ten koste van uw
tijd, uw geld, uw rust, opdat gij, blakende van ijver voor haar bloeiend leven, zij het
in bescheiden mate, iets moogt bijdragen tot bevestiging van haar alouden luister?
Of leeren wij haar aard, haar wezen, haar willen en bedoelen dan pas kennen, maar
dan ook juist, volkomen, wanneer wij geen rekening houden met u, noch met onze
overige medeleden in de verstrooiing, en slechts zien op hen, die aan de spits staan
van haar wakkere vrienden hier te Leiden? Draagt onze Maatschappij soms inderdaad
een dubbel aangezicht: één op haar jaarvergadering en zoo dikwerf zij in breeden
kring vertooning maakt naar buiten; en één, gansch anders afgerond, waarmede zij
in kleinen kring en zonder zich te storen aan wie gewoonlijk leden heeten, nu dit dan
dat bepleit, wat hoe belangrijk ook ten slotte slechts aan enkelen kan behagen?
Helaas dat ik niet zeggen mag: o neen! integendeel, 't is juist dit dubbel aangezicht
van onze Maatschappij, dat mij doet vragen: wie zijt gij als haar leden?
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Dames, Heeren, zult gij zeggen, mannen, vrouwen, gehuwd en ongehuwd, van
uiteenloopenden rang en stand, maar allen toch behoorende tot den kring der
ontwikkelden, beschaafden, en onder dezen niet de minsten. Enkelen zonder beroep
en, met uitzondering natuurlijk van de gehuwde dames, alleen aangeslagen in de
vermogensbelasting. De meesten tevens of uitsluitend, om hun bedrijf, beroep,
waardigheid, bediening, dezer dagen bezig om zoo mogelijk uit te rekenen wat zij
gewoonlijk 's jaar verdienen als handelaars of neringdoenden, onderwijzers, leeraars,
professoren, rechtsgeleerden, kunst-, boek- en andere schatbewaarders, mannen van
het zwaard en dagbladschrijvers, pastoors en predikanten, ja wat niet al. Immers de
meesten onzer bekleeden in de groote samenleving één of meer, doch onderling zeer
verschillende betrekkingen. Maar hierin zijn wij allen één, hetzij man of vrouw,
hetzij ‘met’ of ‘zonder beroep’, naar het oordeel van den staat, dat wij met woord of
daad, zich daarvan bewust of onbewust, de Nederlandsche letterkunde steunen en
haar bloei bevorderen. Hierin ligt onze roem. Dat is onze geloofsbrief, dien wij
hebben overgelegd, niet na, maar vóór onze benoeming tot lid van deze Maatschappij.
De uitzondering, hier gelijk overal elders aangetroffen, dient slechts ter bevestiging
van den regel. Op den voorgrond staan schrijvers in gebonden en ongebonden stijl,
die met de papieren kinderen hunner verbeelding onze ‘letterkunde’ in eigenlijken
en engeren zin voortdurend verrijken. Vervolgens geleerden, wier beoefening van
verschillende wetenschappen, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings aan den bloei der
Nederlandsche letterkunde ten goede komt. En eindelijk een betrekkelijk kleine,
doch niettemin achtbare schare, mannen van smaak, invloed en talent,
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wier bemoedigend woord en vriendelijke handdruk een weldaad, een verkwikking
zijn voor alle grootere en kleinere helden van de pen; de beschermende machten, de
voedsterheeren van de Nederlandsche letteren.
Ziedaar wat onze Maatschappij is, gezien van het standpunt der Jaarlijksche
Vergadering; beschouwd in het licht harer 128jarige geschiedenis; overeenkomstig
de bedoeling harer stichters; in aansluiting bij de hoofdgedachten der nog altijd
geldende Wet. Zóó werd en wordt het een eere geacht, onder haar leden te worden
opgenomen. In dien geest spreekt men van haar in den regel, zelfs in, doch vooral
buiten de plaats, waar zij van den aanvang haar zetel en mitsdien het brandpunt van
haar leven en werken heeft gehad.
Doch hoe geheel anders worden deze dingen, als de jaarvergadering met den
gezelligen maaltijd besloten is, en de leden uit de verstrooiing naar hun haardsteden
zijn teruggekeerd. Dan is het alsof onze Maatschappij met de Nederlandsche
letterkunde, behalve dat zij daarnaar heet, weinig of niets gemeen heeft. Zij wordt
in de kringen der werkende leden niet geëerd, niet genoten, niet bevorderd, niet
uitgebreid, zelfs niet besproken, noch in goedkeurenden noch in afkeurenden zin.
Zij wordt dáár veeleer eenvoudig dood gezwegen. Men ziet haar niet aan en denkt
zelfs kwalijk aan haar bestaan, tenzij voor zoover zij goed genoeg schijnt om als
Asschepoester dienst te doen. Zij is, om een ander beeld te gebruiken, het lijk waarop
de heeren zich oefenen, in het belang hunner wetenschap. Waarde heeft zij dan ook
pas in hun schatting, wanneer het leven er uit is en het stoffelijk overschot is bijgezet
in de boekerij, die hun kostelijke diensten bewijst bij het op zichzelf niet hoog genoeg
te waardeeren wetenschappelijk onderzoek, waaraan zij hun,
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wederom op zich zelf beschouwd, uitnemende krachten wijden.
De Maatschappij, heet het dan, is geen vereeniging waarin, huiselijk uitgedrukt,
versjes en verhaaltjes, of deftiger omschreven, kunstvoortbrengselen in dicht en
ondicht worden voorgedragen, bewonderd en besproken. Zij is - wie der ouderen
onder u herinnert zich niet, hoe dikwerf die leuze van deze plaats, met groot talent,
werd hoog gehouden - een ‘geleerd genootschap’. Zij draagt een zuiver
wetenschappelijk karakter.
Zoodat dan nu haar leden, voor het minst te Leiden en in den naasten omtrek,
worden opgevorderd om hun wetenschap te stellen in den dienst der Nederlandsche
letterkunde? Zoodat zij samenwerken, een iegelijk naar den aard der hem geschonken
gaven; of overeenkomstig den nieuweren eisch der verdeeling van den arbeid, liefst
op elk gebied, groepsgewijze vereenigd, ten einde de wetenschap, hun wetenschap
te dienen en tegelijkertijd den bloei der Nederlandsche letterkunde te bevorderen?
Och neen. Het meerendeel wordt thuis gelaten, of trekt zichzelf terug, na een en
andermaal te hebben ondervonden, dat op hen niet was gerekend. De
‘wetenschappelijke mededeeling’ gleed langs hen heen, omdat zij, naar vorm en
inhoud, bijkans uitsluitend scheen bestemd voor vakgeleerden. Een anderen keer
zouden zij het beter hebben getroffen en ongetwijfeld de voordracht ter
Maandelijksche Vergadering met vrucht en groot genoegen hebben gevolgd. Maar
de teleurstelling had hen reeds geleerd te vergeten, dat zij kort geleden met
ingenomenheid het lidmaatschap hadden aanvaard.
Anderen, minder spoedig afgeschrikt, volharden. Zij wonen in den regel bij wat
bijgewoond kan worden en treden op als sprekers, tenzij - wat niet zelden evenzeer
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verdienstelijk is met het oog op den gewenschten bloei van een geleerd genootschap
- als welwillende en aandachtige hoorders. Maar noch het getuigen, noch het luisteren
in de Maandelijksche Vergadering kan iemand maken tot een levend lid van onze
Maatschappij, beschouwd van de nu omschreven zijde. Dan toch bestaat de kern van
haar leden uit twee maal ‘vijf en twee’ personen. De ‘vijf’ gekozen, naar het heet,
door de Maandelijksche Vergadering uit aangeboden dubbeltallen, doch in waarheid
zichzelf herkiezende zoolang het hun behaagt, zitting te hebben in den gewoonlijk
vrij hoog geschatten kring. De ‘twee’, door elk vijftal naar het heet ‘geassumeerd’,
d.w.z. uitverkoren om met het vijftal stil te staan bij de overweging van
wetenschappelijke vragen. Deze hebben voor de eene groep betrekking, naar het
heet, op de Nederlandsche taal- en letterkunde; voor de andere op de vaderlandsche
geschied- en oudheidkunde; doch in waarheid bijkans uitsluitend op de Nederlandsche
taal en geschiedenis.
Die twee maal zeven Leidsche leden vergaderen, ik meen geregeld, onafhankelijk
van elkander, en ontoegankelijk voor derden. Geen onzer die daarbuiten staan, al
woont hij te Leiden, heeft recht hun samenkomsten bij te wonen, zelfs niet al is hij
lid van het Bestuur, of als Voorzitter het tijdelijk hoofd der Maatschappij. Zij zijn,
als op zichzelf staande kleine wetenschappelijke kringen, gegroeid uit de in 1847
ingestelde ‘Commissiën’, waarvan zij nog den naam dragen en, bij voorkomende
gelegenheden, het werk verrichten. Men herinnert zich wellicht, hoe in het genoemde
jaar de wenschelijkheid werd overwogen, zich ‘voor het wetenschappelijke’, zoo
dikwerf dit noodig mocht blijken, te laten voorlichten door enkele, daartoe
bepaaldelijk aangewezen deskundigen.
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Vandaar ook dat aan elke der twee, voor dit doel in het leven geroepen ‘Commissiën’,
de bevoegdheid is toegekend om ‘zich één of meer raadgevende leden toe te voegen’
(art. 51 der Wet).
Intusschen zijn de ‘Commissiën’, geworden, wat zij tegenwoordig zijn: twee
kleine, op zichzelf staande wetenschappelijke gezelschappen, die, zij het al niet op
dezelfde wijze, en in meer wetenschappelijken vorm dan voorheen, het best de
overlevering der Maatschappij hebben bewaard en voortgaan te handhaven. Haar
leden werken samen, op een duidelijk omschreven terrein. Zij doen iets, voor de
belangen die hen, als wetenschappelijke mannen het meest ter harte gaan. Alleenlijk,
gelijk ik reeds zoo even heb opgemerkt, zij laten zich niet of nauwelijks in met de
Nederlandsche letterkunde.
‘Natuurlijk,’ zeggen zij, die in de tweede Commissie zitting hebben, ‘want wij
zijn slechts geroepen, ter bewaking, bevordering en bescherming van de vaderlandsche
geschied- en oudheidkunde.’ En het moet worden toegestemd: hier is geen plaats
voor wat leeft in het heden en allermeest de aandacht trekt van den tijdgenoot. Hier
kan van de Nederlandsche letterkunde slechts sprake zijn, voor zoover zij behoort
tot de geschiedenis en reeds een stuk vaderlandsche oudheid is geworden.
‘Maar de andere ‘Commissie’, die voor Nederlandsche taal- én letterkunde?’ Zij
heeft geen tijd en geen lust om zich ernstig, en meer dan in het voorbijgaan, bezig
te houden met de laatstgenoemde, tenzij voor zoover zij haar kan dienen,
overeenkomstig het zoo straks gezegde, als hulpmiddel bij het wetenschappelijk
onderzoek, waaraan haar leden zich bij voorkeur wijden. Zij zijn -
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ik spreek van de meerderheid en dat is hier niet: de helft én één, maar: allen min één
- taalgeleerden; mannen uit één stuk, den tijd uitkoopende en woekerende met hun
uitnemende gaven, ten einde zoo mogelijk het wetenschappelijk onderzoek in de
door hen gevolgde richting een schrede verder te brengen. Uit hen zijn voortgekomen
die gedurende de laatste jaren de leiding van onze Maatschappij in handen hebben
gehad en, met bewonderenswaardige volharding, den stempel van hun geest op al
haar leden zochten te drukken, aanvankelijk met veel beleid, sedert kort minder
schroomvallig. Hoort gij de toongevende mannen dezer richting dan zullen wij, als
leden van Letterkunde, voortaan de Commissie voor geschied- en oudheidkunde met
een beleefde buiging kunnen voorbijgaan. Zij en zij alleen zijn de wettige erfgenamen
der honderd acht en twintig jarige. ‘Schrijvers en dichters’ komen niet in aanmerking,
ofschoon zij ‘den roem en den bloei onzer taal kunnen bevorderen’, omdat onze
Maatschappij - men drukt het beleefd genoeg uit - ‘is een wetenschappelijk lichaam,
geen kunstkring.’ Het is reeds erg genoeg, ‘dat zij zich naar de letterkunde noemt,
en voor het oogenblik nog kan gebeuren, wat verleden jaar, bij de eerste benoeming
van dames-leden, is geschied. Toen werd, gelijk men zich herinnert, de eenige
vrouwelijke kandidaat, wier aanspraken bestonden in zeer geprezen en, naar ik hoor,
bijzonder verdienstelijke bijdragen tot de wetenschappelijke beoefening der
Nederlandsche taal, juist niet gekozen, terwijl van alle kandidaten, zoo mannelijke
als vrouwelijke, de meeste stemmen op zich vereenigde een dichteres. Doch men
troost zich met de gedachte: de toekomst is aan ons, en ‘Als de Maatschappij werd
herdoopt en men haar doel nauwkeurig wilde om-
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schrijven, dan zou voortaan ook de taalkunde in haren titel niet mogen ontbreken.’
De ‘gewijzigde eischen des tijds’ 1 zullen dit meebrengen. Dat de geest des tijds
eigenlijk niet veel anders is dan de geest der aldus sprekende heeren, blijft
onopgemerkt. Trouwens, de laatst bedoelden zijn diep doordrongen van hun recht,
om zich als taalkundigen in onze Maatschappij boven alle anderen en eigenlijk alleen
te doen gelden. Zij achten het niet meer dan natuurlijk, dat bijkans alle uitgaven van
beteekenis worden gedaan uitsluitend in hun belang. Zij hebben sedert 1880 een
krachtigen geldelijken en zedelijken steun ontvangen tot oprichting en instandhouding
van een eigen Tijdschrift, en zouden ons nu wel willen doen gelooven, dat de eer der
Maatschappij gemoeid is bij de uitbetaling van een behoorlijk loon aan de schrijvers
en verzorgers van hun wetenschappelijk orgaan 2. Daarbij mocht hun ten goede
komen, naar zij meenen, de legende - de merkwaardig snel gevormde 3 en, gij zult
het straks wederom kunnen hooren, trouw door hen in eere gehoudene - volgens
welke onze Maatschappij een eigen Tijdschrift zou bezitten, geen ander dan het
hunne, hoewel zij tot de oprichting daarvan nooit heeft besloten en een voorstel, in
dien geest gedaan, nadrukkelijk is verworpen 4.
Intusschen gaan onze taalkundige medeleden voort, te spreken van het ‘Tijdschrift
der Maatschappij’, daar-

1
2
3
4

Handelingen 1893, bl. 35.
Een voorstel, in dien geest gedaan aan de Maandelijksche Vergadering, werd aldaar in Mei
verworpen.
Zij komt reeds voor in de Handelingen van 1881, bl. 21.
Men zie, behalve de gedrukte Hand. 1880, bl. 63, de geschreven aanteekeningen der
Bestuursvergaderingen van 30 Dec. 1879, 2 Febr. 1880, en der Maandel. Vergadering van
7 Mei 1880. Vgl. de aanteekening hierachter, bl. 39.
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mede bedoelende hun ‘Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en letterkunde’,
uitgegeven naar het heet, 't werd toegestaan: ter aanbeveling van het werk, ‘vanwege
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde’, hoewel het van den aanvang af een
onderneming is geweest van de firma E.J. Brill. Doch dat verhindert de bedoelde
heeren niet, de schouders op te halen, als over een zeer bedenkelijk verschijnsel,
wanneer het blijkt, dat leden van Letterkunde en nog wel Bestuursleden, soms zelfs,
gelijk op dit oogenblik, de Voorzitter niet hebben ingeteekend op hun Tijdschrift,
hoewel het zelden een voor hen leesbaar artikel bevat. Ik doe, dit zeggende, niets te
kort aan den roem der voortreffelijkheid van den inhoud, die ik gaarne erken, doch
ik moet mijzelf en het meerendeel onzer medeleden de bevoegdheid ontzeggen om
daarover te oordeelen. Slechts vakgeleerden kunnen deze proeven van streng
wetenschappelijk gehouden taalkundige onderzoekingen, wat de meeste stukken zijn,
naar eisch waardeeren.
Trouwens, dat zal geen der nu in het oog gevatte personen tegenspreken. Zij vinden
het alleen wat vreemd, dat zulke dingen kunnen voorkomen, omdat onze Maatschappij
nu eenmaal, naar zij meenen, op straffe van te gelden voor ‘verouderd,’ geen reden
van bestaan heeft dan als instelling ter bevordering van het wetenschappelijk
taalkundig onderzoek. Wat zij te doen heeft in de eerste jaren is, te zorgen voor den
druk eener lange reeks werken, waarvan de uitgave uitsluitend aan dat onderzoek
ten goede belooft te komen 1. De leden die zich daarmede niet kunnen bezig houden,
mogen lid

1

Men zie de lijst, Hand. 1893, bl. 37-44.
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blijven .… om te zorgen voor de noodige geldelijke bijdragen 1.
Wat dunkt u, had ik ook recht u aarzelend te vragen: wie zijt gij als leden van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde? Wie is zij, die ons hier samenbracht,
en wier karakter immers ook het uwe zal bepalen? De oude getrouwe die gij hebt
liefgehad, omdat zij in haar vaandel had geschreven: de Nederlandsche letterkunde?
Of de aangekondigde instelling van weldadigheid 2, ten behoeve van eenige
taalgeleerden? Is het nog een eer, zich onder haar leden te zien opgenomen? Of is
het zaak, te breken met den ijdelen waan, alsof men benoemd moest worden tot het
mogen bewijzen van barmhartigheid?

1

2

Hand. 1893, bl. 45. De jongste woordvoerder onzer taalkundige medeleden verzekert hier
in allen eenvoud en, ik twijfel er niet aan, volkomen te goeder trouw, na de vermelding der
zooeven bedoelde gewenschte uitgaven: ‘Men zal wellicht er bij zichzelven aan 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.’
Men heeft zich gestooten aan de uitdrukking ‘instelling van weldadigheid’, als ware daarmede
iets beleedigends gezegd. Ik kan dat niet toegeven. Wie langs eerlijken weg iets ontvangt,
of eenig voordeel heeft, van gelden die, uit liefde of toewijding, voor een bepaald doel door
anderen zijn samengebracht, is ongetwijfeld een beweldadigde; doch hij behoeft zich daarover
niet te schamen. De uitdrukking heeft hier overigens geen anderen zin dan die van fonds,
beurs, kas tot ondersteuning van wetenschappelijk werk, en is slechts een beknopte
omschrijving van wat Hand. 1893, bl. 45, als eerlang te verwezenlijken ideaal, in uitzicht
werd gesteld. Met het oog daarop sprak ik van een ‘aangekondigde’ instelling enz.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

32
Ik ga niet verder met het stellen van dergelijke vragen. Gij begrijpt reeds iets van de
moeilijkheid, waarin een eerzaam lid van Letterkunde zich bevindt, zoodra zijn blik
een wijle heeft gerust op het dubbel aangezicht, dat onze Maatschappij vertoont in
deze dagen. Gij wilt mij, na het gesprokene, wel gelooven, als ik u verzeker, dat die
moeilijkheid aanmerkelijk grooter, ja zeer pijnlijk wordt, waneer men, hoewel geen
letterkundige van beroep, noch zelfs een geschied- of oudheidkundige, en nog veel
minder een wetenschappelijk beoefenaar der Nederlandsche taal, te goeder trouw
het niet gezochte lidmaatschap aanvaard heeft, en te Leiden woont, zich - wederom:
geheel ongezocht - een plaats ziet aangewezen in het Bestuur, en zelfs geroepen om
als voorzitter op te treden. Wegloopen baat niet, dan om zichzelf, zijn persoon, in
veiligheid te brengen. De gemeenschap is daarmede niet geholpen. Uw plaats moet
aanstonds worden ingenomen door een ander, die in volkomen dezelfde, of althans
soortgelijke omstandigheden verkeert. En toch hebt gij voortdurend het hoogst
onaangename gevoel, van te staan aan het hoofd eener Maatschappij, wier
toongevende leden u, met allen eerbied voor uw persoon en werk, als lid hunner
vereeniging veeleer dulden dan achten. Gij beseft, dat men u gebruikt, misschien
zelfs gaarne gebruikt, omdat men zelf in de naaste omgeving te weinig talrijk is om
u en uw gelijken te kunnen missen, terwijl men die allen, het hart ronduit gesproken,
slechts beschouwt als bijloopers, goed genoeg om mede het vuile werk der uiterlijke
instandhouding van de Maatschappij te verrichten, en te helpen zorgen voor de
noodige geldmiddelen.
Zijt gij een letterkundige, een geschied- of oudheidkundige van beroep, gij zult
wat langer kunnen beproeven,
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het zooeven bedoelde onaangename gevoel te onderdrukken, door u voor te houden,
dat gij, naar art. 1 der Wet, gelijke rechten hebt als onze taalkundige medeleden.
Maar in die overweging ligt slechts een reden tot uitstel van het vonnis, dat eerlang
ook aan u zal worden voltrokken. Als letterkundige in eigenlijken en engeren zin zijt
gij reeds lang, al leeft uw naam nog voort onder de menschen, een opgeschrevene
ten doode voor onze Maatschappij, gelijk zij werkt en gewoonlijk, d.i. met
uitzondering van den derden Donderdag in Juni, optreedt.
Als geschied- en oudheidkundige moogt gij meenen, vooralsnog te staan op een
vasteren bodem; die acht geeft op de teekenen der tijden moet wel vreezen, dat ook
hier de schijn bedriegt. De niet weg te redeneeren naijver tusschen de pleitbezorgers
eener geschiedkundige en die eener taalkundige strooming in onze Maatschappij,
dreigt vroeg of laat, misschien spoediger dan iemand vermoedt, op den ondergang
der eerstgenoemden uit te loopen.
De tegenwoordige toestand is op den duur onhoudbaar en hervorming een
onafwijsbare eisch, hetzij dan al of niet in de richting onzer taalkundige vrienden.
Zij weten wat zij willen, en hebben een scherp begrensd wit in het oog. Zullen wij
met hen gaan, en de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, met al haar hebben
en houden, stellen in hun handen, terwijl wij overigen ons bescheiden terugtrekken,
voor zoover wij geen lust hebben om, onder een of anderen naam, de
wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal, door - ik herhaal het gaarne
- daartoe zeer bevoegde en volijverige mannen, te steunen met onze grootere en
kleinere geldelijke bijdragen, terwijl de behoefte aan een dergelijke ondersteuning
in den eigen wetenschappelijken kring niet geringer, misschien zelfs grooter is?
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Mij dunkt, de tijd is daartoe nog niet aangebroken, gesteld al dat die ooit zal komen.
Wat ik zou wenschen ligt, naar het mij voorkomt, veelmeer op de lijn, waarlangs de
Maatschappij zich van den aanvang heeft ontwikkeld.
Geschreven blijve in haar vaandel: de Nederlandsche letterkunde!
Wie haar bevorderen, met woord of daad, als schrijvers en dichters; als beoefenaars
van geestelijke wetenschappen, onverschillig welke; als belangstellende toeschouwers
en hartelijk toegenegen vrienden; die blijven aangewezen om uit hun midden, telken
jare, te zien geroepen zoovelen als men wenschelijk acht, dat de plaatsen zullen
innemen van wie ons door den dood, of op andere wijze, zijn ontvallen.
Alle leden hebben, niet slechts in naam, maar metterdaad dezelfde rechten. Voor
zoover zij te Leiden of in den naasten omtrek wonen, worde hun vergund, zich
groepsgewijze te vereenigen, in het belang en ter bevordering van taalkunde,
letterkunde, geschiedkunde, oudheidkunde, rechtsgeleerdheid, godsdienstwetenschap,
aardrijkskunde, wapenkunde, om het even welke wetenschap, mits behoorende tot
den grooten kring der zoogenaamde geestelijke wetenschappen, en altoos zooveel
mogelijk met het oog op Nederland. Er is niet één reden waarom men zou blijven
staan bij de hervorming van 1847, toen onwillekeurig, door het in 't leven roepen
van twee ‘vaste Commissiën’, de grond gelegd is voor de nu bestaande twee kleine
wetenschappelijke kringen, van elk ‘vijf en twee’ Leidsche leden. Het daarin
opgetreden, werkelijk zeer goede, voor de Maatschappij en reeds voor meer dan één
wetenschap recht vruchtbaar bevonden beginsel, zal, mogen wij vertrouwen, bij
vrijwillige toepassing op

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

35
ruimer schaal, niet minder rijk in schoone gevolgen blijken. Er is, nogmaals, niet één
reden, waarom niet evengoed aan andere wetenschappelijke kringen, als aan dien
onzer taalkundige medeleden, liefst in denzelfden vorm als dit de laatste jaren aldaar
geschiedt, geldelijken steun zou worden verleend voor de uitgave van
wetenschappelijke tijdschriften, die zich, ten gevolge van het beperkt gebied der
Nederlandsche taal, moeilijk kunnen handhaven en toch niet weinig plegen bij te
dragen tot den bloei onzer letterkunde en het hoog houden van haar naam in den
vreemde. De inteekening op een 35 exemplaren, gelijk nu jaarlijks worden genomen
van het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, zou aan de hier bedoelde
wetenschappelijke organen, mede uitgegeven door leden onzer Maatschappij,
bijzonder ten goede komen. Zijzelf die hielp zou er ruimschoots vrucht van oogsten,
indien de gekochte exemplaren, wat nu geschiedt met die van het Tijdschrift onzer
taalkundigen, werden uitgewisseld tegen soortgelijke uit het buitenland. Welk een
uitbreiding, langs dien weg geschonken aan onze boekerij! Wat treffelijke gelegenheid
om tevens eens wat beter te regelen de inzage en het mogelijk gebruik van haar pas
verworven schatten, door alle leden, die daarin belang stellen en, met het oog op hun
woonplaats, er voor in aanmerking komen. Nu liggen de boeken, die het laatst zijn
aangekocht of ten schenke ontvangen, ter bezichtiging vóór of na den afioop der
Maandelijksche Vergadering. En de tijdschriften ..... gaan rond bij de twee maal
zeven uitverkoren Leidsche leden, terwijl ieder ander, al staat hij ook tijdelijk aan
het hoofd der Maatschappij, daarin geen blik kan slaan voordat zij, na verloop van
vele, vele maanden, onder de hoede onzer boekenschatbewaarders zijn teruggekeerd.
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De bijeenkomsten der bedoelde groepen zouden toegankelijk moeten zijn voor alle
leden, ook voor die zich hebben aangesloten bij een anderen kring, of die dit alsnog
niet deden.
De behartiging der gemeenschappelijke belangen, voorzoover zij niet zijn
opgedragen aan het Bestuur en aan de Jaarlijksche, blijve overgelaten aan de
Maandelijksche Vergadering, waar alle sprekers welkom zijn, mits zij niet uit het
oog verliezen dat hier niet enkel vakgenooten samenkomen. Gewenscht zijn, voor
deze gelegenheid, althans enkele malen 's jaars, woordvoerders uit de verschillende
wetenschappelijke kringen, die hun eigenaardig licht laten vallen op de Nederlandsche
letterkunde, of haar bespreken uit het een of ander hetzij meer algemeen, hetzij meer
bijzonder oogpunt. Tot het bijwonen van deze voordrachten worden ook niet-leden
uitgenoodigd en toegelaten. Zij zijn de voortzetting, in gewijzigden vorm, van de
zoogenaamde Openbare zittingen 1, gedurende 36 jaar, van 1804-1840, geregeld
driemaal elken winter, daarna nu en dan gehouden, en tegenwoordig nog slechts
voortlevende als, bij art. 48 der Wet, mogelijk geachte ‘Buitengewone Vergaderingen’.
Ziedaar mijn wenschen. Ik heb ze, voor zoover noodig, behoorlijk omschreven,
neergelegd in een voorstel tot wijziging der Wet, waaronder wij leven en die hun
vervulling voor een goed deel in den weg staat, ten einde dit aan uw oordeel te
onderwerpen en zoo mogelijk door u te zien goedgekeurd. Toch hebt gij het op den
Beschrijvingsbrief niet gevonden 2. De reden is eenvoudig. In de Bestuursvergadering,
waar ik mijn wen-

1
2

Gedenkschrift, bl. 201.
Vgl. de aanteekening hierachter, bl. 41.
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schen en inzichten bij herhaling bloot legde en verdedigde, kon mijn voorstel geen
bijval vinden. Dat was te wachten, en zal niemand verwonderen bij de overweging,
dat ik alleen stond tegenover drie wakkere pleitbezorgers van de taalkundige
strooming als vertegenwoordigende de bedoelingen en het streven van onze
Maatschappij. Men erkende tot op zekere hoogte mijn bezwaren, doch zou daarin
slechts aanleiding kunnen vinden tot het besnoeien der voorwaarden, waaronder het
lidmaatschap wordt aangeboden. In beperking van het ledental tot een uitgelezen
kring van taalkundigen zou de oplossing der bestaande moeilijkheden moeten worden
gezocht. Een oplossing, waarvoor men zelf terugdeinsde en die, in mijn schatting,
gelijk zou staan met den ondergang onzer Maatschappij, als Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde.
Mij restte dus slechts, tot u te komen zonder den steun mijner geachte
mede-bestuurders en met de stellige wetenschap, dat ik van die zijde, hoe
vriendschappelijk overigens ook onze verhouding mocht wezen, krachtig zou worden
bestreden. Daardoor kon en mocht ik mij natuurlijk niet uit het veld laten slaan. Mijn
voorstel zou op den Beschrijvingsbrief komen. Het was daartoe reeds ingeleverd.
Ter elfder ure evenwel werd, altoos van de meergenoemde zijde, een ernstig beroep
gedaan op mijn hart voor onze Maatschappij. Haar dreigde, ik weet niet wat al, indien
ik doorzette wat ik had aangekondigd. Mijn voorstel zou verwarring brengen in deze
vergadering en waarschijnlijk de schromelijkste gevolgen hebben voor den bloei,
zoo niet voor het bestaan onzer vereeniging, indien het geheel onvoorbereid, zij het
ook na een breede toelichting mijnerzijds, ter tafel werd gebracht.
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Ik voelde van die vrees niets hoegenaamd, al kon ik haar bestaan bij anderen wel
verklaren. Ik hield en houd mij overtuigd, dat de door mij beoogde hervorming, wordt
zij toegelaten, niet minder dan die van 1847, zegenrijk zal werken voor de verdere
ontwikkeling en den bloei onzer Maatschappij, al mocht wederom onverhoopt, bij
het aannemen daarvan, een ‘ontploffing’ plaats hebben ‘van eenige menschelijke
hartstogten en driften’, als waarvan één mijner voorgangers in 1848, met het oog op
de toen laatst gehouden jaarvergadering gewaagde 1. Doch ik wilde zelfs den schijn
niet op mij laden, van iets te wagen dat gevaarlijke gevolgen zou kunnen hebben.
Daarom heb ik ten slotte toegegeven en de voor mij persoonlijk niet aangename taak
aanvaard, om nu reeds toe te lichten een voorstel dat eerst een volgend jaar te dezer
plaatse besproken en in stemming gebracht kan worden. Gij kent thans van den
inhoud geest en strekking, alsmede de voornaamste bepalingen: de beide vaste
Commissiën worden opgeheven om, krachtens een geheele wijziging van het achtste
hoofdstuk, te herleven in den vorm van wetenschappelijke kringen, die evengoed,
vaak beter in staat zullen zijn, de oude diensten te bewijzen. Art. 1 der Wet zal
voortaan luiden: ‘De Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, gevestigd te
Leiden, heeft ten doel de bevordering der geestelijke wetenschappen, inzonderheid
met het oog op Nederland’. Andere wijzigingen, hieruit voortvloeiende, zijn van
ondergeschikt belang.
Voor ditmaal nog slechts één bede. Vergeet niet alles wat ik heb gesproken. Wilt
wisselen van gedachten onderling, over hetgeen ik aan uw oordeel heb onder-

1

Gedenkschrift, bl. 155.
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worpen, nu voorloopig, opdat gij na een jaar, zeer kalm en welberaden, moogt zeggen:
vóór of tegen, doch met geen andere bedoeling dan die mij heeft aangespoord tot
denken en tot spreken: bevordering van den bloei der Maatschappij, wier 127e
Jaarlijksche Vergadering ik verklaar geopend.

Aanteekeningen.
Bij bl. 29. Naar aanleiding van het door mij gezegde over de legende van ‘ons’
tijdschrift, had men de goedheid mij te verwijzen naar het Verslag van de Commissie
voor Taal- en Letterkunde, over het jaar 1892-93. Dáár lezen wij, in de 2e aant. op
bl. 110, achter de vermelding 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’. Alsof een legende geschiedenis kon worden, eenvoudig
door haar als zoodanig voor te dragen, onder verwijzing naar een bron, waaruit alleen
het tegenovergestelde kan worden afgeleid!
Intusschen blijkt uit de mij toegedachte terechtwijzing, hoe noodig het is, de zaak
een weinig nader toe te lichten en de woorden, waarop de Commissie zich beroept,
dezelfde waarnaar ik den weetgierigen lezer verwees, uit de Handelingen van 1880,
bl. 63, nog eens in herinnering te brengen. Zij luiden aldus:
‘Daarna brengt de Voorzitter een voorstel van Prof. Cosijn ter tafel, door hem aan
de Maandelijksche Vergadering gedaan:
Dat de Maatschappij zou medewerken tot de uitgave

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

40
van een tijdschrift, gewijd aan de Nederlandsche taalen letterkunde.
De Voorzitter betoogt de wenschelijkheid van een dergelijk tijdschrift, en vermeldt,
dat er reeds onderhandelingen met de firma E.J. Brill zijn aangeknoopt, die, zoo de
vergadering het voorstel in beginsel goedkeurt, waarschijnlijk tot een goeden uitslag
zullen leiden.
De Vergadering neemt na deze inlichtingen het voorstel van Prof. Cosijn bij
acclamatie aan’.
Men ziet: van de oprichting van een eigen tijdschrift door de Maatschappij was
geen sprake. Mocht men overigens aarzelen omtrent den juisten zin der woorden
‘voorstel van Prof. Cosijn’, ‘medewerken tot de uitgave’ enz. dan raadplege men de
boven aangehaalde notulen der Bestuursvergaderingen van 30 Dec. 1879, 2 Febr.
1880, en die der Maandel. verg. van 7 Mei 1880. Men leert daaruit de volgende
bijzonderheden kennen. Prof. Cosijn wenschte ‘aan de algemeene vergadering voor
te stellen de oprichting van een tijdschrift, gewijd aan de wetenschappelijke
beoefening der Nederlandsche taal- en letterkunde en aanverwante vakken’, ter
vervanging van de Handelingen en Levensberichten. Dat voorstel vond in de
Bestuursvergadering van 30 Dec. 1879 bijval en bestrijding. Een Commissie zou de
zaak nader onderzoeken. Zij stelde, 2 Febr. 1880, voor de Levensberichten te
behouden, en voortaan daarnaast een tijdschrift uit te geven, dat tegen vergoeding
van porto's aan alle leden zou worden gezonden. Prof. Fruin verklaarde zich daartegen
en gaf in bedenking, liever eenigen geldelijken steun te verleenen aan de firma E.J.
Brill, indien zij een tijdschrift voor taal- en letterkunde wilde uitgeven.
Dienovereenkomstig besloot de Maandelijksche Vergadering, den 7den Mei 1880, op
den beschrij-
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vingsbrief voor de Jaarlijksche Vergadering het ‘voorstel van den heer Cosijn’ te
brengen, onder dezen vorm ‘dat de Maatschappij zou medewerken tot de oprichting
van een taal- en letterkundig tijdschrift’.
Is men nog niet voldoende overtuigd, dat onze Maatschappij nooit een eigen
tijdschrift heeft gehad, men leze de overeenkomsten, zoowel de eerste als de tweede,
onder dagteekening van 3 Dec. 1880 en 2 Juli 1889, gesloten met de uitgevers van
het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Men overwege de feiten,
dat de Maatschappij jarenlang aan deze heeren een zekere som ‘als tegemoetkoming’
betaalde; dat haar van de uitgave van genoemd tijdschrift nooit rekening en
verantwoording werd gedaan; dat zij jaarlijks van het tijdschrift exemplaren kocht
en koopt; dat zij nooit door dit haar vermeend orgaan tot de leden heeft gesproken;
dat het Bestuur, 28 Febr. 1881, aan de eerste redactie presentexemplaren schonk,
omdat de uitgevers weigerden dit te doen; enz. enz.
Bij bl. 36. Met het oog op de benoeming der Commissie, waartoe de Jaarlijksche
Vergadering besloot, acht ik het wenschelijk, onder voorbehoud van mogelijke
wijzigingen, die eigen nadenken of raad van derden aan de hand zullen doen, hier te
laten volgen mijn.
Vo o r s t e l t o t w i j z i g i n g d e r We t .
Art. 1 luide: De Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, gevestigd te Leiden,
heeft ten doel de bevordering der geestelijke wetenschappen, inzonderheid met het
oog op Nederland.
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Art. 4: Tot leden kunnen verkozen worden [1o] Nederlanders, waar ook gevestigd,
die, hetzij als beoefenaars en voorstanders der geestelijke wetenschappen, hetzij enz.
Art. 45, 4o: Mededeeling der Verslagen, bedoeld in art. 56.
Het opschrift boven het Achtste Hoofdstuk: Over de wetenschappelijke kringen.
Art. 50: Leden die te Leiden en in de nabijheid wonen kunnen zich groepsgewijze
vereenigen, als letterkundigen, taalkundigen, geschiedkundigen, oudheidkundigen,
rechtsgeleerden, beoefenaars der godsdienstwetenschap, aardrijkskunde, wapenkunde,
enz.
Art. 51: Elke groep geeft kennis van haar samenstelling aan het Bestuur.
Art. 52: Zij ontwerpt voor zich een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag
zijn met deze Wet.
Art. 53: Ieder lid heeft recht zich bij een bestaande groep aan te sluiten of,
overeenkomstig art. 33, haar vergaderingen bij te wonen.
Art. 54: Aan elke groep wordt desverlangd jaarlijks enz.
Art. 55: De groepen zijn gerechtigd tot de uitgave, enz.
Art. 56: Elke groep geeft jaarlijks enz.
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Bijlage II.
Verslag van den Secretaris.
GEACHTE MEDELEDEN!
Verleent mij eenige oogenblikken Uwe welwillende aandacht om U, ingevolge Art.
28 der Wet, mededeeling te doen van de lotgevallen der Maatschappij in het
afgeloopen jaar. Mijn verslag kan slechts kort zijn, omdat die lotgevallen al bijzonder
weinig afwisselend zijn met die van vroegere jaren.
In de eerste maandelijksche vergadering, op 6 October, werd Dr. W.C. van Manen
met overgroote meerderheid van stemmen tot Voorzitter voor het ingetreden jaar
benoemd. Hij aanvaardde den hamer met een woord van dank aan den aftredenden
Voorzitter Dr. J. Verdam en aan het aftredend Bestuurslid Mr. S.J. Fockema Andreae,
en met een woord van welkom aan het nieuwe Bestuurslid Dr. J.W. Muller, aan den
Bibliothecaris Petit en aan alle pas benoemde leden. Verder werden in deze
Vergadering gekozen a) als lid in de Commissie voor Taal- en Letterkunde Dr. J.W.
Muller, b) als lid in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde Dr. W.N. du
Rieu, c) als leden der Bibliotheeks-commissie Dr. R.J. Fruin en Dr. W.N. du Rieu
en d) als leden der Commissie van Redactie de Heeren Dr. A. Kluyver en Dr.
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C.P. Tiele. Met uitzondering van dezen laatste, die later door den Heer Dr. J.W.
Muller vervangen werd, verklaarden allen zich bereid, de hun opgedragen taak te
aanvaarden.
Door den dood verloor de Maatschappij het buitenlandsch lid den Heer K. Stallaert
te Brussel, lid sinds 1857. De uitgave van het Glossarium van verouderde rechtstermen
enz. zal geregeld worden voortgezet. De Heeren J.A. van Droogenbroeck, E. Gailliard
en H.F.J. Deflou hebben zich bereid verklaard, den arbeid van den Heer K. Stallaert,
voor zoover noodig, aan te vullen en te voltooien.
Verder betreurt de Maatschappij het verscheiden van 17 binnenlandsche leden,
wier namen in alphabetische rangorde volgen:
J.J. Backer Dirks te 's-Gravenhage, lid sinds 1868.
Dr. W. Francken Az. te Utrecht, 1860.
F. Haverschmidt te Schiedam, 1870.
Dr. J.G. de Hoop Scheffer te Amsterdam, 1858.
Mr. L.W.C. Keuchenius te 's-Gravenhage, 1867.
Dr. J. Knappert te Amsterdam, 1870.
W.J. Knoop te 's-Gravenhage, 1850.
Dr. C.E. van Koetsveld te 's-Gravenhage, 1849.
A.C. Kruseman te Haarlem, 1856.
L.M. de Laat de Kanter te Leiden, 1881.
Dr. C. Leemans te Leiden, 1835.
Mr. E. du Marchie van Voorthuyzen te Utrecht, 1856.
M.J. Mees te 's-Gravenhage, 1884.
J.A. Smits van Nieuwerkerke te Dordrecht, 1884.
W.A.P. Verkerk Pistorius te 's-Gravenhage, 1872.
Dr. M.A.G. Vorstman te Gouda, 1879.
B.G. de Vries van Heyst te Nijmegen, 1877.
Voor alle dezen worden levensbeschrijvers gezocht en zijn zij reeds ten deele
gevonden.
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Op het XXIIste Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem werd de Maatschappij
vertegenwoordigd door Dr. J. ten Brink, die in de vergadering van den 6den October
een kort verslag omtrent het hem opgedragen mandaat uitbracht.
De Maatschappij ondersteunde het door de Vereeniging der Archivarissen in
Nederland bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende request, in zake het
bouwen van een brandvrij Rijksarchiefgebouw.
Door den Heer Taco H. de Beer werd haar in bruikleen afgestaan het nog aanwezig
archief van het tijdschrift ‘Onze Volkstaal’ - in bruikleen, voor 't geval dat een der
schrijvers zijn werk mocht terugvorderen -, terwijl door de nagelaten betrekkingen
van wijlen Ds. G. D.J. Schotel eene autobiographie van den overledene in manuscript
werd geschonken.
Niet alleen de maandelijksche vergaderingen, maar ook die der beide Commissiën,
voor Taal- en Letterkunde en voor Geschied- en Oudheidkunde, werden geregeld
gehouden. Over de beide laatste zullen de Secretarissen dier Commissiën U straks
het noodige berichten.
Wat de eerstgenoemde betreft, deed Dr. J. ten Brink in die van den 6den October
eene mededeeling omtrent den invloed van John Donne op Huygens en vestigde Dr.
J. Verdam de aandacht op eenige uitdrukkingen in de Mnl. kerktaal, o.a. op les en
vigilie.
In November trad Prof. Verdam andermaal als spreker op met eenige taalkundige
beschouwingen en wel ten 1ste over ongelikt, als afgeleid van een werkwoord, dat
hij in verschillende Germaansche talen aanwees en dat de beteekenis had van
‘polijsten’; ten 2de over lesschen, dat hij terugbracht tot het Mnl. bijv. naamw. lasch,
d.i. los en dat waarschijnlijk één is met het Latijnsche
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laxus, en ten 3de over ijveren, waarvan de oorspronkelijke beteekenis is geweest ‘het
iemand lastig maken’.
Op den 1sten December verblijdde ons de overkomst van den Heer Joh. Dyserinck
uit Rotterdam. In eene voordracht, opgeluisterd door de vertooning van eenige
photographieën en teekeningen, sprak hij over ‘de vier Overlieden van den
Handboogdoelen te Amsterdam in 1653’ geschilderd door B. van der Helst. Spreker
betoogde dat het Louvre te Parijs een kleinere kopie van dit schilderstuk bezit en het
Rijksmuseum te Amsterdam het grootere doch zeer verminkte origineel. Van der
Helst is uit dit verminkte stuk niet meer te beoordeelen, doch spreker aarzelde niet
dit het beste te noemen, wat Van der Helst geschilderd heeft en ‘de vier Overlieden’
te plaatsen nog boven den ‘Schuttersmaaltijd’.
In Januari deed Prof. Land eenige mededeelingen omtrent eene vertaling in proza
van Ossian's gezangen, waarna de Heer Kluyver sprak over de woorden boegseeren
en arkel. Van het eerstgenoemde betoogde hij, dat het door volksetymologie was
verbasterd uit een Portugeesch woord; het tweede verklaarde hij als rechtstreeks uit
het Latijn overgenomen in het Germaansch, zonder tusschenkomst van het latere
Romaansch.
In de vergadering van Februari vestigde Dr. S.G. de Vries de aandacht op een te
Göttingen gevonden tweede handschrift uit de 15de eeuw der Nederlandsche vertaling
van Mandeville, waarna Dr. W.N. du Rieu het woord voerde over Grieksche
papyrus-fragmenten, afkomstig van Egyptische doodkisten. Deze fragmenten schijnen
grootendeels afkomstig te zijn van eene kolonie van Grieksche, of althans Grieksch
sprekende oud-soldaten van Alexander den Groote, die bij het meer Moeris landerijen
gepacht hadden, en geven een aanschouwelijk
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tafereel van het leven dier kolonie. Spreker wees ook nog op het hier, reeds in de 3de
eeuw vóór Chr., voorkomende cursieve schrift en op de uit een taalkundig oogpunt
merkwaardige phonetische spelling in sommige woorden.
Den 2den Maart 1894 hadden wij voor de eerste maal de eer onze vergadering door
dames te zien bijgewoond, Mejuffrouw Joh. Wolters als lid, Mevrouw C.J.M. van
Gelder-Van de Water en Mejuffrouw J. Aleida Nijland, de beide laatsten uitgenoodigd
door den spreker, Prof. J. Verdam. Deze hield eene voordracht over den machtigen
invloed der bijgedachte in de taal. Ook deelde Prof. Fruin iets mede over de
verouderde uitdrukking ‘behalende’ of ‘behalijke’ en ‘aanhangende’ ziekte, en over
het spreekwoord ‘liever verheerd dan verknecht worden’.
De reeks der voordrachten werd op 6 April besloten door Prof. J.J. Hartman, die
‘over Seneca en Vondel’ sprekende, dezen geheel en al vrijpleitte van den invloed,
dien de eerste op hem zou hebben uitgeoefend. Prof. Ten Brink gaf nog eene bijdrage
over Pieter Langendijk, van wien hij aanwijst, dat hij geput heeft uit den bekenden
roman van Heinsius, getiteld: ‘ Den vermakelijken Avonturier, ofte de wispelturige
en niet min wonderlijke levens-loop van Mirandor’.
De avond in Mei werd als ieder jaar gewijd aan de voorbereidende werkzaamheden
voor de algemeene vergadering.
Hiermede is mijn verslag ten einde; ik kan er alleen nog bijvoegen mijne
dankzegging voor de welwillende aandacht, mij geschonken.
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Bijlage III.
Verslag van den Bibliothecaris.
GEACHTE MEDELEDEN,
Vergunt mij eenige oogenblikken Uwe aandacht te vragen voor een beknopt verslag
omtrent het gebruik en de uitbreiding onzer Bibliotheek, die, als de voornaamste
bezitting onzer Maatschappij, ongetwijfeld U allen na aan 't harte ligt. Ik acht mij
gelukkig dat ook in dit jaar niets dan goeds van haar te vermelden valt. Het gebruik
dat van haar gemaakt werd, vermeerderde; geschenken vloeiden haar van alle kanten
toe; belangrijke aankoopen konden geschieden; het letterkundig verkeer met binnenen buitenlandsche Genootschappen wierp voor onze Boekerij rijke vruchten af.
Redenen genoeg voor ons om met welgevallen ook op 't thans afgeloopen
vereenigingsjaar terug te zien.
Niet minder dan 18 HSS. en 1755 boeken werden door ons uitgeleend, ongerekend
de honderden die in 't gebouw der Bibliotheek geraadpleegd werden. Zelfs zijn
herhaaldelijk boeken uitgeleend aan buitenlanders, die alleen in onze Bibliotheek
vonden wat zij zochten. Ook mogen wij het ongetwijfeld als een verblijdend, nieuw
bewijs beschouwen, hoezeer de door ons verzamelde boekenschat
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de studie der Nederlandsche taal bevordert, dat onlangs twee academische
proefschriften te Groningen verdedigd werden ‘over het Substantief’ en ‘'t Werkwoord
in het Nederlandsch der 16de eeuw’, waarvan de bouwstoffen uitsluitend aan onze
bibliotheek ontleend waren. Met een wetenschappelijk doel werden van 20 onzer
HSS. photographieën gemaakt, vooral tot illustratie van een boek van een onzer
hooggeleerde medeleden, dat eerlang verschijnen zal.
Het zou mij te ver voeren en te veel van Uwe gewaardeerde aandacht vergen, als
ik thans al de namen noemde van hen, die onze Bibliotheek met geschenken vereerden.
In 't gedrukte verslag zullen zij volgens gewoonte alle vermeld worden. Nu noem ik
U slechts Mevr. Elise van Calcar die, dadelijk na hare benoeming tot lid, een drietal
der nieuwste romans van haar gevierde hand schonk; ons buitenlandsch lid Dr. E.
Jacobs te Wernigerode die een zestal zijner nieuwste werken zond; Prof. J. Vercoullie
te Gent die op mijn aanvraag dat voorbeeld volgde; het Bestuur der Leeskamer van
de Sociëteit Amicitia dat, evenals in vroegere jaren, eene groote verzameling boeken
schonk; Dr. W.N. du Rieu die 't door ons gekocht ex. der Kunstkroniek completeerde
door 't schenken van een fraai gebonden ex. der eerste twintig jaargangen. Onze
verzameling HSS. werd vermeerderd door den Heer P.C. Schotel die het handschrift
schonk der autobiographie van wijlen ons medelid Dr. G.D.J. Schotel; door Mr. G.
de Vries Az. die onze verzameling Nieuwlandiana verrijkte met een paar eigenhandige
gedichten en een uitvoerig bericht van 't overlijden van Mevr. Nieuwland; Prof. De
Goeje schonk ons 't HS. van Groen van Prinsterer, Proeve over de zamenstelling
eener algemeene geschiedenis in de Nederlanden; de Dames
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Wiselius te 's-Gravenhage zonden ons eene groote verzameling onuitgegeven
geschriften van den bekenden letterkundige S. Iperiusz Wisselius in 1845 overleden,
terwijl de redactie van 't helaas gestaakte tijdschrift Onze Volkstaal ons haar archief
in bruikleen gaf, bevattende een 35 tal tot heden onuitgegeven studies over
Nederlandsche tongvallen. De Heer C.J. Polvliet, Kapitein-Ingenieur te 's-Gravenhage
schonk ons eene belangrijke verzameling HSS. van zijn grootvader, den bekenden
Cornelis Boonzajer die in 1792 overleed. Deze behoorde onder de eerste leden onzer
Maatschappij en liet bij zijn overlijden verschillende onuitgegeven geschriften na,
o.a. Aanteekeningen op v.d. Schueren's Teuthonista, 4 dln.; daar deze slechts voor
een klein gedeelte opgenomen werden in de door hem bewerkte, na zijn dood
verschenen uitgave van dit boek, verkrijgt deze schenking dubbele waarde nu onze
Comm. voor taal- en letterkunde zich onledig houdt met de voorbereiding eener
nieuwe uitgave van dit belangrijk Woordenboek onzer oostelijke dialecten uit de 15e
eeuw. Verder 't HS. van een door C. Boonzajer ontworpen plan tot uitgave van een
uitgebreid werk over de Nederlandsche taal enz. enz.
Dat verschillende boekverkoopingen door ons met aandacht gevolgd werden en
dat wij daarop menig boek kochten, behoef ik U wel niet te verzekeren. Zoo kochten
wij, om maar een paar voorbeelden te noemen een zeer merkwaardig handschrift
van den bekenden Mattheus Brouerius van Nidek, inhoudende eene verzameling
zijner onuitgegeven Heldendichten, merkwaardig omdat niet bekend was dat deze
oudheidkundige ook gedichten gemaakt had. De verkooping der Bibliotheek van
wijlen ons medelid J. Habets verschafte ons de gelegenheid een compleet ex. machtig
te worden der zeldzaam voorkomende
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tijdschriften De Maasgouw en De Wetenschappelijke Nederlander. Ook kochten wij
eene hoogst zeldzame uitgave van 't bekende gedicht van Tollens, Philemon en
Baucis. Eene kleinigheid, ik geef U dat gaarne toe, maar 't wordt hoogst belangrijk
als wij weten dat deze niet in den handel gebrachte, in zeer klein getal gedrukte, en
door Tollens later vernietigde uitgave de lezing bevat van het gedicht zooals Tollens
haar oorspronkelijk dichtte, geheel afwijkende van die zooals zij in de latere uitgaven
voorkomt en zooals wij allen haar kennen. Over onze verdere aankoopen zal ik
kortheidshalve zwijgen; ik mag dat echter niet doen van een grooten aankoop van
Nederlandsche prozaschrijvers der 17e en 18e eeuw bij de firma Frederik Muller &
Co. De door deze firma, keurig bewerkte, Catalogus trok natuurlijk in hooge mate
onze aandacht; de toestand der kas stelde 't Bestuur onzer Maatschappij in staat mij
op mijn verzoek een belangrijk extra-crediet te verleenen, en daarop werd door Uwe
bibliotheekscommissie en mij met veel zorg en nauwgezetheid nagegaan welke der
aangeboden boeken al of niet voor aankoop in aanmerking kwamen. Niet minder
dan 133 voor 't meerendeel zeldzame, om niet te zeggen bijna onvindbare romans,
volksboekjes en andere prozawerken der 16de en 17de eeuw kwamen onze verzameling
vermeerderen, zoodat thans in onze bibliotheek eene verzameling daarvan aanwezig
is, waarvan men de wedergade elders vruchteloos zoeken zal. Een hartelijk woord
van welgemeenden dank aan 't Bestuur, dat mij dadelijk 't gevraagde extra-crediet
verleende, vinde hier zijn plaats.
De bij dit verslag behoorende boekenlijst zal U doen zien met hoeveel belangrijke
werken onze Bibliotheek vermeerderd werd door onze betrekkingen met 23 binnenen 87 buitenlandsche Genootschappen en Maatschappijen. Daaronder
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opnieuw met de Société d'émulation pour les études de l'histoire de la Flandre te
Brugge, en voor 't eerst met het Verein für niederdeutsche Sprachforschung, zoodat
wij nu al de door deze Genootschappen uitgegeven boekwerken in onze Bibliotheek
bezitten.
Vele leden volgden 't oude loffelijke gebruik en zonden aan onze Bibliotheek een
ex. der werken, door hen in dit jaar uitgegeven. Niet allen deden dit echter. Vergunt
mij daarom nog eens beleefdelijk bij U daarop aan te dringen; de overtuiging moet
zich bij alle leden vestigen dat onze Boekerij niet slechts voor, maar ook door hen
verzameld moet worden; alle moeten medewerken tot haar vermeerdering; daardoor
slechts zal zij later een zoo veel mogelijk volledig beeld kunnen geven van den
omvang en de beteekenis onzer letterkunde.
Onze bibliotheek daarvoor ten zeerste bij U aanbevelende en mij vleiende dat
mijne woorden bij U ingang zullen gevonden hebben, dank ik U voor de mij verleende
aandacht.
LOUIS D. PETIT, Bibliothecaris.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij is vermeerderd door I. GESCHENKEN.
A. HANDSCHRIFTEN.
A.C. B o n d a m .
L. VON LEDEBUR, Beschouwing van het land en volk der Bructeren, vert. door E.
MOULIN.
P. BONDAM, Praelectiones Juris Publici Belgici. 2 prts.
M.J. d e G o e j e .
G. GROEN VAN PRINSTERER, Proeve over de zamenstelling van eene Algemeene
Nederl. Geschiedenis. 1827.
C h r . J. P o l v l i e t .
G. VAN DER SCHUEREN'S Teuthonista vel Duytschlender met aant. in HS. van C.
BOONZAJER. 2 dln.
C. BOONZAJER, Aanteekeningen op VAN DER SCHUEREN'S Teuthonista. 4 dln.
- Aanteekeningen betreffende de Nederl. Taal. 1 deel.
- Aanteekeningen. 6 dln.
W.N. d u R i e u .
Getijdeboek van omstreeks 1500. Handschrift op perkament.
L.W.G. d e R o o .
L.W. DE ROO, Mengelingen.
- Gedichten. 8 sts.
P.E. S c h o t e l .
G.D.J. SCHOTEL, Autobiographie.
G. d e V r i e s Az.
P. NIEUWLAND, Gedichten. 2 stuks. Bijgevoegd: Bekendmaking van het overlijden
van Mevr. Nieuwland.
D a m e s C.S.G. en W. W i s e l i u s .
Verzameling van opstellen en verhandelingen van S. IZ. WISELIUS.
Idem van brieven enz. betreffende den Amsterd. schouwburg.
Idem van gedichten enz. betreffende de Bataafsche Republiek.
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I n B r u i k l e e n v a n d e R e d a c t i e v a n ‘O n z e Vo l k s t a a l ’.
Archief van het gestaakte Tijdschrift ‘Onze Volkstaal’ inhoudende:
1. Forslach en foarstel, friske Tael- in Skriftenkennisse.
2. A.N.J. FABIUS, Artillerietermen.
3. Ph. V.D. MANDERE, Infanterietermen.
4. F. BUITENRUST HETTEMA, Harlinger Idioom.
5. H. CARTENS, Beiträge aus Nord-Deutschland.
6. C.A. DUYVIS, Zaansche woorden en spraakkunst. 2 stuks.
7. J.K., Woordenlijst voor Schouwen.
8. H.P. GOUDSCHAAL, Streekspraak bij Scheemda.
9. P. FRANSEN JZ., Streekspraak bij Enkhuizen.
10. W.P. DE VRIES, Vlaamsche woorden en uitdrukkingen uit C o n s c i e n c e ,
Plaag der dorpen.
11. G. WENKER, Das Rheinische Platt.
12. - Fragebogen.
13. H.W. DIJKEN, Woorden uit het Oldambt.
14. N. MANSFELD, De letter A van een Afrikaansch woordenboek.
15. J. KOUSEMAKER, Woordenlijst voor Zuid-Beveland. 2 cahicrs.
16. P.H. DE VLAM, Uit de Baronie.
17. A.C. DE GRAAF, Amsterdamsche uitdrukkingen.
18. Q., Uit de Noordbrabantsche Kempen.
19. H. LOMAN, Varseveldsch dialect.
20. H.J. WESSELINK, Woorden uit Dalfsen en omstreken.
21. S. VAN HOEK, Dialect van Z. Beveland (Oost, Ged.).
22. J.C. GROOTHUYS, Nederbetuwsche Spraakkunst. 6 cahiers.
23. L. HUIZINGH, Dialect der Groninger Veenkoloniën. 4 cahiers.
24. N. MANSVELD, Proeve van een Hollandsch Idioticon.
25. P. FRANSEN JZ., Woorden enz. uit West-Friesland.
26. H.P. TEEUWISSEN, Scheveningsch dialect.
27. K., Dialect van Twente.
28. N. Geldersch dialect.
benevens verschillende overdrukken, kleine opgaven en brieven.

B. BOEKEN.
J.G.R. A c q u o y .
- Handleiding tot de Kerkgeschiedvorsching en Kerkgeschiedschrijving. 's-Gravenh.
1894.
A.J. A n d r e a e .
- Nalezing op de Naamlijst van Grietmannen. Leeuw. 1893.
- Jancko Douwama geschetst. Dock. 1893.
W. B ä u m k e r .
- Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Bd. III. Freib. 1891.
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k 's-G r a v e n h a g e .
Verslag 1892.
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- De Zuid-Afrikaansche Republiek en hare bewoners. Amst. 1890.
P.J. B l o k .
- Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Dl. II. Gron. 1893.
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P.A.M. B o e l e v a n H e n s b r o e k .
- Van eenen jongen doode. 's-Gravenh. 1893.
A.C. B o n d a m .
- Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bokstel. 's-Hertogenb. 1893.
- Verslag Archieven in Noord-Brabant 1823.
C.C.N. KROM, Inventaris v.h. Oud-Archief van Stiphout. Helm. 1888.
-, - Id. van Heusden Heusd. 1886.
-, - Id. van Erp. Helm. 1889.
-, - Id. van Vechel. Helm. 1888.
- Archief Schepenboek van Oosterhout. 1886.
P. BONDAM, Redevoering over de Unie van Utrecht. Utr. 1779.
Met verbeteringen in HS. van R. BONDAM.
Bruiloftszangen v.d. familie Lelyveld en J.v.d. Poll. 4 stuks.
J.H. v a n d e n B o s c h .
- Pleidooi voor de Moedertaal. Gron. 1893.
A.J. t e n B r i n k .
- Uit de gouden dagen. Amersf. 1887.
C.W. B r u i n v i s .
- Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar. Alkm. 1894.
Elise van Calcar.
- De tweede Pinksterdag. 's-Gravenh. 1891. 2 dln.
- Vruchten van het gezaaide. 's-Gravenh. 1892. 3 dln.
- De Eedgenooten. 's-Gravenh. 1888. 2 dln.
H.J. C o u v é e .
Parel. Een engelsche roman vert. d.C. VAN HULSTHEIN. Amst. 1869.
T.A. TROLLOPE, Drie levenswegen, vert. d.M.J.M. PRUIM. Sneek 1869. 2 dln.
Departement van Koloniën.
C.A.L. VAN TROOSTENBURG DE BRUYN, Biographisch woordenboek van
Oost-Indische predikanten. Nijm. 1893.
Departement van Binnenlandsche Zaken.
E.G. LAGEMANS, Recueil de traités conclus par le Royaume des Pays-Bas. Tome
XI. La Haye 1893.
Departement van Marine.
Jaarboek van de Koninkl. Nederl. Zeemacht 1892/93. 's-Gravenh. 1894.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

56
S.C. v a n D o e s b u r g h .
C. VAN NIEVELT, Vertellingen. Leiden 1894.
A. HEDENSTJERNA. (SIGURD), Het Testament van Jonas Durman. Naar het
Zweedsch door PH. WIJSMAN. Leiden 1893.
Los en Vast 1893, 2-4. N.S. I, 1-3.
W. D r a a i j e r .
- Uit Dieren's verleden. Dieren 1894.
A.C. D u k e r .
- Gisbertus Voetius. I. 1. Leiden 1893.
F.W. D y e r .
- The Lingualumina or Language of Light. Part I. Lond. 1889.
W. F o e r s t e r .
- Friedrich Diez. Festrede. Bonn 1894.
D. F r a n k e n D z .
Portret van Jacob Cats door A. VAN DE VENNE. Photolitogr.
James de Fremery.
Christelijke Gezangen en Liederen. Haarl. 1804.
Evangelische Gezangen. Amsterd. 1806.
Leerredenen en Redevoeringen. 10 stuks.
Uitgezochte Liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst. Westzaan
1810.
J.F. MARTINET, Kleine Catechismus der Natuur. 4e Druk. Amst. 1802.
S. MULLER FZ., Bijdragen voor een Oorkondenboek van het Sticht Utrecht.
Programma. 's-Gravenh. 1890.
Holl.-Amerik. Almanak en Jaarboekje voor 1883. New York 1883.
P.N. ARNTZENIUS, Procès de Constant Polari. La Haye 1835. 2 vol.
P. VAN BEMMELEN, Le Nihilisme scientifique. Leide 1891.
Specielle Besprechung der Orden aller … Regenten und Staaten. Leipzig 1884.
R. F r u i n .
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Dl. VII, 4; VIII,
1-3. 's-Gravenh. 1893-94.
Gemeentebestuur van Leiden.
Verslag 1892.
C.G. G o n n e t .
- Inventaris van het Archief der Stad Enkhuizen. Z.p. 1892.
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D.P.M. G r a s w i n c k e l .
- Leerredenen en brochures. 7 stuks.
S. G r a t a m a .
Drentsche Rechtsbronnen uit de 14e-16e eeuwen. Uitgeg. d.S. GRATAMA. 's
Gravenh. 1894.
J.H. G r o e n e w e g e n .
- E.J. Potgieter. Haarl. 1894.
J.N. v a n H a l l .
Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door J.N. VAN HALL. Amst.
1894.
C.J. H a n s e n .
- De uitgebreidheid onzer moederspraak. Gent 1893.
J. H e r d e r s c h e ê .
- Bloemlezing uit de geschriften van het N.T. 2e dr. Amst. 1893.
- De weg tot den vrede. Amst. 1894.
F.A. H o e f e r .
- De Gaasberg bij Hattem. Zwolle (1894).
C. H o f s t e d e d e G r o o t .
- Quellenstudien zur holländische Kunstgeschichte. Arnold Houbraken und seine
‘Groote Schouburgh’ kritisch beleuchtet. Haag 1893.
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Verslag omtrent den toestand v.d. algemeenen waterstaat over 1893. Leiden. 1894.
E. J a c o b s .
- Das Kloster Drübeck. Wernig. 1877.
- Die Schützenkleinodien und das Papageienschiessen. Wernig. 1887.
- Die Bewegung d. Bevölkerung von Wernigerode. O.O.u.J.
- Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg. Halle 1875-77. 2 Bde.
- Urkundenbuch des Klosters Drübeck. Halle 1874.
- Urkundenbuch der Stadt Wernigerode. Halle 1891.
G. J o n c k b l o e t .
- Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige causerieën. Amsterd. 1893. 2 dln.
- Multatuli. Amsterd. 1894.
J.B. K a n .
- Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium. Rotterd. 1884.
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D e K e r k e r a a d d. R e m o n s t r a n t s c h -G e r e f o r m e e r d e G e m e e n t e t e
Rotterdam.
Catalogus der Bibliotheek van de Remonstr.-Gereform. Gemeente te Rotterdam.
's Gravenh. 1893.
J.H. K e r n .
Limburgsche Sermoenen, uitg. d.J.H. KERN. Afl. 4-5. Gron. 1893.
H.M. K e s t e l o o .
- Aagtekerke. Middelb. 1893.
J.H. K r e l a g e .
Eigen Haard 1894 No. 11. (waarin Beschrijving der bloemisterij van E.H. Krelage
& Co.)
A.C. K r u s e m a n .
- Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de en
18de eeuw. Amsterd. 1893.
L.A. v a n L a n g e r a a d .
- De Nederlandsche Ambassadekapel te Parijs. 's Gravenh. 1893-94. 2 dln.
Leeskamer der Societeit Amicitia te Leiden.
ADINDA, Vrouwen lief en leed onder de tropen. Utr. 1892.
Ambassade de Talleyrand à Londres. I. Paris 1891.
JAN VAN DEN AREND, Swanhilde. 's-Gravenh. 1892.
F. COENEN JR., Verveling. Amsterd. 1892.
F.W. DRIJVER, Mozaiek tegels. Utr. 1892.
E. DÜHRING, Die Grössen der modernen Literatur. Leipz. 1892.
A. EHRHARD, H. Ibsen et le Théatre contemporain. Paris 1892.
L. VAN EMBDEN, Heinrich Heine's Familienleben. Hamb. 1892.
FIORE DELLA NEVE, Walter. Amsterd. 1892.
A. VAN GELDER, Slachtoffers onzer huwelijkswetten. Amsterd. 1892.
DE GONCOURT, Journal II Série. T. III 1878-1884. Paris 1892.
F. VAN GOUDOEVER, Argobast. Dieren 1892.
J.H. GUNNING JHZ., Een woord van protestantsch verweer. Leid. 1891.
A.M. HIRSCHMANN, Gedwaald. Dordr. 1892.
JAN HOLLAND, Pessimistisch Optimisme. Utr. 1893.
J. VAN LOOY, Gekken. Amsterd. 1892.
J.B. MEERKERK, Helena Bixs. Nijm. 1891. 2 dln.
F.Z. MEHLER, Pieter Langendijk. Culenb. 1892.
F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra. Leipz. 1892.
NJI-SRI, Clara Wildenau. Amsterd. 1892. 2 dln.
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W. OTTO, Het Nieuwe. Parabellen en critieken. Amsterd. 1893.
M.A. PERK, Luxemburgiana. 's-Gravenh. 1892.
TEIRLINCK-STIJNS, Arm Vlaanderen. Amsterd. 1892. 2 dln.
C.P. TIELE, De Remonstrantsche Broederschap. Mepp. 1893.
De Tijdspiegel 1893, 1-3.
VERA, Betsy van Dalen. Leid. 1892.
I. VAN DER VLIET, Carmen in novis aedibus Univ. Ultraj. primo lapide conlocato
a Regina Nederl. a.d. IV Iun. 1892 sollemniter fundatis. Ultraj. 1892.
J. WALDON, Het nieuwe Kamerlid. Amsterd. 1891.
W. WILDE, De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's Verweer. Leid. 1892.
G. M c C a l l T h e a l .
C.C. DE VILLIERS, Geslacht-register der oude Kaapsche familiën. Ie deel. Kaapst.
1893.
W.F. M a r g a d a n t .
- Instantane's. Leid. 1893.
H.U. M e y b o o m .
P.A. DE GÉNESTET, Leekedichtjens uitgegeven door H.U. MEYBOOM. Gron. 1894.
C.H. P h . M e i j e r .
- Voor en tegen de nieuwe taalbeweging. Zutph. 1894.
F. M a x M ü l l e r .
- An offering of sincere Gratitude. Oxford 1893.
F r e d . M u l l e r & Co.
Nederlandsche Letterkunde. Populaire prozaschrijvers der XVIIe-XVIIIe eeuw
voorhanden bij Fred. Muller & Co. Amst. 1893.
J.W. M u l l e r .
Jaarverslagen der Vereeniging ‘Rembrandt’ te Amsterdam 1889-1893.
G.D.J. SCHOTEL, Comm. de meritis B. Huydecoperi in linguam literasque Belgicas.
(Hag. Com. 1830).
Verslag der Zuid-Afrikaansche Vereeniging. 1890-94.
S.J. BERGSMA, Plauti Captivi. Amst. 1892.
Biekorf. Lees- en leerblad voor alle Vlamingen. I-III. Brugge 1890-92.
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M u s e u m B o y m a n s te Rotterdam.
Verslag 1892.
N.N.
La Révolution française en Hollande. La République Batave. Paris 1894.
F. N a g t g l a s .
- Wat het was en wat het werd. Utrecht 1894.
G.A. N a u t a .
- Taalkundige aanteekeningen op de werken van G.A. Bredero. Gron. 1893.
Mart. Nijhoff.
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek Dl. III. afl. 16-18.
IV. afl. 1. 's-Grav. 1893-94.
Bibliographische Adversaria, IIe Rks, dl. I, afl. 8-10.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Dl. VII, 4; VIII,
1-3.
A.J. N i j l a n d .
- Beeld van ons Vaderland. Utr. 1877.
- Geschiedenis der Utrechtsche Hoogeschool. Utr. 1894.
- De Belgische Revolutie … herdacht. Utr. 1881.
- De zeeslag van Doggersbank … herdacht. Utr. 1881.
Redactie Almanak van Nederlandsche Katholieken.
Almanak voor 1894 (Jaarboekje van ALBERDINGK THIJM IV.). Amst. 1893.
R e d a c t i e D i e t s c h e Wa r a n d e .
Dietsche Warande. Dl. VI, 4-6; Dl. VII, 1-3.
Redactie Archief Aartsbisdom Utrecht.
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht. Dl. XXI, 1-2. Register.
Redactie De Gids.
De Gids. 1893, 7-12; 1894, 1-6.
R e d a c t i e M e s s a g e r d. s c i e n c e s h i s t o r i q u e s d e B e l g i q u e .
Messager des sciences historiques de Belgique 1893, 2-4; 1894, 1.
Redactie Noord en Zuid.
Noord en Zuid. Dl. XVI, 3-6; Dl. XVII, 1-2.
W.N. d u R i e u .
De Kunstkronijk 1840-1864. Jrg. I-XX, 2e Ser. Jrg. I-V. 's Gravenh. 1841-55.
Leyd. 1856-64.
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Bouwkundig Weekblad 1893, 1894 No. 1-8. - Bouwkundig Tijdschrift XIII. 2. Afbeelding van bestaande gebouwen afl. 34.
G.D.J. SCHOTEL, De Lohengrin. Amst. 1875.
W.C.M. DE JONGE VAN ELLEMEET, Museum Catsianium. 's-Gravenh. 1887.
G.E. MATHESON, About Holland. Lond. 1893.
T h . M. R o e s t .
Beschrijving der Penningverzameling van het Groot-Oosten der Nederlanden.
's-Gravenh. 1893.
R h e i n i s c h F r i e d r i c h Wi l h e l m U n i v e r s i t ä t z u B o n n .
Freundesbriefe von FRIEDRICH DIEZ. Herausg. von W. FOERSTER. Bonn 1894.
L.W.G. d e R o o .
L.W. DE ROO, Bloemgeschenk aan mijne kinderen. Z.p. 1818.
- Gedichten en brochures. 6 stuks.
D.W. de Roo, Brochures. 2 stuks.
Arm. Sassen.
Verslag der Rijkspostspaarbank. 1892. 's-Gravenh. 1893.
A.F. d e S a v o r n i n L o h m a n .
- Volk en Overheid. 's-Gravenh. 1893.
D.F. S c h e u r l e e r .
- Catalogus zijner Muziekbibliotheek. 's-Gravenh. 1893.
- Tentoonstelling van Muziekinstrumenten. 's-Gravenh. 1893.
E. S e i p g e n s .
- Een Wilde-Rozenkrans. Amsterd. 1894.
- Jean. - 't Stumpke. - Hawioe-ho! Amst. 1893.
C. CECI, Piccoli bronzi del Museo Nazionale di Napoli. Z.p.e.j.
't Daghet in den Oosten VI-IX 1-10. Hasselt 1890-94.
A.S. KOK, Vondel in eenige van zijne vrouwenkarakters. Amsterd. 1864.
SHAKSPERE'S Sonnetten vertaald d.L.A.J. BURGERSDIJK. Z.p.e.j.
E.J.J.B. TOURNIAIRE, Eenige aanteekeningen uit mijn leven. Amsterd. 1893.
F. S m i t K l e i n e .
- Hertog Ernst II van Saxen-Coburg-Gotha gehuldigd. Amst. 1894.
J.A. S m i t s v a n N i e u w e r k e r k .
Dordrecht. Vroeger en thans. Dordr. 1893.
Gids voor Dordrecht. Dordr. 1893.
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H. S u r i n g a r .
H. TOLLENS CZ., Op de beeltenis des konings geschilderd door Paelinck. Rotterd.
1819.
J. T i d e m a n .
- Aan Nederland. Z.p. 1893.
H.D. T j e e n k W i l l i n k .
P.H. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. Dl. VII, afl. 12.
Portret van A.C. Kruseman.
C.C. U h l e n b e c k .
- Handboek der Indische klankleer. Leid. 1894.
R i j k s -U n i v e r s i t e i t t e G r o n i n g e n .
Jaarboek 1892/93. Gron. 1893.
R. Va n d e C a s t e e l e .
- Gedichten. Gent 1888. 2 dln.
F. Va n d e r H a e g h e n .
Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des oeuvres d'Erasme. Gand 1893. 2 vol.
F. Va n Ve e r d e g h e m .
- en O. Va n d e n D a e l e , Drie onuitgegeven werken van J.B. HOUWAERT.
Bruss. 1893.
J. Ve r c o u l l i e .
- Beknopt etymologisch woordenboek der Nederl. taal. Gent 1890.
- Schets eener historische grammatica der Nederl. taal. Gent 1892.
- Algemeene inleiding tot de taalkunde. Gent 1890.
Ve r e e n i g i n g J. H o n i g J z n . J r .
Verslag 1893.
A.A. Vo r s t e r m a n v a n O y e n .
Catalogus van geslachtkundige werken voorhanden in het Genealogisch Heraldisch
Archief te Oisterwijk. 1893.
G.J. Vo s Az.
- Ter gedachtenis aan de opening van de Muiderkerk. Amst. 1892.
- De bewaring van de Vaderl. Kerk in 1588, 1688, 1888. Amst. 1888.
J. Wa t t s d e P e y s t e r .
- Waterloo, the campaign and battle. New York 1893.
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W.J. v a n We l d e r e n Baron R e n g e r s .
- Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. Dl. II. 2. 's-Gravenh.
1893.
Dames C.S.G. e n W. W i s e l i u s .
Verzameling van brochures, pamfletten en gedichten van 1795-1840.
J.A. Wo r p .
JANI BROUKHUSII ad Petrum Burmannum epistulas ed. J.A. WORP. Groning. 1893.
C.J. W y n a e n d t s F r a n c k e n .
In memoriam Dr. Walraven Francken Az. Utr. 1894.

OVERDRUKKEN.
J.G.R. Acquoy, G.M. Boissevain, A.C. Bondam, H.J. Bool, G.H. van Borssum
Waalkes, J.H. van den Bosch, C.W. Bruinvis, J.A. Feith, J.D. Frenay, Mevr. C.J.M.
van Gelder-van de Water, M.J. de Goeje, J.G. de Groot Jamin Jr., D. Hartevelt, J.E.
Heeres, J. Herderscheê, W.F. de Jonge, P.H. van der Kemp, J.H. Krelage, K. Meyer,
C.H. Peters, J.K.W. Quarles van Ufford, W.N. du Rieu, Th. M. Roest, J.W. Staats
Evers, A. Telting, J. Tideman, W.L. de Vreese, B.G. de Vries van Heyst, W.D.
Whitney, L. Wichers, J. te Winkel, Joh. Winkler.

II. Aankoop.
A. HANDSCHRIFTEN.
M. BROUERIUS VAN NIEDEK, Heldendichten.
JAN NYLOE, 12 Brieven aan Joh. v. Vollenhoven.
WILLEM SLUITER, 15 Brieven aan Joh. van Vollenhoven en 6 Gedichten.

B. BOEKEN EN VERVOLGWERKEN.
A. ADRIAENSZ, Tghebedt des Heeren. 3e dr. Loven 1568.
- Eenen Gheestelycken Berch, alle menschen profytelyck. Loven 1568.
- Verscheyden Gheestelycke Tractaten. Loven 1570.
- Van des cloostersen leven oorspronch ende voortsganch. Loven 1570.
- Van Euangelische armoede. Loven 1571.
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A. ADRIAENSZ, Van gehoorsaemheyt. Loven 1571.
- Een suyverlijck Boecxken vander Biechten. Loven 1573.
De Anti-Pamela of de valsche eenvoudigheit. Amst. 1743.
L. ARIOSTO, De razende Roelant, vert. d.J.J. SCHIPPER. Amst. 1649.
L. ASSARINO, De weergaedelooze Stratonica, vert. d.S. DE VRIES. t'Utr. 1671.
De Haagse Avanturier. 's-Hertogenb. 1758.
J. BARKLAI, D'Argenis van - overgezet d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1680.
C. BARLAEUS, Oratie over de Kribbe J.C. 6e druk. Delf 1667.
K. BARTSCH, Beiträge zur Quellenkunde der altdeutschen Literatur. Strassb. 1886.
- Gesammelte Vorträge und Aufsätze. Freib. 1883.
- Chronologie d. Griechische u. Römische Künstler. Wien 1835.
De heerlyke Beloning of glorieryke zegepraal der deugd. Amst. 1758.
G. VON BELOW u.A., Aus Westfalens Vergangenheit. Münst. 1893.
Den Berg Parnas, behelzende eenige vreemdigheden .… aldaer voorgevallen.
Amst. 1689.
Warachtighe Beschrijvinghe van de onmenschelijcke .… Tyrannye bedreven bij
de Spaengiaerden in de Nederlanden. Z.p. 1621.
B. TEN BRINK, Geschichte d. Englischen Litteratur. II. Strassb. 1893.
K. BRUGMANN und B. DELBRÜCK, Grundriss d. vergleichenden Grammatik d.
Indogermanischen Sprachen. Bd. III, 1er Thl. Strassb. 1893.
BRUSONI, Liefdens vertellingen van waerachtige geschiedenissen. t'Amst. 1666.
Bulletin et Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome I-X. Anvers
1843-53.
J.T. B u y s . Verzameling van 39 overdrukken.
[H.J. C a e n ], Soestdijk. 's-Gravenh. 1892.
M. DE CERVANTES, Monipodios hol, vert. d.G. DE BAY. t'Amst. 1658.
- Vermaakelyke Minneryen. Amst. 1731. 2 dln.
CHEVREAU, Ydelheydt en ongestadigheyt der fortuyn, vert. d.A. COLOM. Amst.
1651.
CHONIA (ps. van J.C. KINDERMAN), Het beeld van D. Rz. Kamphuysen. 's
Hertogenb. 1853. 2 dln.
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CICERONIS (Officio), leerende wat yegelyck in allen staten behoort te doen. Vert.
d.D. COORNHERT. Delf 1604.
- Guldene philosophische boecken. t'Amsteld. 1624.
C. DANCKERTSZ, Nutte Tydt-quistingh der Amsteldsche jonckheyt. Amst. 1640.
DAUDIGUIER, Histoire des amours de Lysandre et de Caliste. - De Treurige historie
van Lysander en Caliste, vert. d.J. HEERMAN. Amst. 1663.
De edelmoedige Dienstbaarheid of de .… levensgevallen van Rosetta. Alkm. 1759.
R. ECKART, Niedersächsische Sprachdenkmäler. Osterw. 1893.
A. FICK, Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen. Bd. I. II.
Gött. 1890-94.
H. FIELDING, Levensbeschrijving van Jonathan Wild. Amst. 1757.
- De historie van Joseph Andriessen en Abr. Adams. Amst. 1776. 2 dln.
L.J. FLORIUS, Roomsche Historie, vert. d.A. DE DECKER. Amst. 1664.
Flowers of Poetry and Patriotism from the Dutch by S. SANDERS. Rotterd. 1833.
K. TH. GAEDERTZ, Das Niederdeutsche Schauspiel. Berl. 1884. 2 Bde.
Don GARCIA, Oudheit en afkomst der dieven. Vert. d.M. S[MALLEGANGE]. Amst.
1687.
De Gaven van de milde St. Marten bestaende in kluchten. Amst. 1654.
De adelijke Gelukzoeker of zonderlinge levensloop van Flip van de Winkel. Zalt-B.
1763.
W. GEMOLL, Die Realien bei Horaz. Hft. 3. Berl. 1893.
Wonderlijke Geschiedenisse van Ariovistus, vert. door R. HENNEBO. Amst. 1724.
De Gevallen en levensloop van Mej. de St. Phale. 2e druk. Amst. 1763.
K. GOEDEKE, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. Bd. V. 2e Abth.
Dresd. 1893.
S. GOULART, Cabinet der Historien. Amst. 1664. 4 dln.
J. TER GOUW, Geschiedenis van Amsterdam. Dl. VIII, 5e afl. Amst. 1893.
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GRACIAN, L'homme de Cour of de Konst der Wysheid, vert. d.M. SMALLEGANGE.
's-Grav. 1707.
J. GRAM, 's-Gravenhage in onzen tijd. Amsterd. 1894.
Grietje en Dieuwertje No 1-18. Amsterd. 1782.
J. und W. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, IV. 1e Abth. 2. Heft 10. VIII, Heft 13.
14. IX, Heft 1. Leipz. 1893-94.
Grundriss der Germanischen Philologie, herausg. von H. PAUL. Bd II. 2e Abth.
Strassb. 1893.
Grundriss der Romanischen Philologie, herausg. v.G. GRÖBER. II Bd. 1e Abth. 2e
Lfrg. 11e Abth. Lfrg. 1-3. Strassb. 1893-94.
De nieuwe Gulliver. 's-Grav. 1731. 2 dln.
Lapschuerschen guijchelaer. Gent z.j.
C.W. HAEGDOORN, Eyquan of groote Mogol. Amst. 1671.
Y. VAN HAMELSVELD, Historisch handboekjen van den Bijbel. 2e druk. Amst.
1801.
J. HAZEU CZ., Leerzame gesprekjes. Amst. 1829.
HEINRICH VON VELDEKE, Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben
von O. BEHAGHEL. Heilbr. 1882.
[J.C. HESPE], De Constitutioneele Vlieg. No 1-23. Amst. 1798.
De Historie van den Koninglijken Propheet David. Alckm. G. Welhem. z.j.
Een schoone Historie van Valentijn ende Oursson. Utr. 1698.
Een schoone Historie van den Verduldige Helena. Amst. 1684.
De schoone Historie van de goede Vrouwe Griseldis. 's Grav. 1730.
Een schoone Historie van den Edelen Jan van Parijs. Amst. 1704.
De vermaakelyke Historie … van Euphues, vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1668.
W.J. HOFDIJK, Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. 's-Gravenh. z.j. 2 dln.
F. HOFFMANN VON FALLERSLEBEN, Gesammelte Werke. Lfrg. 46-50. Berl. 1893.
HOMERUS, Iliaden, vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1658. 2 dln.
De boosaardige en bedriegelijke Huisvrouw. Amst. 1734. 2 dln.
HURTADO DE MENDOZA, Het leven van Lasarus van Tormes. Rott. 1632.
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CONST. HUYGENS, Gedichten uitg. d.J.A. WORP. Dl. III. Gron. 1893.
Jaarboek v.d. Nederlandschen Adel. 's-Gravenh. 1888-93. 5 dln.
De zeldzame doch belachlyke Jalouzy en de welgelukte vermomming. Amst. 1680.
TH. JORISSEN, Historische studien. Laatste bundel. Haarl. 1893.
De onbedachte Juffer of historie van Betsy Tatless. Delft 1756. 2 dln.
J.H. JUNIUS, Heraldiek. Amst. 1894.
Aangenaam Kinderschool. Amst. 1781.
De wispelturige Kleermaker. Nimw. (1760).
R. KLEINPAUL, Das Stromgebiet der Sprache. Leipz. 1892.
F. KLUGE, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Lfrg. 6-10. Strassb.
1893.
De Spaansche Kluizenaar. Amst. (1760). 2 dln.
J. KNEPPELHOUT, Verzameling overdrukjes en kleine geschriften.
Konst om geldt te winnen. Als meede J.B. SCHUPPIUS, Konst om rijk te worden.
Vert. d.J. LE LONG. Amst. 1717.
De reizende Kramer verhalende de levensgevallen eener jonge juffer. Heerenv.
1758.
J.H. KRUL. De geluckighe Vryagie van den Italiaanschen Schoorstienveger. t'
Amst. 1668.
R.K. KUIPERS, Volledig woordenboek d. Nederl. taal. Amst. 1893.
De Kunstkronijk 1865-76, 79-87 N.S. VII-XVIII, 3e Ser. I-VIII. Leiden 1865-87.
P. LANGENDIJK en C. BRUYN, Tafereelen van de eerste Christenen naar platen van
J. LUIKEN. Amst. 1740.
DE LA SERRE, De Wonderen der goddelijke Liefde. Vert. d.J.H. GLAZEMAKER.
Amst. 1668.
- Het Graf der Godverloghenaers. Vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1668.
- De geneuchten des Doots. Vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1668.
- 't Mausoleum of pronkgraf van Isabella … van Oostenrijk, Infante van Spanje.
Vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1669.
- Het onderhoud der goede geesten. Vert. d.H. DULLAART. Amst. 1677.
J.A. LEEGHWATER, Haarlemmer-Meer-Boek. 13e druk. Amst. 1838.
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F.H. VAN LEENT, Eerste en laatste Gedichten. Amst. 1893.
Het pompadoure Leeven der Mode. 2e druk. 's-Gravenh. 1757.
Leeven en lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utr. 1790.
Aanmerklyke Leevens-Gevallen van Jannetje. Z.p.e.j.
J. LE FRANCQ VAN BERKHEY, Ernstige en boertige vertellingen. Leid. 1804.
F. LEUTHOLF, 't Groot Tooneel der hedensdaeghsche Weereld, vert. d.S. DE VRIES.
Utr. 1689.
Leven en gedenkschriften v.d. Grave van Rochefort. Delft 1729.
Leven des Graven van Eberzini. Amst. 1756.
't Alderwonderlykste Leven van den doortrapten fielt Bischayer. Amst. 1665. 2
dln.
Het Leven vol wisselvalligheden van Graaf Ebergeni van Belid. Amst. 1757. 3
dln.
Dat wonderlyck ende genoechlyck Leven van Esopus. t' Amst. 1612.
Het wonderlyck en niet min kluchtig Leven van klein Kobisje. t' Amst. 1700.
't Leven en bedrijf van Nicolaes van Molemberg. Amst. (1680).
Het Leven en bedrijf van Klaas Nar. t' Amst. 1652.
De merkwaardige Levensgevallen van Kolonel Chartres. Amst. 1730.
De zeldzame Lotgevallen van Celide. Amst. 1784. 2 dln.
C. LUYCKEN, Onfeylbare regel van Winste zonder Verlies. Amst. 1686.
De Schoolmeesters Maaltyd. Z.p. 1776.
De Maasgouw 1879-1890. Dl. I-VIII en XII. Maastr. 1879-90.
Magazijn van Geschiedenissen, Romans en Verhalen. Rott. 1790-94. 5 dln.
G.A. MARINI, De Prins Eudimiro, vert. d.S. DE VRIES. Amst. 1672. 2 dln.
F. MENTZ, Bibliographie d. deutschen Mundartenforschung. Leipz. 1893.
De kluchtige Mercurius. Amst. 1684.
De vermakelyke Minnaryen van Lelius en Clarinda. Amst. 1730.
De wonderlyke Minnehandelingen v.d. Hertog van Nemours. Amst. 1679.
Nieuwe Engelsche Minnehandelingen, vert. d.F. DE KAARSGIETER. Amst. 1701.
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MULTATULI, Brieven. Multatuli-Busken-Huet. Amst. 1893-94. 2 dln.
D' ongelukkige Napolitaan of zeldzaem Levensbedryf van Rozelli. Utr. 1710.
De Wetenschappelijke Nederlander 1882-90. Amst. 1882-90.
M. NIEUWENHUYZEN, Lettergeschenk voor de Nederlandsche Jeugd. 3e druk.
Haarl. 1814.
-, - Id. 4e druk. Haarl. 1825.
W. NIJHOFF, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen. Amst.
1894.
Nette Ontvouwinge der hedendaagsche Coffy- en Nagtgeselschappen. Z.p. 1746.
Geschiedkundige Opstellen aangeboden aan ROB. FRUIN door P.L. MULLER, P.J.
BLOK e.a. 's-Gravenh. 1894.
J. VAN OUDENHOVEN, Haarlems wieg enz. Haarl. 1706.
OVIDIUS, De Arte amandi, ofte Konste der Minnen. t' Amst. 1660.
Pamela bespiegeld. Amst. 1741.
Pasquin van den dood verrezen. Amst. 1677.
Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Amst. 1822-24. 3 dln.
PHILOPATES, Nieuwe weereld of Republyk der liefde. Gron. 1752.
C. PLINIUS SEC., Boecken ende schriften. Arnh. 1610.
Alcune Poesie Olandesi in versi Italiani recate da F.L. BIANCHI. Gron. 1818.
De Postkoets, behelzende het caracter van den Heer Manly. Amst. 1761.
J.G. PRUSCHENCCIUS, Geestelycke Medicyne teghen de Melancolye. 4e druk. Rott.
1646.
F. DE QUEVEDO, Vermaeckelycke Historie van den kluchtighen Buscon, vert. d.J.
DE LANGE. Amst. 1642.
- Eenige stichtelyke Tractaatjes, vert. d.J. DE B. 's Gravenh. 1667.
Wonderbaarlyke en ongeloofelyke Reizen door de lucht, water enz. Amst. 1682.
Reynaert den Vos ofte der Dieren oordeel. Antw., Wed. H. Verdussen z.j.
F. RIDDERUS, Historisch sterfhuys. 3e druck. Rotterd. 1668.
- Noodige Tyd-Korter in oorlogh en vrede. Leeuw. 1672.
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N. DE ROEVER, Uit onze oude Amstelstad. Amst. 1890-93. 4 dln.
N. DE ROEVER en G.J. DOZY, Het Leven onzer voorouders. Afl. 8-14. Amst.
1893-4.
F. VAN ROSSET, De bezadigde Roelant. Amst. (1650).
PH. ROVENIUS, Het gulden Wieroock-vat. Antw. 1636.
DE SAAVEDRA, Christelycke Staets-vorst. Amst. 1662.
SCARRON, De kluchtige Romant of de edelmoedige Comedianten. Vert. d.N.
HEINS. Amst. 1678. 2 dln.
W. SCHERER, Kleine Schriften zur altdeutschen Philologie. Berl. 1893.
De godvrugtige Hollandsche Schoonheid. Heerenv. 1759.
A. SCHOPPE geb. WEISE, Hendrik en Maria. 2e druk. Amst. (1840).
Het Schouwburg der Nederlanden ofte geographische en historische beschryuinge
der XVII Nederl. Provintien. Antw. 1785. 5 dln.
M. SIEGENBEEK, Précis de l'histoire littéraire des Pays-Bas, traduit p.J.H.
LEBROCQUE. Gand 1827.
St. Niklaesgift bestaende in bevallige kodderijen. Amst. 1647.
[A. VAN SLICHTENHORST], Hoe ende wanneer Gelderlandt tot eene Vooghdye is
afgezonderd. Z.p.e.j.
Leerzame Spiegel of vertellingen voor kinderen. 4e druk. Amst. 1829.
D. SPRANKHUISEN, Opuscula Practica ofte Alle de stichtelyke Werken. Franek.
1657.
Niederdeutsche Sprichwörter und volkstümliche Redensarten. Gesammelt u.
herausgegeben von R. ECKART. Braunschw. 1893.
SWIFT, Vertelsel van de Ton; vert. d.P. LE CLERCQ. Amst. 1735-43. 2 dln.
J.H. SWILDENS, Deugden-boekje. Amst. 1813.
H. TOLLENS CZ., Philemon. le Uitg. Z.p.e.j.
Deze uitgave werd door den dichter vernietigd.
-, - Idem. Leeuw. 1844.
Toonneel der Werreltsche veranderingen, vert. d.J.H. GLAZEMAKER. Amst. 1651.
G. UDEMANS, 't Geestelyck Roer van 't Coopmans Schip. Dordr. 1640.
Den Vaeck-verdryver van de swaermoedighe gheesten. Haarl. 1620.
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VALERIUS-MAXIMUS, Neghen Boecken van ghedenckweerdighe daden .… der
Romeynen, vert. d.C. MIRKINIUM. Rott. 1614.
H. VARNHAGEN, Systematisches Verzeichniss d. Programmabhandlungen,
Dissertationen und Habilitationsschriften auf dem Gebiete der Romanischen und
Englischen Philologie. 2e Aufl. Leipz. 1893.
Zedelijke, nuttige en leerzame Verhaalen voor Kinderen. 2e druk. Haarl. 1804.
- - Idem. 4e druk. Amst. 1832.
Uitgezochte zedelijke Verhaalen voor de beschaafde jeugd. Amst. 1809.
- - Idem. 3e dr. Amst. 1818.
Verslag van het St. Bernulphus-Gilde te Utrecht. 1886-90.
P. VIRGILIUS, Waerachtige beschrijvinghe der eerste Autheuren en Vinders aller
Consten, Inventien enz. 't Amst. 1663.
Deutsche Volks- und Gesellschaftslieder des XVII u. XVIII Jahrhunderts herausg.
von F.W. VON DITFURTH. Nördl. 1872.
Die historischen Volkslieder der Deutschen gesammelt von R. VON LILIENCRON.
Leipz. 1865-69. 4 Thle m. Nachtrag.
VONDELS Werken, uitg. door J. VAN LENNEP, herzien door J.H.W. UNGER. Dl.
29, 30. Leid. 1893.
J. VAN DEN VONDEL, Dichtwerken, uitg. door J.A. ALBERDINGK THIJM voortgezet
door J.H.W. UNGER. Afl. 1-21. Schied. 1877-Leid. 1894.
Voorlooper van Gedenkschriften betreffende het leeven van den jongen
Slenner-Hincke en zyne Gemaalin Sonillone Salopje. Z.p.e.j. (1770).
S. DE VRIES, Groote Schouwplaets der jammerlycke bloed- en moord
geschiedenissen. Utr. 1670.
- De Seldsaemheden der Liefde. Utr. 1671.
- D'edelste Verlustigingh der lees- en leergeerige gemoederen. Amst. 1680-82. 3
dln.
- D'eedelste Tydkorting der weetgierige Verstanden. Amst. 1682-84. 3 dln.
- Goudene Spreucken der godsaelige Martelaren. Amst. 1683.
- Franckrycks kerckelycke en weereldlycke Staet. Amst. 1684.
- Historische Oeffeningen. Amst. 1686.
- Oude en Nieuwetijds Wonder-Toneel. 2e druk. Leeuw. 1717.
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De Vryagie van Jan de Plug en Caat de Brakkin. Z.p.e.j.
Een Vryagie tusschen een Uitregsen Edelman en een Gelderse Juffer. Amst. (1760).
W. WACKERNAGEL, Geschichte d. deutschen Literatur. Bd. II, 4e Lfrg. Bas. 1894.
Den Nederlandschen Weghkorter, inhoudende verscheyde nieuwe vertellingen.
Amst. 1623.
Vermeerderde Nederlandschen Wegh-Korter. Amst. 1716. 3 dln.
Werken van het Genootschap P u r g a t en O r n a t . Amst. 1699-1713. 4 dln.
D. WILLINK, Amsterdamsche Buitensingel. Amst. 1723.
P.H. WITKAMP, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, vermeerderd door
M.A. SIPMAN. Afl. 1. Arnh. 1894.
A. DE WITTE, Een Gheestelyc vermaeckelyc Cloosterken. Loven 1568.
Woordenboek der Nederl. Taal. IIe Reeks afl. 15, IIIe dl. afl. 3, Ve dl. afl. 6.
's-Gravenh. Leid. 1893-94.
II Reeks Afl. 15 bewerkt door A. KLUYVER en W.L. DE VREESE.
III deel Afl. 3 bewerkt door J.W. MULLER.
V deel Afl. 6 bewerkt door A. BEETS.
Het Goddelyke Wraaktoneel. Rott. (1667).
Aardige zamenspraak tussen Urbanus en Isabelle. Amst. 1800.
Het avantuurlijk Zomertochtje of Omlandsreisje. Amst. 1734.
Antwerpsch Archievenblad. Dl. XIX, 1-2.
Archiv f.d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. Begründet v.L. HERRIG.
XC, 4. XCI, XCII, 1-2.
Het Belfort. VIII, 7-12; IX, 1-6.
Biekorf 1893, 1894, 1-10.
Wetenschappelijke Bladen 1892.
Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom Haarlem XIX, 1-2.
t' Daghet in den Oosten IX, 5-12; X, 1-2.
Algemeen Nederlandsch Familieblad. X, 3-12; XI, 1-4.
Indogermanische Forschungen III, 1-5. Anzeiger III, 1.
Haagsch Jaarboekje 1894. 's-Gravenh. 1893.
Rotterdamsch Jaarboekje 1894. Rotterd. 1893.
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De Katholiek. 1893 Juli-Dec.; 1894 Jan.-Juni.
Het Leeskabinet. 1892.
Literaturblatt f. germanischen u. romanischen Philologie. XIV, 6-12. XV, 1-5.
Loquela 1893, 3-8.
Le Moyen Age 1893, Juin-Dec.; 1894 Janv.-Mai.
Nederlandsch Museum. 4e Rks. III, 1-12; IV, 1.
De Navorscher 1893, 7-12; 1894, 1-6.
Oud-Holland XI, 2-4; XII, 1.
Quellen u. Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur u. Sprache LXXII.
Der althochdeutsche Isidor, herausg. v.G.A. HEUCH.
Revue Celtique XIV, 3-4; XV, 1-2.
Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied XL, 5; XLI, XLII, 1-3.
Taal en Letteren III, 4-6; IV, 1-3.
Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis I, 1-12.
De Toekomst. 8e Rks. II, 5-12; III, 1-5.
Volk en Taal. V, 12; VI.
Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1894. Assen 1893.
Geldersche Volksalmanak 1894. Arnh. 1893.
Groningsche Volksalmanak 1894. Gron. 1893.
Volkskunde II, III, V.
Ons Volksleven. V, 6-12; VI, 1-5.
Zeitschrift f. deutsches Alterthum u. deutsche Litteratur. XXXVII, 3-4; XXXVIII,
1-2.
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung d. indogermanischen Sprachen N.F.
XII, Register; XIII, 1-3.
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III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
Nederland.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Jaarboek 1893. - Quattuor
Carmina Latina. - Verslagen. en Mededeelingen. Afd. Letterk. 3e Rks. X, 1-2. Verhandelingen. Afd. Letterk. I, 3. - Verslagen d. Wis- en Natuurk. Afd. 1892-94.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam. Jaarboekje 1893. - J.
BRUINWOLD RIEDEL, De kleine huishouding. - M.W. KONING, Huisonderwijs. B.V.D. MEULEN, Onze kleeding. - 4e Jaarverslag der gemengde Commissie v.
Onderwijsbelangen.
Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam. Zuid-Afrik. Tijdschrift No.
182-191.
Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Verslag 1889, 91-93. - G.V.
ARKEL & A.W. WEISSMANN, Nederl. Oudheden I-II, 1.
Nederl. Tooneelverbond te Amsterdam. Het Tooneel XII, 17.-XIII, 1-15
Kon. Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam. Tijdschrift. 2e Serie. X, 4-8;
XI, 1-3.
Museum te Alkmaar. Verslag 1893.
Museum van Oudheden in Drenthe te Assen. Verslag 1893.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Heraut’ te 's-Gravenhage. De Nederl. Heraut.
VIII, 1.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Leeuw’ te 's-Gravenhage. Maandblad XI, 4-12;
XII, 1-6.
Indisch Genootschap te 's-Gravenhage. Verslag der Algem. Vergaderingen. Mei
1893-Mei 1894.
Koninklijk Instituut v.d. Taal- Land- en Volkenkunde van N.-Indië te 's-Gravenhage.
Bijdragen 5e Rks. VIII, 3-4; X, 1-2.
Instituut voor Doofstommen te Groningen. Verslag 1893.
Teyler's Genootschap te Haarlem. Archives. 2e Sér. IV, 2. - J. DIRKS, Atlas van
penningen 4e St. - Verhandelingen N.R. IV, I, 2.
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Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Archives des sciences
exactes et naturelles XXVII, XXVIII, 1.
Stedelijke Bibliotheek te Haarlem. Verslag 1892.
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem. - De Nijverheid I, 24-52;
II, 1-25.
Friesch Genootschap v. Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Verslag
1893. - Vrije Fries XVIII, 3.
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse te Leeuwarden. Forjit my net. XXIII,
2-4; XXIV, 1. - Swanneblommen 1894.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Handelingen en
Mededeelingen 1892/93. - Levensberichten 1893. - K. STALLAERT, Glossarium van
verouderde rechtstermen, kunstwoorden enz. Afl. 12. - Tijdschrift N.R. IV, 3-4; V,
1-2.
Stedelijk Museum te Leiden. Catalogus 1886, Supplem. VII, VIII. - Verslag
1892-93.
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Archief VII, 3. - Verslag 1885-93. - F.
NAGTGLAS, Levensberichten van Zeeuwen. 4e Afl.
Vereeniging ter bevordering v. fabrieksnijverheid te Rotterdam. Verslag 42e
Vergadering. - Rapport Verlichting van fabrieken.
Rotterdamsch Leeskabinet. 35e Verslag.
Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg à Ruremonde.
Publications 1892. N.S. IX.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en Mededeelingen XIV. - Werken
N.S. 59. Dagverhaal van JAN VAN RIEBEEK III. 1659-62. Werken IIIe S. No 1.
Uittreksel uit F. DUSSELDORPII Annales uitg. d.R. FRUIN. - No. 4. Brieven van WILLEM
V.
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.
Jaarverslag 71, 72.

N e d e r l a n d s c h -I n d i e .
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia. Tijdschrift
XXXV, 5-6; XXXVI, 1-6; XXXVII, 1-3. - Verhandelingen XLVII, 2; XLVIII, 1. Notulen XXX, 4; XXXI, 1-4. - Nederl. Indisch Plakkaatboek 1602-1811, uitg. d.J.A.
V.D. CHIJS - Daghreghister gehouden in 't Casteel Batavia 1664 uitg. d.J.A. V.D.
CHIJS.
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België.
Académie d'archéologie de Belgique à Anvers. Bulletin 4e Série. XXIV. 2e partie
XII-XIV.
Société d'émulation de l'histoire de la Flandre à Bruges. Annales Ser. II, 2-6; III,
9-10; IV, 1-10; V, 1-4; 1-2; Tables Série I-III. - Catalogue de la Bibliothèque.
Académie Royale de Belgique à Bruxelles. Annuaire 1892-93. - Bulletin Tome
XXII-XXIV.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annales VII, 3-4; VIII, 1.
Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent. Verslagen 1893, 7-12; 1894, 1-2. - J.
VAN DER VEN, Naamvallen in den Heliand. - Kalender en Gezondheidsregels uitgeg.
d.P. ALBERDINGK THIJM. - Middelnederlandsche Gedichten uitg. d.N. DE PAUW. 2de
afl.
Maatschappij der Vlaemsche Bibliophilen te Gent. Sermonen oft Wtlegghingen
op alle de Euangelien vander Vasten. Uitg. d.J.G.R. ACQUOY. Dl. I.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin XXIII, 1.

Frankrijk.
Comité flamand de France à Dunkerque. Annales XX.
Société Dunkerquoise p. l'encouragement d. sciences. Mémoires XXVI.
Société des Antiquaires de Picardie. Bulletin 1892, 3-4; 1893, 3-4. - Mémoires
XIII.
Société des Antiquaires de la Morinie à St. Omer. Bulletins 166-169. - Les Chartes
de St Bertin publ. p. le chanoine HAIGNERÉ III, 2.

Duitsche Rijk.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift XV.
Historischer Verein f. Schwaben und Neuburg in Augsburg. Zeitschrift XX.
Kön. Preussische Academie der Wissenschaften in Berlin. Sitzungsberichte 1893,
1-53 m. Register.
Gesammtverein d. deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Berlin.
Korrespondenzblatt 1893 Juni-Dec.; 1894 Jan.-Mai.
Verein f. Geschichte der Mark Brandenburg in Berlin. Märkische Forschungen.
VI, 1-2; VII, 1.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande in Bonn. Jahrb. XCIV.
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Schlesische Gesellschaft f. vaterländische Cultur in Breslau. Jahresbericht 1893. Ergänzungsheft LXX. - J. PARTSCH, Literatur d. Landeskunde Schlesiens. II.
Verein für Geschichte und Naturgeschichte in Donaueschingen. Schriften VIII.
1893.
Kön. Sächsischer Alterthums-Verein in Dresden. Jahresbericht 1892, 1893. Statuten. - Neues Archiv XIV.
Düsseldorfer Geschichtsverein. Jahrbuch VII. - O.R. REDLICH u.A., Der Hofgarten
zu Düsseldorf.
Gesellschaft f. bildende Kunst und vaterländische Alterthümer in Emden. Jahrbuch
X, 2.
Verein f. Geschichte und Alterthum in Frankfurt. Mitteilungen über Romische
Funde I.
Verein f.d. Geschichte des Bodensee's in Friedrigshafen. Schriften XXII.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Magazin LXIX, 1-2;
LXX, 1.
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften und d. Georg-Augusts-Universität in
Göttingen. Nachrichten 1893, 1-21; 1894, 1; Geschäftl. Mitth. 1894, 1.
Verein für Hamburgische Geschichte. Zeitschrift IX, 2. Mittheil. XV, 1892.
Historischer Verein f. Niedersachsen in Hannover. Zeitschrift 1893.
Histor.-philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrbücher. III, 2; IV, 1.
Verein f. Hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel. Mittheilungen. N.F.
IV,
Universität zu Kiel. Chronik 1892/93. - L. POCHHAMMER, Rede. - Akad. Schriften
u.s.w.
Gesellschaft f.d. Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs in Kiel. Zeitschrift.
XXII.
Historischer Verein f.d. Niederrhein in Köln. Annalen LVI, LVII, 1.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’ in Königsberg. Sitzungsberichte 1892, 93. Katalog d. Prussia-Museums. Bd I.
Historischer Verein f. Niederbayern in Landshut. Verhandlungen XIX.
Kön. Sächsische Gesellschaft d. Wissenschaften in Leipzig. Berichte Philol. hist.
Classe 1890, I; 1892, III; 1893, 1. - Abhandlungen XIII, 5-7; XIV, 1-4.
Verein z. Erforschung d. Rheinischen Geschichte und Alterthümer in Mainz.
Zeitschrift III, 2-4; IV, 1.
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Hennebergischer alterthumsforschender Verein in Meiningen. Neue Beiträge 12e
Liefrg.
Kön. Bayerische Academie der Wissenschaften in München. Sitzungsberichte 1893
I-III; 1893 II, 1-4.
Münchener Alterthumsverein. Zeitschrift, Neue Folge V.
Historischer Verein von und für Oberbayern in München. Monatsschrift 1892,
10-12; 1893, 1-12, 1894, 1-6.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens in Münster. Zeitschrift LI. Ergänzungsheft 1.
Germanisches Museum in Nürnberg. Anzeiger 1892. - Mittheilungen 1892. Katalog d. im Germ. Museum vorhandenen Holzstöcke d. XV-XVII Jahrh. Ie Abth.
Historischer Verein in Osnabrück. Mittheilungen XVIII. - Register Heft 1.
Historische Gesellschaft f. die Provinz Posen in Posen. Zeitschrift VIII.
Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg in Regensburg. Verhandlungen
XLV.
Verein f. Mecklenbürgische Geschichte und Alterthum in Schwerin. Jahresbericht.
LVIII.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde in Stettin. Pommersche
Geschichtsdenkmäler VII.
Histor.-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs in Strassburg. Jahrbuch.
IX.
Würtembergischer Alterthums-Verein in Stuttgart. Vierteljahrs-Hefte. N.F. II, 1-4.
Litauisch-Litterarische Gesellschaft in Tilsit. Mittheilungen. XVIII. - Giesmiu
Balsai, Litauische Kirchen-Gesänge ges. v.W. HOFFHEINZ.
Verein f. Kunst u. Alterthum in Ulm und Oberschwaben. Mittheilungen 4.
Verein f. Nassauische Alterthumskunde in Wiesbaden. Annalen XXVI.
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg in Würzburg.
Jahresbericht 1890, 91. - Archiv, Bd. 34, 35.
Verein f. niederdeutsche Sprachforschung. Korrespondenzblatt XII, XIII, XVII,
1-3. - Jahrbuch XI. - Niederdeutsche Denkmäler: III. Flos unde Blankflos herausg.
v.S. WAETZOLDT; IV. Valentin und Namelos herausg. v.W. SEELMANN; V. Redentiner
Osterspiel v.C. SCHRÖDER. - Drucke: I. Mittelniederdeutsche Fastnachtspiele. Herausg.
von W. SEELMANN; II. Niederdeutsches Reimbüchlein.
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Herausg. v.W. SEELMANN; III. De düdsche Schlömer. Herausg. v.J. BOLTE. Wörterbücher: I.F. WOESTE, Wörterbuch d. Westfälischen Mundart; II. A. LÜBBEN,
Mittelniederdeutschen Wörterbuch.

O o s t e n r i j k -H o n g a r i j e .
Mährisch-Schlesische Gesellschaft z. Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u.
Landeskunde in Brünn. Centralblatt f.d. Mähr. Landwirth 1892. - Notizenblatt 1892.
Historischer Verein für Steiermark in Graz. Mittheilungen XL, XLI. Beiträge 24.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde in Hermansstadt. Jahresbericht 1891/92.
- Archiv XXIV, 3.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg in Innsbrück. Zeitschrift. 3e F. XXXVII.
Geschichtsverein für Kärnten in Klagenfurt. Jahresbericht 1892. - Carinthia. Jhrg.
83, 1-6.
Museum Francisco-Carolinum in Linz. 51er-52er Bericht.
Verein für d. Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag. Mittheilungen XXX,
1-4.
Museum Carolino-Augusteum in Salzburg. Jahresbericht 1892.
Academie der Wissenschaften in Wien. Sitzungsberichte, Philos.-hist. Classe
CXXVII-CXXVIII.
K.K. Geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen XXXV.
Institut f. Oesterreichische Geschichtsforschung in Wien. Mittheilungen XIV, 3-4;
XV, 1-2.

Zwitserland.
Historische Gesellschaft zu Basel. Beiträge N.F. IV, 2; Jahresbericht XVIII.
Historischer Verein d. fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug in
Einsiedlen. Der Geschichtsfreund XLVIII.
Société d'histoire de la Suisse Romande à Lausanne. Mémoires 37. - J.C. RAHN,
L'église abbatiale de Payerne.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheilungen LVIII.

Rusland.
Gelehrte Estnische Gesellschaft in Dorpat. Sitzungsberichte 1893. - Verhandlungen
XVI, 3.
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Gesellschaft f. Geschichte und Alterthumskunde d. Ostseeprovinzen in Riga.
Sitzungsberichte 1892/93. - Mittheilungen XV, 2; XVI, 1. - A. BUCHOLTZ, Beiträge
zur Lebensgeschichte v.J.R. PATKUB.

Denemarken.
Kgl. Nordiska Oldskrift Selskab Kjöbenhavn. Mémoires 1892. - Aarböger. 2e R.
VIII; IX, 1.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie in Stockholm. Tidskrift XI, 3. Månadsbl. XX.
Nordiska Museet. Samfund f. Nordiska Museets främjand. 1891-92.
Landsmålsföreningarna i Upsala, Helsingfors och Lund. Nyare Bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen No 47-50.
Språkvetenskapliga Sällskapet i Upsala. 5 Dissertationes, Inbjudningsskrifter
1893.

Italië.
Accademia dei Lincei in Roma. Rendiconti. 5a. Ser. II, 3-12; III, 1-4. - Atti. 1893.
Rendic. dell'adunanza del 4 Giugno.

Engeland.
English Dialect Society in London. Publications. Series C. Original glossaries. No.
68. O. HESLOP, Northumberland words. Vol. II. p. 1. - No. 69. G.E. DARTNELL and
E. HUNGERFORD GODDARD, Wiltshire words. - No. 70. G.L. GOWER, Surrey words.
(A Supplement to No. 12).
Manchester Literary Philosophical Society. Proceedings. 4th Ser. VI; VII, 1-3;
VIII, 2.

Amerika.
New York State Library at Albany. Bulletin legislation No 4. - Report 74, 75.
American Philosophical Society at Philadelphia. Proceedings No 139-142.
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Bijlage IV.
Verslag van den Penningmeester, den Heer D. Hartevelt.
Volgens Art. 21 der Wet wordt de penningmeester benoemd voor den tijd van drie
jaren. In de algemeene vergadering van 1882 werd ik voor het eerst tot de vervulling
dier betrekking uitverkoren. Dat is nu twaalf jaren geleden. Ware genoemd Art. der
wet nageleefd, dan zou de titularis de Algemeene vergadering reeds drie malen
hebben moeten bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen. Maar de Algemeene
vergadering is in 1888 en in 1891 niet in de gelegenheid gesteld van haar vertrouwen
door herkiezing te doen blijken. Tot de gedachte van wantrouwen geeft deze
omstandigheid allerminst aanleiding. Het is voor iedereen duidelijk dat belangrijke
Bestuurszaken niet de finantiën maar den financier deden vergeten. Deze nu, ex
officio medebestuurder, gevoelt zich dan ook in 't minst niet bezwaard door dit
verzuim; wel echter bevreemdt het hem, dat hij, die sedert 1886 in den bundel
‘Handelingen en mededeelingen’ de geheele rekening der Maatschappij laat afdrukken,
die in 1889/90 een volledige Balans der bezittingen publiceerde, soms over
onvolledige opening omtrent de geldzaken der Maatschappij hoort klagen. Hierin
vond hij aanleiding om ditmaal uiterst openhartig te zijn, en om de rekening en
verantwoording over 1893, voor de ‘Handelingen’ be-
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stemd, voorloopig te laten afdrukken en in handen te geven aan de te dezer
vergadering aanwezige leden, om desgevorderd nog meer licht daarover te
verspreiden.
Na het jaar 1890 toen de Uitgaven voor den Catalogus ophielden, begonnen de
rekeningen wezenlijke overschotten te vertoonen. In 1892 sloot de rekening met een
batig saldo van ƒ 1051.-. Dit zou zich in 1893 ongeveer zoo herhaald hebben, wanneer
niet in dat jaar een uiterst verleidelijke catalogus van de firma Frederik Muller & Co.
te Amsterdam het bestuur had uitgelokt tot het verleenen van een buitengewoon
subsidie ad ƒ 400.-, ter verrijking van onzen Boekenschat; zoodat de uitgave voor
de Bibliotheek, met inbegrip van bindloon en assurantie, maar zonder salarissen, in
1893 de som van ƒ 1452.- beliep. Desniettemin sluit de rekening van 1893 met een
batig saldo, dat op eenige centen na ƒ 600.- bedraagt.
Uit de 28ste Rekening en verantwoording van het vaste Fonds ziet men, dat bedoeld
Fonds op Ult. December 1893 was aangegroeid tot een bedrag van ƒ 14800.- nominaal
2 1/2 % inschrijving op het Grootboek der Nederl. werkelijke schuld, dat er voor
aankoop Fonds ƒ 88,85 beschikbaar bleef, terwijl het saldo vlottend kapitaal, nadat
daaruit in 1893 over ƒ 466.- was beschikt, ƒ 1438,51 bedroeg.
Onder genoemde ƒ 466.- is een som van ƒ 150.- in Februari 1893 aan den Heer
K. Stallaert uitgekeerd. In Januari 1889 werden ƒ 150.-, vervolgens in Mei 1891
ƒ 200.- en in Maart 1892 ƒ 200.- voor het Glossarium van verouderde rechtstermen
aan genoemden Heer geschonken, te zamen eene som van ƒ 700.In November 1893 werd de Heer K. Stallaert door den dood aan het Glossarium
ontrukt. Sterfgevallen veroorzaken menigmaal stremming in aangevangen letterkun-
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digen arbeid. Ook de dood van den Heer Stallaert berokkende onze Maatschappij
teleurstelling, want toen bleek: 1o dat het apparaat voor het Glossarium verre van
gereed was en, 2o dat het eigendomsrecht der Maatschappij op het handschrift niet
vormelijk te bewijzen was.
Het Bestuur, waakzaam voor de rechten en de belangen der Maatschappij, gevoelde
zich in Maart van dit jaar, na op verscheiden brieven geen antwoord te hebben
ontvangen, genoopt eene Ambassade naar Brussel af te vaardigen, ten einde met de
erven Stallaert te beraadslagen over de toekomst van het Glossarium. De
Penningmeester heeft daarover enkel medetedeelen dat de kosten van genoemde
Ambassade, door ongewone diplomatieke zuinigheid, met ƒ 38,55 uit het Fonds zijn
gekweten.
De ervaring met dit Glossarium opgedaan is al mee een van de redenen waarom
de Penningmeester geadviseerd heeft tegen het verleenen van steun uit onze kas aan
het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap voor de samenstelling en uitgave van
een taalkaart voor Nederland. De beraadslagingen over dit onderwerp gaven aanleiding
om te vermoeden dat die onderneming vooral zuinigheid zal moeten in acht nemen.
Is het te verwachten, dat tot den vereischten arbeid bekwame personen dien arbeid
niet in den steek zullen laten, wanneer voor hunne talenten een goed bezoldigde
werkkring wordt geopend? Het is met die ondernemingen, wier bestaan van
wisselvallige en half onwillig verleende subsidietjes afhangt, gansch anders dan met
het Woordenboek der Nederlandsche taal, waaraan een staf van geleerden werkt, die
met den steun uit twee Staatskassen en uit speciale fondsen, voor de toekomst
onbezorgd kan zijn.
In het finantiëel verslag over 1890/91 wordt gewezen
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op het naderkomen van den tijd, dat een supplementcatalogus en daarvoor fondsen
zullen noodig zijn. In verband hiermede is het niet ondienstig den inventaris van de
verschillende deelen van den catalogus, heden opgemaakt, hier te boekstaven:
125

Handschriften.

178

Tooneel.

336

2de gedeelte drukwerk 1ste afl.

377

2de gedeelte drukwerk 2de afl.

397

2de gedeelte drukwerk 3 dl.

411

Deel II, 2de gedeelte 1ste afl.

377

Slot aflevering.

633

Register op den catalogus.

In het verslag van 1887 wordt de prijs voor den catalogus ƒ 6.- genoemd. Ten jare
1890 is die prijs door bijvoeging van het alphabetisch register ƒ 9.- geworden.
In de algemeene vergadering van 1890 gaf de Heer A.N.J. Fabius den wensch te
kennen, dat aan de nieuwe Leden de verrassing werd bespaard omtrent de verplichting
tot aankoop van dien catalogus. Sedert is bij de mededeeling hunner benoeming aan
nieuwe Leden van deze verplichting kennis gegeven, gelijk de voorzitter den Heer
Fabius had toegezegd. Het schijnt dat daarmede geheel voldaan is aan hetgeen de
interpellant wenschte. De verrassing is er nu wel af, maar de betaling blijft gevorderd.
Zonder aanvechting bleef dit in 1893 niet, maar door plichtmatige volharding en
menschkundige inschikkelijkheid van het Bestuur werden conflicten voorkomen.
Er zijn in Nederland verscheiden Genootschappen van wier boekerijen catalogi
gedrukt zijn. Maar alle vergelijkingen met den onzen gaan mank, zoowel wat den
omvang als wat de wijze van verstrekking aan de Leden betreft. Sommige beslaan
slechts enkele vellen en worden aan
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de Leden voor geringen prijs afgeleverd of op voorwaarden, die een vrijwillig
geschenk in geld of in boeken bedingen. Andere Genootschappen, wier rijkdom het
toelaat, verstrekken hun catalogus gratis.
Toen het besluit werd genomen om voor het recht gebruik onzer boekerij een
catalogus te laten drukken voor de Leden, geschiedde dit met het plan om daarmede
voor de Maatschappij wel geen gewin te bejagen, maar toch wel in de verwachting
om uit het debiet een tegemoetkoming in de groote kosten te verkrijgen. Onze
economie is daarnaar ingericht, en als Penningmeester is het mijn plicht aan de
handhaving van Art. 10 onzer wet vast te houden.
‘La France est assez riche pour payer sa gloire.’ De onderscheiding der benoeming,
al kreeg men er geen catalogus bij, is wel een offer waard op het altaar van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
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Rekening der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde over 1893.
Ontvangsten.
Saldo der Rekening 1892

ƒ 105173

Renten van Effecten

ƒ 18-

Renten van Legaat Buma

ƒ 594

Renten van Legaat
Verbrugge

ƒ 3267

Renten van Legaat
Vollenhoven

ƒ 3266

Renten van gelden op
Prolongatie

ƒ 4631

ƒ 13558

___
Saldo, Fonds Vereeniging
van Letterkundingen

ƒ 6248

Contributiën 498 Leden à ƒ 2988ƒ 6.Contributiën 9 Leden à
ƒ 10.-

ƒ 90-

Contributiën 10 Leden
(Buitenl.)

ƒ 60-

Contributiën 17 Leden
(Ned. Indië)

ƒ 102-

ƒ 3240-

___
Catalogus van 21 nieuwe
leden
Maaltijd 14 Leidsche
Leden à ƒ 4.-

ƒ 189ƒ 56-

Maaltijd 43 Leden à ƒ 2.- ƒ 86-

ƒ 142-

___
___
ƒ 482079
___
___
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Uitgaven.
ƒ 106511

Handelingen en
Levensberichten
Drukwerk

ƒ 9460

Subsidie Historische
Commissie

ƒ 25-

Subsidie Taalkundige
Commissie

ƒ 25-

Subsidie Centraal
Wetenschappelijk
Bureau (Expeditie.)

ƒ 35-

ƒ 85-

___
Boekerij, Aankoop boeken ƒ 136768
Boekerij, Bindwerk

ƒ 5360

Boekerij, Assurantie

ƒ 3125

ƒ 145253

___
Vergaderkosten,
locaalhuur, licht en
verwarming

ƒ 18945

Maaltijd

ƒ 40330

Salarissen

ƒ 71525

Schrijfbehoeften,
schrijfloonen

ƒ 7589

Algemeene onkosten

ƒ 10394

Catalogus Bindloon

ƒ 3620
___
ƒ 422127

Saldo op Nieuwe Rekening

ƒ 59952
___
ƒ 482079
___
___

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Maart 1894. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Gecommitteerden, den 2den Mei 1894.
S.J. FOCKEMA ANDREAE.
J.J. HARTMAN.
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Gezien en goedgekeurd door het Bestuur.
J. VERDAM.
J.W. MULLER.
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28ste Rekening en Verantwoording van het vaste Fonds der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde.
Ontvangsten.
1893.
Batig saldo van Aankoop ƒ 8232
Fondsen
Batig saldo van Vlottend
Kapitaal
Juli. - 6/m. renten van
ƒ 14800.- 2 1/2 %
Inschrijving Grootboek
Nat. Schuld ƒ 182.55,
waarvan 1/4 bij vorige
Rekening

ƒ 163090
ƒ 4572

waarvan 3/4 bij Vlottend
Kapitaal
Dec. - 6/m. Renten als
boven 1/4

ƒ 13713
ƒ 4572

3/4

ƒ 13713
___

___

ƒ 17376

ƒ 190516

___

___

___

___
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Uitgaven.
1893.
Febr. - Aan K. Stallaert
ingevolge besluit der
Bestuursvergadering van
31 Januari 1893 ƒ 150.met Remisekosten

ƒ 15025

Aankoop van ƒ 100.- 2 1/2 ƒ 8491
% Inschrijving Grootboek
Nat. Schuld ad 84 9/16 %
met rente
De Jaarl. Vergadering 15
Juni 1893 stond toe:
Subsidie Teuthonista
ƒ 250.-.
Subsidie Corn. Everaert
ƒ 150.Beschikt voor den
Teuthonista over

ƒ 16350

Beschikt voor Corn.
Everaert

ƒ 15290

Saldo Aankoop Fondsen

ƒ 8885

Saldo Vlottend Kapitaal

ƒ 143851
___

___

ƒ 17376

ƒ 190516

___

___

___

___

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Maart 1894. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Gecommitteerden, den 2den Mei 1894.
S.J. FOCKEMA ANDREAE.
J.J. HARTMAN.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur.
J. VERDAM.
J.W. MULLER.
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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
1893-1894.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. De
maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer du Rieu tot lid, ter
vervanging van den Heer Dozy.
De Commissie benoemde opnieuw den Heer Acquoy tot haren Voorzitter en den
Heer Dozy tot haren Secretaris.
Tweemalen werd het advies der Commissie door het Bestuur der Maatschappij
ingewonnen. De eerste maal betrof dit de vraag of het wenschelijk was, dat de
Maatschappij door een adres aan de Tweede Kamer hare adhaesie betuigde aan het
adres, door het Bestuur der Nederlandsche Archivarisvereeniging tot die vergadering
gericht in zake den door de Regeering voorgestelden bouw van een nieuw
Rijksarchiefgebouw te 's-Gravenhage. De Commissie adviseerde hierop in
bevestigenden zin.
De tweede maal werd in handen der Commissie om advies gesteld een verzoek
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap tot een jaarlijksch
subsidie van ƒ 250.- als bijdrage in de kosten van de vervaardiging eener kaart der
dialecten in Nederland.
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Het advies der Commissie hierop luidde gunstig, mits zekere voorwaarden werden
gesteld, die het totaal bedrag van het subsidie tot een vast cijfer beperkten en de
voltooiing van het werk zooveel mogelijk waarborgden.
Naar aanleiding van een rekest aan den Gemeenteraad van Leiden tot afbraak van
den ouden waltoren, Oostenrijk genaamd, aan de Vest tusschen Zijdgracht en
Koepoort, wendde de Commissie zich tot den Raad met een schriftelijk betoog van
het belang van het behoud van den toren voor de geschiedenis der bouwkunst in het
algemeen en voor die van Leiden in het bijzonder.
De volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Acquoy besprak de melodie van het lied: O Kersnacht, schooner dan de
daegen enz. 1. De Heer Fruin handelde over de oproeping van Drenthe ter zgn. Groote
Vergadering van 1651, naar aanleiding van de dissertatie van den Heer Lyndrayer,
getiteld: Drenthe's recht op de sessie ter Generaliteit. Een andermaal deelde hij de
lotgevallen mede der Staatspapieren, door prins Willem II nagelaten, waarover lang
twist is gevoerd. Ook deed hij verschillende mededeelingen over het brievenvervoer
hier te lande in de 17de eeuw.
De Heer du Rieu besprak de wenschelijkheid van het opmaken van recensielijsten
van studenten in vroeger eeuwen. Aangeteekend wordt in een exemplaar van het
Album Studiosorum na 1700, hoe lang elke student hier studeerde. Hij wees op
vruchtelooze onderzoekingen naar godgeleerde werken van den Deenschen staatsman
Holco Rosencrantz, die in Denemarken verboden waren, maar

1

Zie het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis, deel IV,
blz. 177-200.
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hier te lande zouden zijn uitgegeven. Hij vertoonde naar aanleiding der uitgave van
de tabulae ceratae Assendelftianae de zich in het Rijksarchief bevindende
middeleeuwsche wastafeltjes, waarvan evenwel de ingekraste letters niet meer te
ontcijferen zijn.
De Heer Muller sprak over het ontstaan der keurvorsten in Duitschland, deelde
een en en ander mede over den Utrechtschen staatsman Floris Thin en vestigde de
aandacht op een werkje van R. Fester: Die Augsburger Allianz von 1686.
De Heer Fockema Andreae besprak het werk van Burckhardt: Die Hegung des
Dinges. Hij vestigde de aandacht op het naast elkander staan in de keur van Floris,
den voogd voor Zeeland, van artikelen die onmogelijk gelijktijdig kunnen zijn
opgesteld.
Uit de rechtspraak in Gelderland in de 16de eeuw lichtte hij toe, hoe destijds de
noodzakelijkheid meer en meer drong tot het aanwijzen van bepaalde personen voor
het rechtspreken.
De Heer Pleyte besprak de behandeling van museumbelangen hier te lande, deed
mededeelingen omtrent uit Egypte alhier ontvangen oudheden en wees op
overblijfselen van buit door de Friezen uit den kruistocht van 1217 medegebracht
en waarschijnlijk in het muntkabinet te 's Gravenhage aanwezig.
De Heer Dozy sprak over teekeningen van Lucas van Leiden en over de
geschiedenis van het postwezen te Leiden, wees op de oude inscripties op het koorhek
der Pieterskerk en stelde ter bezichtiging Maaskaarten van 1665 met afbeeldingen
van de wijze van het brievenvervoer toen ter tijde langs die rivier van zee naar
Rotterdam.
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Mededeeling, behoorende bij het verslag der commissie voor geschied- en
oudheidkunde over 1893-1894.
Arabische munten in Nederland.
In de Friesche terpen zijn van tijd tot tijd Arabische munten gevonden, niet als munt
of geldstuk maar door de opgesoldeerde ornamenten in doek- of mantelspelden
veranderd. Evenals thans geschiedde het sinds de Romeinsche tijden dat munten en
médaillons door het daarop vast soldeeren van eene speld, als lijfsieraden werden
gebruikt. Het Rijks-Museum van Oudheden bezit verscheidene dergelijke
schijfvormige Romeinsche fibulae; ook van lateren tijd, van Saksischen en
Frankischen oorsprong, en men kan dus zeggen dat deze wijze van versiering
gebruikelijk was sinds het begin onzer Jaartelling.
Zeer scherpzinnig bracht Dr. C.L. Grotefend het raadsel, hoe in de Friesche landen
gouden munten van de Saracenen gevonden konden worden, tot oplossing. Hij wijst
op den buit door de Friezen gemaakt in den kruistocht van 1217.
Mr. J. Dirks, die met voorliefde het onderwerp der kruistochten had behandeld,
schreef naar aanleiding van Dr. Grotefend's mededeeling eene studie in de ‘Vrije
Fries’, Dl. XVI, pag. 51, 1886; in 1861 en in 1887 nadere bijzonderheden over
hetzelfde onderwerp.
De overeenkomst in tijd van de munten en den kruistocht hadden Grotefend op
het denkbeeld gebracht de feiten met elkaar in verband te brengen. De munten
behooren tot den tijd der Almohaden, die van 1130-1269 in Spanje en over de
noordkust van Afrika gebied voer-
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den. Het Britsch Museum bezit er verscheidene; zij zijn beschreven in den Catalogus
van Stanley Lane Poole, 1880, vol. V en afgebeeld Pl. II en III.
Doch er moet nog eene andere verzameling bestaan van denzelfden tijd, en voor
zoover ik heb kunnen nagaan, van 25 stuks. Ik bezit 20 afgietsels in zwavel van vooren keerzijde dezer munten, allen voorzien van een gaatje om het voorwerp aan den
hals te hangen of in een keten te gebruiken, of van 4 gaatjes, die de plaats aanduiden
waarop vroeger een kruis is bevestigd geweest. Deze als doekspelden gebruikte
Heidensche munten werden alzoo geheiligd en van de mogelijk schadelijke inwerking
gereinigd.
Ik heb deze verzameling ontvangen tegelijkertijd met eene menigte andere afgietsels
van Oostersche zaken, in het kabinet te 's-Hage of te Leiden aanwezig. De wijze
waarop de afgietsels dezer voorwerpen vervaardigd zijn, is geheel overeenkomstig
met die, waarop de oude afgietsels in den Haag zijn bewerkt, welke thans in het
Museum alhier aanwezig zijn. De verzameling behoorde tot de nalatenschap van
wijlen Prof. Hamaker, werd bij gelegenheid door den Heer Dee, pedel der
Rijks-Universiteit te Leiden, aangekocht en aan mij geschonken.
Het vermoeden ligt voor de hand dat de afgietsels uit het Kon. kabinet te 's-Hage
afkomstig zijn, doch een ingesteld onderzoek heeft dit niet bevestigd. Ook in Leiden
schijnen zij niet aanwezig te zijn.
Deze nieuwe bijdrage tot de reliquien van den kruistocht van 1217 moge hare
bevestiging vinden in nadere mededeelingen van numismaten, die meer met het
onderwerp vertrouwd zijn dan ik.
L e i d e n , 29 Sept. 1894.
W. PLEYTE.
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Drente opgeroepen ter Groote Vergadering?
Dezer dagen is de heer K. Lijndrajer aan de Groningsche Rijksuniversiteit tot Dr. in
de Nederlandsche Letteren gepromoveerd op een dissertatie over ‘D r e n t e 's r e c h t
o p s e s s i e t e r G e n e r a l i t e i t ’. Naar aanleiding van dit verdienstelijk geschrift,
waarin een aantal bescheiden uit het archief der provincie staan afgedrukt, wensch
ik een mededeeling te doen over een betwist punt onzer staatkundige geschiedenis.
Het is bekend dat Drente bij verschillende gelegenheden en inzonderheid bij het
bijeenkomen der Groote Vergadering in het jaar 1651 getracht heeft zijn recht op
zitting onder de Staten Generaal door de overige provinciën te doen erkennen, maar
vruchteloos. Hooren wij hoe Wagenaar (XII, 191) ons dit verhaalt:
‘De Ridderschap en Eigen-Erfden van het Landschap Drente, welk met de zeven
Gewesten vereenigd is en het Utrechtsch Verbond geteekend heeft, hadden zich,
reeds eenige jaren geleeden, en zelfs nog onlangs, bij de bijzondere Gewesten
vervoegd, en keerden zich, eindelijk, ook tot de groote Vergadering, met een Vertoog,
waarbij zij begeerden, erkend te worden voor een Lid der hooge Regeeringe. Zij
scheenen, hiertoe, thans meer bevoegd, dan te vooren, omdat zij bij eenig toeval of
door onoplettendheid van den Griffier, daar 't op geschooven werdt, bij brieven van
den zesden van Slagtmaand des voorleeden jaars tot de Groote Vergadering
beschreven waren. Zij verscheenen er ook behoorlijk gemagtigd. Doch men vondt
ongeraaden hun zitting in de Vergadering toe te staan’.
Er is in dit leuke verhaal een zweem van ironie niet te miskennen. De Heeren van
Drente waren beschreven
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bij toeval, of door onoplettendheid van den (intusschen overleden) Griffier Musch,
daar 't op geschoven werd. Doch men vond ongeraden hun zitting toe te staan. Blijkbaar slaat onze zaakkundige schrijver aan die voorgewende onoplettendheid
van den Griffier niet het minste geloof. Zij is dan ook ongelooflijk. Hoe zou de oude
ervaren Musch, die wist al wat er over dat recht van Drente was voorgevallen, bij
abuis aan die provincie een oproepingsbrief hebben kunnen laten schrijven, of, zoo
een klerk eigendunkelijk de ook in hem bijna ondenkbare fout had begaan, zulk een
brief geteekend en aan den President ter onderteekening voorgelegd kunnen hebben?
Opzettelijk, met een of andere bedoeling, moest die naderhand gewraakte en voor
een vergissing uitgemaakte beschrijvingsbrief aan Drente gezonden zijn. Zoo schijnt
Wagenaar te meenen en te kennen te geven, en zoo meenden ook anderen na hem,
met name Thorbecke.
Ik heb het voorrecht gehad dien schranderen doch niet altijd wel onderrichten
historicus, toen hij nog hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit was, over de Staatsen Rechtsgeschiedenis van het Vaderland te hooren, en ik herinner mij nog levendig,
en vind ten overvloede in mijn aanteekeningen geschreven, welke verklaring hij aan
de door Wagenaar geboekte feiten placht te geven. Toen de beschrijvingsbrieven
verzonden zouden worden, zoo legde hij ons de zaak uit, waren de Heeren van Holland
ijverig in de weer om een anti-stadhouderlijke meerderheid in de Staten-Generaal te
vormen, en, vertrouwende dat Drente, indien het door hun toedoen mede beschreven
werd en zijn lang beoogd doel mocht bereiken, genegen zou worden bevonden om
hun politiek in de Groote Vergadering te steunen, hadden zij langs slinkschen en
bedekt gebleven weg gedaan ge-
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kregen, dat de bewuste vergissing begaan werd. Maar nog vóor dat de Groote
Vergadering bijeenkwam, den 5den December, had Drente die verwachting al
beschaamd en zich door de Staten van Friesland en de Staten van Groningen laten
overhalen om Willem Frederik ook tot zijn stadhouder aan te stellen 1. Door dezen,
uit een politiek oogpunt onvergeeflijken misslag, maakte het zich de Heeren van
Holland van machtige beschermers tot vijanden, en, gelijk weldra bleek, tot
overmachtige vijanden, want, hoewel thans de provinciën van Groningen en Friesland
zijn aanspraak ondersteunden 2, wees de meerderheid, met Holland aan het hoofd,
die beslist af en verklaarde de beschrijving voor niet meer dan een toevallige
vergissing.
Zoo opgevat laat zich de toedracht best begrijpen, en het gezag, waarmede
Thorbecke sprak, was waarlijk niet noodig om ons, zijn hoorders, van de juistheid
van deze zijn verklaring te overtuigen. Jaren lang heb ik op mijn beurt voor mijn
toehoorders deze voorstelling van het gebeurde herhaald. Er was wel een klein
bezwaar tegen, doch dat ik over het hoofd zag. Bij Wagenaar en in de Resolutie der
Staten Generaal, waarop hij zich beriep, stond namelijk dat de Drentsche
afgevaardigden zich aanmeldden met brieven van den 6den November, en nu was het
zeker dat er op dien dag nog aan geene Groote Vergadering gedacht werd; eerst den
12den der maand deed Holland het voorstel om er een te beleggen, en de
oproepingsbrieven aan de provinciën zijn eerst van den 25sten gedateerd. In den
opgegeven datum van dien van Drente moest dus een fout schuilen. Maar niets
gewoner dan

1
2

Zie Oldenhuis Gratama, De Stadhouders van Drenthe, blz. 27.
Zie de dissertatie van den heer Lijndrajer, blz. 48 en 50.
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zulke fouten; voor 6 las ik eenvoudig 26, en ik gaf mij de moeite niet om naar den
brief in het archief te Assen om te zien.
Maar nu wordt mij door den heer Lijndrajer, in zijn proefschrift, hetgeen ik
verzuimd had te zoeken ongevraagd voorgelegd. Hij drukt (blz. 41) den brief in
extenso af, met de onderteekening van President en Griffier der Staten Generaal en
met de dagteekening: ‘in den Haeghe 6 November 1650, des nachts omtrent de elfde
uyre’. Hier is natuurlijk aan geen schrijffout te denken; de brief is van den 6en - en
kan bijgevolg onmogelijk een oproeping behelzen tot de Groote Vergadering. Toch
laat de heer Lijndrajer op den brief onmiddellijk volgen: ‘Bij dezen brief werden de
Staten van Drente dus opgeroepen ter zoogenaamde Groote Vergadering’. Wel een
bewijs hoe moeilijk ook een helder verstand zich losmaakt van een ingewortelde
dwaling. Tot verschooning van den geachten auteur wil ik anderen aanhalen, die
even als hij hebben misverstaan. Wagenaar en de velen die dezen blindelings volgen
zal ik slechts ter loops vermelden, maar een tijdgenoot van het gebeurde, niemand
minder dan Aitzema, schrijft (III, blz. 545) onnadenkend aldus: ‘Men was verwondert
te sien, dat oock een aenschrijvinghe van weghen haer Ho. Mo., gedateert den sesten
November, geteeckent by den Heer toen Presiderende ende by den Griffier, was
ghedaen aen die van Drenthe, waerby deselve alsoowel genoodight wierden om op
de groote Vergaderingh te komen ende haer advysen in te brengen als de seven andere
Provinciën’.
De waarheid is, - en men behoeft den brief slechts in te zien om er zeker van te
worden - dat de Heeren van Drente niet beschreven zijn ter Groote Vergadering maar
ter gewone vergadering van de Staten Generaal;
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hun werd namelijk verzocht, wegens het onverwacht overlijden van zijn Prinselijcke
Hoogheid, ‘haer te willen prepareren tot het nemen ende formeeren van sodaniche
provinciale advysen als syl. in sodanige hoochwichtige conjuncture van tijt ende
saecke oordelen sullen te behoren, ende alhier (d.i. in de gewone vergaderzaal der
Staten Generaal) ten spoedigste ter vergaederinge te doen inbrengen ende daervan
openinge te laeten doen, in saecken ter Generaliteyt concernerende’.
Op het eerste hooren schijnt dit verschil tusschen de gangbare en de thans als waar
erkende toedracht weinig af te doen op de hoofdzaak. Immers het blijft even
onverklaarbaar dat Drente na 's Prinsen dood tot de gewone, als dat het tot de Groote
Vergadering der Staten Generaal werd opgeroepen. Maar bij nauwkeuriger inzien is
het onderscheid inderdaad aanmerkelijk, en blijkt thans de vergissing, ten opzichte
van Drente ter Griffie begaan, alleszins vergeeflijk en haast natuurlijk te wezen.
Den eigen avond, waarin om elf uur de brief aan Drente geschreven werd, was
om negen uur de Prins gestorven. In allerijl kwamen de Staten Generaal bijeen om
de eerste hoog noodige maatregelen te nemen. Zij besloten o.a. ‘dat notificatie gedaen
sal worden van den voornoemden dootlycken afganck aen de respective Provinciën,
ende daerneffens vrientlyck versocht dat deselve haer willen prepareren tottet nemen
ende formeren van soodanige provinciale advysen, als haer Ed. Mo. in soo
hoochwichtige conjuncture van tijdt ende saecken oordeelen sullen te behooren ende
alhier ter Vergaderinge ten spoedichste doen inbrengen ende daervan openinge te
laeten doen, in saecken de Generaliteyt concernerende. Item sal notificatie gedaen
worden van den voorsz dootlycken afganck aen de respective collegiën ter Admi-
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raliteyt, Item aen de Heeren Ambassadeurs.… Item [aan een aantal aanzienlijke
personen] Item aen de Steden van [Staats-] Brabant ende Vlaenderen’ enz. Van
Drente werd niet in het bijzonder gewag gemaakt. Het sprak van zelf, dat het onder
‘de respective Provinciën’ begrepen was, aan wie brieven van notificatie moesten
geschreven worden. Er waren dus niet zeven maar acht zulke brieven op de Griffie
gereed te maken, evenwel met dien verstande dat in den achtsten, voor Drente
bestemd, moest uitgelaten worden hetgeen slechts voor de stemhebbende ter
Generaliteit te pas kwam, het verzoek om zoo spoedig mogelijk haar adviesen over
de aangelegenheden der Unie ter Vergadering in te brengen. Dit onderscheid nu is
in de overijling, waarmee gehandeld moest worden, door de klerken der Griffie uit
het oog verloren; voor Drente is een brief gereed gemaakt, volkomen gelijk aan die
voor de zeven andere gewesten, en griffier en president hebben in gelijke overhaasting
al de brieven onderteekend, zonder ze vooraf te lezen 1. Zoo is het gebeurd, dat Drente
in een en denzelfden brief notificatie van het overlijden van Zijn Hoogheid en
oproeping ter Staten Generaal ontving.
In zulk een schrijven, dat blijkbaar bij abuis verzonden was geworden, een grond
te zien om een aanspraak op te bouwen, zou meer dan onredelijk, zou ongerijmd zijn
geweest. Die van Drente hebben dit ook zeker niet gedaan; zij hebben uit den brief
alleen aanleiding genomen om de quaestie nog eens te berde te brengen en met betere

1

Aan het slot der Resolutie staat wel in de notulen: ‘Ende is de voorn. resolutie, staende
vergaderinge, geresumeerd; gelijck oock gelesen ende gearresteert sijn de brieven daeruyt
resulterende’; doch dit is natuurlijk zoo te verstaan, dat de verschillende formulieren voor
geheele soorten, niet dat alle gelijkluidende brieven voorgelezen en vastgesteld zijn.
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redenen, in een gedrukte memorie, nog eens te bepleiten. Van hun kant hadden
Holland en de andere gewesten geen ongelijk met de reeds meermalen afgewezen
aanspraak thans eenvoudig, zonder reden geven, ter zijde te schuiven. Aan een boos
opzet in dezen, dat dan in de enkele uren, die tusschen den dood des Prinsen en het
schrijven van den brief verloopen zijn, gepleegd had moeten worden, valt stellig niet
te denken.
De vergissing werd al spoedig te niet gedaan door het niet zenden van een
beschrijvingsbrief voor de Groote Vergadering, waartoe weldra besloten werd, aan
Drente 1. Toch meldden zich de afgevaardigden dier provincie bij de Vergadering,
toen zij bijeen was gekomen, aan, met verzoek om er zitting in te mogen nemen,
natuurlijk op grond dat, als zij geroepen waren om hun advies over de zaken de
Generaliteit concerneerende in te brengen, zij dit thans te doen hadden in de
Vergadering die, in plaats der gewone, daartoe voor deze gelegenheid opzettelijk
belegd was. En omdat deze gevolgtrekking inderdaad niet te weerleggen was, hebben
de overige provinciën ook geen exceptie daartegen opgeworpen, en onmiddelijk de
hoofdzaak, de vergissing waardoor ten onrechte was opgeroepen, als reden om niet
toe te laten overwogen en afdoende gekeurd. Zoo is het gekomen dat Aitzema en
andere tijdgenooten van den beschrijvingsbrief gewagen als een oproeping tot de
Groote Vergadering inhoudende, en door deze onnauwkeurigheid ons lateren misleid
en tot ongegronden argwaan gebracht hebben.
R. FRUIN.

1

Het bewijs hiervoor bij Lijndrajer blz. 45.
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Bijlage VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar
1893-1894.
De Commissie hield ook dit jaar, met tusschenpoozen van telkens ongeveer zes
weken, geregeld hare vergaderingen. Dr. J. Verdam nam, op verzoek, weder het
voorzitterschap op zich; Dr. H. Kern verving hem wanneer noodig; Dr. A. Beets
bleef met het secretariaat belast. Dr. H. Kern, Dr. P.J. Cosijn, Dr. J.H. Kern en Dr.
W.L. De Vreese woonden de vergaderingen als geassumeerde leden bij.
In hare hoedanigheid van Commissie van Redactie voor het Tijdschrift der
Maatschappij werden door de Commissie voor Taal- en Letterkunde de bij den
secretaris voor dat tijdschrift ingekomene stukken besproken, en werd de inhoud der
opvolgende afleveringen vastgesteld.
Onder toezicht der Commissie werd het afschrift van de werken van Cornelis
Everaert voltooid en, in afwachting van den voor de uitgave geschikten tijd, in de
Bibliotheek der Maatschappij in bewaring gegeven.
Ook het afschrift der beide deelen van Van der
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Schueren's Teuthonista kwam gereed, en de wijze, waarop de weldra aanstaande
uitgave van dat woordenboek zou moeten plaats hebben, maakte in de Commissie
meer dan eens een punt van bespreking uit.
De daarvoor vroeger door de leden der Commissie bijeengebrachte stof werd in
den loop van dit jaar nader voor de pers gereed gemaakt, zoodat het Register op Deel
I-XII van het Tijdschrift kon worden gezet en thans ook reeds in druk verschenen is.
Met den Heer Cramer te Zwolle werden nadere onderhandelingen gevoerd met
betrekking tot eene latere uitgave van de Reizen van Mandeville.
Het Bestuur der Maatschappij vroeg de voorlichting der Commissie over een
ingekomen verzoek van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam
om geldelijke ondersteuning van de door dat genootschap voorgenomene uitgave
eener taalkaart van Nederland; het praeadvies der Commissie dienaangaande luidde
gunstig.
Wanneer de tijd het toeliet werden ook weder in het afgeloopen jaar door de leden
der Commissie mededeelingen of vragen over onderwerpen van taal- en letterkunde
gedaan.
Evenals het vorige jaar gingen de letterkundige tijdschriften die het eigendom der
Maatschappij zijn, alvorens in de Bibliotheek der Maatschappij te worden geplaatst,
bij de leden der Commissie rond.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

105

[Werken uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde]
De onderstaande werken, in de laatste jaren vanwege of met ondersteuning van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven, zijn voor de leden tegen
den achterstaanden prijs verkrijgbaar (de oorspronkelijke prijs van uitgaaf is tusschen
haakjes gedrukt).

A. Bij den uitgever E.J. BRILL te Leiden:
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde. 12 Deelen (Jaargangen) . . . Per
deel (ƒ 4.-) ƒ 2.50
Register op Deel (Jaargang) I-XII (pas verschenen) . . . . . . . . . . (ƒ 0.90) ƒ 0.60
De 12 deelen met het Register te zamen genomen, thans ƒ 18.K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Afl. 1-12
(A-Overdrach) . . . . . Per afl. (ƒ 1.20) ƒ 0.80
Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den
Schiltaelen, voertyts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende
Vrieslant, gedaen in den jaere 1494. Met bijvoegsel: Zettingen en omslagen van
1496, 1515 en 1518. (Uitgeg. door R. Fruin) . . . . . . . . . . (ƒ 5.-) ƒ 3.Seghelijn van Jherusalem. Naar het Berlijnsche HS. en den ouden druk uitgegeven
door J. Verdam (ƒ 3.50) ƒ 2.50
C. Droste, Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen in het leeven
van - enz. 3de druk. Met aanteekeningen. (Uitgeg. door R. Fruin). 2 dln. (ƒ 7.50) ƒ 5.Repertorium der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen. 1863. (ƒ 4.40).
Uitverkocht.
1ste Supplement, tot op 1870. 1872. (ƒ 3.-) ƒ 1.2de Supplement, tot op 1880. 1884. (ƒ 2.-) ƒ 0.70
3de Supplement, tot op 1890. 1893. (ƒ 2.75) ƒ 1.80
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Register van academische dissertatiën en oratiën, betreffende de geschiedenis des
vaderlands (tot op 1865). 1866 . . . . . . . . . . . (ƒ 1.20) ƒ 0.40
Supplement op dit Register (tot op 1880). 1884 (ƒ 0.40) ƒ 0.15
De 3 Supplementen en het Register acad. dissert. en oratiën met Supplement te
zamen (ƒ 9.35) ƒ 3.50

B. Bij den uitgever MARTINUS NIJHOFF te 's-Gravenhage:
Heinric van Aken, Die Rose, met de fragmenten der tweede vertaling enz. uit gegeven
door E. Verwijs (ƒ 5.-) ƒ 3.75
Willem van Hildegaersberch, Gedichten. Uitgeg. door W. Bisschop en E. Verwijs
. . . . (ƒ 6.-) ƒ 4.50

C. Bij den uitgever S.C. VAN DOESBURGH te Leiden:
Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, met de fragmenten der later toegevoegde
gedeelten bewerkt door Ph. Utenbroeke en Lod. van Velthem, uitgeg. door E. Verwijs
en M. de Vries. 3 dln. . . . . . . . (ƒ 15.-)
-- Spiegel Historiael. Tweede Partie, bewerkt door Philip van Utenbroeke,
uitgegeven door Ferd. von Hellwald, M. de Vries en E. Verwijs. . . . . . . (ƒ 11.20)
De 4 deelen te zamen, thans . . . . . ƒ 15.-
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Lijst van de Leden der Maatschappij.
Opgemaakt den 5den October 1894.
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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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Feith, Mr. J.A., Groningen. 1890.
Feith, Mr. H.O., Groningen. 1849.
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Feith, Mr. P.R., 's-Gravenhage. 1867.
Fock, Mr. C., 's-Gravenhage. 1867.
Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
Francken, Dr. C.M., Utrecht. 1864.
Franquinet, Mr. G.D., Maastricht. 1854.
Fransen van de Putte, J.D., 's-Gravenhage. 1892.
Frantzen, Dr. J.J.A.A., Amsterdam. 1878.
Fremery, James de, 's-Gravensande. 1868.
Frenay, Dr. J.D., Leiden. 1890.
Fruin, Dr. R.J., Leiden. 1851.
Fruin Th. Az., Mr. R., Middelburg. 1891.
Gallée, Dr. J.H., Utrecht. 1875.
Gebhard Jr., J.F., Amsterdam. 1885.
Geer van Jutphaas, Mr. B.J. Linteloo Baron de, Utrecht. 1848.
Geer van Oudegein, Jhr. J.J. de, Utrecht. 1860.
Geer, Dr. P. van, Leiden. 1879.
Geertsema, Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1867.
Gelderman-Boddaert, Mevrouw M., 's-Gravenhage. 1893.
Geesteranus, zie Maas.
Geuns, Mr. J.J. van, 's-Gravenhage. 1879.
Gijn, Mr. S. van, Dordrecht. 1881.
Glasius, L.J.M., Breda. 1876.
Gleichman, Mr. J.G., 's-Gravenhage. 1871.
Goeje, Dr. M.J. de, Leiden. 1863.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Gooszen, Dr. M.A., Leiden. 1879.
Gorkom, Dr. G. van, Amsterdam. 1863.
Gosler, W., Amsterdam. 1887.
Gram, Joh., 's-Gravenhage. 1868.
Gratama, Mr. S., Assen. 1890.
Grave (de), zie Salverda.
Grevelink, zie Alstorphius.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Rotterdam. 1891.
Groenewegen, J.H., Amsterdam. 1891.
Groot, Dr. J.J.M. de, Leiden. 1893.
Groot (de), zie Hofstede.
Grothe, Mr. J.A., Utrecht. 1864.
Gugel, E., Delft. 1892.
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Haan (de), zie Bierens.
Haar Bz., Dr. B. ter, Nijmegen. 1872.
Hagen, Dr. H.G., Leiden. 1862.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
Hamel, Dr. A.G. van, Groningen. 1875.
Hamelberg, Mr. H.A.L., Arnhem. 1876.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartevelt, D., Leiden. 1867.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Hartman, Dr. J.J., Leiden. 1890.
Hartog, Dr. J., Utrecht. 1870.
Hasebroek, J.P., Amsterdam. 1844.
Haverkorn van Rijsewijk, P., Rotterdam. 1876.
Heemskerk Az., Mr. J., 's-Gravenhage. 1852.
Heeres, Mr. J.E., 's-Gravenhage. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Henriquez Pimentel, M., 's-Gravenhage. 1886.
Henriquez, zie De Castro.
Hensbroek (van), zie Boele.
Herderscheê, Dr. J., Deventer. 1879.
Heringa, S.G., Groesbeek. 1862.
Hertog, C.H. den, Amsterdam. 1891.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Hettinga Tromp, Mr. T. van, Leeuwarden. 1878.
Heuff Az., J.A., Tiel. 1878.
Heukelom (van), zie Siegenbeek.
Heusde, Mr. A.C. van, Utrecht. 1853.
Heymans, Dr. G., Groningen. 1891.
Heyst, D.F. van, 's-Gravenhage. 1864.
Hezenmans, J.C.A., 's-Hertogenbosch. 1891.
Hingman, J.H., 's-Gravenhage. 1882.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra Bz., Dr. S., Amsterdam. 1857.
Hoeve, A.H. van der, Keppel. 1857.
Hoeven, Mr. H. van der, Leiden. 1882.
Hofman, J.H., Schalkwijk. 1882.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Hol, Richard, Utrecht. 1874.
Holwerda, Dr. A.E.I., Leiden. 1881.
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Honigh, C., Wageningen. 1872.
Hoog, Dr. I.M.J., Terwolde. 1887.
Hoogvliet, W., Haarlem. 1871.
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, 's-Gravenhage. 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, 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., Utrecht. 1873.
Kerkwijk, J.J. van, 's-Gravenhage. 1872.
Kern, Dr. J.H., Rotterdam. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Leiden. 1861.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Baarn. 1881.
Ketwich, Dr. Chr. J. van, Leiden. 1880.
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.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
Knappert, Dr. L., Assen. 1893.
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Knottenbelt, Mr. J., Rotterdam. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
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.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruyff, Dr. E.F., Groningen. 1882.
Kuiper, Dr. K., Haarlem. 1889.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., Amsterdam. 1869.
Lalleman, G.B., Amsterdam. 1874.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Amsterdam. 1890.
Lamers, Dr. G.H., Utrecht. 1882.
Lamping, Dr. J.A., Arnhem. 1861.
Land, Dr. J.P.N., Leiden. 1872.
Lange, Daniël de, Amsterdam. 1889.
Langeraad, Dr. L. van, Stoltwijk. 1894.
Lapidoth, F., 's-Gravenhage. 1891.
Lapidoth-Swarth, Mevr. S. Hélène, 's-Gravenhage. 1893.
Laurillard, Dr. E., Amsterdam. 1858.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz, C.J., Leiden. 1892.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 1880.
Leignes Bakhoven, Dr. H.E.A., Deventer. 1888.
Lennep, J.H. van, Zeist. 1853.
Lennep, Mr. W.W. van, Amsterdam. 1890.
Leopold, Joh. A., Middelburg. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Leopold, M., Arnhem. 1875.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Liefsting, zie Coninck.
Lijnden, (van), zie Melvil.
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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, Amsterdam. 1878.
Loffelt, A.C., 's-Gravenhage. 1873.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Lohman, zie 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.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
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. AE. Baron, 's-Gravenhage. 1888.
Mackay, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Manen, Dr. W.C. van, Leiden. 1884.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Marchant, Mr. C.A., Velp. 1891.
Margadant, J., 's-Gravenhage. 1863.
Margadant, W.F., 's-Gravenhage. 1890.
Martinet, zie Loenen.
Mathenesse (van), zie Dijk.
Matthes, Dr. B.F., 's-Gravenhage. 1860.
Maurik Jr., Justus van, Amsterdam. 1879.
Mees, Mr. A., Rotterdam. 1858.
Mees R. Az., Mr. R.P., Rotterdam. 1875.
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.
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Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1887.
Modderman, Dr. R.S.T., 's-Gravenhage. 1875.
Moerkerken, P.H. van, Utrecht. 1894.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molema, H., Warfum. 1894.
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.
Nicolaï, W.F.G., 's-Gravenhage. 1874.
Nijhoff, Dr. D.C., Veghel. 1889.
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, Zandvoort. 1877.
Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
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.
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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.
Pisuisse, H.L.F., 's-Gravenhage. 1885.
Pleyte, Dr. W., Leiden. 1867.
Polak, Dr. H.J., Groningen. 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, 's-Gravenhage. 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.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Rijk, J.A. de, Voorhout. 1887.
Rijsewijk (van), zie Haverkorn.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Rodenburgh (van), zie Jong.
Roëll, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roest, Th. M., Leiden. 1877.
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Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Roo, Dr. L.W.G. de, Nijmegen. 1892.
Roodhuyzen, H.G., 's-Graveland. 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.
Salverda de Grave, Mr. J.L.A., 's-Gravenhage. 1894.
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.
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.
Schauburg (van), zie Snouckaert.
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.
Siegenbeek van Heukelom, Dr. D.E., Leiden. 1890.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
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.
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Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smit Kleine, F., Haarlem. 1876.
Smits, zie Pavord.
Snijder van Wissenkerke-Clant van der Mijll, Mevrouw W., 's-Gravenhage. 1893.
Snouckaert van Schauburg, A.C. Baron van, 's-Gravenhage. 1894.
Soelen (van), zie Schagen.
Soer, Mejuffrouw E., Leiden 1894.
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.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tideman Jzn., 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.
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Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Tromp, zie Hettinga.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van, Heeze bij Eindhoven. 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.
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.
Vloten, Dr. G. van, Leiden. 1894.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vorsterman van Oyen, A.A., Oisterwijk. 1881.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
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, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries Az., Mr. G. de, 's-Gravenhage. 1848.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vrolik, W.K.M., Ellekom. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Warren, Dr. S.J., Dordrecht. 1894.
Was, Mr. F., Leiden. 1894.
Was, Dr. H., Sint-Oedenrode. 1878.
Weitzel, A.W.P., 's-Gravenhage. 1869.
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Welter, W.L., Hees. 1854.
Wermeskerken-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.
Westrheene-van Heyningen, Mevrouw J. van, 's-Gravenhage. 1893.
Wichers, L., 's-Gravenhage. 1892.
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.
Wissenkerke (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 Azn., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zaayer, Dr. T., Leiden. 1868.
Zeeman, C.F., Zonnemaire. 1876.

Nederlandsch-Indië.
Brandes, Dr. J.L.A., Batavia. 1890.
Brooshooft, Mr. P., Samarang. 1885.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
Groeneveldt, 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.
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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, Turijn. 1875.
*Arnold, Th. J.I., Gent. 1877.
Baecker, L. de, Noord-Peene. 1851.
Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 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., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
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.
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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., Tübingen. 1885.
Flou, H.K.J. de, Brugge. 1894.
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.
Gailliard, Edw., Brugge. 1894.
Galland, Dr. G., Berlijn. 1893.
Gengler, Dr. H.G., Erlangen. 1857.
Gezelle, Dr. Guido, Kortrijk. 1890.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
*Goltstein, Mr. W. Baron van, Londen. 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.
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Harlesz, Dr. Woldemar, Düsseldorf. 1870.
Hatin, E., Parijs. 1865.
Havard, H., Parijs. 1875.
Henne, A., Brussel. 1859.
Hessels, J.H., Cambridge. 1880.
Heyne, Dr. M., Göttingen. 1868.
Hiel, E., Brussel. 1869.
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.
Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Munster. 1885.
Klopp, O., Weenen. 1855.
Krafft, Dr. W.L., Bonn. 1856.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
Laspeyres, Dr. E.H. Th., Giessen. 1863.
Latendorf, Dr. F., Schönberg, Mecklenburg-Strelitz. 1867.
Ledebur, Dr. L.K.W.A. von, Berlijn. 1843.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Leeuw, Mejuffrouw A. de, Berlijn. 1893.
Lefèvre Pontalis, A., Parijs. 1886.
Linde, Dr. A. van der, Wiesbaden. 1870.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Löher, Dr. F. von, München. 1863.
Loubat, Hertog J.F., Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Maere-Limnander, Baron A. de, Gent en Aertrijke bij Thorout. 1892.
Mansfelt, Dr. N., Pretoria, 1894.
Marsy, Graaf A. de, Compiègne. 1870.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
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Mensinga, J.A.M., Frederikstad. 1847.
Meyer, Dr. L., Dorpat. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
Michel, Emile, Parijs. 1892.
Mielck, Dr. W.H., Hamburg. 1883.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington, Engeland. 1890.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
Müller, Ernest, Langnau, Kanton Bern. 1890.
Müller, Dr. F. Max, Oxford. 1865.
*Müller, Dr. J.P., Embden. 1874.
Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
O'Callaghan, Dr. E.B., Albany. 1870.
Osthoff, Dr. H., Heidelberg. 1883.
Paris, Gaston, Parijs. 1877.
Paul, Dr. H., München. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
Pigot, R., Londen. 1861.
Piot, Mr. G.J.C., Brussel. 1849.
Pirenne, H., Gent. 1894.
Pontalis, zie Lefèvre.
Potter, F. de, Gent. 1887.
Presburg, Mr. J.M., Hamburg. 1852.
Rahlenbeck, Ch. A., Brussel. 1858.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
Rein, Dr. A., Crefeld. 1857.
Reitz, Dr. F.W., Bloemfontein. 1884.
Réville, Dr. A., Parijs. 1880.
Rodenberg, Dr. J., Berlijn. 1881.
Rolin-Jacquemyns, G., Bangkok. 1880.
Romein Brodhead, J., New-York. 1856.
Rooses, Max, Antwerpen. 1871.
Rosseels, E., Antwerpen. 1858.
Sardeman, G., Wezel. 1869.
Schade, Dr. O., Koningsbergen. 1868.
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Schlyter, Dr. C.J., Lund. 1864.
Scholten, Dr. R., Kleef. 1888.
Schröder, Dr. C., Schwerin, Mecklenburg. 1881.
Serrure, Mr. C.A., Brussel. 1860.
*Sickesz, Mr. C.J., Meran. 1880.
Siclen, Dr. George W. van, New-York. 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Sleeckx, D., Luik. 1850.
Smith, C.R., Londen. 1852.
Snieders, Dr. A., Antwerpen. 1862.
Spanoghe, E., Antwerpen. 1893.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
*Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, Caïro. 1860.
Sybel, Dr. H. von, Berlijn. 1871.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Thijm, zie Alberdingk.
Toit, S.J. du, Pretoria. 1884.
Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Verner, Dr. K., Kopenhagen. 1883.
Versnaeyen, K., Parijs. 1871.
Vlaminck, A.L. de, Brugge. 1877.
*Vollgraff, Dr. J.C., Brussel. 1881.
Vuylsteke, Mr. J., Gent. 1868.
Wattenbach, Dr. W., Berlijn. 1868.
Watts de Peyster, J., New-York. 1862.
Wauters, A., Brussel. 1859.
Weinhold, Dr. K., Berlijn. 1871.
Wernecke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westerfeld, J.P., New-Jersey. 1876.
Wicksteed, P.H., Londen. 1875.
*Willems, A., Brussel. 1870.
Willems, Dr. P.G.H., Leuven. 1887.
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Levensbericht van Mr. J.W. Baron d'Ablaing van Giessenburg.
Toen ik door het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
uitgenoodigd werd een levensbericht van Mr. J.W. Baron d'Ablaing van Giessenburg
samen te stellen, heb ik niet zonder aarzeling die taak op mij genomen, daar ik met
den overledene eerst in zijne laatste levensjaren in aanraking gekomen was. De
overweging echter, dat deze een zoo hoogen leeftijd had bereikt, dat er slechts
weinigen waren overgebleven, die met zijne vroegere lotgevallen beter vertrouwd
waren, heeft mij doen inzien, dat het bedoelde bezwaar geen beletsel behoefde te
zijn. Bovendien ontbraken mij niet alle gegevens, daar hij zelf het een en ander over
zijne jeugd had aangeteekend. Ik meende dus het te kunnen beproeven van zijne
voornaamste levensbijzonderheden een overzicht te geven en daarbij te doen
uitkomen, waarin hij zich op wetenschappelijk en letterkundig gebied verdienstelijk
heeft gemaakt.
De heer d'Ablaing behoorde tot een adellijk geslacht, dat zijn naam ontleende aan
het huis Ablain of Ablaing tusschen Atrecht en Douai. In de zeventiende eeuw
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vestigde het zich in de noordelijke Nederlanden. Daar kwam het in het bezit van vele
goederen in de provinciën Utrecht en Holland. Vermaagschapt aan regeeringsfamiliën,
werden zijne leden reeds spoedig tot aanzienlijke ambten en bedieningen bevorderd.
Joan Daniel Cornelis Carel Wilhelm Baron d'Ablaing van Giessenburg had van zijn
oom en voogd den luitenant-generaal d'Ablaing van Giessenburg, heer van
Moersbergen, eene militaire opleiding genoten en na de omwenteling van 1795 aan
de samenkomsten van uitgeweken Oranjegezinden te Lingen en Osnabrug
deelgenomen, maar verder stil geleefd op zijn goed den Donk onder Neerlangbroek
in de provincie Utrecht zonder eene betrekking onder de nieuwe orde van zaken te
willen bekleeden. Zijne echtgenoote Henriette Elisabeth Corver Hooft schonk hem
tien kinderen, van welke Willem Jan het achtste was. Deze kwam ter wereld op 1
Juli 1812 te Amsterdam ten huize van zijne grootmoeder Margareta Straalman,
weduwe van Mr. Gerrit Corver Hooft.
In dien tijd ging ons land gebukt onder de Fransche overheersching, maar reeds
spoedig deden zich verschijnselen op, die eene betere toekomst deden voorspellen.
Met belangstelling volgde Baron d'Ablaing, de vader, de groote gebeurtenissen,
welke in Rusland en Duitschland voorvielen. Toen daar de krijgskans zich tegen
Napoleon had gekeerd, verzamelde hij de noodige gegevens aangaande de sterkte,
stelling enz. der Fransche troepen hier te lande, om hiervan eene volledige opgave
te kunnen maken. Zijne militaire kennis stelde hem daartoe goed in staat. Dit
onderzoek had echter niet zoo geheim kunnen zijn, dat het Fransche bestuur daarvan
geheel onkundig was gebleven. Bovendien was zijn weerzin tegen de Franschen
maar al te goed be-
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kend. Er waren dus redenen genoeg om hem op de lijst der verdachten te plaatsen.
Nadat hij geweigerd had den eed als Erfwatergraaf van den Overwaard te doen, hield
hij een paard gereed om te kunnen ontvluchten. Dank aan een gelukkig toeval
behoefde het zoover niet te komen. Zijn schriftelijk antwoord op de algemeene
uitnoodiging was het eenige, dat weigerend was geweest, en werd niet opgemerkt
onder den grooten hoop der ingezonden schriftelijke eedsverklaringen, zoodat het
met de laatste in een vergeten hoek werd opgeborgen.
Nadat de opstand in November 1813 te Amsterdam was uitgebroken, liep de heer
d'Ablaing groot gevaar van met de andere verdachten opgelicht en naar Parijs vervoerd
te worden 1. Tot zijn geluk was hij afwezig en werd hij nog in tijds gewaarschuwd,
terwijl hij de bruiloft zijns zwagers te Maarssen bijwoonde. Dadelijk begaf hij zich
naar Czernicheff te Rijssen, die hem naar Bulow te Munster verwees. Daar zag hij
zich in de gelegenheid van zijne aangaande de Fransche legerbenden opgedane kennis
een nuttig gebruik te maken en hare stelling in de Nederlanden nauwkeurig bloot te
leggen. Baron d'Ablaing bleef bij de Geallieerden, terwijl zij voorwaarts rukten, en
woonde de inneming van Arnhem bij. Later ontving hij het bewijs, dat de bewezen
dienst op prijs werd gesteld, want in Januari 1814 benoemde de Souvereine Vorst
hem tot Commissaris-generaal voor de Russische en Pruissiche troepen hier te lande
in de

1

Zijn zoon meldt dit in zijne aanteekeningen. Van het in hechtenis nemen van personen in
verband met den opstand te Amsterdam is echter in de geschiedenis van die dagen niets
bekend. Denkelijk wordt hier gedoeld op hetgeen niet lang daarna te Utrecht voorviel, toen
generaal Molitor bij het verlaten van die stad op 28 November de heeren W.E. de Perponcher,
Ph. Ram, C. Singendonck en N.W. Buddingh gevankelijk naar Parijs medevoerde.
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plaats van den heer de Pesters van Cattenbroek, welke met dien post op 6 December
1813 het eerst bekleed was geworden.
In die dagen gevoelde Mevrouw d'Ablaing zich te huis niet meer veilig. Met hare
acht kleine kinderen begaf zij zich eerst naar het buitengoed van hare moeder te
's-Graveland en niet lang daarna naar Amsterdam. Op weg naar die stad geraakte zij
te Weesp een oogenblik midden onder de strijdenden. Amsterdam werd nu ook
spoedig door de Kozakken bereikt. Het is bekend hoe verzot zij op kinderen waren.
Eens namen zij den kleinen Willem Jan d'Ablaing mede naar hun bivouak, alwaar
hij spoedig door de zijnen teruggevonden werd. Het was ook in die stad, dat het
anderhalfjarige kind het genoegen had op moeders schoot mede zijn hoedje te wuiven
bij den intocht van Willem I.
In 1814 verhuisde Baron d'Ablaing, de vader, met zijne familie naar den Haag in
verband met de functies, welke hij daar te vervullen had. Eerst kamerheer des Konings
werd hij in 1816 hofmaarschalk van den Prins van Oranje. Die eerste veelbewogen
jaren na de bevrijding van het vreemde juk werden met zeer verschillende
gewaarwordingen doorleefd. Angst voor het gevaar, dat uit Frankrijk dreigde, wisselde
met vreugde over het herstel van Vaderland en Oranje af. Natuurlijk hebben vooral
de uitingen van die laatste gemoedsstemming een blijvenden indruk bij Willem Jan
d'Ablaing achtergelaten, die het voorrecht had zich veel uit zijn leeftijd van
twee-en-een-half jaar en alles sedert dien van drie-en-een-half te herinneren. Als in
een droom kwam het hem later nog voor den geest, dat hij steeds de Oranje-cocarde
droeg en alles samenstemde in den uitroep: ‘Weg met de Franschen en Oranje boven!’
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Dienzelfden vaderlandslievenden geest ademden de woorden, door zijne ouders
geuit, toen zijn broeder Gerrit op nog geen veertienjarigen leeftijd in 1816 als adelborst
3de klasse met de vloot naar Algiers vertrok: ‘Men moet zijn bloed voor het Vaderland
over hebben.’
In 1817 vestigde zich Mevrouw d'Ablaing te Delft, alwaar zij een optrekje buiten
de Waterslootsche poort, Veldestein genaamd, bewoonde. De beide oudste zoons
waren toen op de Militaire Academie. Willem Jan bezocht de dagschool van den
onderwijzer Moock. Toen het echter na zes weken bleek, dat hij daar niets leerde,
en zijne moeder hem achter meesters lessenaar vond, allerlei guitenstreken
uitvoerende, nam zij hem mede naar huis. Van dat oogenblik af belastte zij zelve
zich met het onderricht van hare kinderen. Mevrouw d'Ablaing was eene zeer
ontwikkelde vrouw, die zich op verschillende wetenschappen, zelfs de sterrekunde,
had toegelegd. Als kind had zij Latijn willen leeren, maar, toen zij daarom vroeg,
van haren vader ten antwoord ontvangen: ‘De meisjes moeten niet te geleerd worden.’
Met den huisonderwijzer bij haren zwager Dedel, den geleerden lateren professor
Geel, placht zij langdurige en onderhoudende gesprekken te voeren.
Toen in 1820 de derde zoon, Rudolph, zijne verdere opleiding aan de hoogeschool
zou bekomen, verhuisde de familie naar Leiden. Sedert dien tijd werd Willem Jan
d'Ablaing aan de zorg van een gouverneur toevertrouwd: achtereenvolgens twee
Zwitsers, een Nederlander en een Duitscher. Men wenschte hem voor den militairen
stand op te leiden, doch, toen zijn oudste broeder als luitenant ingenieur overleden
en de tweede als luitenant tweede klasse den 19 Augustus 1824 te Soupa (Macassar)
gesneuveld was, werd van dat plan
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afgezien. Zijne geliefde moeder verloor hij op 23 November 1826 te Leiden. Het
goed zijns vaders Moersbergen bij Doorn in de provincie Utrecht werd nu de plaats,
waar de familie zich voor goed vestigde. Daar verbleef hij tot Juli 1830, toen hij met
goed gevolg zijn admissie-examen voor de Utrechtsche hoogeschool aflegde.
Van het studeeren kwam echter vooreerst niets. Reeds had hij zich als student
doen inschrijven en was een gedeelte van de zomervacantie voorbijgegaan, waarna
de academische lessen zich voor hem zouden openen, toen op 24 Augustus de opstand
te Brussel plaats had. Zijn vader zag al dadelijk het groote gewicht dezer gebeurtenis
in, die hij met hetgeen in Juli te Parijs was voorgevallen, in verband bracht. Op den
eerstvolgenden Woensdag verscheen hij ter audientie bij den Koning en bood hij
zich zelven met zijne vier zoons als vrijwilligers aan om te dienen, waar en hoe het
Zijne Majesteit behaagde. Zulk eene toewijding van eene geheele familie aan het
vaderland was wel een zeldzaam voorbeeld. De heeren d'Ablaing waren de eerste
vrijwilligers van 1830.
Natuurlijk bleef deze handelwijze niet onbekend. Toen de jonge d'Ablaing in
September te Utrecht kwam, maakte hem dit de groentijd zeer gemakkelijk, want de
studenten waren vol van geestdrift en vaderlandsliefde. Velen, ongeveer de helft der
academieburgers, boden zich als vrijwilligers aan. Aan studeeren werd niet meer
gedacht. In afwachting van het besluit, dat van hooger hand zou worden genomen,
werden de handgrepen in de Willemskazerne geleerd.
Op den tweeden October verbreidde zich het gerucht, dat Prinses Marianne, onlangs
gehuwd met Prins Albert van Pruissen, vergezeld van de Koningin, door de stad zou
komen. De adspirant-vrijwilligers snelden buiten de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

7
Wittevrouwenpoort om haar daar af te wachten. Intusschen was ook het volk van
alle zijden toegestroomd en de vorstelijke personen nabij de Catharynepoort te gemoet
gegaan. Of zij het wilden of niet, de paarden werden afgespannen en de koets niet
getrokken, maar in den letterlijken zin des woords gedragen door de geheele stad.
‘Nooit vergeet ik,’ zoo schreef Baron d'Ablaing, ‘den indruk van dien dag. Van de
straat, uit de huizen, uit de kelders, uit de boomen, ja als het ware uit den hemel,
klonk duizend- en duizendmaal het referein van 't Wien Neerlands bloed: Voor
Vaderland en Vorst! Al wie zoo iets niet beleefd heeft, kan het niet begrijpen.’ Buiten
de Wittevrouwenpoort stonden de studenten in rang en gelid geschaard. Eene
commissie uit hun midden verwelkomde Hare Majesteit en maakte melding van het
gedane aanbod. De Koningin was hoogst verwonderd, verklaarde er niets van te
hebben vernomen en het den volgenden dag aan den Koning te zullen zeggen. Later
helderde zich de zaak op. De toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken de la
Coste, een Belg, had het adres ter zijde gelegd. Het stuk kwam echter voor den dag,
toen den Directeur-generaal de Eerens een geschrift in handen kwam, waarbij achttien
studenten verklaarden zich bij het gedane verzoek aan te sluiten. Men bleef echter
in het onzekere, welke beschikking er zou worden genomen, vooral toen in de
Staatscourant van 5 October de vrijwilligers naar de provinciale commandanten
waren verwezen. Eene bijeenkomst had in het Auditorium plaats en een drietal werd
naar den Koning afgevaardigd. Deze commissie verscheen ter audientie te
's-Gravenhage op den volgenden dag. Terwijl de Koning haar met tranen van weemoed
en dankbaarheid ontving, verscheen de
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zoo roerende proclamatie: ‘Te wapen, te wapen, op de bede van uwen Vorst.’ De
jeugdige vrijwilligers teekenden reeds op 12 October in de Nicolaikerk de
krijgsartikelen. Op 10 November werden zij voor generaal Tindal geïnspecteerd en
op den volgenden dag marcheerden zij naar het leger af.
Het ligt niet op onzen weg de Utrechtsche jagers naar België te volgen en na te
gaan, hoe zij in den Tiendaagschen Veldtocht zijn opgetreden. Toch kan ik mij niet
weêrhouden hier eenige beschouwingen van den heer d'Ablaing mede te deelen
omtrent het nut, dat hunne deelneming aan de krijgsverrichtingen heeft opgeleverd.
Na aangetoond te hebben, dat de dienst in zulk een vrijwilligercorps niets aangenaams
heeft voor hem, die eenigszins op zijn gemak is gesteld, daar men in niets werd
ontzien en met de gewone miliciens op gelijken voet behandeld werd, zet hij het
volgende uiteen:
‘Voor het publiek en het leger daarentegen was ons voorbeeld van het hoogste
gewigt. Waar studenten zich alles getroostten, klaagde geen ander. Waar deze de
wapenen vrijwillig opnamen, volgden duizende en duizende anderen. Ook de geest
van het leger werd opgebeurd. Nog komt mij te binnen, hoe wij, als eerste
vrijwilligercorps te Rosendaal aankomende, dáár eene marschkolonne, zamengesteld
uit alle mogelijke afdeelingen, eerst zeer onlangs uit België t.w. Antwerpen gekomen,
met nederhangende hoofden troffen. Halt gemaakt hebbende, stond ik aan den
linkervleugel, toen een onderofficier mij vroeg, of ook alles in het Noorden in opstand
was. Toen ik dit volledig ontkend had, zeide hij: ‘Wat heeft men ons dan voorgelogen?
Doch zijn er onder u ook vrijwilligers?’ - ‘Ja alle.’ - ‘Wat? ook eenige studenten?’
- ‘Alle.’ - Daarop sprong hij
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voeten hoog en riep op soldatenmanier: ‘Nu zie ik, dat er bij ons nog zijn jongens
van zwarte was!’ - In een oogwenk was hij bij zijne kameraden en binnen vijf minuten
zag men geen hangende hoofden meer.
Vrijwillige studentenkorpsen hebben dus naar mijn inzien iets nuttigs verrigt.’
Na den Tiendaagschen Veldtocht bekwamen alle studenten onbepaald verlof of
konden het verkrijgen. De vrijwilliger d'Ablaing werd echter op 27 Juni 1831 benoemd
tot tweeden luitenant bij de mobiele schutterij van Utrecht en bleef bij het derde
bataillon tot na de inneming van de Citadel van Antwerpen. Eerst in Februari 1834
keerde hij met onbepaald verlof naar Utrecht terug, toen de Regeering geweigerd
had hem met zijn rang, doch met verlies van ancienneteit, naar het staande leger over
te plaatsen. De hoop om in den militairen stand te treden moest hij dus opgeven. Met
moed begon hij zijne academische studiën, zoodat hij reeds op 6 Februari 1836 tot
juris utriusque doctor promoveerde na verdediging van een specimen: De jure civili
militis. Na het eeuwfeest der hoogeschool deed hij een groote reis in Frankrijk,
Spanje, Algiers, Italië en Duitschland, welke tot in Juli 1838 duurde. Hij liet zich
toen als advocaat te Utrecht inschrijven, doch werd reeds op 2 October
daaraanvolgende benoemd tot Commies van Staat bij den Raad van State, zoodat hij
naar 's-Gravenhage vertrok. Van 1841 tot 1843 was hij gelijktijdig Commies-griffier
bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Toen werd hij Referendaris bij den Raad
van State, welke betrekking hij bekleedde, totdat hij in December 1848 aangesteld
werd tot lid van den Hoogen Raad van adel. Voor dien tijd huwde hij op 18 September
1845 te Wijk aan Zee en Duin met Jonkvrouw Agneta
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Leopoldina Maria Boreel, dochter van Jhr. Lucas Boreel en Johanna Maria Sarah
Gravin van Limburg Stirum. Nadat zij hem zeven kinderen, zes dochters en een zoon,
geschonken had, van welke de zoon en twee dochters jong overleden, had hij het
ongeluk haar den 4den Februari 1864 te Pau in Frankrijk te verliezen.
Toen hij in den Hoogen Raad van adel zitting nam, opende zich voor hem een
nieuwe ambtelijke werkkring, die geheel in overeenstemming was met de studiën,
waarvoor hij zoo groote voorliefde gevoelde.
De belangstelling hierin was bij hem opgewekt geworden, toen hij zich op zijn
candidaats-examen voorbereidde. Hij was toen in aanraking gekomen met Mr. Jan
Jacob Nahuys, een man van bijzonderen aanleg en een veelomvattend verstand, die
zich door uiteenloopende studiën in velerlei richting ontwikkeld had. Het verledene
stond hem niet alleen helder voor den geest, maar de toekomst doorzag hij ook met
zoo juisten blik, dat hij toen reeds de politieke en sociale toestanden van onzen tijd
aan zijn jeugdigen vriend voorspelde. Bij dezen wist hij de lust aan te wakkeren om
te onderzoeken, wat in vroegere eeuwen had plaats gehad, en zoo had zijne aandacht
zich op de geslacht- en wapenkunde gevestigd en waren deze hulpwetenschappen
der geschiedenis het onderwerp zijner bijzondere studie geworden.
Toen Baron d'Ablaing daarvan lid werd, was de Hooge Raad van adel nog een
hoog college van staat. Het stond toen echter op het punt veel van zijne
oorspronkelijke beteekenis te verliezen. Bij het herstel van onze onafhankelijkheid
had men het bestaan van een Nederlandschen adel in de nieuwe monarchie als
wenschelijk beschouwd. Het recht om personen daarin op te nemen was aan den
Koning
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toegekend. Tevens lag het in de bedoeling om voor iedere provincie een college van
Ridderschap in te stellen, waarin leden van de adellijke familiën zitting zouden
hebben en dat als kiescollege politieke rechten had. Om die organisatie in te voeren
en daarop in het vervolg toezicht te houden behoefde de Koning de voorlichting van
eene deskundige autoriteit. Met het oog hierop werd reeds in 1814 de Hooge Raad
van adel ingesteld. Die Raad had geene gemakkelijke taak voor zich, want vele oude
adellijke geslachten waren uitgestorven, zoodat de Nederlandsche adel vooral door
verheffing van niet adellijke personen moest worden gevormd. Ook behoorden na
de toevoeging van de zuidelijke provinciën de aldaar bestaande afwijkende toestanden
met die in het Noorden in overeenstemming te worden gebracht. Zoolang de
Ridderschappen bestonden, had de Hooge Raad van adel een werkkring, die uit een
staatkundig oogpunt niet zonder gewicht was. In 1848 luidde echter de doodsklok
over adelsvoorrechten en werd zelfs het bestaan van den adel en al hetgeen daarmede
samenhing bedreigd. Reeds vroeger had de Regeering beslag gelegd op de inkomsten
van het fonds, dat door Koning Willem I in het belang van den adel was ingesteld.
Gevormd uit de taxa, die men voor het verkrijgen van een adelsdiploom moest betalen,
had het voor met den adel in verband staande doeleinden gediend. Onder anderen
waren daaruit ook de ambtenaren en leden van den Hoogen Raad van adel bezoldigd
geworden. Bij de wet op de middelen van 26 Juni 1845 werd de opbrengst van het
fonds onder de Staatsinkomsten opgenomen. Bij de invoering van eene nieuwe
grondwet in 1848 vervielen de Ridderschappen als politieke colleges, maar behield
de koning het recht om adeldom te verleenen. Het voortbestaan van een adelscollege
kon
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dus als nuttig beschouwd worden. Op 20 Juli 1850 werd de Raad eervol ontslagen,
doch eenige maanden later, en wel op 9 November, met ingang van 1 Januari 1851
weder aangesteld. De leden waren echter nu onbezoldigd. Hunne betrekking was een
eerambt geworden. De Regeering beschikte nu ten voordeele van den Staat over de
gelden, die zij aan den adel onttrokken had. Eene reorganisatie van het college kwam
op 17 September 1852 met ingang van 1 Januari 1853 tot stand. De werkkring van
den Raad werd beperkt tot het geven van advies, hoewel later hem weder de
bevoegdheid is toegekend om den minister voorstellen te doen. De heer d'Ablaing,
die als lid zijn ontslag ontving, werd tot behandeling van de adelszaken als
Referendaris bij het Departement van Binnenlandsche Zaken aangesteld en tevens
belast met de functiën van Secretaris van den Hoogen Raad van Adel. Ingevolge een
besluit van 6 Juli 1859 ging hij op 1 Januari 1860 als Referendaris over naar het
Departement van Justitie. De Raad had dus in het vervolg met den Minister van dat
Departement de zaken te behandelen, zooals hij dat vroeger met dien van
Binnenlandsche Zaken had gedaan. Op 5 Februari 1861 werd Baron d'Ablaing op
zijn verzoek ontheven van het secretariaat en aangesteld tot Raad-Adviseur bij het
Departement, in welke betrekking hij tot Mei 1866 werkzaam bleef, toen hij wegens
verschil met den Minister van Justitie zijn eervol ontslag aanvroeg en verkreeg.
Door zijne betrekking tot de behandeling van adelszaken geroepen, maakte de
heer d'Ablaing zich de kundigheden ten nutte, welke hij op dat gebied had opgedaan.
Bekendheid met genealogie en heraldiek waren echter niet voldoende. De organisatie
van den Nederlandschen adel was wel naar een algemeen plan tot stand gekomen,
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maar niet bij algemeene verordeningen vastgesteld. Wat eenmaal de grond voor eene
beslissing was geweest, werd later gewoonlijk als regel in gelijk staande gevallen
aangenomen. Om de Regeering bij de behandeling van zulke aangelegenheden te
kunnen voorlichten behoorde men dus van alle antecedenten en retroacta goed op
de hoogte te zijn. Baron d'Ablaing zag dit duidelijk in en maakte daarom een vlijtig
gebruik van het archief van den Hoogen Raad van adel. Om daarin goed te huis te
geraken hield hij zich een paar jaar met de ordening daarvan bezig, bij welke
gelegenheid hij aanteekening hield van al hetgeen hem merkwaardig voorkwam of
in het vervolg nog te pas zou kunnen komen. Niemand was dan ook van dergelijke
aangelegenheden zoo goed op de hoogte als hij. In adelszaken was hij de erkende
autoriteit en de algemeene vraagbaak. Over al hetgeen op dat gebied rechtens was
had hij eene gevestigde overtuiging. Deze stond bij hem onverwrikbaar vast, zoodat
hij geene afwijkingen duldde. Meermalen is dit een bron van onaangenaamheden
voor hem geweest en eindelijk noopte het hem zijn ontslag te vragen, toen de
Regeering eene beschikking had genomen, die met zijn rechtsgevoel in strijd was.
De nieuwe werkkring, die zich voor hem geopend had, gaf den heer d'Ablaing de
aanleiding om zich nu met onverdeelde aandacht aan zijne geliefkoosde studie te
wijden. Reeds spoedig zagen er vruchten van zijne pen het licht.
Onder de additioneele artikelen van de grondwet van 1848 kwam de bepaling
voor: ‘De Heerlijke Regten betreffende voordragt of aanstelling van personen tot
openbare betrekkingen zijn afgeschaft.’ De tijdelijke Minister van Binnenlandsche
Zaken had in de zitting van
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de Dubbele Kamer van 7 October 1848 aan dit voorschrift eene toelichting gegeven,
waardoor alle hoop op eene schadevergoeding voor de vroegere bezitters van die
rechten niet geheel werd uitgesloten. Dit bewoog Baron d'Ablaing zijne denkbeelden
over dit onderwerp in eene brochure te ontwikkelen, die hij in het volgende jaar in
het licht gaf onder den titel van ‘ Regtmatigheid van schadevergoeding voor
afgeschafte heerlijke regten.’ Wat er met die heerlijke rechten sedert 1795 was
voorgevallen werd hierin uitvoerig beschreven, terwijl de gronden werden uiteen
gezet, die voor eene schadevergoeding in aanmerking konden komen. Zijn betoog
heeft tot geen practisch resultaat geleid, maar geeft van het vraagstuk een duidelijk
overzicht en was later de grondslag voor de verdienstelijke dissertatie van den heer
van Reede tot ter Aa: De juribus toparchicis, die vervolgens ook in het Nederduitsch
is verschenen.
Nadat de Koninklijke Bibliotheek in het bezit gekomen was van twee handschriften
uit de veertiende eeuw, de statuten der Duitsche Orde bevattende, besloot de heer
d'Ablaing die door den druk bekend te maken. Daar zij in het Nederduitsch waren
gesteld, lag het vermoeden voor de hand, dat de verordeningen in die redactie hier
te lande van kracht zijn geweest. Als toelichting deed hij een overzicht van de
geschiedenis en de inrichting der orde voorafgaan. Daar Oostenrijk en Nederland de
eenige landen zijn, waarin instellingen van deze Ridderorde bewaard gebleven zijn,
meende hij met de samenstelling van dit geschrift, dat in 1857 onder den titel van ‘
De Duitsche Orde’ het licht zag, een nuttig werk te verrichten.
Hoewel uit dit voorbeeld blijkt, dat Baron d'Ablaing in de algemeene
adelsgeschiedenis belang stelde, was het
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toch vooral op het gebied der geslachtkunde van den ouden Nederlandschen adel,
waarop hij zich het liefst bewoog. Als belast met het secretariaat van den Hoogen
Raad van adel had hij de beste bronnen voor die studie onder zich. De Raad toch
was in het bezit van eene prachtige handschriftenverzameling en eene welvoorziene
bibliotheek, wier bewaring hem in zijne betrekking was toevertrouwd. Langzamerhand
was die collectie aangegroeid, dank vooral aan de belangstelling van Koning Willem
I. Het gewichtigst waren de genealogiën van adellijke geslachten, door den
geschiedschrijver W.A. Baron van Spaen opgesteld of bewerkt en met zijne overige
hss. in 1819 van zijne erfgenamen aangekocht. Toen het Rijk die collectie had
verkregen, waren de charters en zegels aan het Rijksarchief afgestaan, terwijl al het
overige in het bezit van den Hoogen Raad van adel was gekomen. Het is te betreuren,
dat de Regeering in lateren tijd niet meer dezelfde belangstelling aan deze
wetenschappelijke verzameling heeft betoond. Ware dit het geval geweest, dan had
men op talrijke auctiën merkwaardige hss. van genealogischen en heraldischen aard
kunnen aankoopen, hetgeen menigeen zou opgewekt hebben de onder hem berustende
bescheiden van uitgestorven aanzienlijke familiën in deze collectie te deponeeren.
Thans ontbreekt er hier te lande eene eigenlijke openbare verzameling van dien aard.
Nog zou in dat gebrek kunnen worden voorzien, indien de Regeering er toe zou
kunnen besluiten uit het door haar in beslag genomen adelfonds de noodige gelden
beschikbaar te stellen om de reeds aanwezige collectie te completeeren. Dan zou aan
het fonds eene bestemming gegeven worden, die beantwoordde aan het doel,
waarmede het werd ingesteld, want door het bijeenbrengen van
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bronnen voor de heraldische wetenschap worden de belangen van den Nederlandschen
adel zeer zeker bevorderd, terwijl zulk eene regeling tevens van algemeen nut zou
zijn. Doch al heeft ook de verzameling met de ontwikkeling van de studie der
heraldiek geen gelijken tred gehouden, toch blijft zij een geheel van wetenschappelijke
waarde. De genealogiën van Van Spaen zijn vooral daarom merkwaardig, omdat zij
in verband gebracht zijn met de oorspronkelijke bescheiden en zij dus doorgaans
bewezen kunnen worden. Immers Van Spaen placht bij iedere in de stamlijst
voorkomende persoon den korten inhoud van de stukken aan te teekenen, waarin
deze handelend optreedt, zoodat ieder van zijne genealogiën tevens als eene reeks
van kleine biographiën kan worden beschouwd. De heer d'Ablaing heeft een groot
gedeelte van zijn leven aan het bestudeeren van deze genealogische overzichten
gewijd. Hij vatte het voornemen op om de Ridderschapscolleges tijdens de Republiek
te beschrijven en die genealogisch toe te lichten. Op de geschiedenis van ieder van
deze instellingen moest een overzicht van hare inrichting volgen, opgehelderd door
den tekst van de reglementen. In eene tweede afdeeling zouden van ieder lid de acht
kwartieren of stamdeelen, de huwelijken en kinderen opgegeven worden, terwijl aan
dit geheel de wapens der familiën, waartoe die leden behoorden, in afbeelding werden
toegevoegd. Om zich op dien arbeid voor te bereiden, schreef hij de genealogiën van
bedoelde geslachten naar de collectie van Spaen af met weglating van de hierboven
vermelde aanteekeningen van historischen aard en nam hij uit die laatste alleen over,
wat voor den leeftijd, de titels en de waardigheden der betrokken personen in
aanmerking moest komen. Natuurlijk vermeldde hij zorg-
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vuldig alles wat op hun lidmaatschap van eenig college van Ridderschap betrekking
had. Deze geëxcerpeerde stamlijsten zette hij tot den tegenwoordigen tijd voort, daar
de origineelen natuurlijk niet verder dan de leeftijd van Van Spaen gingen. Na aldus
de voornaamste bouwstoffen verzameld te hebben bewerkte hij het eerst: ‘ De
Ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluwsche jonkers, opgeluisterd door
hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens,’ dat in 1859 het licht zag.
Veel later volgde zijne: ‘ Bannerheeren en ridderschap van Zutphen,’ waarvan het
geschiedkundige gedeelte in 1877 en het geslachtkundige eerst in 1885 verscheen.
De hooge kosten, aan die uitgaven verbonden, noodzaakten hem dit geschrift in twee
deelen te splitsen. Ook het derde Ridderschapscollege, dat in Gelderland heeft bestaan,
dat van het kwartier van Nijmegen, is op dezelfde wijze behandeld. Dit werk is
ongedrukt gebleven maar zal nu het licht zien, daar meerdere belangstellenden zich
bereid verklaard hebben de uitgave daarvan geldelijk te steunen. Het lag ook in zijne
bedoeling eene beschrijving van de Ridderschappen van Holland en Utrecht te geven
en de stamdeelen van de adellijke juffers van het stift ter Hunnepe bekend te maken.
In nauw verband met deze geschiedenissen der oude Ridderschappen staat zijn ‘
Wapenboek der ridders van de Duitsche Orde Balye van Utrecht sedert 1581,’ waarvan
hij den druk in 1871 bezorgde. Het is geheel op dezelfde wijze als het genealogisch
gedeelte van zijne werken over de Ridderschappen ingericht en onderscheidt zich
daarvan alleen hierin, dat de afbeelding van de vier opgezworen kwartierwapens is
opgenomen, terwijl hij er zich toe bepaald had van de leden der Ridderschappen
alleen de geslachtswapens te geven. Dat onze kennis
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van de familiebetrekkingen der adellijke personen, welke deel hebben uitgemaakt
van de regeering der Nederlandsche Republiek, door deze geschriften zeer
vermeerderd is, zal wel niet opzettelijk betoogd behoeven te worden.
Daar zijne ambtsbetrekking hem nog meer met den thans bloeienden
Nederlandschen adel in aanraking bracht dan met de meerendeels uitgestorven
geslachten, die in de oude Ridderschappen zitting hebben gehad, ligt het voor de
hand, dat hij van de lotgevallen der sedert 1814 erkende, ingelijfde en verheven
adellijke familiën ook op de hoogte wenschte te blijven. Van meerderen had hij
genealogiën verzameld, die geregeld door hem aangevuld en vervolgd werden.
Bovendien heeft hij voor al die geslachten een arbeid verricht, die een zeldzaam blijk
is van geduld en volharding. Uit de advertenties in de Haarlemsche Courant sedert
1814 heeft hij alle berichten aangeteekend, welke de geboorte, het huwelijk en het
overlijden van adellijke personen betroffen, en daaruit een register vervaardigd, dat
dagelijks door hem werd bijgehouden. Het oorspronkelijke exemplaar was bestemd
voor den Hoogen Raad van adel en werd, nadat zijne officiëele betrekking tot dat
college in 1866 had opgehouden, niet verder voortgezet, maar een duplicaat bleef
onder hem berusten en werd geregeld tot kort voor zijn overlijden aangevuld. Voor
hem was het een ernstige grief, dat langzamerhand het gebruik ophield behalve in
het plaatselijke dagblad ook in de Haarlemsche Courant zulke advertenties te doen
opnemen. Wel voorzag hij eenigszins in dat gebrek door nu ook het Dagblad van
Zuidholland en 's-Gravenhage te raadplegen, maar de vroegere volledigheid was
natuurlijk nu niet meer te verkrijgen. De op die wijze verzamelde gegevens kwamen
hem goed te pas bij de samenstelling van zijn werk over
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de Ridderschappen in het Koningrijk der Nederlanden. Het behelst een geschiedkundig
overzicht van de instelling in 1814 van den Nederlandschen adel, van den Hoogen
Raad van adel en van het adelfonds. In verband hiermede wordt met behulp van de
besluiten en reglementen het ontstaan en de inrichting van de gelijktijdig ingestelde
Ridderschappen beschreven en tevens nagegaan, wat met die colleges tot het jaar
1850, toen zij hunne politieke rechten verloren, is voorgevallen. Aan dit geheel zijn
uitvoerige lijsten toegevoegd van de personen, welke in die lichamen zitting hebben
gehad. Dit geschrift zag in 1875 het licht en zal, als een onderdeel van onze vroegere
staatsinrichting uit de officiëele bescheiden ophelderende, steeds zijne waarde
behouden. Daar tot de Ridderschappen alleen die personen behoorden, die aan de
vereischten der admissie hadden voldaan, zag Baron d'Ablaing de wenschelijkheid
van een volledig overzicht van den Nederlandschen adel in. Daartoe maakte hij in
een in 1888 verschenen ‘ Nederlands Adelsboek’ alle besluiten bekend, waarbij
sedert 1814 personen in den Nederlandschen adel zijn opgenomen. Zijne bronnen
waren hiervoor tot 1866 de officiëele bescheiden en na dien tijd de Staatscourant. In
een inleidend woord handelde hij over hetgeen rechtens was ten aanzien van adellijke
titels en qualificatiën. Wanneer hierop naar zijn oordeel inbreuk werd gemaakt,
schroomde hij niet in het openbaar zijn gevoelen te uiten. In het voorbijgaan wensch
ik hier het artikel in herinnering te brengen, dat hij in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 13 November 1867 liet plaatsen: ‘Recht van eerstgeboorte in Nederland
in verband met de grondwet.’
Tot de bevoegdheden van den Hoogen Raad van adel behoort ook het uitbrengen
van advies over de aan-
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vragen van gemeenten tot het bekomen van een wapen. Is de Koninklijke machtiging
verkregen, dan wordt het toegestane wapen in een daartoe bestemd register
opgenomen. Naar die bron stelde de heer d'Ablaing zijn in 1862 verschenen werk
over de ‘Nederlandsche gemeentewapens’ samen, dat de afbeelding van alle tot op
dat tijdstip verleende wapens bevat. De bijgevoegde tekst bestaat uit een
geschiedkundig overzicht der algemeene bepalingen, welke tot regeling van dit
onderwerp zijn vastgesteld geworden.
Aan de heraldieke tentoonstelling, die in 1880 te 's-Gravenhage gehouden werd,
betoonde Baron d'Ablaing zijne belangstelling. Ook behoorde hij tot de oprichters
van de vereeniging De Nederlandsche Heraut, welke in het volgende jaar door eenige
beoefenaars van de geslachten wapenkunde gesticht werd. Hoewel tot voorzitter
benoemd, stelde hij zich met het gewone lidmaatschap tevreden. Aan het gelijknamige
tijdschrift, dat het orgaan is der vereeniging, verleende hij zijne medewerking. Alle
jaargangen bevatten meerdere bijdragen van zijne hand, waaronder sommige het
resultaat zijn van opzettelijk ingestelde nasporingen. Ook eenige heraldieke vragen
van den dag zijn daarin door hem behandeld, zooals over het wapen des Konings,
de Nederlandsche driekleur enz. Het belangrijkst zijn zeer zeker zijne mededeelingen
over den constitutioneelen adel van Koning Lodewijk Napoleon, te belangrijker,
omdat het archief van het toenmalige Heraldieke College verloren is gegaan.
Aan de geschriften van den heer d'Ablaing moet de verdienste worden toegekend,
dat zij veel tot de kennis van onze adelsgeschiedenis hebben bijgedragen. De
genealogie was het geliefkoosd onderwerp zijner studie. Uit de oorspronkelijke
bescheiden stelde hij slechts zelden zijne stamlijsten samen. Doorgaans maakte hij
gebruik
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van reeds bestaande genealogiën, doch alleen van de zoodanige, die hij voor
betrouwbaar hield, en na ze met de beste bronnen vergeleken te hebben. In dat opzicht
heeft vooral de collectie van Spaen hem goede diensten bewezen. Waar dit mogelijk
was, bracht hij de noodige verbeteringen en aanvullingen aan. Zijn groote
waarheidszucht noopte hem niets verzwijgen, ook waar dit voor de betrokken personen
en familiën aangenaam zou geweest zijn. Bij al hetgeen hij ondernam ging hij naar
een wel overlegd plan en met orde en nauwkeurigheid te werk. Niet het minst
spiegelden zich die hoedanigheden in zijne bibliotheek en handschriftenverzameling
af. Die boekerij was niet groot maar bevatte een uitgelezen verzameling van de
nuttigste werken, die over de adelsgeschiedenis, de heraldiek en de genealogie in en
buiten Nederland geraadpleegd kunnen worden. Ook zijne handschriften waren met
zorg bijeengebracht. Onder die van historischen aard bevonden zich een groot aantal
stukken, die hij in 1844 bij den brand van het Departement van Marine gered had,
nadat hij ze met goedvinden van den Minister uit den verwarden en doorwaterden
op straat achtergebleven hoop had uitgezocht. In 1878 stond hij die collectie aan het
Rijksarchief af, alwaar zij met de deerlijk gehavende overblijfselen van het
Marine-archief vereenigd werd. Van zijne overige hss. waren de door hem opgestelde
en afgeschrevene niet de minst belangrijke. Al wat van dien aard was en niet
rechtstreeks zijne familie betrof is door zijne erfgenamen aan den Hoogen Raad van
adel ten geschenke gegeven. In de verzameling van dat college zijn bedoelde stukken
goed op hunne plaats, daar de meeste in verband staan met de werkzaamheden, die
hij in zijne ambtsbetrekking te verrichten had.
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Hoewel belangstellend in al hetgeen op staatkundig en godsdienstig gebied voorviel,
heeft Baron d'Ablaing daarin geen werkzaam aandeel genomen. Zijn leven was meer
aan zijne betrekking gewijd en aan het studievak, dat hij zich had uitgekozen.
Algemeen werden zijne verdiensten erkend. Meer dan een wetenschappelijk
genootschap stelde er prijs op hem in zijn kring op te nemen. Van de Maatschappij
van Nederlandsche letterkunde, waarin hij in 1860 toetrad, was hij een van de oudste
leden. Ook menige ridderorde, zooals die van den Nederlandschen Leeuw, was hem
ten deel gevallen. In 1863 eere-ridder van de Johanniter-orde geworden, nam hij
hieruit in 1870 aanleiding om bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog
eene collecte op straat te houden, die in twee dagen meer dan ƒ 20.000 opbracht.
Met een deel van dat geld werd hij door het Hoofdcomité van het Roode Kruis naar
de ambulance te Saarbrück afgevaardigd. Het latere gedeelte zijns levens bracht hij
gelukkig door aan de zijde van Jonkvrouw Jacoba Margaretha Maria Rendorp, met
wie hij te 's-Gravenhage op 5 Juni 1879 in het huwelijk was getreden. Tot op hoogen
ouderdom was hij krachtig naar lichaam en geest en hield hij zich dagelijks met zijne
geliefkoosde studie bezig. Zijne verhandeling ‘Mechelen en Nassau la Lecq’ zag
slechts weinige dagen voor zijn overlijden het licht. De dood ontrukte hem op 1 April
1892 aan den arbeid. Thans zien wij op hem terug als een man, die zich geheel aan
zijne levenstaak heeft gewijd, steeds met vrucht werkzaam is geweest en in zijne
geschriften eene blijvende herinnering aan zijne verdiensten heeft achtergelaten.
TH. VAN RIEMSDIJK.
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Lijst van de in druk verschenen geschriften van Mr. W.J. Baron d'Ablaing
van Giessenburg.
Afzonderlijke werken:
Dissertatio de jure civili militis. Traiecti ad Rhenum 1836.
Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten.
's-Gravenhage 1849. 8o.
De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten van het Duitsche
huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857. gr. 8o. m. pl.
De Ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluwsche jonkers, opgeluisterd
door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk
getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den Rijksvrijheer W.A.
van Spaen. 's-Gravenhage 1859. gr. 4o. met 7 pl. van wapens.
Nederlandsche gemeente-wapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden,
waterschappen en corporatiën, welke sedert 1815 deel hebben uitgemaakt of behoord
hebben tot het Koningrijk der Nederlanden, zoowel noordelijk als zuidelijk gedeelte.
's-Gravenhage 1862. gr. 4o. m. pl. v. wapens.
Wapenboek der ridders van de Duitsche Orde Balye van Utrecht sedert 1581;
opgeluisterd door hunne opgezworen vier adellijke quartieren en acht stamdeelen,
huwelijken en kinderen. 's-Gravenhage 1871. gr. 4o. met 44 pl. v. wapens.
De Ridderschappen van het Koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis,
regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850. Uit
oorspronkelijke bescheiden bewerkt. 's-Gravenhage 1857. gr. 8o.
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Bannerheeren en ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de
XVIe eeuw tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte. 's-Gravenhage 1877. gr. 4o.
-- Tweede of geslachtkundig gedeelte. 's-Gravenhage 1885. gr. 4o. met 3 pl. v.
wapens.
Nederlands adelsboek of verzameling van adelserkenningen, inlijvingen,
verheffingen en verleeningen van titel in het Koningrijk der Nederlanden sedert 1814.
's-Gravenhage 1888. gr. 8o.

In het Compte rendu des séances de la Commission
r o y a l e d 'h i s t o i r e :
Notice sur l'émigration de plusieurs familles pendant les troubles des Pays-Bas au
XVIe Siècle. Ser. I. t. XV. p. 323.

I n d e N i e u w e R o t t e r d a m s c h e C o u r a n t v a n 13 N o v e m b e r
1867:
Recht van eerstgeboorte in Nederland, in verband met de grondwet (later herdrukt
achter: Over adelijke titels erfelijk volgens regt van eerstgeboorte, 's-Gravenhage
1867, vlugschrift zonder naam van Mr. R. Baron van Breugel Douglas).

I n h e t D a g b l a d v a n Z u i d h o l l a n d e n 's-G r a v e n h a g e 13
F e b r u a r i 1884:
Het regt der Prinsessen op den troon in verband met art. 20 der Grondwet.

In de Nederlandsche Heraut:
Toestand van 's lands adel gedurende het bestaan van het Koningrijk Holland. Jaarg.
I bl. 5.
Het wapen des Konings I. 98.
Recensie (van het Jaarboekje van den Frieschen adel, 1883). I. 158.
Het wapen des Konings. I. 163.
Wapen van paus Adriaan VI. I. 168.
Iets betreffende de geslachten Bockhusen en de Wolff van Westerrode. I. 224.
Iets over de Staatscourant. I. 244.
Zeeuwsche adelsovereenkomst in 1625 en vraag of het geslacht van Grijpskercke
tot den adel behoorde. II. 5.
Bladvulling (over het geslacht von der Becke). II. 45.
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Wapenborden in de St. Jacobs of Groote Kerk te 's Gravenhage tusschen de jaren
1759 en 1788 opgehangen. II. 111.
Geschiedkundige opgaaf der afstamming van enkele geslachten door voormoeders
uit Karel den Groote gesproten. III. 151.
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Bernsche verlichting of adelvrees. IV. 63.
De Coligny. IV. 64.
De Nederlandsche driekleur. IV. 198.
Gezellig verkeer der aanzienlijken te 's-Gravenhage in 1705. V. 55.
Souvereiniteitsregten door H. Ho. Mog. de Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden in 1710 te Rijssel uitgeoefend. VI. 1.
Eenige leden van het geslacht Ruebens te Keulen. VI. 127.
Aanmatiging van adellijke voorzetsels en titels voormaals en thans. VI. 170.
Milan Visconti te Utrecht. VII. 45.
Oude munten. VII. 92.
Het geslacht van Arkel. VII. 119.
Mechelen en Nassau la Lecq. VII. 153.
Salomon Dedel. VII. 208.

I n d e B i j d r a g e n v o o r Va d e r l a n d s c h e G e s c h i e d e n i s e n
O u d h e i d k u n d e , 3e reeks, deel IV, bl. 345:
Het oprukken van den Pruissischen Generaal von Bülow uit Munster naar Nederland
in 1813.
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Levensbericht van Joannes Josephus Habets.
Het is zeer moeilijk om voor hen, die niet bekend zijn met de eigenaardige verhouding,
waarin zich het tegenwoordig hertogdom Limburg ten opzichte van de politieke
indeeling vóór 1794 bevindt, onbekend ook met de lotgevallen, die de archieven van
dit gewest gedurende de laatste honderd jaren, vooral in het veel bewogen tijdvak
1794-1815 hebben ondergaan, de verdiensten van den overleden Rijksarchivaris
JOANNES JOSEPHUS HABETS in het licht te stellen. Want juist in de overwinning van
de bezwaren daaruit ontstaan, zooverre ze zijn taak bemoeielijkten, ligt zijn
hoofdverdienste als archivaris. Hij toch heeft wat heinde en ver was verspreid, en
waarvan niemand dan hij soms de bewaarplaats kende, bijeengebracht en door zijne
geschriften een leiddraad verstrekt, zonder welken het in vele gevallen uiterst moeilijk,
zoo niet bijna onmogelijk was, zelfs maar aan een plan tot ordening en betere regeling
onzer archieven te denken. Geen provincie in ons land, noch ook in België, is zoo
nieuwerwetsch in die hoedanigheid als Limburg, wanneer men haar als een geheel
beschouwt; geen provincie bestaat uit zulke heterogene bestanddee-
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len, zoowel uit het oogpunt van een vorige politieke indeeling van haar grondgebied,
als ook wat gewoonten, in den uitgebreidsten zin des woords - daaronder ook
rechtsgewoonten, costuimen, niet op de minste plaats - betreft. Zelfs de naam,
waarmede in 1814 of in 1815 ons gewest werd gedoopt, was fonkelnieuw voor elk
der onderdeelen waaruit het toen bestond, geen gehuchtje zelfs, nòch van
Nederlandsch, nòch van Belgisch Limburg heeft ooit deel uitgemaakt van het oude
hertogdom van dien naam. Meer dan de helft van het grondgebied onzer
tegenwoordige provincie behoorde tot de hertogdommen Gulick, Cleve, Gelder - 't
overkwartier van Roermond, sinds 1580 een afzonderlijk hertogdom onder den
Koning van Spanje en in 1713-1715 versnipperd tusschen Pruisen, Oostenrijk, de
Staten-Generaal en den hertog van Gulick. - Het overige deel onzer provincie was
verdeeld tusschen den Prins-bisschop van Luik, de Staten-Generaal als hertog van
Braband en heer van een deel van Valkenburg, Daelhem en 's Hertogenrade, drie
landen in de 13de en 14de eeuw bij Braband gevoegd en waarvan de Koning van
Spanje, krachtens het partagetractaat in 1661, later de keizer van Duitschland, de
andere helft bezat. Voegt daar nog bij, of liever voegt er hier en daar tusschen eenige
vrije-Rijksheerlijkheden en men heeft een klein denkbeeld van den ingewikkelden
politieken toestand vóór 1794. Wat de leenen betreft was ons grondgebied nog meer
verbrokkeld: Loonsche, Hornsche, Brabantsche, Geldersche, Keur-Keulsche,
Valkenburgsche en nog andere soorten van leenen of achterleenen trof men er aan
en tal van aanzienlijke abdijen in de Rijnprovincie of in het tegenwoordige Belgisch
Limburg hadden er haar leen- of laathof. Nog grooter moeilijkheden voor een grondige
regeling berokkent de
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algeheele verspreiding der archieven tijdens de Fransche heerschappij van 1794 tot
1814. Verschillende bezitters der vrije-Rijksheerlijkheden toch, namen ze als hun
eigendom mede bij hun vlucht naar Duitschland; soms ook kwamen die archieven
in handen van hun rentmeesters en ontvangers; de overigen werden door de Franschen
verdeeld in historische archieven (Pauselijke-, Bisschopsen Keizersdiplomen en
cartularia!) die naar Parijs werden gevoerd; domaniale archieven die den directeur
der domeinen werden toegewezen, om er geld uit te slaan voor den Staat, door ze
dienstbaar te maken aan het ontdekken van goederen, kapitalen en renten, en in
rechterlijke, leen-heerlijke en notariëele archieven, die naar de
arrondissements-rechtbanken moesten overgebracht worden, doch voor een groot
deel in 1883 nog op de raadhuizen in een hopelooze wanorde met de
gemeentearchieven dooreen lagen, terwijl onder het Fransch bestuur van tijd tot tijd
nog aanzienlijke hoeveelheden documenten als scheurpapier werden verkocht,
waardoor natuurlijk, daar dit op de verantwoording van onkundige ‘préposés au
triage’ geschiedde, aanzienlijke leemten in alle mogelijke categorieën van archieven
ontstonden. Dat er nog van al die archieven zooveel terecht kwam in ons dépôt, dat
onze verzamelingen, die in 1883 in een zevental kasten waren geborgen, thans, met
inbegrip van de archieven van het Fransch departementaal bestuur en de Préfecture
meer dan 70 kasten kunnen vullen is grootendeels het werk van Pastoor HABETS.
Hij kende zoo goed de afstammelingen der oude archiefbezitters: hier een kleinzoon
van een rentmeester, ginds van een leengriffier of een secretaris, een neef van een
der laatste capitularissen of kloosterlingen; hier wist hij nog archieven te liggen op
een ouden kerktoren, raad-
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huis- of pastoriezolder, daar in een schoolgebouw of in een oud kasteel. Het was
alsof hij de geëmigreerde geestelijken en heerlijkheids-bezitters, met hunne archieven
vluchtend, tot in hun laatste schuilhoeken over den Rijn, in Brabant of elders gevolgd
was. Behalve tal van Limburgsche gemeenten, bezocht hij, om onze oude archieven
terug te bekomen of copieën regesten, minstens een inventaris er van in ons archief
te kunnen neerleggen: Keulen, Aken, Dusseldorp, Essen, Parijs, Brussel, Hasselt,
Luik en Mechelen.
Hij deed meer dan verzamelen wat verspreid was, en zoo er ooit een orde komt in
dien vreeselijken chaos van losse stukken, zooals hij gekscherend met die vage
uitdrukking, ze noemde, dan is het gedeeltelijk nog aan hem te danken, aan zijn
geschriften, aan zijn zoo helder en bondig overzicht, bijvoorbeeld, van de politieke
indeeling van Limburg (in dl. I zijner Geschiedenis van het bisdom Roermond), zijn
werk over de Loonsche leenen in Limburg, over de leenen van Valkenburg, over de
gouverneurs van Limburg, en over tal van Limburgsche heerlijkheden, abdijen en
kloosters (meestal verschenen in de Publications du Limbourg), zijne verzameling
van Limburgsche wijsdommen enz. Voor vele dier werken heeft hij ook gebruik
gemaakt van archieven elders berustende, die leemten in onze verzamelingen
aanvullen, van mondelinge overleveringen en van zijne inderdaad
bewonderenswaardige topographische kennis van dit gewest. Van Eysden tot Weert
kende hij nauwkeurig alle wegen, kasteelen en merkwaardige gebouwen. Van deze
kennis gaf hij vooral bewijzen bij zijne talrijke opgravingen van Romeinsche,
Germaansche of Frankische oudheden, beschreven grootendeels in de ‘Publications
du Limbourg’, ‘Bulletins de la Commission Royale d'hist.
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et d'archéologie de Belgique’ en de ‘Verslagen der Nederlandsche Koninklijke
Akademie’ van 1881 tot 1892. Het zou mij echter te ver voeren Pastoor HABETS in
zijn oudheidkundige onderzoekingen en bemoeiingen te volgen, ik beschouw hier
vooral den archivaris en wijs liever nog op wat hij deed voor de kennis van de zoo
ingewikkelde kerkelijke toestanden van dit gewest, een kennis voor den archivaris
zoo onmisbaar. Het archief van het bisdom Roermond werd door hem geordend en
verstrekte hem stof voor zijne uitgebreide geschiedenis van dit bisdom, welke kostbare
inlichtingen behelst, die, behalve het groote nut dat zij hebben voor de wetenschap,
rechtstreeks kunnen dienen bij de ordening onzer archieven van kerkelijken aard.
Bij al dat werk en zijne zeer omvangrijke correspondentie, vond hij nog den tijd om
bijna twee lijvige octavo-deelen van den inventaris der archieven van de abdij Thorn
uit te geven. Al mogen sommige critici eenige, deels ongegronde, aanmerkingen op
zijn appreciatiën van sommige charters hebben gemaakt, zoo blijft zijn werk nochtans
ontegenzeggelijk allerverdienstelijkst voor de wetenschap. Ik wil van de mij
toegestane ruimte geen misbruik maken en spreek dan ook niet van wat hij deed voor
de oudheidkunde en de kunst van zijn dierbaar Limburg, van zijne talrijke opgravingen
te Meerssen, Heer, Valkenburg, Hoensbroek en, nog eenige maanden geleden, te
Voerendael; slechts den mensch zij het mij veroorloofd hier nog eenige regels te
wijden. Een zijner vrienden, hij had er zeer vele, noemde hem l'abbé Constantin; die
naam is verdiend: hij was voor ieder goed, zelfs al te goed en volkomen onbaatzuchtig.
Reeds zijn nederige kapellaanswoning te Bergh-en-ter-Blijt (bij Maastricht), meer
nog zijn pastorie te Wilre in den Vroenhof was een gastvrije rustplaats
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voor tal van Nederlandsche, Duitsche en Belgische geleerden en oudheidkundigen;
sinds hij archivaris was ging er bijna geen dag voorbij of hij ontving gasten.
Voor ieder was hij minzaam, zelfs voor de vele familiegenealogen en heraldici,
die het ongeluk wil dat den naam dragen van een Limburgsche gemeente voorafgegaan
door van, de of von en die beweren van adel te zijn. Dikwijls heb ik zijn onuitputtelijk
geduld bewonderd. En toch kon hij heftig en geweldig zijn, zoodat men in hem
moeielijk den bedaarden archivaris terug zou kennen: het was als hij Limburgs
oudheden, kunstschatten, monumenten bedreigd zag of meende bedreigd te zien met
vernieling, verkoop of verkwanseling, en hij achtte zich dan in geweten verplicht
iedereen die zich op dat punt vergreep te bestraffen, ja publiek aan de kaak te stellen.
Geen hooge rang of waardigheid vrijwaarde dan voor zijn geweldige bestraffing en
in zijn ‘Publications’ hield hij er zelf een afzonderlijken schandpaal op na, met den
titel ‘vandalisme’.
Zoo heb ik hem tien jaren gekend en met hem gewerkt; hij was in mijn oog
onafscheidelijk verbonden aan ons archief, een eerbiedwaardige gothieke kloosterkerk,
die pastoor-archivaris met zijne groote gestalte, forsch geteekende gelaatstrekken,
dat breede voorhoofd; in zijn zwarte toga scheen hij mij een figuur uit lang vervlogen
tijden, uit de middeleeuwen.
Nog in enkele regels eene korte biografie: JOANNES JOSEPHUS HABETS werd 27
November 1829 te Oirsbeek, waar zijn vader hoofdonderwijzer was, geboren, uit
eene familie, die tal van geleerde en verdienstelijke mannen heeft voortgebracht,
onder anderen den Akenschen geschiedschrijver Christiaan Quix, H.J. Beugels,
hersteller der abdij van Postel, en den Luikschen kanonik HABETS, die de lijdende
menschheid door de stichting eener
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uitgebreide vereeniging van liefdezusters groote diensten bewees.
In 1843 begon JOSEF HABETS de humaniora te Rolduc, in 1856 werd hij priester,
was tot 1878 achtereenvolgens te Hunsel, Bunde en Bergh-en-ter-Blijt kapelaan, van
1878 tot 1881 pastoor te Wilre-Oudvroenhoven, tot dat hij in November 1881 tot
Rijksarchivaris werd benoemd; den 14 Juni 1880 was hij reeds lid geworden der
Koninklijke Akademie te Amsterdam en werd daarna nog door verschillende geleerde
genootschappen tot lid benoemd, onder meer tot buitenlandsch lid der Koninklijke
Vlaamsche Akademie; van het Oudheidkundig Genootschap in Limburg was hij
president, in welke hoedanigheid hij de ‘Publications du Limbourg’ redigeerde, die
hij grootendeels met eigen bijdragen vulde.
Met den schrijver dezes gaf hij nog het tijdschrift ‘ de Maasgouw’ uit, aan
Limburgsche oudheden, taal en letterkunde gewijd, dat twee keer per maand
verschijnt.
Een hartkwaal, die zich de laatste jaren steeds heviger openbaarde, was de oorzaak
van zijn dood, die voorafgegaan door een allersmartelijkst lijden, den 22 Juni 1893
hem uit zijn werkzaam leven wegrukte.
Maastricht.
A.J. FLAMENT.
(Overgenomen uit het ‘Nederl. Archivenblad’).
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Lijst van de voornaamste werken en verhandelingen van Dr. J.J. Habets.
A. Werken en bijdragen verschenen buiten de Publications etc. du
Limbourg.
In ‘Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Afdeeling Letterkunde.’ Amsterdam, J. Muller:
Over de ligging der post-statiën op de Romeinsche heerbaan van Tongeren naar
Nijmegen. 2e Reeks Dl. XI (1881).
Twee Romeinsche gedenksteenen te Horne bij Roermond (1881) 2e Reeks Dl. XI.
Over twee fragmenten van een Romeinsch opschrift, gevonden te Odiliënberg bij
Roermond. 2e Reeks Dl. XII (1882).
Over heelkundige instrumenten uit den Romeinschen tijd, onlangs te Maastricht
en omstreken gevonden. 3e Reeks Dl. I (1883).
Over Romeinsche voorwerpen in eene begraafplaats te Gronsveld gevonden en
over eene Romeinsche ara te Odiliënberg bij Roermond. 3e Reeks Dl. II. (1884).
Over de vraag of de Limburgsche mergelsteen door Plinius wordt besproken. 3e
Reeks Dl. IV. (1887).
De overblijfsels van Romeinsche gebouwen met bad- en verwarmingstoestel te
Hoensbroeck. 3e Reeks Dl. IV. (1887).
Twee voorhistorische doodenakkers in de nabijheid der stad Weert, in Limburg.
e
3 Reeks Dl. VII (1891).
Over oude (Romeinsche) mergelputten te Meerssen. 3e Reeks Dl. IX (1892).
Fragment van een Registrum beneficiorum van het land-dekenaat Hilvarenbeek
in Noord-Brabant, uit het jaar 1430. 3e Reeks Dl. III. (1886).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

34
Over de echtheid van den stichtingsbrief der abdij Thorn uit het jaar 992. 3e Reeks.
Dl. III. (1886).
In ‘Bulletin de la Société d'art et de d'histoire du diocèse de Liége.’
Note sur un Monument Romain, trouvé à Berg près de Tongres. Tome V. (1889).
In ‘Bulletin de la Commission royale d'art et d'archéologie’:
Une colonie Belgo-Romaine au Ravensbosch près de Fauquemont.
Une colonie Belgo-Romaine au Ravensbosch près de Fauquemont (2e article).
Exploration de la villa de Billich.
Une colonie Belgo-Romaine du Ravensbosch (près de Fauquemont). I. Les
substructions de Brummenkoul (Commune de Schimmert). II. Substructions du
Steenland.
Lettre à M.M. les membres du comité du Bulletin de la Commission d'art et
d'archéologie (1871). (Over Romeinsche inscripties).
Notice archéologique sur un cachet d'oculiste Romain, trouvé à Heerlen, entre
Aix-la-Chapelle et Maestricht (1867).
In ‘Bulletin du Cercle archéologique de Mons.’
Notice sur quelques marques de poterie trouvées à Meerssen près de Maestricht.
In ‘Études archéologiques, linguistiques et historiques, dediées à M. le Dr. C.
Leemans, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa nomination aux fonctions
de Directeur du Musée archéologique des Pays-Bas.’ Leide, E.J. Brill 1888. 4o p.
233:
L'historien Ammien Marcellin et la station Romaine de Coriovallum.
In ‘de Dietsche Warande’:
De ligging der vesting Harburgum. Dl. VIII, p. 68.
In ‘Nederlandsche Kunstbode, Beeldende kunst en oudheidkunde, kunstnijverheid,
onder leiding van Dr. Jan ten Brink’:
De kerken van Rotterdam en Venray. Dl. I, 193.
Opdelving van Romeinsche oudheden te Heer bij Maastricht. Dl. I, 261.
De bronzen drievoet in de villa te Backerbosch onder Heer bij Maastricht. Dl. II,
p. 57-59. Met afb.
In ‘Almanak voor het arrondissement Roermond’:
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Lijst der uitstekendste mannen die te Roermond zijn geboren of aldaar geleefd hebben.
(Jaarg. 1856).
De veldmarschalk Godfried Huyn, graaf van Geleen en Amstenrade (Jaarg. 1857).
Jan Weert (een volkslegende uit 1636). Gedrukt (Jaarg. 1858).
Het voormalig Karthuizers-klooster Bethleëm te Roermond. (Jaarg. 1858).
Het voormalig domstift van Roermond. (Jaarg. 1860).
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De inhuldiging van een Leuvenschen primus. (Gijsb. Jos. Al. van der Vrecken).
(Jaarg. 1861).
Eenige bijzonderheden vooral betrekkelijk het gewezen Annuntiatenklooster te
Venlo, letterlijk overgenomen uit een Hs.: oorspronk, begin en bouwing der
religieusen Annuntiaten van het klooster genoemd: Trans Cedron te Venlo. (Jaarg.
1862).
De voormalige abdij Kloosterraedt (Rolduc). (Jaarg. 1863).
Een inboorling van Grathem (de oudheidkundige Philip Houben). (Jaarg. 1866).
De voormalige kloosters van Roermond. (Jaarg. 1869 en 1871).
In ‘de Godsdienstvriend’ van Le Sage ten Broek, Arnhem, Josué Witz:
Het voormalig Karthuizer-klooster Bethleëm te Roermond. Dl. 83 (1858) p. 170.
Lijst der kanonikken van het voormalig domstift Roermond. Dl. 84. (1859), p.
145 en 307; Dl. 85, p. 90 en 262; Dl. 86, p. 40, 187 en 235; Dl. 87, p. 162.
De voormalige abdij Kloosterraadt (Rolduc.) (Dl. 91, p. 267).
Beknopte levensschets van den kanonik Herman Joseph Beugels. (Dl. 85, p.
283-298).
In ‘Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht’:
Was de Gorkumsche martelaar Govert van Mervel afkomstig uit Nederweert? (Jaarg.
1860).
In ‘de Amstelbode’:
Een strijdwoord over de geboorteplaats van den Gorkumschen martelaar Govert van
Mervel. (30 April 1881).
In ‘Tijdschrift voor Noordbrabandsche geschiedenis, taal- en letterkunde’ van Aug.
Sassen:
Over de rechten van het vorstelijk stift Thorn te Ginniken en over de novaaltiende
te Ypelaar. 2e Jaarg. 1884, kol. 80-84, 95-101.
In ‘de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden’
8o:
Levensbericht van Martin Joseph Jansen (levensb. 1882-1883) Leiden E.J. Brill 1883.
Levensschets van Egidius Slanghen (levensb. 1882-1883) Leiden, E.J. Brill 1883.
In ‘Werken der vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude Vaderlandsche
recht, gevestigd te Utrecht’ 8o:
Limburgsche wijsdommen, dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelijk
bank- laat- en boschrechten. (Eerste Reeks No. 12). 's Gravenhage, M. Nijhoff.
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B. Afzonderlijk verschenen:
Jan van Weert, generaal der Beijersche en Keizerlijke kavallerie; en Jan van der
Croon, gouverneur van Praag en onderkoning van Bohemen; eene bijdrage tot de
geschiedenis van den dertigjarigen oorlog. Roermond, J.J. Romen 1862 8o. Met 2
portretten.
De archiven van het kapittel der hoogadellijke Rijksabdij Thorn. Eerste deel
charters en andere bescheiden van 966 tot 1550 te 's Gravenhage, Algemeene
Landsdrukkerij, 1889. 8o.
(Het 2e onuitgegeven deel bevat de charters en bescheiden tot 1794, ook betreffende
kapellanen en beneficianten, bestuur en kerkelijke aangelegenheden der dorpen,
algemeen bestuur des lands en muntwezen).
Geschiedenis van het bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze
gewesten zijn voorafgegaan. Roermond, J.J. Romen. 3 bdn. 8o
Dl. I. 1875. Het oude bisdom Tongeren-Maastricht-Luik tot op het einde der XVIIe
eeuw. Historische schets van het aartsbisdom Keulen.
Dl. II. 1891. Het oude bisdom Roermond 1559-1801.
Dl. III. 1892. Het oude bisdom Roermond 1559-1801.
De genaderijke kapel van Onze Lieve Vrouw aan de Linden bij Thorn, beschreven
in haren oorsprong, bloei en voortgang. Tweede verbeterde en merkelijk vermeerderde
uitgave. Roermond, J.J. Romen. (1874) kl. 8o. (De eerste editie verscheen in 1869).
De studiebeurzen in Nederlandsch Limburg. Een historisch overzicht der
privaatstichtingen van onderwijs. Venlo, Wed. H.H. Uijttenbroeck 1881. 8o.
Verder verschillende artikelen in het tijdschrift ‘de Maasgouw’ (zie hiervoor)
Jaarg. 1882-1893.

C. Werken en bijdragen verschenen in de Publications du Limbourg.
Over de studie der oudheidkunde in verband met de Geschiedenis des Vaderlands.
Lezing gehouden in de algemeene vergadering van 3 Jan. 1864, I, p. 7-18.
Chronijk van Maastricht en omstreken, van 1266-1517, I, 70-93.
Geschiedkundige aanmerkingen nopens de opkomst en den voortgang der stad
Maastricht, I, 154-179; item, 225-261; II, 3-98; III, 3-40.
Nécrologie du poète Auguste Clavereau, I, 207-208.
Note sur la bulle d'or donnée à l'Eglise de St. Servais à Maestricht, par l'empereur
Charles IV, I 213.
Manuscrits ayant rapport à l'histoire du Limbourg I, 214-219; 347-352; II, 263-267.
Een woord over Antoon Haeseck als pastoor te Geul, I, 337-346.
Compte-rendu de l'ouvrage de M. Nettesheim intitulé: Geschichte der Stadt und
des Amtes Geldern, I, 352-356.
Compte-rendu d'une tragédie de Johan Carsten Hauch intitulé: Die Belagerung
Mastrichts in 1579, I, p. 367-368.
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Een woord over Wynand van Elsloo en diens wonderbare reis naar Jerusalem, II,
145-159.
Notice sur quelques découvertes d'antiquités dans le duché du Limb., II, 202-259.
Nécrologie de Adam Jean Bernard de Roye de Wichen, numismate né à Heel, II,
267-268.
Kronijkje der stad Roermond van 1781 tot 1830, II, 370-412.
Chronique Limbourgeoise de 1129 à 1397, II, 435-437.
Nécrologie de Pierre Kersten publiciste à Liége, II, 444.
Codex diplomaticus Mosae-Trajectensis, III, 41-51; V, 22-78.
Exploration d'un cimetière Belgo-romain à Bergh-Terblijt, III, 185-215.
Over den wijnbouw in Nederlandsch en Belgisch Limburg gedurende vroegere
eeuwen, III, 380-394.
Chronique du Limbourg de 1386 à 1477, III, 431-433.
Notice sur le retable en bois sculpté de Venray, qui se trouve actuellement à
Tongres, III, 443-446.
Notice sur un cemitière Belgo-Romain situé à Broekhem près de Fauquemont, IV,
12-24.
De oude grensscheiding der dorpen Meerssen, Bergh, Heer en Bemelen, IV, 25-51.
Tot de geschiedenis van Jan van der Croon, IV, 154-158.
Het vrijdorp Neeritter, als eigendom der domkerk van Luik, gevolgd door
aanteekeningen op Molenbeersel, Heel, Poll en Panheel, IV, 217-368.
Notes sur quelques objets funéraires, d'origine franque, trouvés à Heerlen, IV,
471-480.
Godfried Henschenius als medestichter der Acta Sanctorum, V, 197-250.
Bijdrage tot de geschiedenis der Heksen-processen in het land van Valkenburg,
V, 250-262.
Middeleeuwsche klokken en klok-inschriften in het tegenwoordig bisdom
Roermond, V, 313-346.
Exploration d'une villa Belgo-romaine au Rondenbosch à Houthem-St.-Gerlach,
V, 347-393.
Terres allodiales du pays de Fauquemont, V, 446-447.
Trois documents sur Wittem au sujet des prêches réformées, V, 448-452.
Compte-rendu du livre intitulé: Historia provinciae Flandro-Belgicae Societatis
Jesu, V, 452-453.
Note concernant les anciens régistres de l'état civile dans les communes du
Limbourg, V, 455-458.
Vandalisme V, 459.
Houthem-Sint-Gerlach en het adellijk klooster aldaar, VI, 3-253.
Drie Chronijkjes van Ste-Agnetenklooster te Maeseyck, VI, 383-440.
Bijdragen tot de geschiedenis van de voormalige stad Susteren en van de adelijke
vrouwen-abdij St-Salvator aldaar, VI, 441-567.
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Manuscrits à la Bibliothèque de la Haye concernant le duché de Limbourg, IV,
575-576.
Liste de ceux qui ont renié le duc de Bavière (1376), VI, 576.
Antoine Haeseck a-t-il été curé à Gouvy? VI, 578-579.
Mirage dans les airs à Sittard et à Fouron St-Pierre, VI, 579-580.
La procession de Wyck-Maestricht, dite de Cologne, VI, 580-581.
Vandalisme, VI, 582-583.
Chronijk der landen van Overmaas en der aangrenzende gewesten door een inwoner
van Beek bij Maastricht (1275-1507), VII, 3-231.
Kluizen en kluizenaars in Limburg, VII, 351-362.
Notice archéologique sur un cachet d'oculiste romain trouvé à Heerlen, VII,
363-386.
Découverte d'un autel romain à Kessel près de Ruremonde, VII, 387-397.
Twee vorstinnen uit Stevensweert, VII, 413-428.
Analectes concernant le siége de Maestricht et le séjour des Français dans le pays
d'Outre-Meuse (1672-1679), VII, 488-498.
Vandalisme, VII, 498-502.
Encore un mot concernant le monument romain de Kessel, VII, 503-506.
Démolissement de l'ancienne tour près de l'église de St-Martin à Wyck-Maestricht,
VII, 506-507.
Analectes concernant le siége de Maastricht en 1748, VII, 507-508 et 511-512.
Note biographique de M. Meyer, président du tribunal à Maestricht, VII, 508-509.
De Loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg; Opbicht, Borne,
Horne, Limbricht, Meerssenhoven, Steyn en Urmond, VIII, 4-160.
Geschiedkundige aanteekeningen over Simpelveldt (1155-1598), VIII 161-180.
De oude landrechten en andere gerechtelijke documenten van het voormalig sticht
en Rijksvorstendom Thorn, VIII, 195-297.
Exploration d'une villa Belgo-romaine au Herkenbergh à Meerssen, VIII, 379-428.
Ailbert d'Antoing, chanoine de Tournay et fondateur de l'abbaye de Rolduc, a-t-il
été architecte? VIII, 429-430.
La Messe de Bolsena et la légende de Ste-Vilgifortis, VIII, 431-432.
Livres dont l'enseignement fut permis dans les écoles du Pays d'Outre-Meuse en
1736, VIII, 433-434.
Mariage des catholiques devant les ministres protestants du pays d'Outre-Meuse,
VIII, 434-435.
Vandalisme, VIII, 435-436.
Le manoir de Spyker à Asselt, près de Ruremonde, VIII, 436-438.
Notes sur Limbricht, Steyn et Meerssenhoven, VIII, 438-440.
Notes sur Simpelveldt et Bocholtz, VIII, 440-441.
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Investiture du château et de la Seigneurie d'Obbicht en 1717, VIII, 442-443.
Les échevins de Hoensbroeck prononcent une condamnation à l'amende honorable
en chemise en 1629, VIII, 443.
Nécrologie du curé-doyen Jean-Léonard Reinartz., VIII 444.
De laatste vorstin-abdis van het Keizerlijk stift Thorn, IX, 157-180.
Over den oorsprong, de rechten en den toestand van de abdij en het vorstendom
Thorn, IX, 181-204.
Eene pelgrimsreis van Limburgsche edelen naar het heilig Land in 1450, IX,
205-216.
Memorieboek van het klooster van den H. Hieronymus te Roermond, der reguliere
Kanoniken van den H. Augustinus, IX, 311-342.
Anciens règlements sur les routes, ponts, chaussées et sentiers dans le Brabant et
le Pays d'Outre-Meuse, IX, 343-345.
Prêches d'un ministre calviniste à Sittard, Gangelt et Millen en 1609 et 1610, IX,
346-349.
La main de justice et le sabre de bois comme symboles d'une foire franche, IX,
349-350.
Notes sur quelques numismates du Limbourg, IX, 350-353.
Notes sur Jean de Pollart, chanoine d'Aix-la-Chapelle, IX, 353.
De voormalige Heerlijkheid Borgharen, eene bijdrage tot de geschiedenis van het
land Valkenburg, X, 391-549.
Le monument funèbre de Fréderic Maurice, duc de Bouillon, gouverneur de
Maestricht dans l'église de Cluny, X, 550-552.
Une ancienne peinture du ci-devant château de Fauquemont, X, 553-554.
La famille de Verdugo dans les Pays-Bas et à Ruremonde, X, 554-555.
Compte-rendu du livre intitulé: Bijdrage tot de kennis van den vroegeren
Regeeringsvorm der stad Maastricht, par L. Suringar, X, 557-560.
Compte-rendu du livre intitulé: Antiquités sacrées conservées dans les églises de
Maestricht, par Bock et Willemsen, X, 561-563.
Oud-Nederlandsche psalmen, door Dr. P.J. Cosyn, X, 563.
De Protestantsche beroerten te Maastricht in 1566 en 1567, verhaald door een
tijdgenoot, XI, 347-378.
De echtverbintenis van Maria; een Limburgsch mysteriespel, XII, 127-144.
Een vijftal stukken betrekkelijk de hervorming te Weert in 1583-1584, XII,
225-248.
Een viertal rechts-documenten uit het tegenwoordig hertogdom Limburg, XII,
387-457.
Découverte d'un monte testaccio à Bronshem, XII, 491.
Acte d'union entre plusieurs bancs de justice dans le pays d'Entre-Meuse et Rhin
en 1420, XII, 492-494.
Un remède de l'an 1639 contre la suette, XII, 500-501,
Nécrologie de Martin Pascal Hubert Strens, XII, 502-503.
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Compte-rendu du livre intitulé: Limburgsche Legenden en Sagen door H. Welters,
XII, 506-507.
Notice sur la ci-devant seigneurie de Cadier et le château de Blankenberg, XIII,
133-169.
De voormalige Heerlijkheid en vesting Stevensweert, XIII, 281-310.
Refrain politique contre le comte de Bruay, gouverneur du Limbourg, XIII,
550-552.
Notes concernant la ci-devant Seigneurie de Cadier, XIII, 553-555
Compte-rendu de l'ouvrage, intitulé: Wandelingen door Nederland met pen en
potlood, XIII, 558-559.
Compte-rendu de l'ouvrage de M. Crahay, intitulé: Les coûtumes de Maestricht,
XIII, 559-566.
Les gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre, XIV, 181-228.
Notice biographique de Godefroid Stas, conseiller à la Cour de cassation à
Bruxelles, XIV, 229-236.
Généalogie de la famille Stas, XIV, 236-243.
Oudheidkundige verzamelingen te Roermond, Venloo en Maastricht in 1848, XIV,
323-336.
Chronogrammes politiques de 1525 à 1543, XIV 456-458.
Une satyre contre Luther en vogue à Maestricht vers 1527-1531, XIV, 458-459.
Notice historique sur l'introduction de la brique comme élément d'architecture à
Maestricht et dans le sud du Limbourg, XIV, 460-462.
Nécrologie du général Mathieu Bernard Meyers, XIV, 463-465.
Compte-rendu d'un ouvrage de M. Charles Ruelens, intitulé: La légende de
St-Servais, XIV, 465-467.
De Wederdoopers te Maastricht tijdens de regeering van Keizer Karel V, XV,
3-190.
Aanteekeningen over de opkomst der hervorming te Susteren en omstreken in
1527-1545, XV, 191-236.
Uittreksels uit het journaal van den Hopman Splinter Helmich betrekkelijk het
Overkwartier van Gelderland van 1580-1587, XV, 237-288.
Notice sur la vie et les travaux de M. le chanoine Ubaghs, professeur à Louvain,
XV, 331-342.
Chanson sur le siége de Maestricht en 1632 XV, 543-552.
Explosion d'un magasin à poudre à Maestricht en 1761, XV, 553-555.
Een woord over het boek der wrake van Bernard Rothman, XV, 555-557.
Gedenk- en grafschriften in Limburg, XVI, 251-344.
Chroniek van het vrouwenklooster in de Oode, later Trans-Cedron, te Venloo,
XVI, 427-505.
Notice sur Mathieu Neven, de Maestricht, XVI, 506.
Notice sur Joseph Bovy, de Ruremonde, XVI, 507-510.
Notice sur Mgr. Pierre Vrancken, de Vroenhoven, XVI, 510.
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Notice sur Louis Charles Gallot, de Venlo, XVI, 511.
Notice sur le père Antoine Maas, de Maestricht, XVI, 512-516.
Levensbericht van Pieter Ecrevisse van Obbicht, XVI, 516-520.
Levensbericht van Jan Andries Kallen van Sittard, XVI, 521-523.
Eenige bescheiden over het klooster Ste-Elisabeth bij Heijthuijsen XVII, 58-65.
Het portret der laatste vorstin-abdis vau Thorn, XVII, 66-68.
De voormalige Heerlijkheid Nuth; eene bijdrage tot de geschiedenis van het land
van Valkenburg, XVII, 69-185.
Manuscrits de la bibliothèque des pères Franciscains à Reckheim, XVII, 358-360.
Armoiries et portraits de Henri van Veldeken, poète Limbourgeois du XIIme siècle,
XVII, 361-362.
Vandalisme, XVII, 362-363.
Simon de Beaumont, auteur de la première carte topographique publiée de la ville
de Maastricht, XVII, 363-364.
Een liedje op de abdij Binderen, bij Helmond, uit het jaar 1658, XVII, 369-372.
Notice biographique de Charles Antoine baron de Bieberstein, natif de Tongres,
XVII, 373-375.
Découverte d'antiquités dans le duché de Limbourg; l'âge de la pierre travaillée et
du bronze. Routes romaines, Antiquités romaines et franques, XVIII, 3-300.
Fondation d'une bourse d'étude à l'université de Douay par Gisbert Nybelen de
Bingelrade, XVIII, 415-417.
Note sur Henri Werpens, doyen du concile de Susteren et curé de Borne, XVIII,
417.
Notice biographique de Hubert Guillaume Blonden, natif de Gronsfeld, XVIII,
423-427.
Compte-rendu du livre intitulé: Thomas de Mahy marquis de Favras, XVIII,
427-429.
Compte-rendu d'un livre intitulé: Eupen und Umgegend, XVIII, 429.
Compte-rendu d'un livre de feu M. le Docteur Willems de Schimmert, intitulé:
Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland (Limburg), XVIII,
429.
Compte-rendu du livre, intitulé: Geschichte der ehemaligen Herrschaft Odenkirchen
von R. Wiedeman, XVIII, 429-430.
Compte-rendu du livre intitulé: Joannes Murmellius, sein Leben und seine Werke,
XVIII, 430.
Compte-rendu du livre intitulé: Papiers de Jean Remie de Chestret, pour servir à
l'histoire de la Révolution de Liége XVIII, 431-432.
Compte-rendu du livre intitulé: Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener
Patrizier-Familiën, XVIII, 432-434.
Nécrologie de Martin Joseph Jansen, de Sittard, XVIII, 435-437.
Nécrologie de Jean André Haakman, XVIII, 437-438.
Nécrologie de Fé lix Titus Courtat, natif de Maestricht, XVIII, 438-439.
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Nécrologie de Guillaume baron de Crassier, de Maestricht, XVIII, 439-440.
Nécrologie de Jean Ernest Henri Hooft van Iddekinge, natif de Maestricht, XVIII,
440-441.
Nécrologie de Joseph Fréderic Nettesheim, XVIII, 441-442.
Nécrologie de François Vincent Henry Antoine de Stuers, natif de Ruremonde,
XVIII, 442-445.
De legende, het leven en de wonderwerken van den H. Servatius, bisschop van
Maastricht, XIX, 3-84.
Costumen der vrije heerlijkheid Wittem, XIX, 144-178.
Lettres de Sophie de la Marck, née de Baexem, XIX, 178-208).
Fragment généalogique de la noble famille Van der Marck, XIX, 209-214.
Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans, XIX, 230-249.
Deux lettres de feu M. le curé Stiels au sujet du sort qu'ont eu les archives et le
trésor de St.-Servais à Maestricht, après la suppression du chapitre, XIX, 463-468.
Lettre d'indulgence, accordée en l'an du jubilé universel de 1300 à l'église de
Neukerk près Venlo, XIX, 468-470.
Sur un temple payen ayant existé jadis à Maestricht, XIX, 471-473.
Levensbericht van Egidius Slanghen, XX, 484-490.
Notice sur Joseph Lebens, XX, 490-491.
Notice sur Oscar comte d'Ansembourg, XX, 491-492.
Notice sur François Emile Lebens, XX, 492-493.
Levensbericht van Herman Eversen, XX, 493-496.
Levensbericht van Petrus Van de Loo, XX, 496-500.
Levensbericht van Theodorus Schaepkens, XX, 500-503.
De Leenen van Valkenburg, t. XXI, 156-440.
Jacques Vrancken, La legende de St. Servais, XXI, 442.
J. Jongeneel, Le dialecte de Heerlen, Essai sur l'idiomatique dans le sud du
Limbourg, XXI, 442.
M.M.L. Rutten, Essai d'une histoire de la patrie, XXI, 443.
Poèsies diverses éditées par quelques membres de la Societé Momus à Maestricht,
XXI, 444.
Joseph Daris, Histoire de la principauté et du diocèse de Liège au XVIme siècle,
XXI, 445.
Emeute des troupes de la garnison de Bois-le-Duc et de Maestricht, XXI, 446.
Notice biographique de l'ingéneur François Alexandre Cavenne, XXI, 450.
De Leenen van Valkenburg, vervolg van XXI, XXII, pag. 3.
Monument sépulcral du chanoine de Baest à l'église de St. Servais à Maestricht,
avec un planche. XXII, 395-397.
Bouclier Romain, trouvé à Blerick, XXII, 539.
Pièce commémorative, trouvée dans les fondations du ci-devant couvent des frères
Prêcheurs à Maestricht, XXII, 539.
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Donation d'une rente viagère à Anne de Mirbach par son neveu Louis de Mirbach
en 1574, XXII, 543.
Sauf-conduit donné en 1551 par Georges d'Elteren à Gilles de Linchout pour le
Pays de Looz, XXII, 543.
La commune de Wessem désire rester unie à la terre de Weert, 14 Nov. 1795,
XXII, 544.
Notice sur Herman Jaminé, architecte à Hasselt, XXII, 545.
Notice sur curé Ferdinand Postmans de Saint Trond, XXII, 546.
Historische beschrijving der kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, XXIII, 325.
De Legende van het wonderbaar kruis van Riempst, XXIII, 346.
Alexander Gordon, president der rechtbank te Maastricht, XXIII, 447.
Michiel Smiets, Littérateur, XXIII, 453.
Mr. Ernest De Limpens, XXIII, 456.
Ambtelijke brieven en andere bescheiden over de bokkenrijders in het Staatsch
land van Overmaas 1775-1782, XXIV, 208.
Projet d'une carte géographique du diocèse de Ruremonde en 1780, XXIV, 477.
Cessation du simultaneum dans la province de Limbourg 1835, XXIV, 482.
Notice biographique de Henry Welters, curé de Spaubeek, XXIV, 488.
Notice biographique de Pierre Gérard Peeters, curé de Wynandsrade, XXIV, 489.
Notice biographique du général-major Pel, XXIV, 490.
Notice biographique du chanoine Pierre Schryen, ci-devant directeur du Séminaire
de Rolduc, XXIV, 491.
Beknopte Geschiedenis der Proostdij van Meerssen, XXV, 1.
Eenige bizonderheden omtrent Paulus Chimarrheus, pastoor te Sittard, XXV, 355.
Chroniek der stad Weert, van 1784 tot 1802, geschreven door den ooggetuige
Lambertus Goofers, XXV, 365.
Gevangeneming van Pierre Jean Joseph Bernard Stuers, Raad en Momboir in het
Souvereine hof van Gelderland door de Weertenaren in 1789, XXV, 411.
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Ordonnantie der hoofdbank Vleijtingen, XXVII, 369.
De landrechten der vrije Rijksbaronie Petershem in Lanaken, XXVII, 392
De fransche emigranten te Maastricht, op het einde der vorige eeuw, XXVIII, 134.
Les Musées Episcopaux de la Néerlande, XXVIII, 405.
Notes biographiques sur quelques Pères Franciscains du ci-devant couvent de
Slavante, XXVIII, 405.
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Dunckel, mit Fortsetzung bis 1891 von A.B. Pothast, Sittard chez Tholen 1891. In
8o de 132 pages, par Jos. Habets, XXVIII, 409.
Jacobus Kritzraed, par Jos. Habets, XXVIII, 410.
Louis Roersch, recteur de l'université, XXVIII, 424.
Bijzonderheden over de opheffing der Jesuïtenorde te Roermond door Arnold
Leonard van Daell, XXIX, 65.
Twee historische beschrijvingen der parochiekerk van St. Matthias te Maastricht,
XXIX, 375-447.
Titi Livii ab urbe condita libri XXIV-XXVI. Met aanmerkingen en opmerkingen
over taal en stijl van T. Livius voorzien door Dr. J.M.A. van Oppen, rector van het
Gymnasium te Maastricht. XXIX, 460.
Traduction inconnue d'un livre de Lindanus, évêque de Ruremonde, XXIX, 461.
Nécrologie de Adrien Maurissen, XXIX, 463-466.
Nécrologie de Hubert Joachim Brouwers, XXIX, 466.
Nécrologie de Emile de Stuers, XXIX, 467.
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Levensbericht van Mr. Jacob Dirks.
Twee vrienden, een tijdgenoot, grijs geworden in den dienst der wetenschap, een
stadgenoot, die met open oog en een hart vol sympathie den vriend zijns vaders in
handel en wandel gedurende eene halve eeuw gadesloeg, Dr. J.C.G. Boot en Hugo
Suringar gaven uitvoerige levensberichten van den geëerden en bevrienden man,
over wiens leven ik enkele woorden aan de leden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde wensch mede te deelen.
Jacob Dirks werd den 19den Juni 1811 te Leeuwarden geboren. Zijne ouders waren
van goede familie. Zijn vader Nolle J. Dirks, den 8sten April 1863 te Leeuwarden
overleden, was tot 1818 handelaar op Engeland, later olieslager en steenbakker op
het Zuidvliet, lid van den Raad, weesen kerkvoogd. Zijne moeder Atje J. de Haan,
overleden den 13den September 1847, was de dochter van Jacob de Haan, overleden
den 30sten September 1819, insgelijks lid van den Raad en voogd van het St. Antony
Gasthuis.
Jacobs kindervoetjes stapten in de schooltjes van juffrouw Wigmans en juffrouw
Zijlstra tot in 1817, toen de lagere school van Pieter Burggraaff hem onder hare
leerlingen telde; dit was een knap onderwijzer, meermalen bekroond. In de laatste
jaren tot 1822 ging hij ter avondschole om het
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Italiaansch boekhouden te leeren bij H.W. Wester. Goed of, zooals D. zelf zegt,
uitstekend Fransch leerde hij van 1822 tot 1826 bij Jean Paul Trautmann van Genève.
Toen ontsloot de Latijnsche school voor den 15jarige hare deuren en genoot hij het
degelijk onderwijs van zijn neef Dirks Ankringa, van Cornelis Slothouwer en vooral
van den oud-rector Alexander J. Bake.
Wel ter tale kwam hij aan het Franeker Atheneum, waar hij in de veelbewogen
jaren van 1830 en 31 het onderwijs genoot van de hoogleeraren J.A.C. Rovers en F.
de Greven.
Het eenige kind in huis mocht niet mede uittrekken tegen de Belgen, toen de 18
Franeker studenten blijmoedig Friesland verlieten.
In 1832 deed hij Propaedeutisch als student te Leiden met den eersten graad. Het
volgende jaar, in 1833, zijn Candidaats in de Rechten, en hij promoveerde cum laude
publiek den 25sten Juni 1835, met eene dissertatie ‘de Judiciis Vemicis’; vooral het
laatste gedeelte dezer studie stelde hij samen onder den invloed van Thorbecke.
Als student profiteerde hij, zooals velen, weinig van de colleges, maar veel van
den omgang zijner knappe tijdgenooten in zijn club Studiis Sacrum, een exquis
partijtje, Donker Curtius, F.W.A. Beelaerts van Blokland, J.G.H. van Tets, N. Olivier,
C.H.B. Boot, J.M. van Beyns, P.A. de Lange, Jacques Hogendorp e tutti quanti.
Zulk een gezelschap bleef zijn vriendenband, en geen wonder, dat de degelijke
student, al studeerde hij niet op de collegebanken, toch zijn weg heeft gevonden. Hij
woonde destijds op de Breêstraat bij Obelt over de Studentensociëteit.
Zijne oefeningen in het Studentengezelschap ‘Mutua
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Utilitas’ te Franeker wijzen op zijne voorliefde voor het dichterlijke: zijne twaalf
oratiën loopen over het tooneel, Tasso, de Medicis, Petrarca, Richard I, Ossian, Scott
enz.
In 1835 vestigde Mr. J. Dirks zich als advocaat te Leeuwarden, zijne dissertatie
over ‘ het Veemgericht’, gaf echter de richting aan, die hij met voorliefde zou volgen.
Den 26sten October 1836 trad hij in 't huwelijk met Minschje Bolman, geboren den
1sten Juni 1818, die tot den 22sten April 1886 zijn levenslot deelde. In April van
hetzelfde jaar was hij tot lid van het Friesch Genootschap benoemd, waarvan hij
meer en meer de steun en de kracht werd. Het is hem gelukt het Friesch Genootschap,
met medewerking van vele voortreffelijke mannen, tot een wetenschappelijk centrum
in Friesland te vormen, nadat het Franeker Atheneum was opgeheven. Met beleid
werden de uitgaven der werken bestuurd en de gelden beheerd, een museum werd
aan het Genootschap verbonden, en later vereenigd met de provinciale verzameling.
Eene tentoonstelling kwam tot stand en werd de aanleiding tot den aankoop van
een eigen gebouw. Thans, na Dirks' dood, bezit het genootschap eene keurige
oudheidkundige verzameling van voorwerpen, munten en schilderijen en eene
uitgebreide bibliotheek; dat alles moge niet zijn samengebracht door Dirks, maar
dan toch onder zijn beheer en zijn voorzitterschap.
Hij zelf had eene verzameling van penningen en boeken, die zich steeds uitbreidde,
en na zijn dood vermaakte hij al die schatten aan het Museum van het Friesch
Genootschap.
Zoo was hij 50 jaren bezig, niet alleen in de practijk om den bloei van zijn gezin,
van de stad zijner inwoning, en van de provincie te bevorderen, maar ook in weten-
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schappelijke studiën, die veel bijval vonden, en hem het lidmaatschap van vele
vaderlandsche en buitenlandsche genootschappen bezorgden.
Een van de oorzaken, die Dirks tot een gezelligen, kundigen, interessanten man
maakten, was zijn reislust; hij bewoog zich gemakkelijk in het buitenland, zag
belangrijke zaken en maakte kennis met vele personen van beteekenis. Hij reisde in
1837 door de Hollandsche provinciën naar Xanten en Kleef, in 1840 langs den Rijn,
in 1850 naar Wezel, en later naar Aken, Zwitserland, Pyrmont, Thuringen en de
Vogezen.
Hij was in 1871 in Italië, in 1872 in Bern, in 1875 in het Noorden. De laatste reis,
en die naar Italië deed hij in gezelschap van zijn vriend en tijdgenoot Dr. J.C.G. Boot.
Hij reisde gaarne met zijne kinderen en kleinkinderen.
In 1863 was zijne eenige dochter, Atje Jacoba Frederika, gehuwd met Dr. S.A.
van der Chijs, die in 1864, den 9den October, hem eene kleindochter schonk, Helena
Catherina en in 1865, den 6den September, eene tweede, Meintje Jacoba, in 1869 eene
derde, Adriana Maria, in 1873 eene vierde, Jacoba Atje Frederika; het was hem steeds
een lust over zijne kleinkinderen en hun ouders te spreken en ook grootmoeder mocht
gaarne de deugden van haar petekind verkondigen. Groot was de treurigheid toen
hunne moeder den 9den Januari 1884 overleed.
Het was een genot bij de familie Dirks te zijn: niet alleen wisten de gulle gastvrouw
en gastheer ons te boeien, steeds zag men er om zich heen personen waarin men
belangstelde, of die het belangrijke van de conversatie verhoogden.
Men vergaderde en trok uit, deed een tocht naar een pas opgegraven terp, of zat
in den Frieschgenootschaps-
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kring op de sociëteit over Frieslands verleden te spreken.
De tentoonstelling in 1877 zou al het grootsche van Frieslands verleden openbaren,
zij was finantieel en wetenschappelijk een triomf voor Dirks. Welke schatten waren
in het paleis der voormalige stadhouders tentoongesteld!
Hoe fijn gevoeld waren de Hindelooper kamers en de senaatskamer van Franeker
gemeubeld!
Een roep ging door het land en het was ten volle verdiend. Het was een fraai
museum en goed geordende fraaie musea waren destijds in ons land hoogst zeldzaam.
Dirks werd met het commandeurskruis der Eikenkroon door Z.M. den Koning
begiftigd. Niet dat hij alleen dit alles tot stand had gebracht, verre van daar; maar hij
was de leidende invloedrijke persoonlijkheid, hij bleef dat nog langen tijd daarna,
zoodat zijne vrienden in 1886 toen hij 50 jaren lid van het Friesch Genootschap was
geweest, hem vereerden met een medaille in goud, als herinneringsgeschenk van
verdienste.
Toch was Mr. Dirks alreeds Ridder van den Nederlandschen Leeuw toen hij het
Commandeurskruis ontving.
Was hij van 1835 tot 1846 advocaat te Leeuwarden en zette hij in dien tijd zijne
historische onderzoekingen voort, de banden aan de academie geknoopt, deden hem
naar wijderen werkkring uitzien. Toen Thorbecke in 1848 regeerde, na de herziening
der Grondwet, aanvaardde Dirks het lidmaatschap der Tweede Kamer voor Franeker,
hij zat tot 1850 en werd in dat jaar door Leeuwarden gekozen. Tot 1866 was hij
vertegenwoordiger, en voor een groot gedeelte van het jaar te 's-Hage woonachtig.
Hij was tehuis in die omgeving, en het deed hem leed, dat zijn mandaat niet
vernieuwd werd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

50
Vriend van Thorbecke, met wien hij zijne dissertatie had bewerkt, deed hij meermalen
zich gelden. Van verschillende voorstellen had hij voldoening, zijne redevoeringen
maakten dikwerf indruk, en zijne werkzaamheid in de commissiën getuigde van ijver
en kennis.
In 1855 had hij de gelegenheid de letterkundige afdeeling van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen in het leven te helpen roepen, hij beroemde zich er
op dat hij den stoot gegeven had aan het Koninklijk Besluit van Februari 1855.
Spoedig, in 1856, werd hij tot lid verkozen, met Opzoomer, Scholten en Sloet van
de Beele.
Reeds toen had hij twee prijsvragen beantwoord, eene in 1846 met goud bekroond.
‘ Over den koophandel der Friezen’, en eene in 1848 over ‘ De heidens in Nederland’
welke den zilveren prijs behaalde. Zeker waren het deze geschriften die hem den
naam van geleerde deden verwerven.
Gedurende zijn politiek leven was hij werkzaam in de Staatscommissie betreffende
de zaken der Maatschappij van Weldadigheid. Vooral zijn arbeid in die commissie
werd op hoogen prijs gesteld en door Zijne Majesteit beloond met de orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Hoe jammer het voor den ijverigen man was, zijne Haagsche reizen en vrienden
te moeten opgeven, Dirks zou in zijne geboorteplaats ruimschoots de gelegenheid
hebben voldoening voor zijn werklust te vinden, als geleerde in het Friesch
Genootschap, en als burger in den Gemeenteraad, waarvan hij, in 1869 benoemd,
tot aan zijn dood lid bleef.
Hij was een voorstander van gematigden vooruitgang; wie hij was bleek uit de
zilveren medaille van bijzondere verdiensten, hem op zijn 80sten verjaardag door
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den Burgemeester namens den Raad met bijbehoorende oorkonde aangeboden, en
uit de toespraak van dezen aan den Raad bij zijn overlijden. Twee dagen voor zijn
dood woonde hij de vergadering nog bij, hij verzuimde dan ook nimmer.
Bij zoovele bemoeiingen in Kamer en Raad zou men meenen, dat er geen tijd voor
andere werkzaamheden overschoot; toch leefde er in Dirks een krachtig streven naar
studie. De studie-uren werden uitgespaard.
Zijne neiging tot geschiedkundige nasporingen werd geprikkeld door zijn
lidmaatschap van het Friesch Genootschap.
Als advocaat te Leeuwarden bewerkte hij voor ‘De Vrije Fries’ ‘Noord-Nederland
en de kruistochten’, geen eigenlijk geschiedkundig werk, meer eene vertaling der
overgeleverde plaatsen van Latijnsche kroniekschrijvers. Trouwens een uitgebreid
historisch werk liet Dirks niet na; wel eene reeks korte bijdragen, waarbij somtijds
ontdekkingen van vroeger op aangename wijze werden ter sprake gebracht.
Het zijn de Friezen die in bovengenoemd werk op den voorgrond treden en ons
als in eene nieuwe kroniek worden voorgesteld, doch critiek over de bronnen wordt
niet uitgeoefend. Op het laatst van zijn leven kwam hij hierop nog eens terug, naar
aanleiding van de Fibulae, doek- of mantelspelden, van Moorsche of Arabische
munten gemaakt, en in de Friesche landen gevonden. In ‘ De Vrije Fries’ 1883
herinnert hij aan den kruistocht der Friezen in 1217 (ik hoorde deze bijdrage ook van
hem in de vergadering der Koninklijke Academie). Deze munten nu zijn voorzien
van in dun goudblik vervaardigde kruisen, en behooren aan de Almohaden-dynastie,
die van 1121-1269 in Spanje en Afrika
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heerschte. De door Dirks beschreven munten zijn met een groot aantal te
vermeerderen, ik beschreef er ook nog twee in mijne ‘ Nederlandsche Oudheden’,
later ontdekte ik de afgietsels van eene menigte andere.
Zeer vernuftig bracht Dr. C.L. Grotefend het raadsel hoe in de Friesche landen
gouden munten van de Saracenen konden gevonden worden tot oplossing. Hij wijst
op den buit door de Friezen gemaakt in den kruistocht van 1217. Na dien tocht zijn
de meeste munten uit dien schat, om ze te wijden, van het christelijke kruis voorzien
en tot doekspelden of draagteekens gebezigd. Deze laatste studie die meer dan veertig
jaar na de eerste kwam, bewijst hoe de schrijver in zijn onderwerp bleef belangstellen.
In 1861 schreef hij in de ‘Revue de Numismatique belge’ zijn Souvenirs
numismatiques des Croisades, evenals dat in de ‘Vrije Fries’ eene omwerking van
Grotefend. Destijds wees ik hem op bovenvermelde stukken die vermoedelijk in het
Kabinet van Den Haag bewaard werden, doch hij nam daarvan geen aanteekening.
Ook zegt hij er niets van in het laatste stuk over dezelfde vraag in de ‘Revue de
Numismatique’ van 1887, naar aanleiding van eene dergelijke munt te Stavoren in
1884 gevonden.
Eene prijsvraag, door het Utrechtsch genootschap uitgeschreven, deed hem weder
zijne krachten inspannen omtrent een ander vraagstuk ‘ de koophandel der Friezen
voor Karel den Grooten’. Het gaat als het ware aan het vorige onderwerp vooraf.
Veel leerzaams is in dit boek vervat, zeker veel wat achterwege had kunnen blijven,
en dat het boek den schijn geeft van een oudheidkundig repertorium; meer had kunnen
geleverd worden over de oude wegen volgens de kaarten en vondsten, doch met dat
al blijft het een goed boek. Den
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tegenwoordigen student, die het vraagstuk behandelt, zal men wel niet behoeven te
wijzen op ‘ Friesland en de Friezen’ van Hooft van Iddekinge, ter nadere toelichting.
Behalve bovengenoemde werken schreef Dirks nog een derde, ook eene prijsvraag
van het Utrechtsch Genootschap van 1848 en 1850: ‘ Geschiedkundige
onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke
Nederlanden’, een met zeer kleine letter gedrukt boek, bevattende een groot aantal
onbekende bijzonderheden uit onuitgegeven charters. Dirks schrijft in zijne inleiding:
‘het werk werd met zilver bekroond, het genootschap heeft geoordeeld dat aan de
historische vereischten niet genoegzaam voldaan was, en dat alsnog de bouwmeester
ontbrak die uit de verzamelde bouwstoffen het gebouw zou doen oprijzen. Gaarne
hadden wij ook deze taak op ons genomen en onze verhandeling eene nieuwe
bewerking doen ondergaan; maar wij zagen ons tot een gewichtigen nieuwen
werkkring geroepen, die ons verhinderde zulks ten uitvoer te brengen’.
Hij was lid der Staten-Generaal geworden en kon de omwerking niet tot stand
brengen.
Later leverde hij aanvullingen in Nijhoff's Bijdragen deel X en in ‘ de Navorscher’
deel VII.
Dirks zelf keurde dit boek het beste deel van zijnen wetenschappelijken arbeid.
De kruistochten en de handel der Friezen brachten hem tot de numismatiek; het waren
bouwstoffen, die hij verzamelde en in verschillende tijdschriften publiceerde, geen
jaar ging voorbij of zij verschenen. Zoo schreef hij in commissie met Leemans, van
Lennep en van den Bergh het Supplement op Mr. G. van Loon's ‘ Ned.
Historiepenningen’. Zoo zijn penningkundig repertorium in 4 deelen, 6000 penningen
bevat-
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tende, in 1875 de Noord-Nederlandsche gildepenningen en eindelijk zijn penningwerk
over de jaren 1813 tot 1863, dat in 1889 het licht zag. Allerlei historische bijdragen
bevatten deze belangrijke boeken ofschoon ook hiervan geldt, dat zij alleen als
geschiedkundige bouwstoffen waarde hebben. Aan het woord gildepenning wordt
zulk eene uitbreiding gegeven, dat in dit boek ook Buurt- en Brandspuitpenningen
konden worden opgenomen.
Deze beide laatste werken zijn door Teylers genootschap met goud bekroond.
Geen muntvondst tijdens zijn leven in Nederland gedaan, of zij werd door Dirks
goed en met kennis van zaken beschreven. Eerst verschenen korte berichten, later
uitvoeriger combinatiën, bij voorbeeld over ‘les Angelsaxons et leurs petits deniers
dits sceattas’ in 1870 naar aanleiding van vier vondsten van kleine zilvere munten.
Hooft van Iddekinge hield deze deniers voor friesche munt. Over hetzelfde onderwerp
handelde hij ook in de Koninklijke Academie van Wetenschappen 2e reeks, deel I.
Dirks werkte veel, schreef veel, en dikwerf zeer goed; zijn bezig leven als
staatsburger en later als dienaar der gemeentebelangen in den raad, deden hem
tevreden genieten van het leven. Hij maakte dat nog belangrijker door zijne historische
studiën en penningkundige onderzoekingen. In zulk een druk leven kan men geen
doorwerkt historieboek schrijven; hij liet dikke boeken na, onmisbaar voor den
Nederlandschen historieschrijver en oudheidkundige, maar geen historiewerken.
Wat hij zelf schreef in zijne inleiding op zijn werk over de heidens is de karaktertrek
van geheel zijn arbeid. Niettemin loven wij hem in alles wat hij gaf en wij mogen
meer
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dan tevreden zijn. Wij achten zijn ridderorden niet misplaatst, zijn gouden medailles
niet onverdiend verworven.
De eerlijke trouwe burger, de ijverige navorscher en verzamelaar op het gebied
der oudheidkunde, zal niet vergeten worden, evenmin als de hartelijke vriend.
L e i d e n , 18 Febr. 1894.
W. PLEYTE.
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Lijst der geschriften van Mr. J. Dirks. Samengesteld door Dr. P.A.A.
Boeser.
1835

Dissertatio histor.-jurid. inaug. de judiciis
Vemicis. Amst. 1835.

1840-1869

Beschrijving van Nederl.
historiepenningen, ten vervolge op: ‘G.
van Loon, Beschrijving der
Nederlandsche historiepenningen etc.’,
door J. Dirks, L. Ph. C.v.d. Bergh, C.
Leemans en J.v. Lennep. Uitgeg. door de
2e Kl. v.h. Kon. Ned. Instituut (en de
Kon. Academie van Wetenschappen)
Amst. 1840-1869.

1842

Noord-Nederland en de Kruistogten. De
Vrije Fries II, 135.

1844

Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde
van Friesland. I. Munten van Staveren en
Dokkum uit de elfde eeuw. II. Munten
van Leeuwarden, Sneek en Bolsward uit
de vijftiende eeuw. Vr. Fries III, 21-66.

1844

Iets over de verschillende uitgaven der
Frisia van Martinus Hamconius. Vr. Fries
III, 315-323.

1844

De graftombe van Viglius ab Aytta in de
St. Bavokerk te Gent en zijne betrekking
tot deze kerk. Vr. Fries III, 411.

1844

Brieven over Friesland van Georg
Niebuhr. Prov. Friesche Cour. 1844.

1846

Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde
van Friesland. III. Nog iets over de
munten van Staveren en Dockum uit de
elfde eeuw. IV. Munten van Leeuwarden,
Bolsward, Franeker en Sneek uit de
vijftiende eeuw. V. Penningen ter eere
van Hidde Sybrens in 1581 en 1584
vervaardigd. VI. Legpenningen van
Bucho Aytta van Zwichem. Vr. Fries IV,
34. - VII. Twee gouden muntjes
(tiers-de-sol) te Duurstede in de zevende,
of het begin der achtste eeuw geslagen.
VIII. Munt onder Koenraad den tweeden,
den Saliër, in Friesland tusschen de jaren
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Bruno, den derden graaf van Brunswijk,
Stave-
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ren, Ooster- en Westergoo, Islegoo, enz.
tusschen de jaren 1039 en 1047 geslagen.
X. Munten van Egbert den tweeden,
Markgraaf van Thüringen, Graaf van
Meissen, Staveren, Ooster- en Westergoo
en Islegoo tusschen de jaren 1068 en
1090 geslagen. XI. Munten van
Leeuwarden, Sneek en Bolsward uit de
vijftiende eeuw. XII, Gedenkpenning ter
eere van Igram van Achelen, als
voorzitter van het Hof van Friesland in
1574 geslagen. Vr. Fries IV, 321.
1846

Geschiedkundig Overzigt van den
koophandel der Friezen van de vroegste
tijden tot aan den dood van Karel den
Groote enz. Uitgegeven door het Prov.
Utrechtsch Genootsch. van Kunsten en
Wetenschappen, Utrecht.
Zie over dit werk: Nijhoff's. Bijdragen
voor Vaderl. Geschiedenis en
Oudheidkunde. V, 109.

1846

Sprokkels, Friesche Volksalmanak. I.
Wybrand Michiels te Beetgum 1616: blz.
107. II. Sybrandus Vomelius te Franeker
1613: blz. 123. III. Lampe's Balsem
Golead's: blz. 126. IV. Schimplijkzang
op Pieter Paulus. 1796: blz. 127. V. Jan
Sikkes te Ternaard 1734: blz. 129. VI.
Grafschrift van Focke van Eysenga te
Hamburg: blz. 132.

1849

Iets over de beoefening der Dichtkunst
bij de oude Friezen. Friesche Volksalm.
1849, 38.

1850

De Togten der Friezen onder Karel den
Grooten tegen de Wilten en Avaren in de
jaren 789 en 791. Vr. Fries V, 29.

1850

De Friezen voor Aken in 1248 Vr. Fries
V, 53.

1850

Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde
van Friesland. XIII. Twee zilveren
munten van Sneek en Franeker uit de
vijftiende eeuw. XIV. Munten van
Albrecht, Hertog van Saksen, als
Bewindvoerder (Gubernator) van
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Friesland 1498-500. XV. Munt van
George en Hendrik, Hertogen van Saksen,
als Bewindvoerders (Gubernatores) in
Friesland. 1500-1504. XVI. Munten van
George, Hertog van Saksen, als
Bewindvoerder (Gubernator) in Friesland
1504-1515. Vr. Fries V, 171.
1850

Geschiedkundige onderzoekingen
aangaande het verblijf der Heidens of
Egyptiërs in de noordelijke Nederlanden.
Uitgeg. door het Prov. Utr. Genootschap
v. Kunsten en Wetenschappen. Utrecht.

1851

Monnaies des Pays-Bas du XIe siècle.
1851. Contient: Denier d'Otton III
(983-1002), frappé à Maestricht. (S.
Servatius).

1852

Aankondiging van: ‘P.O. van der Chijs,
De Munten der voormalige
hertogdommen Braband en Limburg enz.’
Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk.
VIII. Aankondigingen 101.

1852

Considérations sur la numismatique du
moyen-âge. Rev. Num. Belge en 1852,
424.

1853

Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde
van Friesland. XVII. Munten van Bruno
III, Egbert I, en Egbert II 1038-1090.
XVIII. Friesche stedelijke munten uit de
vijftiende eeuw. XIX.
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Munten van de hertogen van Saksen, als
bewindvoerders (gubernatores) in
Friesland. XX. Toevoegsels en
verbeteringen op Bijdragen I-XII. Vr.
Fries VI, 1.
1853

Wat blijft er nog te verrigten over voor
het Friesch Genootsch. van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde. Vr. Fries, VI.
164.

1853

Aanteekeningen van Z.C. von Uffenbach,
gedurende zijn verblijf in Friesland in
1710. Vr. Fries VI, 305.

1854

Aankondiging van: ‘P.O. van der Chijs,
De munten der voormalige Graven en
Hertogen van Gelderland enz. Id., De
munten der voormalige Heeren en Steden
van Gelderland enz. Bijdr. voor Vaderl.
Gesch. en Oudheidk. IX.
Aankondigingen, 60.

1855

Enquete in Friesland, in Jan. 1564,
gehouden over het placaat van Koning
Philips II, van den 31 Oct. 1563, op de
scheepstoerusting, de zeeregten en
assuranties. Tijdschr. voor
Staathuishoudk. XII, 203-212.

1855

Twee vergeten merkwaardige voorvallen
te Bolsward in 1618 en 1681.
Medegedeeld in de vergadering van het
Friesch Genootschap 12 Juli 1855.
Nieuwe Friesche Volksalmanak 1856,
14.

1856

Severinus Feyta, of Leuven in 1542 door
Maarten van Rossem berend. Vr. Fries
VII, 297.

1856

Nieuwe Bouwstoffen voor de
geschiedenis van het verblijf der Heidens
of Egyptiërs in Nederland. Bijdr. voor
Gesch. en Oudheidk. X, 271.

1856

Aankondiging van: ‘P.O. van der Chijs,
De Munten der voormalige Heeren en
Steden van Overijssel enz.’ Bijdr. voor
Gesch. en Oudheidk. X, Aankondigingen.
44.
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1857

Een reisje van Leeuwarden naar Wesel,
Kleef enz. en terug, in 1770 door vier
Leeuwarders gedaan; bij uittreksel, met
eenige aanteekeningen uit het Hs.
Dagverhaal van Robertus Distelbloem.
N. Friesche Volksalm. 1857, 1.

1858

Monnaies anciennes trouvées en Frise.
Rev. Num. Belge 1858. II, 3e Serie, 8.

1859

Lettre d.M. Chalon sur un jeton du
Commencement du XVIe siècle. Rev.
Num. Belge III, 3e Série, 388.

1859

Beschouwingen naar aanleiding van het
werk getiteld: ‘P.O. van der Chijs, De
munten van Friesland, Groningen en
Drenthe’. Vr. Fries. VIII, 294.

1859

Losse stukken betrekkelijk Friesland uit
de nalatenschap van wijlen J. van
Leeuwen. Vr. Fries VIII, 323 en 336.

1859

Deux cents méreaux des corporations de
métiers des Pays-Bas. Rev. Num. Belge
en 1859, 73.

1859

Monnaies anciennes trouvées en Frise.
Rev. Num. Belge en 1859, 362.

1859

Jetons de présence aux funérailles etc.
des quartiers de la Haye. Rev. Num.
Belge 1859, 492.

1859

Nieuwe Bijdragen tot de Penningkunde
van Friesland. Vr. Fries VIII, 139.
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1860

Eene reis van Leeuwarden naar Londen
en terug in het jaar 1661. Friesche
Volksalm. 1860, 106.

1860

Levensberigt van Mr. Ulbe Arend
Evertsz. Maatsch. der Ned. Letterk. 1860,
410.

1861

Nécrologie P.C.G. Guyot - C.A. Rethaan
Macaré. Rev. Num. Belge 1861, 214-224.

1861

Souvenirs numismatiques des croisades.
Revue Num. Belge 1861, 242.

1862

Foppe Foppeszoon en zijne aanmerkelike
voyagie na de Oostzee in den jare 1676.
N. Friesche Volksalm. 1862, 113.

1862

Redevoering over hetgeen het Friesch
genootschap … tot hiertoe verrigt heeft.
Workum 1862.

1863

Monnaies Anciennes trouvées en Frise.
Rev. Num. Belge en 1863, 393.

1863

Quelques mots sur des monnaies du XIe
Siècle des Pays-Bas. Rev. Num. Belge
1863, 414.

1864

Friesland vóór 55 jaren. N. Friesche
Volksalm. 1864, 33.

1865

Voorlezing over de brieven door Jochem
Hoppers aan Wigle Aytta in 1554-1561
geschreven door Mr. H.W. Tydeman. Vr.
Fries X, 152.

1865

Brokstukken uit mijn Dagboek, (Een
avond aan den Giessbach. - De
Friesche-Zweedsche Sage in het
Ober-Hasli-thal. - Een morgen op den
Brünig. Vr. Fries X, 439.

1865

Médaillon et monnaies anciennes en or
trouvées en Frise. Rev. Num. Belge 1865,
443.

1865

Médaille ou plaque d'Elisabeth ou
Isabelle-Claire-Eugénie, infante d'
Espagne (1621) Rev. Num. Belge 1865,
446.
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1865

Levensberigt van Mr. Schelte Baron van
Heemstra, Maatsch. der Ned. Letterk.
1865, 180.

1866

Essai d'une monographie des médailles
et méreaux des corporations armées des
Pays-Bas. (1550-1800) Rev. Num. Belge
1866 103.
Supplément. Rev. Num. Belge 1866, 287.
Second supplément. Rev. Num. Belge
1867, 143.

1866

Trésor de Wieuwerd. Rev. Num. Belge
1866, 544.

1867

Une double énigme (plaque et médaille
frisonne. Rev. Num. Belge 1867, 103.

1867

Trésor de Wieuwerd. Rev. Num. Belge
1867, 149.

1867

Een Friesch Bruno-muntje ten onregte
toegeschreven aan de heeren van Kuinre
en aan Mewekinus, heer van Ruinen. Rev.
Num. Belge 1867, 132.

1867

Plombs de présence des arquebusiers de
Gand. Rev. Num. Belge 1867, 456.

1867

Jeton de Charles van Laethem (avec Laet)
Rev. Num. Belge 1867, 457.

1868

Hoe een Fries in het jaar 1564 om de
hand van Koningin Elisabeth van
Engeland vrijt. Vr. Fries XI, 239.

1868

Het Bieroproer te Leeuwarden in het jaar
1487 in zijne oorzaken en gevolgen. Vr.
Fries XI, 349.
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1868

Een Noord-Friesche schoolmeester,
levensschets van Christiaan Peter Hansen
van het eiland Sylt. Vr. Fries XI, 379.

1868

Les trente-huit jetons inédits de la liste
van Mieris - le Petit. Rev. Num. Belge
1868, 60.

1868

Deux dépôts de monnaies découverts en
Frise Rev. Num. Belge 1868, 321.

1869

La trouvaille de Pingjum. Rev. Num.
Belge 1869, 169.

1870

Les Anglosaxons et leurs petits Deniers,
dits sceattas. Essai historique et
numismatique. Rev. Num. Belge 1870,
81, 269, 387, 521.

1873

De Angelsaksen en hunne oudste munten
(sceattas). Vr. Fries XII, 243.

1873

Aanteekening over een gouden munt en
een medaillon in 1528 te Lisse bij Leiden
gevonden. Rev. Num. Belge 1873, 401.

1874

Encore deux cent trente méreaux des
corporations de métiers des Pays-Bas.
Rev. Num. Belge 1874, 14, 145.

1875

Médailles historiques en bois servant de
disques au jeu de toccadille ou de trictrac.
Rev. Num. Belge 1875, 386.

1877.

Friesche Oudheden. I-IV. Vr. Fries XIII.
61.

1877

De muntenvond van Beets in Friesland.
Vr. Fries XIII, 219.

1877

Gids voor de bezoekers der Historische
Tentoonstelling van Friesland. Leeuw.

1877

De Historische Tentoonstelling van
Friesland enz. Toespraak. Leeuw.

1878

De Noord-Nederlandsche
Gildepenningen, wetenschappelijk en
historisch beschreven en afgebeeld.
Uitgeg. door Teyler's Tweede
Genootschap N.R. II. Haarl. 1878-79. 2
dln. Met atlas van platen.
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1879

Lettre à Mr. Chalon concernant une
trouvaille de monnaies du Xe siècle faite
à Dalen en Drente. Rev. Num. Belge
1879, 318.

1880

Notice à propos de l'ouvrage:
‘Description de méreaux et de jetons de
présence etc., des gildes etc. par L.
Minard van Hoorebeke’. Rev. Num.
Belge 1880, 243.

1881

De Herrnhuttersche Gemeente te Akkrum
in 1797. Vr. Fries XV, 265.

1882

Levensbericht van Mr. Jeronimo de Vries
Jerz. Maatsch. v. Ned. Letterk. 89.

1886

De terpen van Friesland en de eerst
bewoonde plaatsen (Cittá) van Friesland,
twee verhandelingen van L. Pigorini .…
vertaald en met een naschrift vermeerderd
door Mr. J. Dirks. Vr. Fries XVI, 1.

1886

Herinnering aan den kruistogt der Friezen
in het jaar 1217. Vr. Fries XVI, 51.

1886

De vondst van Onna. Vr. Fries XVI, 313.

1886

De vondst van Feins. Vr. Fries XVI, 367.

1887

La trouvaille de Dronrijp. Rev. Num.
Belge 1887, t. 43. 91.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

61

1887

Quatre Énigmes. Rev. Num Belge 1887,
273.

1889

Beschrijving der Nederlandsche of op
Nederland en Nederlanders betrekking
hebbende Penningen, geslagen tusschen
Nov. 1813 en Nov. 1863. Uitgeg. d.
Teyler's Tweede Genootschap. Haarl.
1889. 2 dln.

1889

Hoe waren de Friezen in het midden der
dertiende eeuw gekleed en gewapend?
Welke waren hunne middelen van
bestaan? Friesche Volksalm. 1889.

1890

Jean-Frédéric-Georges Meijer. Rev. Num.
Belge 1890, 136.

1890

Hendrik Wiaerda. Friesche Volksalmanak
1890.

1890

De vondst van gouden voorwerpen en
gouden Merovingische munten te
Dronrijp. Maart 1876. Vr. Fries XVII,
143.

1891

Penningkundig Repertorium.
Mededeelingen ter aanvulling van de
Penninggeschiedenis der Nederlanden.
Leeuw. 1891. Deel III-IV. I en II komen
voor in verschillende jrg. v.d. Navorscher.

1891

Les Pompéi Frisons et leur importance
au point de vue numismatique. Congrès
international de Numismatique à
Bruxelles etc. Brux. 1891, 353.

1892

Atlas behoorende bij de beschrijving der
Nederlandsche of op Nederland en
Nederlanders betrekking hebbende
Penningen, geslagen tusschen Nov. 1813
en Nov. 1863. Uitgeg. d. Teyler's Tweede
Genootschap. Stuk 1. Haarl. 1892.

1892

Vijf oude zegels, beschreven en
toegelicht. Leeuw. 1892.
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Levensbericht van Johannes Hoek.
Onder de nagelaten papieren van mijnen vader bevindt zich eene zeer uitvoerige
‘voor zijne kinderen en vertrouwde vrienden opgestelde’ autobiographie. Zij werd
in de jaren 1886-89 geschreven en is de laatste pennevrucht van beteekenis geweest
van den schrijver, wiens letterkundige loopbaan met het verschijnen van zijne ‘ Mina
en Betsy’ (in 1848) een aanvang nam. Die levensbeschrijving werd echter door
mijnen vader niet voor openbaarmaking bestemd en is daarvoor ook niet geschikt.
Mijn vader was in de eerste plaats predikant en eerst in de tweede letterkundige.
Bevat zijne autobiographie veel, dat op zijn huiselijk leven en op dat van de leden
van zijn gezin betrekking heeft, uit den aard der zaak is ook een zeer groot deel er
van gewijd aan de bespreking van de lusten en de lasten, die voor hem uit de
vervulling van zijn ambt voortgevloeid zijn. Lusten - in zooverre als het den
vrijzinnigen en rechtschapen man nooit aan aanhang en invloed, nooit aan vrienden
en vereerders ontbroken heeft; lasten - daar hij van den kant van andersdenkenden
vaak grievende tegenwerking
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moest ondervinden. Kan het nu verwonderen, dat ook de bijzonderheden van die
tegenwerking in die door mijnen vader opgestelde levensbeschrijving zijn opgenomen?
Wie echter den schrijver, die ‘Waarheid, geen verdichting’ boven zijne biographie
plaatste, in al zijne liefde voor eenvoud en oprechtheid gekend heeft, wie zijnen
helderen blik op menschen en zaken bewonderd heeft, hij zal het met mij moeten
betreuren, dat zulke in piëteit en, wellicht overdreven, kieschheid wortelende
beweegredenen zich tegen de openbaarmaking van die gedenkschriften verzetten.
Als eene in hooge mate opjectieve bijdrage ter beoordeeling van vraagpunten,
personen en toestanden, die nu nog ternauwernood tot de geschiedenis behooren,
verdienden zij eigenlijk een beter lot.......
In de laatste jaren van zijn leven is mijn vader ten gerieve van hem, die wellicht
geroepen zou worden een bericht omtrent zijn leven en werken samen te stellen,
begonnen een uittreksel uit zijne biographie te vervaardigen. Het levensbericht, dat
hier volgt, is voor een deel met behulp van dat uittreksel opgesteld, enkele
bijzonderheden werden echter aan de autobiographie, omtrent de latere levensjaren
mijns vaders andere aan mijn eigen geheugen ontleend.
Voor de allereerste levensjaren mijns vaders kan ik niet beter doen dan hem zelven
het woord te geven. Zijne autobiographie geeft tevens eenige inlichtingen omtrent
zijne afkomst die hier eveneens eene plaats mogen vinden.
‘Te Katwijk, waar de zoute golven,
O Rijn, u wachten in haar schoot,
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te Noordwijk, Zandvoort of daaromtrent, in Holland aan de kust der Noordzee,
Daar licht in 't schrale zand bedolven

de grafstede van den eersten visscher, die den naam van Hoek heeft gedragen en die
de stamvader werd van mijn geslacht. Drie vischhoeken (zilveren) op een blauw veld
vormen het familiewapen, dat sprekend getuigt van het beroep door mijne voorvaderen
uitgeoefend.’
‘Van mijnen betovergrootvader, zoo gaat mijn vader voort, weet ik niets, maar
mijn overgrootvader (Stoffel Hoek) diende als zeekapitein de Oost-Indische
Compagnie en zijn zoon, mijn grootvader Arie Hoek volgde hem na. Laatstgenoemde
ging echter over in landsdienst, werd Equipagemeester der Marine te Rotterdam en
Napoleon benoemde hem tot en trok hem den rok aan van Kapitein ter Zee.’
‘Als eene merkwaardigheid of, wilt gij, eigenaardigheid van mijnen grootvader,
vertelde mij mijn vader, dat Koning Lodewijk den getrouwen dienaar van den lande
tot Ridder benoemde van de Orde der Unie, maar dat de ‘Oranjeklant’, die aan de
Bataafsche Republiek wel den eed van trouw had willen doen, doch geweigerd had
het Huis van Oranje af te zweren, diploma en kruis aan Z.M. terugzond.’
‘Mijn vader Nicolaas Stoffel Hoek, gehuwd met Margaretha van Scherpenzeel,
stond als Predikant te Engelen aan de Dieze in Noord-Brabant, toen ik den 7den April
1813 geboren werd. In de allereerste jaren mijns levens geschiedde het reeds, dat ik
aan de knevels trok, of paardje reed op de knieën van Fransche en Pruisische
officieren, die in de pastorie te Engelen in kwartier lagen. ‘Dat gebed zal stellig wel
verhoord worden!’ zeide eens een hunner, toen hij mijne moeder zag bidden
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met mij aan de borst. Zeker was dit een Franschman, die aan zijnen ‘lieveheer’ gevoel
voor moederlijke lieftalligheid en vrouwelijk schoon toekende. Waarschijnlijk was
hij dezelfde, die aan mijnen vader toevoegde, nadat hij hem het eerste tafelgebed
had hooren doen: ‘Est-ce possible? Vous croyez au bon Dieu?’ Zijn pastoor had hem
geleerd, dat een Protestant geen geloof had of geen Christen was!’
Tot zooverre mijns vaders autobiographie. Hij treedt daarin niet in bijzonderheden
over zijnen eigen vader, daar hij reeds bij eene andere gelegenheid 1 diens leven
geschetst heeft. Ik bepaal mij - om niet te uitvoerig te worden - tot de vermelding
van datgene uit het leven van mijnen grootvader, wat ook voor mijnen vader gewichtig
is. In 1815, toen mijn vader twee jaar oud was, vertrok mijn grootvader met zijn
gezin naar Kampen, waar hij beroepen was. Het was in die stad van Overijsel, die
in mijns vaders jeugd 7000 inwoners telde, dat mijn vader zijne geheele opvoeding
ontving. Zijne eerste schreden op den weg van 't onderwijs zette hij niet in een
bewaarschool, maar in een kinderschooltje met eene matres aan het hoofd. Daarna
bezocht hij de school voor lager onderwijs van meester Kooiman. Dit schijnt een
zeer braaf en zachtzinnig onderwijzer te zijn geweest, die door de jongens meer
geëerbiedigd dan gevreesd werd. Van hem leerde mijn vader reken-, stelen meetkunde
en wel de beginselen zoo goed, dat hij er zijn leven lang het genot van gehad heeft
en b.v. aan de Universiteit, als student in te theolodie, zijn ma-

1

In de voorrede van het in 1853 bij van Nooten te Schoonhoven uitgekomen ‘ Twaalftal
nagelaten preken van N.S. Hoek’.
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thesis twee maanden na zijn aankomst met een eersten graad heeft kunnen doen.
Vervolgens bezocht hij de z.g. Fransche school van Jan Glazer, doch bij dezen
‘Monsieur’ leerde hij zoo weinig, dat hij ter nauwernood licht Fransch proza kon
verstaan, toen hij naar de Latijnsche School overging. In zijn twaalfde jaar zond zijn
vader hem naar den conrector Laurentius, om de eerste beginselen van het Latijn te
leeren, doch eerst in zijn 14de ging hij naar de Latijnsche School. Hij kwam toen
aanstonds in de eerste afdeeling van de laagste klasse der zoogenaamde
Conrectorschool; het slechte onderwijs, dat hij op de Fransche school o.a. ook in zijn
moedertaal ontvangen had, maakte het hem in den aanvang moeielijk goed mede te
komen. ‘Man, man, hebt gij geen Hollandsch geleerd?’ vroeg de conrector hem een
der eerste malen, dat hij uit het Latijn in het Hollandsch vertalen moest. En op zijn
ontkennend antwoord voegde de nauwgezette man hem toe: ‘dan zal ik het u leeren!’
Dat hij werkelijk, althans in dit opzicht, een dankbaar leerling aan mijnen vader
gehad heeft, heeft de toekomst bewezen: reeds toen hij als achttienjarig Luitenant
op een militair bureau geplaatst was, behoefde hij zich voor zijne rapporten, brieven
enz. niet te schamen. Van denzelfden conrector kreeg hij onderwijs in het Duitsch
en wel met zoo goed gevolg, dat hij Schiller en Goethe met het grootste genoegen
las: op bedoeld bureau lag een deel der werken van eerstgenoemde steeds op zijn
schrijftafel en werd menig snipperuur aan die lectuur besteed.
Op de Rectorschool leerde hij grondig Latijn - maar met het Grieksch en de andere
vakken (geschiedenis, aardrijkskunde enz.) scheen men op die stedelijke inrichting
in die dagen minder gelukkig te zijn. Aan wis-
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kunde b.v. werd bij den Rector hoegenaamd niets gedaan. Om aan te houden, wat
hij er reeds van geleerd had en om er zich nog wat verder in te bekwamen, verkreeg
hij verlof het onderwijs in dat vak in de hoogste klasse van het instituut van den Heer
J. van Wijk Rz. te volgen. Dat instituut was kort te voren uit Elburg naar Kampen
overgebracht. Hij kwam op die wijze in aanraking met jongens, die reeds veel verder
gevorderd waren - doch dit prikkelde zijn eerzucht en hij streefde hen weldra op zij.
's Avonds vergunde genoemde Instituteur hem het onderwijs in het Engelsch in
diezelfde klasse bij te wonen en het verhaal, dat mijn vader daarvan deed, dat hij,
die ternauwernood iets van die taal geleerd had, dadelijk beginnen moest met de
kameraads mede dictés uit Pope en Shakespeare op te schrijven, heeft op mij zoo'n
levendigen indruk gemaakt, dat het mij altijd is bijgebleven. Klaagde mijn vader er
later over, dat hij nooit geleerd had het Engelsch behoorlijk uit te spreken, in andere
opzichten was hij ook met die taal zeer vertrouwd. Toen hij na de campagne van
'30-'31 zich gedurende vele maanden door ziekte verhinderd zag aan ernstiger studie
te denken, was het lezen van Walter Scott's en Cooper's werken in zijn koortsvrije
uren zijne voornaamste uitspanning. Walter Scott heeft hij gelezen en weêrgelezen:
toen ik hem in December '92 voor het laatst en onverwacht bezocht, vond ik den
79-jarige verdiept in de lectuur van Kenilworth!
Als toekomstig theologant moest mijn vader ook Hebreeuwsch leeren en in den
in die dagen te Kampen geplaatsten predikant van Vloten (den vader van den later
zoo wel bekenden Jan van Vloten) had hij het geluk voor die taal eenen uitstekenden
leermeester te vinden. De toen reeds bejaarde predikant gaf hem te zijnen
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huize privaatles; hij bezat de gave van onderricht te geven in zoo hooge mate, dat
mijn vader ook daarvan later, aan de Academie, groot voordeel gehad heeft en dit
zoowel op het college bij Prof. Groenewoude, als bij gelegenheid van zijn Candidaatsen Proponents-examens.
Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, Fransch, Duitsch en Engelsch, behalve zijn
moedertaal - ziedaar een aardig lijstje van taalstudie, waaraan mijn vader zich
gedurende zijnen Latijnschen schooltijd wijden moest. De ‘Ueberbürdung’, waarover
men tegenwoordig hoort klagen, alsof het een verschijnsel van den allerlaatsten tijd
was, schijnt al vroeger hare intrede bij de opleiding der Hollandsche jeugd gehouden
te hebben. Mijn vader was niet sterk en moest een groot deel van zijnen tijd zittend
doorbrengen. Muziek- en teekenles kwamen het kwaad nog verergeren. Al was hij
een levenslustige knaap, die gaarne met zijn vrienden meedeed, als er gevischt of
gezwommen werd, als er slootje gesprongen of schuitje gevaren werd, hij schijnt
daarmede voor zijne lichamelijke ontwikkeling niet voldoende gezorgd te hebben.
Na zijn vijftiende jaar begon hij sterker te groeien en allengs scheef te loopen: de
rechter schouder zakte ietwat neêr. Op raad van anderen liet zijn vader hem daarom
schermles geven (de gymnastiek was nog niet in de mode) en in verband zeker met
zijne militaire loopbaan, eenigen tijd later, heeft die oefening met de floret hem voor
scheef of krom worden bewaard.
Met het uitspreken van de traditioneele Latijnsche oratie nam mijn vader in Juni
1830 van de Latijnsche school afscheid: ‘ik had er van alles geleerd, de omnibus
aliquid en al wil ik niet zeggen: de toto nihil - dat ‘aliquid’ was toch zeer
oppervlakkig; bijna alles wat ik wist, had ik aangeleerd door vlugheid van begrip en
tamelijk goed
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zaak-geheugen; naam- en cijfer-geheugen bezat ik echter in zeer geringe mate en
heb ik nooit verkregen’.
Zijn vader vond den 17-jarige nog te jong om naar de Academie te gaan en begreep
- wellicht beter dan hij zelf -, dat hij nog best eerst wat leeren kon, vóór hij van het
onderwijs aan de Universiteit profijt zou trekken. Mijn grootvader zou gaarne gezien
hebben, dat mijn vader Doctor werd - liefst in de letteren en de godgeleerdheid beide.
Het najaar en de winter van 1830-31 zouden dus aan privaatlessen en eigen studie
gewijd worden - de Belgen hebben in deze echter anders beschikt en vijf maanden
na het verlaten van de Latijnsche school stond mijn vader als schildwacht op den
wal van Bergen-op-Zoom.
Toen de groote vacantie van de Utrechtsche studenten begonnen was, ging mijn
vader (in Juli 1830) met een hunner - zijn neef M., een paar jaar ouder dan hij en
reeds Theol. Stud. - naar Helvoirt in Noord-Brabant, waar de ouders van M., mijns
vaders oom en tante, eene kleine villa bewoonden. Hij bleef daar verscheiden weken
en genoot volop van het buitenleven; voor de afwisseling werd een weinig literatuur
gestudeerd - Byron, Goethe, Bellamy - doch de meeste tijd met groote wandelingen
door den Udenhout of over de Hamsche heide zoek gemaakt. Half Augustus ging
hij naar 's-Hertogenbosch, waar hij eenige weken de gast was van den Heer P., eenen
vriend van mijnen grootvader uit den tijd, toen hij te Engelen stond. Daar vertoefde
mijn vader dus, toen de Belgische onlusten uitbraken: op 's Konings verjaardag
woonde hij op den Papenbril een schitterende parade bij van het garnizoen in Den
Bosch en een paar dagen later zag hij diezelfde rijdende artillerie en infanterie naar
Brussel marcheeren. Als schooljongen
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had hij dikwijls onder het lezen van de geschiedenis van den jongsten tijd gedacht:
‘Zal mijn leven voorbijgaan, zonder zulke groote gebeurtenissen, als in 't laatst der
vorige en in 't begin van onze eeuw hebben plaats gehad?’ Die jaren van 1815-30
schenen hem schrikkelijk saai toe. Toen hij met zijnen vriend M. van de Juli-revolutie
in Frankrijk hoorde, toen riepen beiden vol geestdrift uit: ‘Quand l'honneur nous
appelle à la guerre, nous irons ran tan plan!’ Welken indruk moest op een aldus
gestemden 17-jarige het zien uittrekken van die bataillons infanterie en rijdende
artillerie, het geheele garnizoen van 's-Hertogenbosch, nu niet in parade-costuum,
maar in oorlogstenue met den noodigen tros, niet maken! Men was innig
verontwaardigd over die Belgische muiters - maar onder de vrienden en kennissen
van mijnen vader was men tegelijkertijd van zorg vervuld, dat ook onder de bevolking
van 's-Hertogenbosch het oproer zou uitbreken, om Noord-Brabant met België te
vereenigen. Toen de ongehuwde zwager van den Heer P., waar mijn vader logeerde,
zich naar het stadhuis begaf om zich als rustbewaarder aan te geven, verzocht mijn
vader hem ook zijnen naam te willen noemen en ook voor hem wapens te vragen.
Wel had dit geen gevolg, maar het werkte toch mede om mijnen vader te doen
nadenken over dienst nemen, voor het geval, dat de opstand niet spoedig onderdrukt
zou worden. Zoo dicht bij de grenzen kreeg men te 's-Hertogenbosch de berichten
uit de oproerige streken uit de eerste hand - en natuurlijk niet altijd vrij van
overdrijving!
Toen het September geworden was, verkoos mijns vaders gastheer de
verantwoording voor zijn logé niet langer te dragen en werd hij over Utrecht naar
zijn ouders in Kampen teruggezonden. Hij vond op zijn doorreis in de
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academiestad nog maar weinig studenten en maar een zeer enkele kennis, daar de
vacantie nog niet geëindigd was. Wien hij ontmoette, elk was opgewonden over den
toestand in België! Hij hoorde er van spreken, dat de studenten zouden uittrekken,
dat zij een vrijcorps zouden vormen en dergelijke opgewonden mededeelingen, die
hij ternauwernood kon gelooven, meer! Hij spoedde zich naar huis. Van studeeren
kwam echter niets in, de omstandigheden werden hoe langer hoe hachelijker! ‘De
smaad, het wettig gezag en niet minder het terugtrekkende Hollandsche leger door
de oproermakers aangedaan, bracht mijn bloed aan het koken en mijn besluit om
dienst te nemen tot rijpheid. Bij gelegenheid, dat het Handelsblad zeer verontrustende
berichten aangaande de citadel van Antwerpen had medegedeeld (die later wel als
leugens gebrandmerkt, maar in den aanvang geloofd werden) steeg mijn geestdrift
ten top. Ik wilde jager worden in Den Haag bij het keurkorps van den Koning en
alleen op aandrang van mijnen vader stapte ik hiervan af, om mij daags, nadat de
schutterij mobiel verklaard was, bij den Kommandant dier schutterij aan te melden
als eersten vrijwilliger van de compagnie, die te Kampen voor den dienst aan de
grenzen werd georganiseerd’.
‘Den 4den November trokken wij uit, 200 en eenige mannen sterk, waarvan ik als
17-jarige een der jongsten was; een of twee vrijwilligers waren trouwens slechts 16
jaar. Te zamen bevonden zich onder ons een 60 tal Kamper burgers, die den
schutterleeftijd van 25 jaren nog niet bereikt of het 35ste jaar reeds te boven waren’.
‘Nooit heb ik berouw gehad van dezen voor mij zoo gewichtigen stap en mijn
geheele verdere leven heb ik met groote zelfvoldoening het Metalen Kruis der
vrijwilligers
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gedragen. Bijna twee jaar heb ik de wapens gehanteerd, van 't begin van November
'30 tot het laatst van September '32; 4 maanden als schutter (de laatste zes weken er
van als korporaal-titulair) bij de stedelijke en den overigen tijd als 2de Luitenant bij
de plattelandsschutterij van Overijsel. Het lot heeft gewild, dat de 1ste Afdeeling der
Mobielen dezer provincie, waarbij ik behoorde, na vestingdienst in Bergen-op-Zoom
en velddienst in Roozendaal verricht te hebben, naar Staats-Vlaanderen werd
gezonden, waar wij de grenzen moesten bewaken en dat wij helaas! in Augustus '31
België niet mede mochten intrekken. In de tien dagen van dien veldtocht hadden er
bij ons aan de grenzen achter Hulst dagelijks schermutselingen plaats, maar daar ik
Adjudant was van den Majoor-Kommandant der troepen in die vesting en in den
omtrek, vocht ik niet mede. Ik deed n.l. ook als Plaatsmajoor dienst en moest in den
regel binnen de voorposten blijven. Een enkelen keer hoorde ik de kogels, op een
dier posten gericht, mij om de ooren fluiten en een volgenden dag ontkwam ik, na
met twee manschappen eene sluip-patrouille gemaakt te hebben, ter nauwernood aan
de handen der Belgen. Zij hadden ons gezien, vervolgden ons en zonden ons een
hagelbui van kogels achterna, die ons gelukkig over het hoofd vlogen. Ik ken dus
het gevoel, dat ‘ce sifflement aux oreilles’ veroorzaakt, maar zou het nooit kiezen
tot ‘mijne muziek’, zooals Voltaire verzekert van Karel XII, al gaat het onaangename
van de gewaarwording in den beginne heel spoedig voorbij.’
Wie mijnen vader gekend heeft, weet hoe waar, hoe oprecht gemeend zijne
verklaring is, dat het hem nooit berouwd heeft volkomen vrijwillig mede te zijn
uitgetrokken. Zijn geheele verdere leven heeft hij met vol-
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doening op de jaren van zijn diensttijd teruggezien. Toch is hem die daad zijner
jeugd, zijner vaderlandslievende geestdrift, duur genoeg te staan gekomen. Hij zag
zich genoodzaakt bijna twee volle jaren in dienst te blijven en werkte dit op zich zelf
reeds ongunstig op zijn studie - hoeveel erger waren de gevolgen, toen het bleek, dat
zijne gezondheid door zijn verblijf in Zeeland gevoelig geschokt was. In 't laatst van
Augustus '32 tastten de zoogenaamde Zeeuwsche koortsen in den vorm van een
hevige galkoorts hem aan. Hij had zich toen reeds een jaar lang moeite gegeven om
à la suite van zijn corps geplaatst te worden en met groot verlof huiswaarts te mogen
keeren. Sedert Juni '31 was hij als student te Utrecht ingeschreven en hij had zich
dus op het voorrecht, dat aan de studenten-corpsen verleend was, beroepen. Eervol
is het zeker, als men iemand niet uit de gelederen wil missen - maar mijn vader was
er het slachtoffer van! Toen eindelijk de beschikking van den Prins-Veldmaarschalk
te Hulst aankwam, moest zij lange weken onder mijns vaders oogen blijven liggen,
vóór hij voldoende hersteld was om te vertrekken. Uitgeteerd en doodzwak kwam
hij bij zijne ouders aan en maanden waren er noodig, vóór hij althans eenigszins weer
op zijn verhaal kwam. De arts, die hem in den winter van '32-33 in het huis zijner
ouders behandelde, placht te zeggen, dat de militaire geneesheer, die hem in Hulst
behandeld had, er zeker in geslaagd zou zijn hem ‘in den grond te purgeeren’, als
mijn vader langer onder zijne behandeling gebleven was.
In April '33 begon mijn vader in Utrecht als Litt. Hum. Stud. Theologiae causa
zijne academische loopbaan. Wel was hij nog niet volkomen genezen, maar de
verandering van lucht zou tot stand brengen, wat de
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medicus niet vermocht. Werkelijk is mijn vader in Utrecht van zijne koorts genezen
- heeft hij later ook nooit een zeer krachtig gestel bezeten, zijne gezondheid heeft
hem gedurende zijn verdere leven geen groote zorgen behoeven te baren. Hij leidde
een zeer regelmatig leven, betrachtte groote matigheid in het gebruik van spijs en
drank - maar was eigenlijk nooit ongesteld en heeft het voorrecht gehad eenen zeer
hoogen leeftijd te bereiken.
Ik geloof niet, dat het verblijf aan de Universiteit mijnen vader in alle opzichten
geschonken heeft, wat hij er zich van had voorgesteld. Mathesis-examen deed hij
twee maanden na zijn aankomst en een jaar later zijn propaedeutisch examen. Om
dat laatste er goed af te brengen, moest hij hard werken - het was drie jaar geleden,
dat hij het gymnasium vaarwel gezegd had en de oude letteren moesten geweldig
‘opgehaald’ worden. Het werd wel anders - niet beter, toen hij de theologische
collegies begon te volgen. ‘Ik moet eerlijk bekennen, zoo schreef hij later zelf, dat
ik voor de theologische wetenschap als wetenschap nooit groote liefde gevoeld heb,
hoezeer ook het denkbeeld van het bevorderen van geestelijk zedelijk leven onder
de leden van eene gemeente, die men mij zou willen toevertrouwen, mij steeds
bekoord heeft.’ Zeer ongaarne had mijn vader zich genoodzaakt gezien zijn literarische
studiën op te geven - maar ik geloof, dat het hem weinig leed berokkend heeft, dat
hij ook het denkbeeld, om Doctor in de Theologie te worden, heeft moeten laten
varen. Hij had in December '36 candidaats gedaan en zijn vader had hem vergund,
ook na onder de Professoren gepreekt te hebben, nog een jaar in Utrecht te blijven wilde hij niet in de theologie promoveeren, dan had hij daardoor
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in ieder geval de gelegenheid zich beter voor zijn proponents-examen voor te bereiden.
Er begon in die dagen reeds meer beweging te komen onder de beoefenaars der
theologische wetenschap. Strauss had zijn ‘Leben Jesu’ uitgegeven en onder de
tijdgenooten van mijnen vader waren er al voorgekomen, die door dat boek aan het
twijfelen geraakt, de godgeleerde wetenschap tegen de literarische of juridische
verwisseld hadden. De invloed van mijnen grootvader had mijnen vader vrij gehouden
van alle orthodoxie; liberaal dus van kindsbeen af, had hij geen vrede met de
opvattingen van zijn eigen professoren en voelde hij zich veel meer tot die der
Groningsche Hoogeschool aangetrokken. De theologen van die Universiteit waren
toen in ons land de liberalen op godsdienstig gebied! ‘Had ik reeds met Heringa, zoo
schrijft mijn vader, gedisputeerd, met de opvattingen van Vinke, na het emeritaat
van eerstgenoemde nu de professor, bij wien ik examen moest doen, kon ik mij in 't
geheel niet vereenigen.’ Beide professoren raadden mijnen vader dan ook af te
promoveeren, niettegenstaande hij reeds een begin gemaakt had met zijn
doctoraal-examen en b.v. door Prof. Bouman met goed gevolg getenteerd was. Het
plan een wetenschappelijken titel te veroveren werd dus opgegeven: in Mei '39 heeft
mijn vader daarop in Arnhem zijn proponents-examen afgelegd.
Het was in die dagen nog zoo gemakkelijk niet een predikantsplaats machtig te
worden. Er waren candidaten tot den heiligen dienst in overvloed! Een 270 à 280-tal
dong naar 40 vacaturen 's jaars. Het kostte gewoonlijk reeds veel moeite eene
preekbeurt te krijgen en het duurde niet minder dan vier jaar vóór eene gemeente
mijnen vader uit een twaalftal mededingers koos. Was het hem ook af en toe al gelukt
eene preekbeurt
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machtig te worden, zoo viel het hem daarom niet bijzonder gemakkelijk een beroep
te krijgen, daar de meeste dorpen in die dagen reeds de min of meer conservatieve
richting waren toegedaan. En steeds waren er proponenten genoeg, die noch te Leiden
noch te Utrecht door liberalisme bedorven waren!
In 1843 werd hij te Giethoorn in Overijsel beroepen: een dorp in een uitgeveende
streek, meer water dan land, met eene bevolking van ± 1800 zielen, voor de helft
Hervormden, voor de andere helft Doopsgezinden; laatstgenoemden hadden éénen
predikant en twee liefdepredikers. Hier had zich een kern van verlichte mannen
gevormd; hadden zich enkele lidmaten van beide gemeenten ook al ‘afgescheiden’,
de meerderheid was eer vrijzinnig dan orthodox gezind. Hier werkte en streefde mijn
vader met jeugdigen ijver, bezield door den ernst van zijne overtuiging; zijn streven
om godsdienstzin (in zijn oog één met liefde voor deugd en zedelijkheid) op te
wekken, trof de meer ontwikkelden en bezorgde hem eenen aanhang, waarvan hij
tot heil van zijne gemeente gebruik trachtte te maken.
Hij bracht in dat ‘watergat’ zeven van de gelukkigste jaren van zijn leven door.
In 1844 huwde hij met Johanna Maria Gesina le Jolle, en toen Giethoorn in 1851
verlaten werd, waren mijne ouders in het bezit van vijf spruiten, waarbij zich op
mijns vaders volgende standplaats (in 1854) nog een zesde (een derde zoon) kwam
voegen. Het was in Giethoorn, dat mijn vader begon te schrijven. De grondgedachte
van zijne novellen en romans is natuurlijk geweest: den godsdienst in het leven
aanschouwelijk te maken, aannemelijk voor lezers, die van geen uitsluitend ernstige
lectuur (vertoogen of preeken) hielden. Van zijne papieren kinderen zagen de ‘ Mina
en
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Betsy’ en ‘ De Familie Ploegers’ nog terwijl hij te Giethoorn stond het licht, behalve
verschillende novellen, die in tijdschriften werden opgenomen. Aan de uitgave van
zijn eersteling, de ‘Mina en Betsy’, knoopt zich een incident vast, waarover mijn
vader veel verdriet heeft gehad, dat hem wellicht in den gang van zijne carrière
benadeeld heeft en waar men toch eene eigenaardige humoristische zijde niet aan
ontzeggen kan: de ‘Mina en Betsy’, die anoniem verschenen was, maakte opgang,
maar men kon maar niet begrijpen, dat de schrijver een man zou zijn. ‘Mijne vrouw,
zoo schrijft mijn vader zelf over dit geval, was niet alleen eene uitstekende
huishoudster, maar bovendien de beste opvoedster voor mijne kinderen, die ik mij
denken kon; dichterlijk talent, of de gave om iets oorspronkelijks op te stellen, bezat
zij echter volstrekt niet. Met wat ik schreef, liet zij zich dus niet in; zij luisterde met
belangstelling naar hetgeen ik haar voorlas en maakte alleen dan kleine aanmerkingen,
als ik een minder gepast woord, b.v. in den mond van dames, gebezigd had, of ik,
naar haar fijn kiesch gevoel, iets ‘minder geschikts in de pen van een Dominé’ op
papier gezet had. Grievend voor mijne eerlijkheid, kwetsend voor mijne ijdelheid,
was het daarom, dat ik ondervinden moest, dat onhandige recensenten mij
beschuldigden van te pronken met de veêren van een ander en het auteurschap van
de brieven van Mina en Betsy niet aan mij, maar aan mijne echtgenoote toekenden.
Ik herinner mij nog de groote verbazing van mijne vrouw, zoowel als die van mijne
ouders, toen ik haar, later ook hun, mijn eersteling voorlas. Ik had van kindsbeen af
met zusters en meisjes van allerlei slag omgegaan en zoo viel het mij volstrekt niet
moeielijk mijne beide correspondentjes Mina en Betsy echt vrouwelijke brieven
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te laten schrijven. Trouwens zelfs een De Keyser was er dupe van! Toen hij mijne
eersteling ter recensie in de Tijdspiegel ontving, schreef hij mij terstond en begon
zijnen brief met: ‘Ik weet niet of gij eene vrouw of een man zijt.’ Plus de succès que
de veine, zou men hier mogen zeggen: schijnbaar onbeduidende zaken kunnen op
iemands levensloop van invloed zijn. Die verkeerde opvatting bleef bij andere
beoordeelaars stand houden en toen mijn vader in '54 te Groningen op het drietal
stond en de aangewezen persoon scheen te zijn, strooide ik weet niet wie het praatje
rond, dat zijne vrouw zijn preeken maakte en werd een ander beroepen! Mijne moeder
heeft echter nooit een letter van eigen vinding, voor openbaarmaking bestemd, op
papier gezet - zij heeft mijnen vader noch bij zijnen novellistischen arbeid, noch bij
het opstellen zijner preeken ooit iets gesuggereerd - hare eer, hare verdiensten staan
trouwens hooger dan die van welke schrijfster ook!
Mijn vader bleef niet altijd op zijne eerste standplaats. In 1851 ging hij naar
Oudeschoot c.a. in Friesland en daar was hij gedurende zes jaar de herder van een
zeer uitgestrekte, vijf dorpen tellende gemeente. Ook op deze zijne tweede standplaats
was hij met groote zelfvoldoening werkzaam. Zijn leven lang heeft hij in zijn optreden
iets militairs, iets kortaangebondens gehouden en hij schijnt daarmede ook zijn
gemeenteleden in Friesland geïmponeerd te hebben. Onvermoeid werkzaam, streng
maar goedhartig daarbij, breidde zijn invloed zich gestadig uit. Bij rijk en arm
ondervond hij met zijne echtgenoote slechts achting en toegenegenheid, en dat zij
niet nog meer genoten van den omgang met de vele vrienden, die zij allengs maakten,
was, omdat de eene het te druk had
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met haar huishouden en hare kinderen en de ander met zijn werk in gemeente en
schrijfcel.
Voor letterkundigen arbeid restte hem evenwel op zijn standplaats in Friesland
maar weinig tijd: van die jaren dagteekenen alleen eenige novellen, die in
verschillende tijdschriften verschenen (in ‘ Aurora’, ‘ Flora’, ‘ Stads- en
Dorpsbibliotheek’, ‘ Leeskabinet’, ‘Nederland’ enz.) en waarvan de meeste, in 1856,
in twee bundels vereenigd opnieuw uitkwamen onder den algemeenen titel: ‘ De
Godsdienst in het leven’. Ook werd te Oudeschoot de eerste hand gelegd aan een
roman in twee deelen, ‘ Bernard Robelius’; doch deze kwam eerst op zijn volgende
standplaats gereed.
Die volgende standplaats was de stad, waar hij ook zijne eerste opvoeding
ontvangen had en waar zijn vader eveneens predikant was geweest. In 1857 werd
hij door den kerkeraad te Kampen beroepen tot ‘Hulpprediker, aan de gemeente
toegevoegd ter behartiging van de godsdienstige belangen van de Hervormden van
het Instructie-Bataillon’. Die beroeping had veel voeten in de aarde gehad, daar er
eenige kerkeraadsleden waren, in wier oogen mijn vader veel te liberaal was. Het
oude spreekwoord zegt, dat profeten nergens minder geëerd zijn dan in hun vaderstad:
toen de vacature, door den dood van mijn' grootvader (in 1852) veroorzaakt, moest
vervuld worden, had men gemakkelijk een twaalftal kunnen formeeren uitsluitend
van predikanten, die in Kampen geboren of opgevoed waren - men wilde ze echter
geen van allen en zelfs de zoon van den overledene mocht niet in aanmerking komen.
In 1857 gelukte het echter het meer liberale gedeelte van den kerkeraad mijnen vader,
in spijt van de tegenwerking van de andere partij, tot hulpprediker te doen beroepen.
Die andere partij, die toen in Kampen nog betrekkelijk weinig in-
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vloed had, nam de door haar geleden nederlaag zeer hoog op en wist daarop in den
kerkeraad het besluit door te drijven, dat de nieuw benoemde hulpprediker uitsluitend
voor het Bataillon in eene afzonderlijke beurt, 's morgens om 8 uur, zou preeken.
Mijn vader wist dus, wat hem wachtte, als hij het beroep aannam; het was hem ook
niet ontgaan, dat het benoemen van eenen dienstdoenden predikant (tegen de letter
en den geest der reglementen in) tot hulpprediker een abnormaliteit was en dat in
dubbele mate, daar het geschiedde buiten de Kerk (Classis, Provinciaal Bestuur en
Synode) om, alleen door den kerkeraad (met machtiging van den Minister van
Eeredienst). Geen wonder dat hij lang aarzelde, vóór hij het besluit nam zijn Friesch
dorp met de nabij den IJselmond zoo vriendelijk gelegen stad Kampen te verwisselen.
Eene betere regeling van zijne positie zou spoedig genoeg komen, zoo verzekerde
men hem - als hij er maar eerst was! Welnu het eind van zijne overweging is geweest,
dat hij het beroep aannam en dus in Juli 1857 naar Kampen verhuisde.
Tot in het begin van 't jaar 1890 heeft mijn vader den hem in 1857 toevertrouwden
post bekleed - ik geloof te mogen zeggen op een wijze, die zijnen vrienden en
vereerders bewondering, zijnen tegenstanders eerbied heeft afgedwongen. Zal ik nu
hier uitweiden over de moeielijkheden, waarmede hij gedurende de 33 jaar van zijn
werkzaamheid in Kampen te worstelen heeft gehad? Waartoe zou het dienstig zijn?
Zoogenaamd ter wille van den godsdienst, maar inderdaad ter wille van wat eene
partij onder godsdienst meent te moeten verstaan, wordt nog menig onrecht gepleegd!
Mijn vader is daarvoor niet gespaard gebleven - de bespreking daarvan kan echter
gerust achterwege blijven in zijn levensbericht: en
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dit te eer, daar men er niet in geslaagd is mijnen vader te doen wankelen, zelfs niet
hem te verbitteren; een opgewekte levensmoed, waarvan het voorbeeld aanstekelijk
werkte voor elk, die in meer dan vluchtige aanraking met hem kwam, is hem tot het
eind toe bijgebleven! Als biograaf bepaal ik er mij dus toe mede te deelen, dat terwijl
mijn vader er in slaagde de achting en de vriendschap van velen der zelfdenkende
of nadenkende gemeenteleden te winnen, de orthodoxe partij in Kampen voortdurend
machtiger werd. In alle opzichten, waarin het onregelmatige zijner positie dit
gedoogde (mijn vader bleef hulpprediker tot hij in 1890 zijn ontslag nam), werd
allengs zijne vrijheid beperkt. In één opzicht wist hij zich echter volkomen in zijne
vrijheid te handhaven: ‘Wat men mij niet heeft kunnen beletten, is geweest, dat ik
bleef reageeren tegen alle leerstellige begrippen, van welke kerk ook, en dat ik zoo
duidelijk, als mij mogelijk was, verkondigde, dat godsdienst geen leer, geloof geen
verstandelijk voor waarheid-houden, de kerk geen Koninkrijk Gods, de Christus van
alle kerken niet is de Jezus der geschiedenis.’
Zijn hooge leeftijd dwong hem in 1890 zijne betrekking neêr te leggen. Den laatsten
Vrijdag in Januari van dat jaar catechiseerde hij tot afscheid voor een 120tal
jongelieden tegelijk. Geestelijk gesproken had hij zijn werk ook nog langer kunnen
verrichten, maar lichamelijk stond hij bij het vervullen van zijn ambt te veel bloot vooral bij veranderlijke weêrsgesteldheid. Bijna drie jaren genoot hij nog van zijn
zoo welverdiende rust: lezende en werkende, ook al stelde hij zelf niet veel meer;
steeds belang stellende in alles wat nieuw was, al was het ook vaak om te ondervinden,
dat het oudere er niet door overtroffen werd. Otium sine literis mors
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est! Tot aan zijn dood bleef zijne liefde voor boeken, voor letterkundigen arbeid hem
bij. Langzamerhand verminderden echter zijne krachten, ook al bleven zijne
geestelijke vermogens nagenoeg onaangetast. In de tweede helft van December 1892
was ik - onverwacht - in de gelegenheid Kampen te bezoeken en een avond en nacht
in de ouderlijke woning door te brengen. Toen ik den volgenden morgen afscheid
van mijnen vader nam, voegde hij mij lachend toe: ‘Goed, dat ge nog eens naar den
ouden man zijt komen zien! Een volgende maal kondt ge wel eens te laat komen!’
Op 4 Januari '93 schreef mij eene mijner zusters, die, ongehuwd gebleven, na den
dood mijner moeder (1889) mijnen vader gezelschap was blijven houden, en er door
hare vriendelijke en onvermoeide zorg voor gewaakt heeft, dat een zonnetje bleef
schijnen in de ouderlijke woning, dat mijn vader, ofschoon niet ernstig, ongesteld
was. Den 5den 's morgens kreeg ik telegrafisch het bericht, dat die ongesteldheid eene
zorglijke wending had genomen. Ofschoon ik onmiddellijk op reis ging, kon ik eerst
's avonds aan zijn ziekbed staan. Helaas! Ik kwam te laat. Het ziekbed was, toen ik
kwam, sedert weinige oogenblikken slechts, een sterfbed geworden. Na eene zeer
kortstondige ziekte was de bijna tachtigjarige, kalm en waardig zooals hij geleefd
had, gestorven!
In de letterkundige wereld is zijn verscheiden bijna onopgemerkt gebleven. In
1875 was hij tot lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde gekozen,
eene benoeming, die hem genoegen deed, doch hem oneindig meer gestreeld en
aangemoedigd zou hebben, als ze hem 25 jaren vroeger te beurt gevallen ware. In
1882 was hij benoemd tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw, eene
onderscheiding, die bij allen, die den
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verdienstelijken Predikant-Oud-militair, den fieren en eerwaardigen man van nabij
kenden, den grootsten bijval gevonden heeft. Maar overigens behoorde hij niet tot
de lieden, die veel van zich laten spreken, wier overlijden aan courant-redacties
welsprekende artikelen in de pen geeft. Dat kan te minder verwonderen, als wij
bedenken, dat zijn voornaamste literarische arbeid van voor meer dan 20 jaar
dagteekent en vindt eveneens zijne verklaring in de omstandigheid, dat hij met zijn
novellen en romans eene zeer besliste en wel eenigszins buiten de letterkunde staande
bedoeling - eene tendenz - heeft gehad. Zijne geschriften dankten echter den opgang,
dien zij geruimen tijd maakten, niet uitsluitend, misschien niet eens in de eerste plaats
aan die tendenz, maar voor een goed deel aan de gemakkelijkheid, waarmede zij
opgesteld waren, aan de groote natuurlijkheid van de voorstelling, aan de waarheid
en den eenvoud van de inkleeding. ‘In den beginne’ zoo schrijft mijn vader zelf,
‘oogstte ik veel bijval in, meer dan ik ooit vermoed, laat staan verwacht had; van
allerlei tijdschriften kreeg ik aanzoek om novellen en de eerste, die van mijne hand
verscheen, was ‘ Coquetterie en dépit’ in ‘Nederland’. Dit uitsluitend voor
oorspronkelijke Nederlandsche letterkunde bestemde maandwerk was pas opgericht
door De Keyser en er bestonden nog maar ettelijke afleveringen van, toen hij mij
uitnoodigde er aan mede te werken. Het was in den tijd, dat ik te Oudeschoot stond,
en er voor letterkundigen arbeid slechts weinig vrije tijd overschoot, te minder, omdat
ik er alleen zoogenaamde snipperuren aan besteden wilde en van den beginne af een
afschuw had van broodschrijverij. Ik wilde mijn schrijftalent, hoe groot of klein het
dan ook was, niet exploiteeren en schreef
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dus alleen, als de geest vaardig was en mij drong de pen op te vatten. Ik ging altijd
hoogst conscientieus met mijne papieren kinderen om en stuurde er nooit een de
wereld in, dan nadat ik het zoo goed mogelijk er toe had voorbereid. Veel kwam dan
ook niet uit mijne handen enz.’
De laatste roman, dien mijn vader geschreven heeft, verscheen in 1874 bij D.A.
Thieme te 's-Gravenhage. Daarna heeft zijn letterkundige arbeid zich bepaald tot het
schrijven van eenige tooneelstukken, het vertalen van eenige drama's en het opstellen
van aankondigingen van romans enz. voor verschillende tijdschriften, maar
voornamelijk voor ‘ De Tijdspiegel’ en voor de ‘ Vaderlandsche Letteroefeningen’.
Het was ook in de Tijdspiegel, dat zijne tooneelspelen het eerst werden
gepubliceerd. Oorspronkelijk stelde hij zich voor drama's zonder vrouwenrollen te
schrijven, geschikt om door rederijkers of liefhebberij-komediespelers opgevoerd te
worden.
Met zijne eersteling, de aan Thackeray's ‘Pendennis’ ontleende ‘ Eerste liefde’
oogstten de personen, voor wie hij het opstelde en die het ten tooneele voerden,
zooveel bijval in, dat hij er door werd opgewekt eene nieuwe proef te nemen. Tot
het schrijven van ‘ De wedergevonden zoon’, dat in den winter van 1873 op '74 met
veel succes werd opgevoerd, had een stukje van Bret Harte hem aanleiding gegeven;
de ‘ Oom uit Californië’ was echter geheel eigen vinding. Ook dit laatste tooneelstuk
had oorspronkelijk uitsluitend mannenrollen; daarbij was de rol van den oom, die
bijna voortdurend op de planken bleef, te zwaar en te vermoeiend. Zoo ging mijn
vader er toe over het stuk om te werken en te trachten er een voor het vaderlandsche
tooneel bruikbaar tooneelspel van te maken. Hij had daarbij geen ander doel voor
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oogen, dan het zijne bij te dragen tot verbetering van het gehalte der oorspronkelijke
Nederlandsche tooneelliteratuur. Het stuk, dat, zooals in de voorrede staat, minder
voor lectuur bestemd was dan voor opvoering, viel echter niet in den smaak van de
HH. van het Nederlandsch Tooneel. Wel hadden zij de hoffelijkheid te erkennen,
dat de reden, waarom zij het niet konden opvoeren, in den ‘overprikkelden smaak
van het publiek’, meer dan in de eigenschappen van het stuk gelegen was; wel schreef
de voorzitter van den Raad van Beheer van de Vereeniging ‘het Nederlandsch
Tooneel’, toen mijn vader hem een ander stuk ‘ Eer en Schande’ had toegezonden,
dat het levensvatbaarheid bezat enz. enz. - zijne oorspronkelijke stukken werden niet
opgevoerd. Met de stukken, die hij vertaalde, was hij aanvankelijk gelukkiger:
Kotzebue's ‘Menschenhaat en Berouw’ en ‘De Jagers’ van Ifflandt werden op het
repertoire geplaatst en bij herhaling ten tooneele gebracht. Hij vertaalde daarna met
hetzelfde doel Körner's ‘Zriny’ en Schiller's ‘Wilhelm Tell’ - zijn voornemen nog
andere vertalingen gereed te maken en in het licht te geven, liet hij echter varen.
Ofschoon hij zelf zeer gemakkelijk stelde en - naar ik meen - zeer zuiver Hollandsch
schreef, bewonderde hij in de geschriften der grootmeesters op letterkundig gebied
steeds veel meer de karakteriseering met de inkleeding en de ontwikkeling van het
geheel, dan de taal en den vorm, die voor hem slechts de dragers waren der gedachten.
Al lezende en genietende ontging hem wellicht hier en daar eene finesse in uitdrukking
of woordenkeus, maar het is zeer de vraag, of de schoonheid van het geheel hem niet
dieper trof dan menigen veel grondigeren taalkenner. Toen echter zulk een grondig
taalkenner hem op minder aangename
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wijze vrijheden en kleine onnauwkeurigheden in de vertaling van de ‘ Wilhelm Tell’
tot een verwijt maakte - alsof mijn vader beoogd had eene critische bewerking der
Duitsche meesterstukken in het licht te geven -, meende hij beter te doen van verdere
pogingen op dit gebied af te zien. Een tweetal voor opvoering op het Nederlandsch
tooneel bewerkte Duitsche drama's werden niet meer uitgegeven en bevinden zich
onder zijne nagelaten papieren.
Had mijn vader een fijngevoelige natuur, een scherpe opmerkingsgave was daarbij
zijn deel. Ook verstond hij de kunst met enkele trekken aan te duiden, wat hij op 't
oog had en dit zoo kennelijk te doen, dat ook anderen gemakkelijk zijne bedoeling
begrepen. Gelukte hem dit in figuurlijken zin, niet minder succes had hij hiermede
op een geheel ander gebied: zoolang de oude dag zijne vingers niet ‘onhandig’
gemaakt had, was hij meester in de kunst van portretten te teekenen en vooral van
te silhouetteeren. De photographie heeft deze ouderwetsche kunst bijna geheel in het
vergeetboek gebracht; zij bestond, het is wèl bekend, daarin, dat men met eene fijne
schaar den omtrek van iemands profil uit zwart papier uitknipte en er op die wijze
een gelijkend portret van vervaardigde. Meermalen slaagde mijn vader er in, uit zijn
geheugen portretten te knippen van afwezige personen, zelfs van vrienden, die reeds
voor lange jaren gestorven waren. Die portretten waren gewoonlijk zoo treffend
gelijkend, dat ieder, die den persoon gekend had, het silhouet op het eerste gezicht
herkennen moest. Diezelfde gave stond hem bij het stellen van zijn critieken en
aankondigingen ter zijde: men herkende met de weinige lijnen der beschrijving de
personen en de toestanden, die in het boek, dat hij aankondigde, voorkwamen. Die
gave stelde hem echter ook in staat valsch
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vernuft van geest, onmogelijke toestanden van natuurlijke, caricaturen of poppen
van levende menschen te onderscheiden. Toen hij zelf nog romans schreef, leefde
hij in gedachte mede met de personen, die hij ten tooneele voerde - als hij de
geschriften van anderen beoordeelde, stelde hij dezen vóór alles den eisch, dat men
zich de helden en de heldinnen, die er in voorkwamen, als levende wezens moest
kunnen denken. Een zeer groot aantal (bijna 250) boekaankondigingen verscheen
tusschen de jaren 1862 en 1886 van zijne hand: het was in de Tijdspiegel, dat zijne
eerste proeven op dit gebied werden opgenomen en het was in hetzelfde tijdschrift,
dat zijne laatste aankondiging (1886) geplaatst werd.
Mijn vader stierf op nagenoeg 80-jarigen leeftijd: hij overleefde bijna al zijne vrienden
en tijdgenooten. In den laatsten tijd was het vaak, of reeds lang verloopen perioden
uit zijn leven in zijne herinnering weêr scherper omtrekken aannamen en daarentegen
de wederwaardigheden der latere jaren minder duidelijke sporen in zijn geheugen
hadden achtergelaten. Kon de herinnering aan zooveel dat geweest was, zooveel dat
hij verloren had, hem oogenblikken van weemoed bezorgen, in zijnen opgewekten
geest heeft in geene periode van zijn leven somberheid of wankelmoedigheid wortel
kunnen schieten. Een welbesteed en gelukkig leven is zijn deel geweest, zijne
nagedachtenis wordt - ik ben er zeker van - in eere gehouden door allen die hem
gekend hebben.
H e l d e r , 5 Januari '94.
P.P.C. HOEK.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

88

Romans, novellen, tooneelstukken enz. van J. Hoek.
1848.

M i n a e n B e t s y . J.B. van Loghem te
Haarlem.
1853. 2de druk. S.E. van Nooten te
Schoonhoven.
1867. 3de druk in ‘Guldens-Editie’. D.A.
Thieme, Arnhem.

1849.

C o q u e t t e r i e e n d e p i t , in
‘Nederland’. 1849.
1852. 2de druk. W.H. van Heyningen,
Utrecht.
1866. 3de druk. in ‘Neêrlands
Bibliotheek’. II.

1849.

B a r t j e , in ‘Stads- en Dorpsbibliotheek’.
1851. 2de druk, in ‘Uit het Dagelijksch
Leven’.
1865. 3de druk, in ‘Neêrlands Bibliotheek’
I.

1849.

Herinneringen van eene oude
v r i j s t e r , in ‘Flora’. 1849.
1851. 2de druk, in ‘Uit het Dagelijksch
Leven’.

1849.

Tw e e Z u s t e r s , in ‘Maria en Martha’.
1849.
1851. 2de druk, in ‘Uit het Dagelijksch
Leven’.
1865. 3de druk, in ‘Neêrlands
Bibliotheek’. II.

1849.

F i n l a n d s c h W i e g e l i e d j e , in
‘Flora’. 1849.

1849.

Tw e e v e r j a a r d a g e n , in
‘Nederland’. 1849.
1852. 2de druk. W.H. van Heyningen,
Utrecht.
1867. 3de druk. ‘Neêrlands Bibliotheek’.
III.
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Bekentenissen van een
b e k e e r d e n d r o n k a a r d , in ‘Stadsen Dorpsbibliotheek’. 1850.
1851. 2de druk, in ‘Uit het Dagelijksch
Leven’. 1851.
1866. 3de druk, in ‘Neêrlands
Bibliotheek’. 1866. I.

1850.

D e F a m i l i e P l o e g e r s . In twee
deelen. J.B. van Loghem te Haarlem.

1850.

D e We d u w m e t h a a r K i n d ,
(Gedicht) in ‘Maria en Martha’. 1850.

1851.

Antoinette en Caroline,
(Gedicht) in ‘Nederl. Volksalmanak’.
1851.
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1851.

Het slachtoffer zijner
c o n n e c t i e , in ‘Nederland’. 1851.
1863. 2de druk, in ‘Guldens-Editie’. 1863.

1851.

E l i s e , in ‘Stads- en Dorpsbibliotheek’.
1851.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1851.

(U i t h e t d a g e l i j k s c h l e v e n , 1
deel, S.E. van Nooten te Schoonhoven).

1851.

M a t i l d e , in ‘Aurora’. 1851.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1851.

B r i e v e n v a n P a u l i n e , in ‘Maria
en Martha’. 1851-52.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1851.

S a r a , in ‘Flora’. 1851.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1852.

K o e n r a a d e n M a r i a n n e ,in‘Stadsen Dorpsbibliotheek’.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1852.

(Tw e e n o v e l l e n , 1 deeltje 12o, W.H.
van Heyningen te Utrecht).

1852.

H e r m a n , in ‘Het Leeskabinet’. 1852.
1863. 2de druk, in ‘Guldens-Editie’. 1863.

1854.

M a r i e , in ‘Nederland’. 1854.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1854.

C h r i s t e n d o m e n r o m a n t i e k , in
‘Stads- en Dorpsbibliotheek’.

1854.

S u s e , in ‘Maria en Martha’.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1855.

Herinneringen eener
g o u v e r n a n t e , in ‘De Regenboog’.
1863. 2de druk, in ‘Guldens-Editie’. 1863.
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1855.

Episode uit het leven van
D o c t o r ***, in ‘Charis’. 1855.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1855.

Het testament van mijn Oom,
in ‘Gelderland’. 1855.
1856. 2de druk, in ‘De Godsdienst in het
Leven’.

1856.

(D e G o d s d i e n s t i n h e t L e v e n ,
v o o r g e s t e l d i n N o v e l l e n , 2 dln.
S.E. van Nooten, Schoonhoven. [Herdruk
van novellen in tijdschriften, met
uitzondering van:])

1856.

E e n o n g e l i j k h u w e l i j k , in ‘De
Godsdienst in het Leven’.

1857.

B e r n a r d R o b e l i u s , in twee deelen.
S.E. van Nooten, Schoonhoven.

1857.

C h r i s t u s o n z e w i j s h e i d , in
‘Evangelie-Spiegel’.

1861.

E e n S o c i e t e i t s p r a a t j e , in ‘Het
Vaandel’. 1861-62.

1861.

Brieven van Julius van Hees
e n F r i t s P l o e g e r s , in ‘De
Tijdspiegel’. 1861-62.

1862.

Jan Beitel, een
K i n d e r h u i s j o n g e n .E e n v e r h a a l
v o o r h e t v o l k . K. van Hulst,
Kampen. 1 deel.
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1862.

Uit het leven eener jonge
v r o u w (d o o r h a a r z e l v e
b e s c h r e v e n ), in ‘Christelijk Album’.

1863.

(D r i e N o v e l l e n . Een deel
Guldens-Editie. D.A. Thieme, Arnhem.
[Herdruk van novellen uit tijdschriften]).

1864.

Louise van der Heide en
Herinneringen eener Moeder.
Twee deelen Guldens-Editie. D.A.
Thieme, Arnhem.

1865.

Tw e e v r i e n d i n n e n , in ‘Het
Christelijk Album’.

1868.

A g a t h e . 3 deelen. D.A. Thieme,
Arnhem.

1868.

A n n a , Volksvoorlezing, in ‘Vesta’.

1869.

E e n e e e r s t e l i e f d e . Drama in drie
bedrijven voor Rederijkers, in ‘De
Tijdspiegel’.
2de druk. K. van Hulst, Kampen. 1870.

1870.

E e n O o m u i t C a l i f o r n i ë . Blijspel
in drie bedrijven voor Rederijkers. K. van
Hulst, Kampen.

1874.

Wa t e r w e r d v a n d e k i n d e r e n
v a n B e l l e v u e . 2 deelen. D.A.
Thieme, 's-Gravenhage.

1874.

D e w e d e r g e v o n d e n z o o n ,Drama
in drie bedrijven voor Rederijkers, in ‘De
Tijdspiegel’.
2de druk. K. van Hulst, Kampen. 1874.

1875.

Een Oom uit Amerika.
Tooneelspel in vijf bedrijven. K. van
Hulst, Kampen.

1877.

Z r i n y . Tooneelspel in vijf bedrijven
door Theodoor Körner. Metrisch
overgezet. L. van Hulst, Kampen.

1878.

W i l l e m Te l l . Tooneelspel in vijf
bedrijven door Fr. von Schiller. Metrisch
overgezet. L. van Hulst, Kampen.

1879.

E e r e n S c h a n d e . Tooneelspel in vijf
bedrijven, in ‘De Tijdspiegel’.
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Levensbericht van Dr. C.E. van Koetsveld.
Tot het schrijven van dit Levensbericht heb ik mij niet aangeboden, maar ben ik,
nadat anderen, meer bevoegd misschien dan ik, zich onttrokken hadden, door het
Bestuur onzer Maatschappij uitgenoodigd geworden. Die veelomvattende, doch
schoone en benijdenswaardige taak heb ik niet op mij genomen, dan na mij vóóraf
verzekerd te hebben van de daartoe vereischte hulp. Deze is mij welwillend verleend
door den éénigen zoon des overledenen, den heer C. Van Koetsveld, predikant te
Goes, van wien ik vrij uitvoerige aanteekeningen betreffende den levensloop en de
geschriften van zijnen oprecht betreurden vader ontvangen mocht. Aan den dank,
die hem daarvoor van mij toekomt, paart zich eene niet minder groote mate van
erkentelijkheid aan mijnen hooggeachten ambtgenoot, Prof. Dr. J. ten Brink, die in
zijne Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXde eeuw over Van
Koetsveld in het breede gehandeld heeft. Aan zijne betrouwbare nauwkeurigheid
ben ik de kennis verschuldigd van vele wetenswaardige bijzonderheden, die mij
anders wellicht verborgen zouden gebleven
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zijn. Naar zijne biographie (Dl. I, blz. 242-281) zij hier ééns voor al verwezen 1. En
nadat ik mijne eigene herinneringen van Van Koetsveld, die van zijne
Schoonhovensche periode af dagteekenen, zooveel mogelijk had verlevendigd,
meende ik in staat te zijn, in de volgende bladzijden niet al te zeer te blijven beneden
de billijke eischen, aan den levensbeschrijver van een zóó merkwaardig man als Van
Koetsveld gesteld. Ik gevoel echter, dat ik niet te uitvoerig worden mag, en zal mij
hierom op beknoptheid toeleggen, zooveel de rijkdom der stof dat gedoogt.
Cornelis Eliza Van Koetsveld was van burgerlijke afkomst en is opgegroeid in eene
omgeving van enkel kooplieden. Geboren te Rotterdam den 24sten Mei 1807, bracht
hij zijne eerste levensjaren onder sombere tijdsomstandigheden door. Zijn vader,
Cornelis Van Koetsveld, vurig patriot en oud-liberaal, doch geacht in zijne vaderstad,
dreef een wijnhandel, later overgegaan op zijn oudsten zoon, den heer L. Van
Koetsveld die zijn jongeren broeder nog overleeft. De moeder, eene ernstige en
nadenkende vrouw, Mej. Alida Kolff, van Middelharnis, maakte op mij, toen ik haar
leerde kennen, een even gunstigen indruk als hare éénige dochter, gehuwd met den
heer Droogleever Fortuijn, apotheker aldaar. Meer kinderen dan het genoemde drietal
heeft het echtpaar niet gehad, zooveel ik weet. De jongste, onze Cornelis Eliza, stil
en weetgierig van aard, koesterde van kindsbeen af den wensch om predikant te
worden, en de vervulling van dien wensch heeft op zijn levensloop den meest
beslissenden invloed uitge-

1

In Elzeviers Maandschrift, Dl. VI (Afl. Dec. 1893) gaf dezelfde een kort, maar zeer
waardeerend artikel over hem na zijn overlijden.
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oefend. Op de school van den heer Broedelet ontving hij het eerste onderricht, hetwelk
hij zich met voorbeeldigen ijver ten nutte maakte. Dertien jaren oud, werd hij geplaatst
op de Erasmiaansche school, waar hij prijs op prijs behaalde en in de 3de klasse onder
de leiding kwam van den toenmaligen conrector, den lateren Groningschen
hoogleeraar Dr. P. van Limburg Brouwer, die hem ophief tot de ideale Grieksche
schoonheid en belang inboezemde voor de classieke letteren. Van zeer gunstige
getuigschriften voorzien, betrok hij, Paschen 1825, de Leidsche Hoogeschool, waar
hij binnen vijf jaren zijne studiën volbracht. Men zou dien studietijd voor een
jongeling van zóó voortreffelijken aanleg langer hebben gewenscht; maar zijne
middelen waren beperkt. Neemt men in aanmerking, dat hij, behalve zijne verplichte
examens, ook dat van candidaat in de Letteren met goed gevolg aflegde en, in Mei
1830 tot candidaat tot den H. Dienst bevorderd, reeds den 3den Oct. daaraanvolgende
te Westmaas als predikant optrad, dan moet hij wel vlijtig gestudeerd en zijn kostbaren
tijd goed gebruikt hebben. De namen zijner intieme vrienden weet ik niet te noemen;
maar de getuigenis gaat hem na, dat hij voor sommigen hunner een mentor en
raadsman was en op een letterkundig dispuut ‘Studiis’ zich onderscheidde. De
smaakvolle Van der Palm trok hem bijzonder aan en maakte, zooals hij zelf
verklaarde, op hem een onuitwischbaren indruk. Ook de lessen van Prof. Peerlkamp
over de Algemeene Geschiedenis behaagden hem zeer, en later vooral die van V.
Hengel en Kist, meer, zoo 't schijnt, dan die van Suringar en Clarisse. Zijne richting
is dan ook gedurende zijn geheele leven meer exegetisch en historisch geweest dan
dogmatisch en philosophisch. Prof. J. van der Hoeven telde hem jaren achteréén op
de Historia Naturalis onder
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zijne getrouwste hoorders; hij deed zelfs een poos lang aan entomologie. Hoe het
zij, toen zijne jongere tijdgenooten naar de wapenen grepen, om het bedreigde
vaderland te verdedigen, stond Van Koetsveld reeds op zijne eerste standplaats, na
den 17den Sept. 1830 gehuwd te zijn met zijne verloofde, Mej. Anna Maria Croes,
die voor hem eene getrouwe levensgezellin geweest is, totdat zij den 4 Oct. 1873
hem door den dood ontviel. De bevestigingrede was uitgesproken door zijn Oom en
vaderlijken vriend Ds. Loreijn, predikant te Schipluiden.
Westmaas, gelegen in den Hoekschen Waard, waar het jeugdig echtpaar zich
hoogst eenvoudig installeerde, is voor Van Koetsveld eene ware oefenschool geweest.
Hij stiet er op sommiger steile orthodoxie en veler liefdeloosheid en onverschilligheid,
doch wist er zich te handhaven en eenig nut te stichten. De Schetsen uit de Pastorie
te Mastland, veel later uitgegeven, wijzen daarop terug en getuigen van den ernst,
waarmede hij zijne bediening opvatte, van de moeilijkheden, waarmede hij in 't eerst
te kampen had, van de bezonnenheid, waarmede hij te werk ging, en van de niet
gewone menschenkennis, die hij er opdeed. Het schijnt, dat in 1835 eene verplaatsing
naar Berkel en Rodenrijs hem niet dan aangenaam zijn kon. Den 22sten Nov. trad hij
er op en hij vond er eene gemeente van eenige meerdere ontwikkeling, die in
eensgezindheid en liefde zijn arbeid op prijs stelde. Langer echter dan drie jaren heeft
hij er niet vertoefd. Ten gevolge van eene doorbraak en overstrooming der Rotte in
zijne nabijheid leed hij er met velen aan moeraskoortsen, die zijn anders krachtig
gestel ondermijnden en hem in zijn werk belemmerden. Hierin mag wel de reden
gelegen zijn, dat hij de beroeping naar Schoonhoven aannam, die hij in 1838 ontving
en den 2 Oct. opvolgde. Door
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velen werd hij er met ingenomenheid begroet en, al was hij in het oog van zijn
voorganger en diens aanhangers om zijne evangelische denkwijze een ketter, veel
goeds heeft hij er tot stand gebracht. ‘Ik maakte er kennis’, zeide hij later, ‘met het
kleinsteedsche, maar ook gezellige en hartelijke, aan zulke kleine kringen eigen’.
Allengs kwam hij er zijne vroegere sukkeling te boven, doch zijne gezondheid liet,
bij ingespannen arbeid, nu en dan nog al iets te wenschen over. Het gerucht daarvan,
dat zich verspreid had, schijnt mede de oorzaak geweest te zijn, dat hij gedurende
de elf jaren, die hij er doorbracht, slechts zelden elders in aanmerking kwam en geene
enkele beroeping kreeg, zoodat hij ten laatste, met hulp zijner vrienden, zelfs overging
tot het koopen van zijn huis. Maar dat elfjarig verblijf heeft hem in staat gesteld, om
als schrijver op te treden en naam te maken.
Reeds te Westmaas had hij over het gebed der godvruchtigen in het O.T. een boek
geschreven, waarvan het Eerste Deel in 1834 verschenen en het Tweede eerst in 1840
gevolgd is; doch dat boek, hoeveel goeds daarin ook gevonden wordt, is weinig
bekend en verspreid geworden, en zelfs had het hem moeite gekost daarvoor een
uitgever te vinden. Wel verre echter van hierdoor ontmoedigd te worden, gaf hij in
1838 De vriend der kranken uit, te Berkel in dagen van eigen krankheid opgesteld.
Dit nuttig geschrift, waarvan de uitgave op raad van een zijner ringbroeders geschied
is, trok veel meer de aandacht en kon, omgewerkt en vermeerderd, in 1844 en later
nog twee malen herdrukt worden. Voor krankenbezoek leverde het rijke stof en op
ziekenkamers en in sterfhuizen heeft het onberekenbaar nut gesticht. Dit geldt
evenzeer van De oudejaarsavond, in 1840 bij S.E. van Nooten te Schoonhoven
verschenen. Deze ern-
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stige lectuur voor de laatste dagen des jaars is algemeen op hoogen prijs gesteld,
zoodat daarvan nog in 1874 de zesde uitgave verschijnen moest. Zoo bleek het, dat
Van Koetsveld door te schrijven zich als schrijver hoogst gelukkig ontwikkelde en
allengs den toon gevat had, die weerklank vond bij het toenmalig en later godsdienstig
publiek. Toch meen ik, dat de eigenlijk groote gebeurtenis in zijn leven, grooter dan
hij zelf of ook zijn uitgever vermoedelijk had verwacht, geweest is de anonieme
verschijning in 1843 van zijne Schetsen uit de pastory te Mastland. Ernst en luim uit
het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Dat boek heeft in ons vaderland
zeldzamen opgang gemaakt en is in 1860 in het Engelsch, in 1865 in het Duitsch
verschenen. Reeds in 1844 werd een tweede en een derde druk vereischt, en het getal
der uitgaven is tot negen geklommen, zoodat het, in weerwil van de veranderde
tijdsomstandigheden nog altijd schijnt gevraagd te worden. Geen wonder, voorwaar!
Kort na de uitgave stak in de Gids een man als Potgieter er de loftrompet voor op,
en jaren later verklaarde Busken Huet 1, dat evenals Hildebrand's coup d'essai ook
die van Van Koetsveld een coup de maître geweest is. Met het oordeel van twee zóó
bevoegde kunstrechters stemt dat van allen overeen, die vroeger en later met den
inhoud hebben kennis gemaakt. Wat mij zelven betreft; op mijne lessen over
Homiletiek en Pastoraal was ik gewoon naar die even amusante als leerzame Schetsen
mijne hoorders dikwijls te verwijzen 2. Ofschoon daarmede alzoo volkomen
vertrouwd, heb ik thans, na 50 jaren, bij de opmerkzame

1
2

Litterarische Fantasien en Kritieken. Tweede Deel (1881), bl. 49-78.
In dien geest en met hetzelfde doel werden de Schetsen door Dr. C.H. van Herwerden
breedvoerig besproken in het Tijdschrift Waarheid in Liefde, 1844, bl. 547-630.
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lezing opnieuw een diepen indruk ontvangen van het ongemeen talent, waarvan die
Schetsen getuigen. Wel mocht den auteur, die bescheidenheidshalve zijn naam
verzwegen had, doch niet lang onbekend kon blijven, in 1849 het lidmaatschap onzer
Maatschappij worden aangeboden.
Inmiddels echter was Van Koetsveld voortgegaan op den zóó gelukkig ingeslagen
weg. Van 1847 af tot 1888 toe zijn er van hem niet minder dan zeven deelen Novellen
en Schetsen verschenen, waarvan het getal tot bijna honderd geklommen is. Vele
malen zijn zij herdrukt en allerwege verspreid geworden. Ook leverde hij bijdragen
aan prachtjaarboekjes, aan Nederland en andere tijdschriften en was hij een ijverig
medewerker in v. Nooten's Martha en Maria. Opvoeding, armenzorg en philanthropie
verschaffen hem de onderwerpen, die hij bespreekt. Doorgaans hebben zijne
vertellingen eene ernstige, zedelijke en godsdienstige strekking op het gevaar af, dat
zij in kunstwaarde daaronder lijden. Aan anderen laat ik liefst over te beslissen, of
en in hoeverre hij in onze letterkunde een nieuw genre, t.w. dat der novellen en
dorpsverhalen, mag geïntroduceerd hebben. Er schuilen daaronder bij hem juweeltjes,
die niet licht te overtreffen zijn; maar toch niet alle zijn even gelukkig geslaagd.
Beminnelijk is de humor, over de meeste uitgestort. Vooral aan armen en lijdenden
wordt de aandacht gewijd, en de waarde der schetsen wordt, bij nauwkeurige kennis
van het plebs in de stegen en achterbuurten, verhoogd door eene zeldzame
natuurlijkheid in de voorstelling, die grenst aan het hedendaagsche realisme, doch
door eene groote mate van gezond verstand getemperd wordt en voor uitspattingen
bewaard blijft door den streng zedelijken zin van den auteur. Desniettemin stem
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ik, zooveel ik oordeelen mag, gaarne met hen in, die meenen, dat zijne eerste schetsen,
die uit de pastorie te Mastland, de kroon spannen boven al de latere, met uitzondering
van eene enkele misschien.
Maar wij keeren, na dezen uitstap, naar Schoonhoven terug, vanwaar met die
Mastlandsche schetsen de naam van Van Koetsveld door het land ging en zijn roem
zich allerwege verspreidde. Het duurde echter nog tot 1849, eer de Haagsche
Kerkeraad den gevierden schrijver koos tot herder en leeraar in de hofstad. Eene
recht gelukkige keuze! De man, van wiens ingenomenheid met de evangeliebediening
en van wiens diepe opvatting van de daaraan verbonden plichten die schetsen
getuigden, moest wel in ruimeren, zelfs in den meest uitgebreiden werkkring
uitnemend op zijne plaats zijn. De Kerkeraad zette alle bedenkingen ter zijde, en
Van Koetsveld, hoewel hij lang schijnt geaarzeld hebben, of hij zou aannemen, werd
op 22 April 1849 te 's-Gravenhage bevestigd en hield zijne intreepreek op den 25sten.
De uitkomst heeft de goede verwachtingen, die men van hem koesterde, niet
beschaamd, maar zeer verre overtroffen. Men noemde hem in 't laatst van zijn leven
soms een ‘ouderwetschen’ dominé; maar Dr. J. ten Brink zeide met recht, dat de
Hervormde Kerk in haren tegenwoordigen toestand met een honderdtal van zulke
‘ouderwetsche’ dominé's uitnemend gebaat zou zijn. Hij wijdde zich geheel aan zijne
schoone levenstaak en stelde zijne plichten als predikant altijd boven zijne roeping
als novellist, zoodat de gemeente niet klagen kon, dat hij, al werkte hij veel voor de
pers, hare belangen in eenig opzicht verwaarloosde. Als prediker maakte hij van het
begin af opgang, zoodat men zich onder zijn gehoor verdrong. Vooral ontwikkelden
en nadenkenden stelden op
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zijne kernvolle prediking hoogen prijs. Dit laat zich begrijpen, als men inzage neemt
van het Twaalftal preeken, uitgesproken te 's Gravenhage, dat in 1851 van hem
verscheen. Alle zijn zij even diep doordacht als keurig gesteld, en er is groote zorg
aan besteed; bijkans zou ik zeggen, dat zij voor gewone hoorders te zware inspanning
vorderen. Maar er is wel geen twijfel aan, of Van Koetsveld sloeg in andere dan
hoofdbeurten niet zelden een lageren, meer populairen toon aan en improviseerde,
na ernstige voorbereiding, dikwijls allergelukkigst. Er vormde zich allengs een vast
gehoor, voor hetwelk hij wekelijks optrad en dat zelfs in de laatste jaren eer toe- dan
afnam, al konden niet allen hem altijd volgen, als hij soms een hooger vlucht nam.
Deze opgang, dien hij maakte, mag te opmerkelijker heeten, omdat hij, hoe
verstaanbaar hij ook sprak, toch niet uitmuntte door uiterlijke gaven voor den
predikstoel. Zijne stem had, ook in het dagelijksche leven, meer of minder een
neusklank, en zijne bewegingen op den predikstoel waren houterig en stijf. Maar het
schijnt, dat het gehoor aan dergelijke gebreken allengs gewent, vooral waar zij, zooals
hier het geval was, vergoed worden door den altijd belangrijken inhoud der voordracht,
de vrucht van ernstige Bijbelstudie, rijke menschenkennis en diep nadenken.
De indruk zijner prediking werd verhoogd door de actualiteit der onderwerpen,
die hij behandelde. Hij was gewoon partij te trekken van elke tijdsgelegenheid, die
zich aan hem voordeed en zijne hoorders belang kon inboezemen. In 1846, toen Prof.
Opzoomer in zijne inwijdingsrede de wijsbegeerte had voorgesteld als den mensch
met zich zelven verzoenende, begreep Van Koetsveld, daartegenover, het geloof te
moeten aanprijzen als den mensch met zich zelven verzoenende, en wel in den strijd
om waar-
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heid, deugd en geluk, en gaf hij onder dien titel een Drietal leerredenen uit met eene
lezenswaardige inleiding. In 1848, het jaar van onrust en volksberoering in Europa,
hield hij eene lijdenspreek voor onze dagen, getiteld De Volksstem, naar aanleiding
van de keus der Joden van Barabbas boven Jezus, die mede in het licht verscheen.
In 1853, het jaar der Aprilbeweging, schroomde hij niet te 's-Gravenhage, in eene
avondgodsdienstoefening, zich openlijk tegen die beweging te verklaren, van oordeel
zijnde, dat de Roomsche kerk, evenals elke andere, recht had op eene eigene
organisatie en enkel met geestelijke wapenen moest bestreden worden. Het licht op
den kandelaar: zóó luidde zijne toespraak als een woord van ernst en vrede, die,
uitgegeven, heftige tegenspraak vond, zooals te verwachten was. In 1855 sprak hij
over het eeuwig blijvend woord van God en hield daarmede eene belijdenispreek van
zijn 25jarigen evangeliedienst. Onder den titel Moorman en luipaard richtte hij in
1858 een hoog ernstig woord tot zijne gemeente na eene ontzettende misdaad. Alles
is 't uwe: zóó klonk, 26 Jan. 1862, zijn Vredewoord, in onrustige dagen gesproken.
En andermaal sprak hij in oorlogstijd, d. 4 Sept. 1870, een Vredewoord met het
opschrift: De zwaarden tot spaden, de spiesen tot sikkels gesmeed. Ik zou wellicht
nog meer dergelijks kunnen noemen; maar niet onvermeld mag blijven Het
Apostolisch Evangelie, eene reeks van Toespraken aan de Vaderlandsche Kerk,
1864-1866, waarmede hij optrad tegen zijn jongeren ambtgenoot Dr. J.C. Zaalberg,
toen deze op opzienbarende en onrustwekkende wijze de nieuwere denkwijze op
kerkelijk gebied aanbeval en dreef. Wie niet met hem meêging, moest zich tegen
hem verklaren, en Van Koetsveld voelde zich geroepen, om aan de kerk rekenschap
te
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geven van zijne gevoelens, waardoor hij verhinderd werd meê te gaan. Den voortgang
der moderne richting heeft hij daardoor natuurlijk niet gekeerd; maar zelf is hij niet,
zooals men vreezen moest, tot een tegenovergesteld uiterste vervallen. Ook daarna
was en bleef hij even verdraagzaam en vrijzinnig als te voren.
Nevens zijn openbaar dienstwerk ging hem te allen tijde het godsdienstonderwijs
zeer ter harte. Ontelbaar velen van allerlei stand maakten er gebruik van en stelden
er prijs op. Reeds te Schoonhoven had hij zich daarvoor enkele hulpmiddelen door
de pers aangeschaft en algemeen verkrijgbaar gesteld, en in 1846, bij Oomkens te
Groningen, Vier kaarten uitgegeven voor het onderwijs in de bijbelsche en kerkelijke
geschiedenis, waarop in 1849, in vier bladen gr. atlas formaat, gevolgd is de Groote
Bijbelkaart ten gebruike bij het godsdienstig onderwijs in katechisatiën en scholen.
Er is aan die kaarten veel arbeid besteed, doch alleen wie ze in gebruik genomen
hebben, kunnen billijk oordeelen over de nauwkeurigheid en doelmatigheid daarvan.
Hiertoe niet in staat, twijfel ik echter geen oogenblik, dat Van Koetsveld goed
gekatechiseerd heeft; want hij was een vriend van kinderen en jongelieden. Hiervan
getuigen zijne Kinderpreeken, in twee tientallen uitgegeven (1855, 6), zijne
Kinderverhalen (1857) en sprookjes in den trant van Andersen ('58), zijne
Kerstsprookjes ('77) en Kerstvertellingen ('78-'80), zijn Gezellig onderhoud voor
mijne jeugdige vrienden ('82) en Uit de kinderwereld ('84). Men zou bijkans zeggen,
dat hij, hoe ouder hij werd, des te meer met kinderen zich inliet. Het kan wel zijn,
dat de zorg voor zijne eigene kleinkinderen hem daartoe dreef.
Niet minder dan als katecheet, heeft Van Koetsveld zich betoond een getrouw
herder der gemeente. Vooral door
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zijn geregeld huisbezoek, dat hij heeft volgehouden, zoolang hij kon, heeft hij groot
nut gesticht en velen aan zich verbonden. Zulk huisbezoek levert in groote
stadsgemeenten - ik spreek hier uit ondervinding - eigenaardige moeielijkheden en
bezwaren op, waardoor men er licht tegen opziet of van wordt afgeschrikt. Alleen
door het bezit van een sterk gestel, eene goede gezondheid, een opgeruimden en
blijmoedigen geest, een levendig plichtbesef en een hart, vol van liefde tot de
gemeente, hare verstrooide leden en nog achterlijke kweekelingen, is men er op den
duur toe in staat. Het zou mij niet verwonderen, indien Van Koetsveld menigmaal,
als hij er op uitging, de deur van zijn studeervertrek, waar hij zóó gaarne vertoefde,
met een diepen zucht achter zich heeft toegetrokken; maar ik houd mij tevens
verzekerd, dat hij hoogst zelden zonder innige zelfvoldoening vandaar in zijne woning
is teruggekeerd, omdat hij overal iets vond terecht te wijzen of iemand voort te helpen
en een woord van gepaste opwekking, bemoediging of vertroosting te spreken. Met
menschen van allerlei stand en bedrijf kwam hij er door in aanraking; bestaande
behoeften der maatschappij leerde hij er door kennen; tot de lagere, ook de
allerlaagste, klassen des volks afdalende, deed hij er veelzijdige ervaring op, en hij
vond er niet slechts de rijkste stof tot het schrijven van telkens nieuwe novellen, maar
ook aanleiding tot allerlei praktische en philanthropische bemoeiingen. Het nut,
hierdoor gesticht, weegt tegen de bezwaren van het huisbezoek ruimschoots op.
Dat Van Koetsveld philanthroop was van den echten stempel, daarvan getuigen
niet alleen zijne geschriften, maar ook zijne veelvuldige werkzaamheden op dit
gebied. Met zijne ambtgenooten Moll en Huydecoper stond hij jaren
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lang aan het hoofd der Haagsche afdeeling van het Asyl Steenbeek, door Heldring
gesticht, en de jaarlijksche verslagen dier Afd. werden, van 1852-'84, door hem
gesteld. In 1853 werd hij de oprichter der bekende Idiotenschool, die, in 't klein
begonnen, onder zijne leiding zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk gesticht. Hij
schreef in 1856 over het Idiotisme en de Idiotenschool en noemde haar eene eerste
proeve op een nieuw veld van geneeskundige behandeling en Christelijke
philanthropie. Die proeve is wèlgeslaagd, al heeft zij elders geene navolging
gevonden. Tot aan zijn dood toe stond Van Koetsveld als Voorzitter aan het hoofd
des Bestuurs, en wekelijks onderhield hij zich een uur lang met de achterlijke
leerlingen dier school, om hen te onderwijzen in de Bijbelsche geschiedenis, waarbij
zij hem vaak aandoenlijke blijken gaven van gehechtheid aan zijn persoon en
dankbaarheid voor zijn onderwijs. Het bezoek, door H.M. Koningin Sophia, de
beschermvrouw der inrichting, in 1857 één- en andermaal aan die school gebracht,
schijnt aanleiding gegeven te hebben tot zijne benoeming tot Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw. Ook was hij, meer dan 25 jaren lang, lid van het
Hoofdcomité van het Roode Kruis. Bij de viering van het zilveren feest dier weldadige
instelling in 1892 werd aan hem opgedragen het houden der feestrede, die ook daarna
in druk verschenen is. Dat hij zich liet gelegen liggen aan de belangen van het
Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam en de zaak der zending oprecht
voorstond, daarvan getuigt de opwekkende rede over de Apostolische Overlevering,
gehouden aldaar d. 16 Juli '56, gelijk hij later, daartoe benoemd, de Algemeene
Vergadering des Genootschaps eenmaal geprésideerd heeft. In verband hiermede
verdient vermelding zijne benoe-
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ming tot Lid en Secretaris van de Commissie tot de zaken der Oost- en Westindische
kerken. Die betrekking, waarin hij Zaalberg verving, heeft hij tot op zijn overlijden
met groote nauwgezetheid waargenomen en éénmaal zelfs, namens de Commissie,
de vergadering bijgewoond van de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Te midden van al dien praktischen arbeid zou men niet vermoeden, dat hij zich
ook nog kon bezighouden met meer wetenschappelijk onderzoek. Toch is dit werkelijk
het geval geweest. Reeds te Schoonhoven ging hij zwanger van het plan, om te
schrijven over De gelijkenissen van den Zaligmaker, en richtte hij daarnaar zijne
studiën in. Eerst later echter kwam zijn standaardwerk onder dien titel aan het licht.
Het verscheen in Afleveringen in 1854-1868 en was in Twee Deelen compleet: eene
prachtuitgave in kl. fol.; Vooral door de staalgravures is het een kostbaar werk
geworden, uitgegeven met behulp van een aanzienlijk getal inteekenaren. Die platen,
waaraan onder zijn toezicht groote zorg is besteed, mochten, meende hij, niet
ontbreken. Aan de gewenschte verspreiding echter is de vorm en hooge prijs der
uitgave juist niet bevorderlijk geweest. Het werd desniettemin met belangstelling
ontvangen en door deskundigen hoog gewaardeerd. Openbare beoordeelingen in ons
vaderland herinner ik mij niet er van gezien te hebben; doch de eer, aan Van Koetsveld
in 1864 te beurt gevallen, toen de Academìsche Senaat te Groningen, op voordracht
der Faculteit, hem benoemde tot Doctor in de Godgeleerdheid, droeg de algemeene
goedkeuring weg. En in Duitschland vestigde Dr. F. Nippold, thans Hoogleeraar te
Jena 1, de opmerkzaamheid op dezen wèlge-

1

Die Gleichnisse Jesu und das Gottesreich in der Gegenwart. Berlin 1870.
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slaagden wetenschappelijken arbeid. Vooral heeft Dr. A. Jülicher, in zijn werk: Die
Gleichnissreden Jesu, Erste Hälfte, 1886, er grooten lof aan toegekend. Ik mag aan
mijne lezers 's mans eigene woorden (S. 287 f.) niet onthouden. ‘Das imposanteste
Buch’, zegt hij, ‘das bis jetzt über Parabeln geschrieben ist, ist das Hauptwerk des
holländischen Predigers C.E. Van Koetsveld. Mir ist kein Buch bekannt, das so
meisterhaft gründliche Forschung und gewinnende Darstellung, in den Anmerkungen
eine Fülle von Gelehrsamkeit und im Text eine Klarheit der Gedankenentwicklung
mit einander verbindet, das so ausgezeichnet der Wissenschaft dient und zugleich
im edelsten Sinne Erbauung stiftet. Mit unermüdlichem Fleiss ist zusammengetragen,
was zur Erklärung der einzelnen Worte und Sätze, zur Beleuchtung der
naturgeschichtlichen, culturellen und historischen Fragen, welche die Gleichnissreden
des N.T. etwa nahe legen, nützen kann; alles der Form oder dem Gedanken nach
Parallele aus anderen Reden Jesu oder den übrigen Büchern der Bibel, aber auch
Profanschriftstellern der verschiedensten Völker kommt zur Geltung; kein dogmatisch
beengtes Sorgen zieht den ganz allein der Schrift ergebenen Mann von der Wahrheit
ab; wunderbar fein weiss er vor unseren Augen, als müsste es so sein, die einzelnen
Fäden aus dem vornehmen Gewebe dieser Bildreden bloszulegen, zu entfalten und
sie dann um unser Herz und Gewissen zu schlingen; trotz des ungemeinen Umfangs
ermüdet der Leser nicht, sondern fühlt sick gezwungen, dem bestellten Interpreten,
dem Priester der humansten Reden des Heilands immer ehrfürchtiger zu folgen - wie
schade, dass dieser Mann es nicht gewagt, an dem Text Kritik zu üben, dass er von
der Ueberlieferung sick die Hände binden lässt.
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Sein feiner Tact führt ihn oft bis hart an die Linie, wo die Allegorisirung der Parabel
verworfen wird - aber weil Mt. 13, 18 ff. und 13, 37 ff. im Evangelium stehen, fürchtet
er, der Willkür zu verfallen, wenn er ein besseres Verständnis der Jesuworte anbietet,
als der Evangelist es uns gab. Schade, dass diese Schranke den Wert des
unübertrefflichen Buches so herabmindert, dass nach demselben von minder Befugten
doch noch ein anderes geschrieben werden muss!’
De laatste opmerking, bij overigens uitbundigen lof, moet ik gaaf toestemmen.
Van Koetsveld acht zich overal aan de letter der Schrift gebonden en tracht de
gelijkenissen, zooals zij in de evangeliën voor ons liggen, zoo goed mogelijk te
verklaren. Nergens doet de vraag zich bij hem voor, of de redactie misschien hier en
daar een lateren oorsprong verraadt. Niet slechts waagt hij zich niet op dat, ik erken
't, glibberig spoor, maar hij heeft er zelfs geen flauw vermoeden van, dat langs dien
weg blijkbare zwarigheden kunnen opgeheven worden. Er zijn ook nog wel andere
meer of min belangrijke bedenkingen tegen den aanleg van dit werk in te brengen,
die Van Koetsveld zelf later openlijk heeft erkend. Het begrip van ‘gelijkenis’ is er,
naar het Bijbelsch spraakgebruik, in te ruimen zin opgevat, waardoor ook bloote
vergelijkingen, leenspreuken en spreekwoordelijke gezegden mede in de behandeling
zijn opgenomen. Ook is de rangschikking der gelijkenissen meer of minder gekunsteld
en de orde van verdeeling niet eenvoudig en natuurlijk genoeg. Verder is voor het
oorspronkelijke doel van dit boek de geschiedenis der interpretatie, hoe belangrijk
en soms vermakelijk anders ook, bij elke parabel breeder uitgeloopen, dan men
wenschen zou. Doch altijd wordt er de uitlegging, die volgen zal, door voorbereid
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en op de klippen gewezen, waarop zij verzeilen kon. Geene allegorische of
spitsvondige Schriftverklaring wordt dan ook hier aangetroffen en doorgaans het
tertium comparationis streng in het oog gehouden. In 1884 heeft Van Koetsveld,
overeenkomstig veler verlangen, de Gelijkenissen van het Evangelie opnieuw ter
hand genomen en bewerkt tot een Huisboek voor het christelijk gezin, dat, wederom
met platen, doch in meer eenvoudigen vorm, in 1885 verschenen is, en waarin opmerkelijk genoeg - aan bovengenoemde bedenkingen is tegemoet gekomen, doch
altijd met uitsluiting der in zijn oog bedenkelijke critiek. Dit Huisboek is ook in het
Hoogduitsch vertaald geworden. Inmiddels had hij van 1860-67 zijn Christelijken
Huisbijbel in drie Deelen uitgegeven, die eene met zorg bewerkte bloemlezing uit
de Schriften des O. en N. Verbonds behelst, evenals hij in 1877 de vraag
beantwoordde: Vanwaar onze Bijbel? door middel van geschiedkundige herinneringen
betreffende den oorsprong der H. Schriften.
Tot nog meerderen arbeid van wetenschappelijken aard riep hem het Haagsche
Genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst, dat hem in 1868 tot
mede-Directeur benoemde en in 1878 bovendien tot Archivaris. Op de vergaderingen
van dat Genootschap mocht ik hem, van 1871 af, tweemalen 's jaars, soms dagen
achtereen, ontmoeten. Op zijne medewerking werd door allen hoogen prijs gesteld,
al waren zijne adviezen over Verhandelingen tot beantwoording der uitgeschreven
prijsvragen niet altijd van overwegenden invloed op de eindbeslissing. Zij droegen
echter altijd den stempel van nauwgezet onderzoek, gekruid door echten humor.
En nu sprak ik nog niet van de eervolle, doch zwaarwichtige taak, hem opgedragen,
toen Z.M. Koning Willem III hem, in plaats van Dr. G. Ruitenschild, die over-
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leden was, tot Hofprediker benoemde. In 1878 is dit geschied; doch voor Van
Koetsveld is deze betrekking alles behalve eene sinecure geweest. Hij had toen den
70-jarigen leeftijd reeds bereikt. De koning ontbood hem meermalen, soms in den
winter, om in de hofkapel op het Loo eene godsdienstoefening te leiden en ging dan
daarna op gemeenzamen voet met hem om. Tot vijfmalen toe werd hij geroepen, om
bij de begrafenis van vorstelijke personen uit het Huis van Oranje Nassau, aan den
grafkelder te Delft, een woord van waardeering en christelijke vertroosting te spreken
te midden van een hoog aanzienlijk gehoor. Van die taak heeft hij zich telkens op
de meest waardige wijze gekweten. Zijne welsprekende toespraken, die, zonder een
zweem van vleierij, aan de waarheid hulde deden, werden allerwege in den lande,
waar zij bekend werden, hoog geroemd en zijn door hem in één bundeltje in 1891
uitgegeven. Men mag ze beschouwen als documenten van historisch belang. Op den
12 Oct. 1880 heeft hij met veel plechtigheid den H. Doop bediend aan onze
tegenwoordige, nog minderjarige koningin Wilhelmina, toen kroonprinses. Het
kommandeurskruis der Eikenkroon werd hem daarop geschonken en de orde van de
Waakzaamheid of de Witte Valk werd door den Groothertog van
Saxen-Weimar-Eisenach daaraan toegevoegd. Tot het geven van godsdienstonderwijs
aan de jeugdige koningin is het niet gekomen, omdat hare edele Moeder zelve zich
bij voorkeur daarmede, wat de Bijbelsche geschiedenis betreft, wenschte te belasten.
Met het oog op Haar bewerkte Van Koetsveld in '89 de kinderen in den Bijbel en in
'91 De vrouw in den Bijbel, geschriften algemeen verkrijgbaar gesteld.
Onder al dit bedrijf bereikte hij den hoogen ouderdom van 80 en meer jaren en
mocht in '90 zijn 60-jarigen
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evangeliedienst met zijne gemeente dankbaar herdenken, zonder dat nog zijn oog
verduisterd of zijne kracht vergaan was. Hij koesterde den wensch, dat hij zijn arbeid
zou mogen voortzetten, zonder genoodzaakt te zijn emeritaat te vragen, ‘Repos
ailleurs’ zeide hij Marnix na. Die wensch is vervuld geworden, ofschoon zijne laatste
levensjaren niet vrij zijn gebleven van huiselijke zorgen, die, al droeg hij ze
kloekmoedig, zijn gestel ondermijnden. Op het verlies zijner echtgenoote in '71 was
dat van zijn jongsten zoon gevolgd, die eene betrekking bekleedde bij het Departement
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Droevig stemde hem het overlijden eener
geliefde schoondochter. En toen zijne éénige dochter, gehuwd met den heer Croiset
van Uchelen, weduwe geworden was, nam hij haar met hare kinderen tot zich. Zij
heeft hem tot aan zijn einde toe met getrouwe liefde verpleegd, en hij wederkeerig
deelde met haar de zorg voor zijne kleinkinderen, aan wie zijn harte hing. Een van
deze, die tot een bekwaam bouwkundige was opgegroeid en van wien hij voor de
toekomst veel verwachtte, is hem in het buitenland ontvallen, werwaarts hij zich tot
herstel zijner gezondheid begeven had. Den 24sten Juni 1886 had hij nog het voorrecht
gehad, diens huwelijk in te zegenen, en op nog jeugdigen leeftijd ging de geliefde
kleinzoon ten grave. Die slag trof hem zwaar. Allengs namen zijne krachten af, begon
het gaan hem minder gemakkelijk te vallen en verergerde zijne doofheid; maar de
helderheid zijns geestes bleef. Hij was nog in staat, voor onze Levensberichten dat
van zijn hooggeachten ambtgenoot, Ds. Jb. Moll, gereed te maken, en zijn openbaar
dienstwerk heeft hij tot 22 Oct. j.l. kunnen vervullen. Zag men hem niet meer als
vroeger dagelijks zich langs 's heeren straten voortbewegen, overal waar hij zich
vertoonde werd hij
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met de meeste onderscheiding bejegend. Op de vergadering van het Haagsche
Genootschap in Sept. was hij nog tegenwoordig en nam hij, ofschoon minder vlug
dan anders, het tijdelijk praesidium waar. Zelfs aan den maaltijd van Directeuren
nam hij deel. Toen één hunner, Dr. J. Knappert, een dronk op hem instelde en daarbij
gewag maakte van zijn hoogen ouderdom en allengs naderend levenseinde, voegde
hij, weinig vermoedende, dat deze, wien hij zeer hoogachtte, hem nog zou voorgaan
in den dood, hem toe, ‘dat juist niet altijd de oudste van jaren het eerst geroepen
wordt, om af te treden’. Maar ook zijne ure was nabij. Eene ongesteldheid van weinige
dagen, doch die zich terstond bedenkelijk liet aanzien, maakte een einde aan zijn
werkzaam leven. Op den 4den Nov. is hij, 86 1/2 jaren oud, zacht en kalm ontslapen,
diep betreurd door al de zijnen. Algemeen was de deelneming bij zijne begrafenis.
Van het sterfhuis af tot aan de begraafplaats toe stonden de duizenden belangstellenden
in dichte rijen geschaard en ontblootten, als de lijkstoet voorbijging, eerbiedig het
hoofd, alsof er een Vorst ten grave ging. Zijn oudste ambtgenoot, Ds. H.L. Oort, gaf
in gepaste bewoordingen uitdrukking aan de droefheid, die allen vervulde, en aan
de dankbaarheid, die allen betaamde voor een zóó langdurig rijk bezit. En de
dagbladen wedijverden onderling, om den lof te verkondigen van den man, die na
een zóó welbesteed leven, met wèlverdiende eere, tot hooger werkkring is ingegaan.
In den aanhef heb ik Van Koetsveld een ‘merkwaardig’ man genoemd. Jülicher
spreekt, met het oog op zijne verklaring der gelijkenissen des Heeren, van ‘den
grossen
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Holländer’, wien hij met Chrysostomus, Kalvijn en B. Weiss op ééne lijn plaatst. En
Ten Brink zwaait hem den hoogsten lof toe als belletrist en zegt, dat zijn leven een
zeldzaam harmonieus geheel uitmaakt. Laat mij daarom, aan het einde dezer zeer
beknopte levensschets, nog het een en ander zeggen, om zijne beeltenis eenigermate
te voltooien!
Op zijne buitengewone werkkracht en zijne onafgebroken werkzaamheid ten einde
toe zou ik niet behoeven te wijzen, indien ik volledig ware geweest in de opgave van
hetgeen hij verricht heeft. Er zijn echter allerlei kleine bijzonderheden en geschriften
van zijne hand onvermeld gebleven. De Haagsche gemeente bijv., welke hij zoovele
jaren diende, zal wel niet vergeten, hoe hij met sommige zijner ambtgenooten zich
beijverd heeft, om de vijfde kerk, de Bethlehemskerk, ten behoeve harer armen te
stichten en daarin tevens godsdienstoefeningen voor kinderen, die nog gehouden
worden, te organiseeren. Meer nog is de bouw der zesde, der Zuiderkerk, door hem
23 Sept. 1888 aan hare bestemming toegewijd, zijn werk geweest. Door de uitbreiding
der stad naar het Z.O., langs de Hollandsche spoorbaan, was zij dringend noodzakelijk
geworden. En in zijne laatste levensjaren heeft hij geene moeite gespaard, om de
gemeente te Nickerie in West-Indië van een nieuw houten kerkgebouw te voorzien
in plaats van het oude, dat weggespoeld was. Het was in zijne betrekking tot de O.
en W. Indische kerken, dat hij dit belang zich aantrok. Ook schijnt het, dat hij reeds
vóór jaren een uitgebreid godsdienstig verhaal had op het getouw gezet, ‘waarin hij
het piëtisme van onze dagen in deszelfs diepliggende oorzaken en veelzijdige
uitwerkselen schetsen wilde’; doch dit werk is onvoltooid ge-
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bleven. Er is echter uit zijne nalatenschap nog de uitgave te verwachten van Losse
bladen uit mijn pastoraalboek. Maar reeds het werkelijk door hem verrichte en door
mij vermelde is van zulk een omvang en bedrag, dat men verbaasd staat, hoe dat
alles in een enkel menschenleven heeft kunnen volbracht, en zóó goed volbracht
worden. Ik weet wel, dat leven was buitengewoon lang, gerekt tot zeer hoogen
ouderdom. En het is gebleken, dat zijn sterk gestel, ook na vroegere langdurige
sukkeling, bestand is geweest tegen de onafgebroken inspanning, die hij er van
vergde, en dat de helderheid zijns geestes onverzwakt gebleven is ten einde toe. Maar
zelfs als wij dit alles behoorlijk in aanmerking nemen, dan blijven wij ons nog steeds
verbazen over een zóó vruchtbaren levensloop. Wel moet hij uiterst zuinig op zijn
tijd zijn geweest, geene oogenblikken verbeuzeld, soms den dag met ettelijke uren
van den nacht verlengd en die uren aan den slaap ontwoekerd hebben, zonder
daaronder te lijden. Dit. klemt te meer, als wij weten, dat hij zich aan het gezellig
verkeer niet onttrok, in den vriendenkring het gesprek gaarne leidde, voor een ieder
altijd te spreken was, deelde in al de zorgen van zijn gezin en, nadat zijne kinderen
tot stand waren gekomen, voor zijne kleinkinderen deed al wat hij kon. In elk geval,
de plichten, aan zijn ambt verbonden, stonden bij hem boven alles, en met Ten Brink
stem ik gaarne in, als hij zegt, dat, wat hij ook in andere opzichten verdienstelijks
verricht mag hebben, de schoonste lofspraak voor den mensch, den predikant Van
Koetsveld, deze is, dat hij meer dan drie en zestig jaren gewijd heeft aan zijne edele
levenstaak.
Ik moet ten anderen wijzen op de groote mate van zelfstandigheid, die hem eigen
was. Van Koetsveld mag
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heeten wat men noemt een selfmade man. Hetgeen hij geweest is, is hij voornamelijk
door zich zelven geworden. Het onderricht, dat hij genoot, heeft hij door eigen
nadenken en onderzoek zich ten nutte gemaakt en in zijnen geest verwerkt, totdat
het zijn wettig eigendom geworden was, waarover hij ten allen tijde beschikken kon.
Ofschoon vatbaar voor terechtwijzing van anderen, ging hij liefst zijn eigen weg.
Onafhankelijk van geest, stoorde hij zich weinig aan het oordeel der groote menigte.
Zelfs was het hem eene behoefte, om, als de volkswaan van den dag velen
medesleepte, zich op tegenovergesteld standpunt te plaatsen, ten einde zich bezonnen
rekenschap te geven van de gedragslijn, die hij te volgen had. Hieruit laat zich
verklaren zijn openlijk verzet tegen de zoogenaamde Aprilbeweging. Aan den moed,
die daartoe in dagen van opgewondenheid vereischt werd, ontbrak het hem niet. Het
is mij niet gebleken, dat hij, toen de Pastorie van Mastland opgang maakte, den steun
gezocht heeft van het toenmalig Jong Holland, door Beets, Hasebroek, Ten Kate en
vele anderen vertegenwoordigd. Hij bleef, ofschoon luide toegejuicht, op zich zelf
staan. Bij de graven onzer Vorsten schroomde hij niet der waarheid hulde te bieden
en de banier van het Evangelie hoog te houden. En toen er eenig geschreeuw tegen
hem opging, omdat hij het plan gevormd had tot vervaardiging van een Huisbijbel,
in den vorm eener bloemlezing uit de H. Schrift, alsof daardoor de Bijbel verminkt
of onteerd zou worden, heeft hij, zonder zich daaraan te storen, zijn plan doorgezet
en zich geen rust gegund, voordat het werk in drie deelen voltooid was. Dit herinnert
ons het Horatiaansche: ‘Justum ac tenacem propositi virum cet’.
En welke was nu, zoo vragen wij ten derde, Van Koets-
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veld's richting op godgeleerd gebied? Zelf schreef hij onlangs in de Levensschets
van Ds. Jb. Moll, dat er omstreeks zijn optreden twee richtingen tegenover elkander
stonden, door hem de kerkelijk-orthodoxe en de bijbelschrechtzinnige geheeten, en
dat de laatste, door V.d. Palm, Kist, Borger en anderen vertegenwoordigd en
aanbevolen, verreweg de overhand had, vooral in de steden en onder den beschaafden
burgerstand. Nu behoeft het wel geen betoog, dat Van Koetsveld, toen hij optrad,
laatstgenoemde richting van harte was toegedaan. Hij was, en is geheel zijn leven
door gebleven, een Bijbelsch man, die de H. Schrift telkens beter zocht te verstaan,
van haar uitging bij al zijn onderwijs, het Evangelie of, wil men, het Woord Gods
volgens haar verkondigde en, na elk vernieuwd onderzoek, zijne hoorders tot haar
terugbracht, ja, zijne lessen en vermaningen liefst aan hare uitspraken vastknoopte
en met haar gezag dekte. Maar desniettemin zou ik hem eer Bijbelsch-vrijzinnig
willen noemen dan -rechtzinnig, zooals Moll geweest is. Het was niet zoozeer de
Groninger school, die invloed op zijne denkwijze gehad heeft, als wel zijne humaniteit,
zijne voortgezette studie, de praktische strekking zijner werkzaamheid. Aan die
school had hij wellicht zijne meerdere prijsstelling op het Evangelie, vooral op het
onderwijs van Jezus in woord en gelijkenis, en zijne vaste overtuiging te danken, dat
de ware godsdienst geene leer is, in dogmata uitgedrukt, maar leven, leven uit en in
God door het geloof in Christus, den Zaligmaker van zondaren. Of zijn zondebegrip
zooveel dieper ging, dan dat der Groningers en zijne Christologie zooveel nader
kwam aan het kerkelijk leerstelsel dan de hunne, gelijk men wil, durf ik niet beslissen.
Maar nog in de schoone opdracht van zijne verkorte uitgave der gelijkenissen aan
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zijne kleinkinderen, vermaant hij hen, om aan het Christendom en aan Christus
getrouw te blijven, met deze woorden: ‘Wanneer gij het ware leven van den mensch
met zijnen God hebt leeren kennen en waardeeren, dan hebt gij ook de staketsels van
oude kerkleer of formulieren niet meer noodig, om het gebouw van uw geloof te
schragen’. ‘Zooals Jezus’, voegt hij er bij, ‘de overleveringen verwierp, als die
inzettingen van menschen waren en de wet slechts verduisterden, zoo roept Paulus
het den geloovigen toe: Staat in de vrijheid, waarmede Christus u heeft vrijgemaakt,
en laat niet weder een ander juk van dienstbaarheid u opleggen’. Die opdracht noemt
hij ‘mijne nalatenschap’. In verband daarmede trof het mij, dat ik hem, bij onze
laatste samenkomst, met nadruk hoorde verklaren, dat hij niet begrijpen kon, hoe er
nog waren in onze dagen, die den Bijbel met het Woord van God vereenzelvigen en
de gansche Schrift van het begin tot het einde toe voor geïnspireerd willen laten
doorgaan. Zeker, al de consequentiën van dit standpunt heeft hij niet laten gelden,
misschien zelfs niet doorgedacht. Daaraan zal wel zijn toe te schrijven, dat hij vrij
sterk anti-modern gebleven is, in weerwil van enkele concessiën, die hij doen moest.
Maar opmerking verdient, dat hij, ofschoon tot de evangelische richting gerekend,
de bijeenkomsten der Evangelische predikanten te Zwolle niet placht bij te wonen
noch tot hun Tijdschrift Geloof en Vrijheid eenige bijdrage geleverd heeft. Afkeerig
van alle partijschap, wenschte hij boven de partijen te staan. Men wil, dat Prof. J.v.d.
Hoeven eenmaal van hem gezegd heeft, dat hij het Terentiaansche: ‘Homo sum, nihil
humani a me alienum puto’, op de schoonste wijze in practijk bracht. Zoo begrijpt
men, hoe ten Brink spreken kon van ‘zijne humane opvatting der Hervormde
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kerkleer, van zijne humane praktijk van het leeraarsambt’. Ik wensch hierop niets af
te dingen.
En zal ik nu eindelijk nog iets zeggen van de oprechtheid zijner godsvrucht, van
den vromen zin, die hem kenmerkte en zijn gedrag bestuurde? Dit mag overbodig
heeten. Niemand heeft ooit, zoo ik weet, daaraan getwijfeld. Ook wie op kerkelijk
gebied tegenover hem stonden of hem verloochenden, waren overtuigd van zijne
eerlijkheid en goede trouw. In geheel zijn leven heeft hij getoond, wat het geloof
vermag en welke offers van gemak en genoegen de liefde zich ten behoeve van den
naaste gaarne getroost. Ook droeg hij zijn leed met onderwerping en stille berusting,
doch vatte spoedig zijn werk weder op. Zijne vroomheid was vrij van sentimentaliteit
en affectatie en had, zooveel ik bespeuren kon, geen mystiek element. Hij was gezond
en waar in alles, ook in het godsdienstige leven. En zijnen Heer en Zaligmaker, in
wien hij van heeler harte, en van kindsbeen af, geloofde, heeft hij ook in het aangezicht
des doods vrijmoedig beleden. Een man des vredes was hij: ook zijne asch rust in
vrede.
Deze levensschets is bijkans eene lofrede geworden, al was zij niet bestemd om dat
te zijn. De vraag is geoorloofd, of Van Koetsveld, bij zooveel goeds en lofwaardigs,
geen gebreken had? De beantwoording dier vraag heeft hare uiterst bedenkelijke
zijde, doch mag, om het geheel te voltooien, niet geheel achterwege blijven. Er is
hier op aarde geen licht zonder schaduw, en niemand onder ons is volmaakt. Van
Koetsveld, die veel menschenkennis bezat en alles rondom zich scherp opmerkte,
was zeker geen vreemdeling in zijn eigen binnenste. Wie zegt ons, welke zwakheden
en tekortkomingen hij in ootmoed voor zijnen
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God beleden heeft? Maar wij, die hem kenden, mogen niet dan bedachtzaam
oordeelen. En ‘ubi plura nitent, non ego paucis offendar maculis’. Men zegt, dat hij
in zijne jeugd een weinig pedant was; maar dat zeggen velen allicht van een, die
boven hen uitsteekt, en hoeveel was er in hem, waarop hij zich verheffen kon! Op
lateren leeftijd weet ik niet, dat hem verwaandheid kon worden te laste gelegd. Zijne
beschrevene zelfstandigheid ging gepaard met bescheidenheid. Zich zelven zocht
hij niet, noch plaatste hij op den voorgrond. De onderscheidingen, die hem te beurt
vielen, lokte hij niet uit, en een betamelijk zelfgevoel is althans geen zedelijk gebrek.
Men klaagde wel eens over zekere nurkschheid, die hem eigen was en waardoor hij
sommigen afstiet, vooral als zij hem lang met beuzelingen lastig vielen of hem zijn
kostbaren tijd roofden. Zeker, hij kon stijf en stug zijn in den omgang en zondigde
soms meer of minder tegen de meer beschaafde vormen der samenleving. Maar zijne
Haagsche gemeente verdroeg dit in den man, wien zij zooveel te danken had, en zelfs
aan het hof werd daaraan geen aanstoot genomen, zoo 't schijnt. Zijne vrienden weten,
dat zijne uiterlijke droogheid gepaard ging met eene innerlijke warmte, die hun
telkens, vaak op verrassende wijze, openbaar werd in woord en daad. Mij is het wel
eens voorgekomen, dat zijn presideeren van groote vergaderingen - die van het
Nederl. Zendelinggenootschap, van de Zuidhollandsche Predikantenvereeniging en
dergelijke - iets te wenschen overliet, omdat hij geneigd was, zijn eigen gevoelen op
den voorgrond te plaatsen; maar de vrijheid der discussie bleef onder zijne leiding
onbelemmerd, en ook een ander besluit, dan hij gewenscht had, verdroeg hij zonder
morren. Van dien aard ware misschien nog iets meer te zeggen, o.a. dat
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hij zich wel eens een scherp woord kon laten ontvallen, zonder daarmede te willen
kwetsen. Maar wat beteekent dat alles dan dit ééne, dat hij, bij de eigenaardigheid
zijner beteekenisvolle persoonlijkheid, de menschelijke volkomenheid, waarnaar hij
streefde, aan deze zijde des grafs niet heeft mogen bereiken? Wat mij betreft; van
mijne eerste kennismaking af boezemde hij mij onbepaalde hoogachting in; in den
loop des tijds gevoelde ik mij in vriendschap allengs nauwer aan hem verbonden, en
thans, nu hij mij is voorgegaan, is het mij een waar genoegen geweest, eene poging
te wagen, om zijne eervolle gedachtenis voor het nageslacht te helpen bewaren.
L e i d e n , Maart 1894.
J.J. PRINS.
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Geschriften van Dr. C.E. van Koetsveld.
Men vindt deze tot 1887 vrij nauwkeurig en volledig opgegeven door Prof. Dr. J.
ten Brink, a.w., bl. 276-281.
Daarna zijn nog verschenen:
1889

De kinderen in den Bijbel. Twee Deelen.
's-Gravenhage, Cremer & Co. - Tweede
druk in één Deel, met platen van Doré.
Amsterdam, Holkema en Warendorf.

1891

Bij de graven van Oranje-Nassau.
Amsterdam, F. van Holkema.
De vrouw in den Bijbel. Amsterdam,
Holkema en Warendorf.

1892

Vijf en twintig jaren onder het Roode
Kruis. Gedachtenisrede. 's-Gravenhage,
W.A. Beschoor.

1893

Levensbericht van Ds. J. Moll Jz. in de
Levensberichten, uitgegeven door de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, bl. 125-139.
‘Ter gedachtenis.’ Laatste
Evangelieprediking. Amsterdam,
Holkema en Warendorf, bij wie ter perse
is:

1894

Losse Bladen uit mijn pastoraalboek,
Nagelaten schetsen.
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Levensbericht van Dr. D. Burger.
Ik wil niets afdingen op den roem der oude Latijnsche school onzer hoofdstad, die
in het midden der negentiende eeuw op den Singel bij den Heiligen weg, dagelijks
in haar oude kloosterzalen de spes patriae ontving. Of de leerlingen dier dagen het:
‘Disciplina vitae scipio’ tot waarheid maakten, en de klassieke letterkunde bij hen
bevestigde dat zij: ‘emollit mores nec sinit esse feros’, zooals het opschrift boven
haar eerbiedwaardige poort verzekerde, laat ik aan het onderzoek van anderen over.
Ik weet alleen uit persoonlijke ervaring dat het jonge Nederland, ‘dat joelde en vocht,
waar eenmaal het vrome nonneke knielde en bad,’ eens hevig ontstelde bij de
afkondiging van een koninklijk besluit, waarbij bepaald werd, dat men slechts door
het afleggen van een staatsexamen, het getuigschrift zou kunnen verkrijgen, dat
toegang zou verleenen tot het Academisch onderwijs.
Het ‘student worden’ was tot hiertoe zoo gemakkelijk en geleidelijk gegaan. Men
doorliep de vijf klassen eener Latijnsche school; die een beetje werkten deden er vijf
jaar over; er waren evenwel klanten, die er zes, zeven, ja acht jaar voor noodig hadden,
maar men kwam
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er toch. Bij de overgangsexamens werd ook meer rekening gehouden met den tijd,
dien men in de klassen, of reeds op school had doorgebracht, dan met de kundigheden
die men had opgedaan; men kon de leerlingen immers niet hun geheele leven op de
schoolbanken laten slijten! Zoo ontfermden zich de curatoren ten lange leste ook
over den grootsten brekebeen of luiaard, en werd ieder van een getuigschrift voorzien,
waarbij hij gepromoveerd werd en moest ingeschreven worden als student aan eene
Academie of een Athenaeum in ons vaderland.
Onverwachts, als een bliksemstraal uit een onbewolkten hemel, had nu dit
koninklijk besluit een einde gemaakt aan die gemakkelijkheid en geleidelijkheid.
Met een nauwkeurigheid, die wanhopig maakte werden al de vakken opgesomd,
waarin naar de bekwaamheid zou onderzocht worden van ieder individu, dat wenschte
toegelaten te worden tot de akademische lessen. Hoezeer al de leden van de
Examen-commissie ook als zeer eerwaardig en geleerd stonden aangeschreven en
als de humaanste personen bekend waren, zoodat men zich overtuigd mocht houden
dat het onderzoek strikt eerlijk en onpartijdig zou zijn, dát maakte de zaak voor velen,
die hunkerden naar de weelde en de zaligheid van het vrije studentenleven, niet beter.
Het programma was geen kleinigheid en de commissie niet van dien aard, dat zij bij
het onderzoek er de hand meê zou lichten. Van daar dat velen der ‘latinisten’, zooals
de discipuli der kweekplaatsen voor het academisch onderwijs in die dagen genoemd
werden, maar in eens den moed opgaven, Minerva den rug toekeerden, om zoo
mogelijk te bekwamer tijd Mars of Mercurius hun diensten aan te bieden. Besloten
velen toch den sprong maar te wagen,
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‘want men kon toch niet weten, immers: fortuna audaces juvat!’ niet gering was het
aantal der verstandige ouders, die hun veelbelovenden zoon maar aanraadden, liever
nog een jaartje te wachten en door privaat onderwijs het gebrekkig onderricht der
school te vervangen, ten einde de noodige dosis kennis in te slaan, om op den dag
des onderzoeks zoo mogelijk te kunnen bestaan.
Gelukkig telde de Latijnsche school van de hoofdstad onder hare docenten een
tweetal, uitstekend voor die operatie geschikt, den conrector Dr. D. Veegens, en den
praeceptor Dr. P. Epkema; maar een groot deel van hun tijd werd door de schooluren
in beslag genomen, zoodat zij slechts enkelen voor de kunstbewerking ter wille
konden zijn. De overigen, en zij maakten een belangrijke meerderheid uit, wendden
zich tot privaat-docenten in den letterlijken zin van het woord en zij werden, althans
sommigen hunner uitnemend gecureerd door een drietal, dat vanwege zijne classieke
bekwaamheid hoog stond aangeschreven: zij waren de H.H. Estré, Pol en Burger.
De eerstgenoemde was nog niet gepromoveerd, maar hij zou spoedig door zijne
uitnemende dissertatie, eene Prosopographeia Horatiana, den doctorstitel verwerven.
De heeren Pol en Burger hadden reeds den ridderslag op het tournooiveld der
wetenschap ontvangen en stonden als door en door bekwaam in de oude letteren
hoog aangeschreven. Zij, die er over konden oordeelen, waren ten volle overtuigd
dat, wat den schat hunner wetenschap betreft, zij eenmaal met eere een academischen
leerstoel aan een onzer beroemde Universiteiten zouden hebben kunnen bekleeden,
maar zij hielden zich ook evenzeer verzekerd, dat die eer voor geen hunner was weg-
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gelegd. Alle drie toch, hadden iets, dat hun als eene onoverkomelijke hinderpaal voor
zulk een eervolle betrekking in den weg stond. Dr. Pol, een man van wien men zonder
overdrijving hetzelfde als van Vossius kon zeggen: ‘al wat in boeken steekt is in dat
hoofd gevaren’, en die bij zijn lectuur der klassieken nooit het boek van den schrijver
in handen had, maar toch altijd de blunders zijner privatisten met het authentieke
woord wist te verbeteren, eischte dubbele inspanning van zijn discipel door zijn
spraakgebrek. Estré, evenzeer een aantrekkelijk man, die door het beminnelijke zijner
persoonlijkheid, zijn fijnen smaak en beschaving een krachtigen invloed uitoefende
op ieder, die het voorrecht had met hem in aanraking te komen (men leze maar eens
het stuk dat Professor Vissering, zijn intimus, aan hem gewijd heeft) had iets
zenuwachtigs in zijn spreken, waardoor hij voor openbare voordrachten ten eenemale
ongeschikt was. Beide met geestesgaven zoo ruim bedeelde geleerden werden
vroegtijdig weggenomen en gespaard voor het verdriet dat zij, die in hun schaduw
niet staan konden, de hoogste plaatsen innamen, omdat ‘een doorn in het vleesch’
hen daartoe ongeschikt maakte.
Doctor Dionys Burger werd een langer leven gegund; maar - al was het ook niet
in die mate als van zijn beide tijdgenooten - ook hem hebben een voor openbare
betrekking minder geschikt spraakorgaan en klanklooze stem in den weg gestaan,
om zulk een plaats in te nemen, waartoe anders naar het oordeel zijner leermeesters,
zijn wetenschap en kennis hem gebracht zouden hebben. Ontegenzeglijk heeft dit
hem gehinderd, en bij het judicium dat zijn leermeesters en tijdgenooten vaak
onverholen over hem uitspraken, zal het wel eens een smartelijk gevoel bij hem
hebben gewekt, dat hij niet
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werd, wat hij naar de mate zijner vermogens had kunnen worden; maar daar wij door
zijn geheele leven zien, dat hij leed en teleurstelling met kloeken geest heeft gedragen
en in werkzaamheid en studie de kracht vond om te torsen, wat getorst moest worden,
is hij bewaard gebleven voor de rampzaligheid dier ongelukkigen die, in vele
opzichten mildelijk bedeeld, zich tot nietsdoen doemen, omdat zij in het bereiken
van hun ideaal gedwarsboomd worden.
Maar ik begin reeds meê te deelen door welken geest zich het leven van Dr. Burger
gekenmerkt heeft, zonder te melden, waar en wanneer hij het heeft aangevangen.
Dionys Burger zag het levenslicht te Rotterdam, den 4den Februari 1820. Hij was
het tweede kind, waarmede het huwelijk van den Heer Dionys Burger en Vrouwe
Anna van Ryckevorsel gezegend werd. Een negental kinderen werd hun geschonken,
drie moesten zij echter op jeugdigen leeftijd afstaan; vier zoons en twee dochters
mochten zij groot brengen.
Wellicht vroeger, maar zeker sedert 1700 komt de familie Burger onder den
geachten handelsstand der tweede stad van ons vaderland voor. De oude Heer Burger
was lang Cargadoor, chef der firma's D. Burger en Zoon, en Wambersie en Burger.
Omstreeks 1840 onttrok hij zich aan den handel en zijne beslommeringen. Zijn oudste
zoon was toen dus 20 jaar; hij was niet meer thuis, maar reeds een paar jaar aan de
academie te Leiden. Hij had eerst de zoogenaamde fransche school van den Heer
Broedelet doorloopen, en daarna het Erasmiaansch gymnasium bezocht, waarvan
destijds Dr. Terpstra rector was. Dat hij geregeld overging laat zich begrijpen van
een leerling, die als primus zijner klasse de school verliet; en de ‘door hem zelven
vervaardigde’ Oratio, wier
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onderwerp ik niet heb aangeteekend gevonden, volgens de toenmalige stereotiepe
uitdrukking ‘met gepaste vrijmoedigheid’ heeft voorgedragen.
Wij zeiden reeds dat aan Burger de gave der voordracht niet was geschonken; dit
zal hem dubbel gesmart hebben, omdat de betrekking van predikant hem als ideaal
voor den geest stond en het zijn grootste wensch was, eenmaal als leeraar in de
Remonstrantsche Broederschap het Evangelie te verkondigen. Geen wonder dat zijn
wenschen zich hiernaar uitstrekten, daar hij het godsdienstig onderwijs genoot van
Dr. H.N. van Teutem, een man die door zijn fijnen smaak, scherpzinnig oordeel en
edele manieren een diepen indruk maakte op ieder, die met hem in aanraking kwam
en door de wijze waarop hij zijne betrekking vervulde, enthousiasme bij anderen
wist te wekken. Als discipel der Latijnsche school en catechisant, had hij dan ook al
eens zijn kracht beproefd aan een lentepreek; en het zullen wel niet de gebreken in
vorm en stijl geweest zijn, die Dr. van Teutem hem sterk deden ontraden een
kanselredenaar te willen worden; maar de tactvolle catecheet zal hem wel hebben
doen beseffen, dat gebreken in vorm en stijl door ijverige studie, en voortgezette
oefeningen kunnen overwonnen worden, maar dat er belemmeringen zijn voor de
vox humana op den weg naar het spreekgestoelte, die zelfs door geen
Demostheniaansche volharding kunnen weggeruimd worden.
Maar of het dan door van Teutem, of door een ander geschied zij, zeker is het dat
Burger zich heeft laten raden en dat hij zich heeft laten inschrijven niet aan het
seminarium der Remonstranten te Amsterdam, maar aan de Academie te Leiden, om
in de letteren te studeeren. Hij bepaalde zijn studiën niet tot de Grieksche en La-
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tijnsche, maar strekte die ook uit tot de oostersche talen, waartoe Prof. Weijers hem
zeer aanmoedigde. Ofschoon de leerstoelen der letteren in die dagen door beroemde
mannen bezet waren, werden de collegies niettemin niet zeer aantrekkelijk gevonden
en beantwoordden zij niet aan den eisch hun gesteld. Daaraan herinnert Opzoomer
in een zijner brieven aan Burger in Mei 1862 geschreven.
‘Gij vraagt mij, ‘zoo luidt het,’ wat ik van het vooruitzicht der oude letteren denk?
Ik weet het waarlijk niet; men kan niets meer met eenige waarschijnlijkheid
voorspellen. De wet op het onderwijs zal, denk ik, nog wel eenigen tijd uitblijven en
wat zij dan eindelijk bevatten zal, is nog niet geopenbaard; als zij den maatregel der
hervorming van het staatsexamen maar niet waardig is! Trouwens, dat gij het
Oostersch, vooral het Hebreeuwsch aanhoudt vind ik zeer goed, maar of er veel
fortuin in te maken is weet ik niet. Ik geloof dat noch de oostersche, noch de klassieke
letteren gevaar loopen om uit te sterven. Minachting van de oude literatuur en hare
studie is er niet, maar wel van de afgoderij, die men er meê gepleegd heeft, en van
de geestdoodende wijze, waarop zij beoefend wordt. Niet om de kennis der Grieken
en Latijnen, maar van het grieksch en latijn is het hun te doen. Hoeveel is er voor de
wijsbegeerte, hoeveel voor de staatkunde enz. niet van de ouden te leeren, maar wie
is er, die in ons land dit den studenten aanwijst? De grootste staatslieden van Engeland
hebben een goed deel hunner vorming te danken aan Thucydides, Demosthenes,
Cicero, Tacitus, en wat wordt er bij ons uit dat alles gehaald, anders dan grammatica?
Het ziet er waarlijk wanhopig meê uit! En dan het gevoel van schoonheid, van goe-
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den smaak, van zin voor kunst! Ik word er boos om, als ik denk hoe een tragedie van
Sophokles te Leiden werd behandeld: wat hoorde men er van de hoofdgedachte van
het stuk, van de dramatische bearbeiding, van de ontwikkeling, of liever voorstelling
der karakters, de verschillende taal- en stelvormen in overeenstemming met het
onderwerp, de verbinding van het lyrische en dramatische, de beteekenis en historie
der koren, enz. enz.? Geen woord werd van dit alles gerept!’
Zoo schreef Opzoomer, met wien Burger jaren na hun gelijktijdig verblijf aan de
Academie een levendige correspondentie heeft gevoerd, hetgeen ook met andere
commilitones het geval is geweest. Hij toch was spoedig in zulk een kring van
studenten opgenomen, die aan het tijdperk van hun aan de Academie zijn een zeker
licht, een zekere vermaardheid geven. Wij hebben buiten Opzoomer slechts M. de
Vries, R. Fruin te noemen, om het bewijs te leveren, dat hij niet alleen verkeerde in
een kring van eminente jongelui, maar in hun midden ook waardig een plaats innam.
Dit blijkt uit een paar brieven, bijna veertig en vijftig jaren later door een tweetal
vermaarde personen aan hem geschreven.
‘Ik denk nog steeds met aangename gewaarwordingen aan den tijd, toen ik met u
bij de weduwe Rudolph op de Vliet woonde’. Zoo schreef President J.H. Brand uit
Bloemfontein, Oranje Vrijstaat den 4den Aug. 1877.
En Mr. L.W.C. Keuchenius, destijds Minister van Koloniën, beantwoordde den
22 Nov. 1889 Burgers brief, die waarschijnlijk met ‘Excellentie’ begon, met een
uitvoerig schrijven, waarin o.a. het volgende voorkwam:
‘Vergun mij, dat ik u op minder officieele wijze toespreek, want uit den tijd,
waaraan gij mij herinnert, is mij ook bijgebleven de indruk, dien gij door uw stil-
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heid, uw ernst en uw waardigheid als student op mij maaktet. Tusschen het toen en
het heden ligt weldra een halve eeuw, maar het staat mij nog voor den geest hoe wij,
niet voor een korte wijl dezelfde lessen bijwoonden, maar ook nagenoeg iederen
zondag onder het gehoor waren van Ds. van der Pot in de Remonstrantsche kerk.
Hadt gij ook niet uwe kamer bij Mevrouw Rudolph op de Vliet, waar ook Verkouteren
ze had? Gij zijt zoo goed ook te spreken van mijne toenmalige liefde voor de
wetenschap: zij heeft mij nooit verlaten! Door haar heb ik telkens meer begeerd den
God der wetenschappen te leeren kennen, en naar mate ik daarin vorderde, heb ik
den oneindigen afstand opgemerkt, die mij van dien God, den Almachtigen, den
Heiligen scheidde’.
Iemand, die na tientallen jaren nog zóó leeft in de herinnering zijner commilitones,
is als student geen obscurant geweest; maar dat Burger geen student is geweest, die
zich door zijn studentenstreken een plaats had verworven in de herinnering zijner
tijdgenooten, vermoeden zij wel, die hem later hebben leeren kennen. Hij was een
werker, geen joolbroer. Het kan dan ook geen verwondering baren, dat hij bij al zijn
examens den hoogsten graad heeft behaald; en dat de faculteit der letteren en
wijsbegeerte den 24 Dec. 1841 aan zijn antwoord op een philosophische vraag, met
eenparige stemmen de gouden medaille heeft toegewezen, bevreemdt ons niet. Wel
is het merkwaardig, en het doet ons een blik werpen op zijn karakter, dat hij nooit
op zijn lauweren heeft gepocht: hij was de bescheidenheid zelve. Nimmer heb ik
hem een toespeling hooren maken, dat hij een met goud bekroonde was, en toch hoe
verklaarbaar zou het geweest zijn, indien hij zich had laten
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voorstaan op de eer hem te beurt gevallen. Men heeft het vertrouwelijk briefje door
Prof. Weijers hem toegezonden slechts te lezen, om bewondering te krijgen voor den
gevierden en zoo bescheiden man.
‘Ik haast mij, Amicissime!’ zoo luidde het briefje gedateerd Leiden, 25 Dec. 1841
‘u zoo spoedig mogelijk het besluit onzer Faculteit mede te deelen, dat zonder twijfel
u hoogst aangenaam wezen zal. In onze gisterenavond gehouden vergadering is den
schrijver van het antwoord op de philosophische vraag, met éénparige stemmen, de
gouden medaille toegewezen en de opening van het naambriefje heeft bij alle leden
en inzonderheid bij mij groote vreugde verwekt. Hartelijk wensch ik u geluk met die
eervolle onderscheiding; geen onzer had zelfs in de verte vermoed van welken kant
het antwoord ware ingezonden; doch dit verzeker ik u, dat de geheele Faculteit de
eer, die zij den onbekende om zijn wezenlijke verdienste had toegedacht, thans met
dubbel genoegen aan een student, dien zij reeds overigens zoo hoog schatte, uitreikt.
Ga voort Burger! gelijk gij begonnen zijt, zoo zult gij aan uwe betrekkingen, aan
onze Hoogeschool en aan het Vaderland tot wezenlijk sieraad strekken.
Hoezeer de secretaris der Faculteit (thans de Heer Bake) den last ontvangen heeft
u officieel het genomen besluit te berichten, zoo heb ik echter om reeds eenige
oogenblikken vroeger u vreugde te bezorgen, deze eerste gelegenheid willen
waarnemen om het heugelijk nieuws u toe te zenden. Feliciteer ook uit mijn naam
uw ouders hartelijk met de welverdiende eer, die u is te beurt gevallen. Ik ben, dat
weet gij hoop ik bij ondervinding t.t. H.E. WEYERS’.
Natuurlijk was de prijsvraag in het Latijn gesteld;
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het bekroonde geschrift heb ik niet onder de oogen gehad. Wel heb ik het manuscript
gevonden, waarin Burger ter wille zijner moeder, de prijsvraag vertaald had.
Den 1sten Mei 1843 promoveerde Burger met den hoogsten lof, tot dokter in de
bespiegelende wijsbegeerte en letteren, onder het rectoraat van Professor Joannes
Matthias Schrant. Zijn dissertatie, aan ouders, leermeesters en vrienden opgedragen,
had tot titel: ‘ de Theaeteto Platonis dialogo’.
Toegerust met de competente serie Theses, zag zij ook het licht met een vers van
de toenmalige gebruikelijke lengte (12 coupletten van 8 regels ieder) waarin de
jeugdige C.W. Opzoomer onder meer, verklaarde van zijn gevoel:
't Wil zich in geen kluisters prangen
Van een knellend maatgeluid;
Maar in kunstelooze zangen
Stort het zich den boezem uit.

Na de poëzie en de onbezorgdheid van het studentenleven komt de proza van den
strijd om het bestaan.
Voor Burger was nu die tijd aangebroken, en zijn toekomst scheen helder! Uit
enkele brieven meen ik te mogen opmaken, dat hem geraden is te Leiden te blijven
na zijne promotie, ‘daar hij wel gauw tot een taak zou geroepen worden, zijner
vermogens en talenten waardig’. Maar het schijnt al spoedig gebleken te zijn dat het
hem in de Academiestad niet ging, zooals men het hem had voorgespiegeld.
Privaatlessen te geven aan een paar achterlijken, als repetitor bij een enkele het
propadeutisch er in te pompen is een wanhopig werk; vooral in een kring, waarin
men lauweren heeft geoogst.
Geen wonder dat Burger, toen hij in Leiden geen werkkring vond, na anderhalf
jaar wachten, zijn rustige kamer
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op de Vliet, verwisselde met een gemeubileerd vertrek in de Kalverstraat te
Amsterdam. Hij had zich, ik meen op aanraden van Prof. des Amorie v.d. Hoeven,
den vriend van zijn ouders en van zijn neef Ds. Boeke aldaar geïnstalleerd en kreeg
spoedig een voldoend aantal leerlingen, terwijl hij menig student, vooral van de
Seminariën, bij hun studie voor het propadeutisch examen hielp. Nu moet ik bekennen,
dat ik mij geen moeite gegeven heb er achter te komen, aan hoeveel leerlingen hij
privaat onderwijs heeft gegeven in den tijd, dat hij geen betrekking aan eenige
inrichting bekleedde, noch dat ik getracht heb een lijst te maken van de eminente
mannen, die later op de Latijnsche scholen te Doesburg en Amersfoort aan zijn hand
hun eerste schreden op de baan der wetenschap gezet hebben. Slechts enkelen noem
ik zooals Professor Mr. J. de Louter te Utrecht en Dr. J.J. van Thiel, thans professor
aan het Seminarie der Bisschoppelijke Clerezy te Amersfoort, die meermalen met
grooten lof en dankbaarheid getuigd hebben van het onderwijs, dat zij van hem
genoten, en hun geheele leven zich aan hem, als aan hun onvergetelijken leermeester
verplicht gevoelen. Zijn laatste rustplaats is vooral door hunne bemoeiing met een
eenvoudig gedenkteeken op het kerkhof te Amersfoort aangeduid. Treffend is ook
vooral het getuigenis, dat na tal van jaren door een man is afgelegd, die met eere
eene invloedrijke positie in de maatschappij bekleedde: ‘Dat er van mij iets is terecht
gekomen, heb ik aan Burger te danken. Ik had van hem privaatles, omdat het met
mij op de latijnsche school te Amsterdam niet ging. Mijn vader vielen bij zijn groot
gezin die onkosten zwaar genoeg. Het haperde mij aan den noodigen ijver; ik
verzuimde de lessen nog al eens, of was met mijn werk niet
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klaar. Eens toen het kwartaal verschenen was en ik Burger het minerval overhandigde,
wees hij het af met de woorden: ‘‘heb jij de onbeschaamdheid je vader lessen te laten
betalen, waarvan je niet profiteerde, ik heb eergevoel genoeg, om geen gelden te
willen ontvangen voor onderwijs, dat men niet met den noodigen ijver wil volgen;
breng het hem terug, hij moet het met zijn groot gezin niet weggooien’’. De ernst,
de gemoedelijkheid, waarmede hij sprak, maakten een diepen en ik kan zeggen
goddank! een heilzamen indruk op mij’.
Wanneer meer grootsche arbeid den mensch vervult, wordt het geringere zoo vaak
met een zekere lauwheid door hem verricht. Allicht zou iemand het minerval
opstrijkend, gedacht hebben: ‘wil hij niet profiteeren, dat moet hij weten.’ Burger
was daartoe te nauwgezet; wat hij deed, deed hij met toewijding, en al zweefde hem
in die dagen ook een hooger ideaal voor den geest dan het les geven op de
studeerkamer, of voor de banken eener Latijnsche school, het geringe werk, waartoe
hij verplicht was, leed niet onder de hoogere wenschen, die zijn geest vervulden.
Behalve door zijn privaatlessen, over wier toenemend aantal hij zich in zijn brieven
dankbaar uitte, hield hij zich gedurende zijn vestiging te Amsterdam geruimen tijd
in hoofdzaak bezig met zijne wijsgeerige studiën. Dat Plato, die ook het onderwerp
zijner dissertatie geleverd had, de spil was waarom zijn philosophische studiën zich
in dien tijd bewogen, ligt voor de hand; maar het veld breidde zich voor hem uit en
niet slechts dat waarop de wijsgeeren der oudheid, doch ook dat, waarop denkers der
latere tijden zich bewogen hadden, werd door hem afgeloopen. Prof. Thorbecke heeft
hem daartoe den stoot
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gegeven. In October 1845 heeft Burger hem een opstel gezonden, door hem uitgegeven
onder den titel: ‘het opklimmende deel van Krause.’ Dit getrouwelijk overgezet zijn
van: ‘inductieve gedeelte’, in ‘opklimmende deel’, wekte wel eenige vroolijkheid
onder de geletterde tijdgenooten van Burger. Al mocht de vertaling ‘juist’ geacht
worden, ‘gelukkig’ was zij niet. En hier openbaarde zich eene eigenaardigheid van
den in veel opzichten uitstekenden man, die hem zijn geheele leven is bijgebleven;
hij miste dat fijn aesthetisch gevoel, dat er iemand voor bewaart, zich van woorden,
beelden en uitdrukkingen in zijn opstellen en overzettingen te bedienen die, hoe juist
en getrouw ook op zich zelve, toch niet aangenaam aandoen. In 1849 wees ook
Professor Nieuwenhuis hem er op, dat hij het ‘sakkerloot en ajakkes’, in de vertaling
van een der schoonste redevoeringen der oudheid, wel wat triviaal vond, en
waarschuwde hem voor het te veelvuldig gebruik van het woord ‘edoch.’ Burger
heeft die klip van het alledaagsche, het triviale, niet kunnen ontzeilen. Hoe nauwkeurig
en onberispelijk grammaticaal zijn vertalingen van de beroemdste stukken der oudheid
ook mogen zijn, de leek op letterkundig gebied zal bezwaarlijk door de lezing van
zijn overzetting tot verrukking worden gebracht en de vraag beantwoord vinden:
‘hoe eeuwen her de redevoeringen van Demosthenes bv. voor het summum der
welsprekendheid hebben gegolden?’ Wat nog meer bevreemding moet wekken is
dit: dat waar zijne overzettingen van het beroemde proza der oude schrijvers aan een
zekere loomheid en matheid lijden, zijn vertolkingen van enkele gedeelten der
dichtstukken, die hij in zijn geschriften aanhaalt, niet alleen onberispelijk den inhoud
weêrgeven, maar ook in den vorm met het oorspronkelijke wedijveren. Merk-
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waardig verschijnsel vooral, want met poëzie had hij betrekkelijk weinig op.
Maar wij keeren tot het opstel terug door Burger aan Prof. Thorbecke gezonden.
Deze beantwoordde de toezending aldus in zijn brief van 12 Oct. 1845. ‘Heb dank
Amice commilito voor het opklimmend deel der wijsbegeerte. Ik verheug mij zeer,
aanleiding te hebben gegeven tot kennis der boeken van Krause hier te lande, daar
deze kennis zoo spoedig wortel schijnt te vatten. Ik wil wenschen, dat gij de vruchten
van den boom niet, - misschien met een enkelen vriend, - alléén behoeft op te eten;
maar dat zij door velen worden begeerd, en dat zij niet slechts vullen maar voeden.
In de taal zult gij, welke philosophische wonderrecepten van Heusde er ook in las,
als uwe voorgangers vele moeielijkheden vinden; een moeielijkheid die wij, geloof
ik slechts kunnen overwinnen, nadat het ontleende geheel in eigen denken zal zijn
overgegaan. De leer van Krause zal ons zoo min baten, als die van Kant, of Hegel,
tenzij er voortbrengend vermogen door worde gewekt. Wees zoo gelukkig! Ik begon
uw geschrift te lezen en zal, komt gij hier, er gaarne eens met u over praten. Vale!’
Of Burger die moeielijkheid overwonnen heeft, ik zou het betwijfelen, want de
systemen van Kant, Krause, Hegel zoo geheel in eigen denken te doen overgaan is
geen kleinigheid, en vereischt meer tijd dan Burger aan hunne beschouwing heeft
kunnen wijden. Zijn recensie toch van: J.H. Scholten over het Godsbegrip van Krause
(Gids 1846), is niet van dien aard, dat men veronderstellen kon, dat de systemen der
toongevers in succum et sanguinem waren opgenomen door den recensent en reeds
den 8 Mei 1847, dus eenige maanden na den wenk
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door Thorbecke hem gegeven, heeft hij aan den jongen Des Amorie van der Hoeven
een boek gezonden waaruit blijkt, dat Plato hem weder heeft bezig gehouden.
‘Dank voor uwen Theaetetus’, schrijft A. van der Hoeven Jr. ‘zoover ik het boek
reeds heb doorgelezen en doorgebladerd, vind ik op elke bladzijde uwen geest van
ijverige studie, van bedaard en grondig onderzoek weder. Het verheugt mij grootelijks,
dat gij moed, lust en opgewektheid blijft behouden tot een arbeid, die uit den aard
der zake slechts bij enkelen Anerkennung en billijke waardschatting vinden zal.
Zeker hebt gij u in dezen oorlogstijd een vreedzaam en uitlokkend terrein gekozen,
waar gij tevens als van een veiligen wachttoren, de slagorden overziet en nu en dan
gelegenheid hebt, om van uw deelneming en belangstelling te doen blijken. In zekere
mate doe ik dat u na, schoon onze sympathieën wel niet aan dezelfde zijde zullen
wezen, en toch vind ik nog geen oorzaak om met ééne der partijen geheel te breken.
Niet minder dan aan mijne innige overtuiging van de Goddelijke waarheid des
Evangelies boven - en moet het zijn - tegen alle Weltweisheit wensch ik vast te
houden aan mijn irenischen zin en aan het geloof dat er veel Christelijks is, 't geen
den naam van Christus niet draagt’ enz.
Op dien veiligen wachttoren, waarvan van der Hoeven schrijft, heeft hij ook zijn
vertaling van den geheelen Plato begonnen waarvan reeds de ‘ Phaedo’ in 1845 het
licht had gezien en de ‘ Republiek’, in 1849 verscheen.
Zoo heeft zich zijn verblijf in Amsterdam door groote werkzaamheid gekenmerkt,
waarvan ook zijne correspondentie met den oud-professor J. Nieuwenhuis en Mr.
H.C. van Heusden, lid van de rechtbank te 's-Hertogenbosch de bewijzen levert. Die
brieven zijn opstellen, ik
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zou er haast toe komen ze verhandelingen te noemen, loopende over de vragen van
den dag in den ruimsten zin des woords genomen. Al wat er op het gebied van het
maatschappelijk, politiek, wetenschappelijk leven plaats greep, werd er in behandeld
en besproken. Eigene zienswijzen en beschouwingen werden er in uit-een-gezet,
verdedigd, opgehelderd, en daar ik alleen de brieven dier beide personen heb kunnen
lezen, niet de schrifturen van Burger, waarop zij in den regel een antwoord zijn, zoo
is het met het oog op die beide bundels mij een raadsel, hoe hij, wiens uren door zijn
privaatlessen zeer bezet waren, den tijd heeft kunnen vinden voor den arbeid, dien
hij verrichtte. Hierbij komt nog, dat die dagen voor hem niet rustig waren, al was het
ook geen onaangename drukte, die voor hem was aangebroken. Hij toch had eene
levensgezellin gevonden in Mejuffrouw Antonia Jacoba Ockers Cau, dochter van
den geneesheer van dien naam, in Rotterdam practiseerend, - wiens vrouw en dochters
na zijn overlijden te Zutfen waren gaan wonen. Den 23sten April 1846 werd zijn
huwelijk gesloten, en betrok hij met zijne echtgenoote eene woning op de Rozengracht
te Amsterdam. Daar breidde het gezin zich al spoedig uit, al werd hun ook later het
grievendst ouderleed, het verlies van kinderen niet gespaard 1.
Hoewel Burger niet te klagen had over een te gering aantal privaatlessen, en zich
voor hem, bij den gegoe-

1

Burger heeft 13 kinderen gehad, 8 meisjes en 5 jongens. Daarvan ontvielen hem vier op zeer
jeugdigen leeftijd, en in de kracht der jaren zijne dochter Maria, gehuwd met den Heer Mr.
T. van Hettinga Tromp in 1877. Eenige maanden na zijn heengaan overleden zijne zonen
Mr. Iwan Bonifacius Burger, rechter in Nederlandsch Indië, gehuwd met vrouwe J.C.K.
Huijsers, en Dr. Combertus Pieter Burger, arts te Rotterdam, gehuwd met vrouwe A.J.C. van
Ketwich, beiden in den aanvang van 1892.
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den staat zijner ouders, de toenemende behoeften der huishouding niet zoo drukkend
lieten gevoelen, het slechts privaat-docent zijn begon hem hoe langer hoe meer te
hinderen.
Met menschen, die in zulk een toestand verkeeren, namelijk dat zij geen vrede
hebben met den werkkring waarin zij geplaatst zijn, gaat het als met de lijders aan
rheumatiek, koorts, hoofd- of kiespijn: zij krijgen tal van raadgevingen en wenken
van betrekkingen en vrienden.
Zoo ging het Burger ook. ‘Hebt gij er wel eens over gedacht,’ schreef de een, ‘om
naar de Kaap te gaan? waar menschen van talent een schoonen werkkring vinden?’
- ‘Aan menschen, zooals gij, bestaat in onze Oost-Indische bezittingen groote behoefte
voor het onderwijs,’ schreef een tweede, ‘er wordt, naar ik hoor, aan gedacht een
Gymnasium te Batavia op te richten.’ - Een derde weer: ‘uw wijsgeerige vriend
Thorbecke zal wel spoedig aan het bewind komen, en van de noodzakelijkheid om
het Hooger Onderwijs beter te organiseeren is men zóó overtuigd, dat een wet niet
lang zal uitblijven.’ - ‘Doe démarches om bij Binnenlandsche zaken te komen,
afdeeling onderwijs’, werd hem door een ander geraden, ‘en van uwe bekwaamheid
zal gebruik gemaakt worden. Uwe vertaling van Cicero's: ‘de legibus’ zal een
afdoende aanbeveling zijn’ - en andere raadgevingen van dien aard, die meer van
welwillendheid, dan van menschenkennis getuigden
Burger heeft ze zeker met belangstelling ontvangen, want hij was er de man niet
naar, om iemand met norschheid af te wijzen; maar ook evenmin een man, die
pogingen in het werk zou stellen om een Oostersche of Kaapsche reis te ondernemen.
Wel heeft hij om een betrekking bij Binnenlandsche Zaken, in
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de afdeeling ‘Onderwijs’ aangeklopt; niet alleen deed hij zijne vertaling van Plato's
Republiek het licht zien maar hij schreef ook: ‘Iets over het hooger onderwijs’, waarin
zijne denkbeelden, naar de opmerking van Mr. van Heusden ‘tamelijk wel met die
van Prof. Opzoomer overeen kwamen’, en dat tevens dienen kon tot bewijs, dat hij
voor eene eventuëele reorganisatie van het Hooger Onderwijs bij Binnenlandsche
Zaken afd. 7 ‘the right man in the right place’ wezen zou.
Intusschen was aan dien rechten man in den eersten tijd misschien wel behoefte
maar nog geen denken. Al eischte ook het Hooger Onderwijs dringend hervorming,
bij de nieuwe orde der dingen in 1848 aangevangen, moest zóóveel georganiseerd
en gereorganiseerd worden, dat deze zaak met vele lijdende en kranke
staatsaangelegenheden, nog lang zou moeten wachten vóór dat zij geadviseerd en
gecureerd zou kunnen worden. Burger bleef dus met getrouwheid zijn lessen in de
hoofdstad geven, inmiddels uitziende naar eene plaatsing aan een der Latijnsche
scholen in ons land. Gelukkig werd in den nazomer van 1850 het conrectoraat aan
het gymnasium te Doesburg vacant. Hij diende zijn stukken in en daar hij niet de
eenige was, die dong naar die betrekking, deed zich aan hem dat onaangenaam
vraagstuk voor ‘of het ook goed zou zijn de aanbevelingen van anderen door
persoonlijk bezoek aan te dringen?’ Zij, die de voordracht en de benoeming in handen
hebben, willen gekend worden, en zelden gevoelen zij het gewicht hunner
edelachtbaarheid zóó levendig, als wanneer een sollicitant zich bij hen komt
aanmelden om hunne stem bij de op handen zijnde benoeming.
‘Indien men te Doesburg meer waarde hecht aan de aanbeveling van anderen dan
van Professor Bake, zal
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men ook door uwe overkomst en persoonlijke ontmoeting niet te bewegen zijn u te
verkiezen boven anderen’, zoo schreef hem Professor Nieuwenhuis; ‘uit eigen
beweging derwaarts te gaan, acht ik beneden uwe waarde; ook is in alle geval een
benoeming tot Conrector te Doesburg waarlijk geen zóó aanzienlijke en voordeelige
zaak, om daaraan betere uitzichten op te offeren, die wellicht mochten verdagen bij
de gedachte: ‘‘Burger is nu klaar en behoeft vooreerst niet geplaatst te worden!’
Burger hield zich aan dezen raad, bezocht niet persoonlijk de curatoren en raadslieden
te Doesburg, en desalniettemin was de voorzitter der curatoren verplicht hem te
melden, dat den 29 October 1850 van den Minister van Binnenlandsche zaken was
ontvangen de dispositie, ged. 19 Oct. Let. A 5e afd. waarbij hij benoemd was tot
Conrector aan het Doesburgsche gymnasium.
Spoedig trok Burger met zijn gezin naar Doesburg, waar hij met Dr. Engelbrecht
als Rector en Dr. Scholten als Lector zeven jaar tot den bloei van het gymnasium het
zijne heeft bijgebracht. Heeft hij in dezen nieuwen werkkring zeker eenigermate zijn
methode van werken met zijn leerlingen moeten wijzigen, zijn toewijding aan ieder
leerling in het bijzonder verminderde niet. In een vertrouwelijk schrijven aan een
zijner vrienden, wiens uitnoodiging bij diens promotie hij afwijst, verontschuldigt
hij zijn wegblijven met het oog op zijn drukte. ‘Ook Zaterdag is geen halve rustdag
voor mij,’ schrijft hij; ‘de rust past aan 't gemeen, dat niets dan d'arm kan roeren!’ maar mijn laatste discipel gaat Zaterdag-avond om tien uur heen. Edoch dat zou
misschien nog te vinden zijn, maar erger is, dat wat ik mijn discipelen leer, ik voor
een groot deel nog mij zelven moet leeren, daar ik ook onderwijs geef in Wiskunde,
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Hebreeuwsch en Arabisch. Voeg hierbij dat ik een eigenaardige methode heb, die
voor de leerlingen nuttig is, maar den leermeester soms uitput. Ik corrigeer de thema's
niet, maar zet strepen onder de fouten en laat die door de jongelui zelven verbeteren.
Daardoor heb ik ieder thema twee- driemaal na te zien en daar dit veel tijd kost, moet
ik een deel der thema's buiten de les nakijken, hetgeen mij buitendien dáárom lastig
is, daar ik wel gedwongen ben de paragrafen der spraakkunst, waartegen zij gezondigd
hebben op te zoeken en er bij te zetten, omdat zij anders nooit zouden merken waar
het hapert. Dit zult gij vooral lastig vinden als gij bedenkt, dat ik die methode ook
op de Grieksche accenten toepas’.
Ik haal dit aan, om te doen zien dat Burger veel voor zijn leerlingen trachtte te
wezen en zich groote moeite voor hen gaf; zooals zij kunnen getuigen, die op het
Gymnasium te Doesburg en later op dat te Amersfoort door hem zijn onderwezen.
En dat zijn ‘druk hebben’ geen bluf was, noch door hem als een last werd beschouwd,
die morrend gedragen werd, 't blijkt ons uit zijn vraag aan Professor Fruin: ‘nu gij
dit alles hoort, denkt gij zeker dat ik heel ongelukkig ben; doch het tegendeel is waar.
Waarom? vraagt gij - omdat het practisch nuttig is, - want hoewel ik ook wel inzie
dat de oude letteren niet lang meer heerschen zullen, zoo is het toch in de gegeven
omstandigheden lang niet onverschillig of de jongens ze grondig beoefenen, of niet.
Zoo zij ze slof behandelen leeren zij daardoor knoeierig werken, en dat bederft hun
volgenden arbeid, in plaats van een goede paedagogische strekking te hebben’.
Geen wonder dat Burger, die zich zoo toewijdde aan
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zijn taak en met zijne discipelen meêwerkte en leefde, (gelijk o.a. ook blijkt uit zijn
‘ Overzicht der Algemeene geschiedenis volgens de beginselen der geheugenkunst’)
ook geëerd en gezien was in den werkkring, waarin hij was geplaatst. Van October
1850 tot October 1857 bracht hij te Doesburg door, niet als een kamergeleerde die
opgaat in zijn boeken en geen deel neemt in hetgeen er in zijn omgeving en zijn
huisgezin voorvalt; het tegendeel is waar. Hij was niet onverschillig voor het lief en
leed van anderen en zijn geheele leven door betoonde hij een hartelijke belangstelling
in hetgeen iemand trof, of te beurt viel. Meegevoelend voor anderen, was hij slechts
hard en stöisch voor zich zelven. De zorgen zijner kinderen te verlichten, hun tranen
te drogen was zijn lust en zijn leven, en het signaal: dáár is vader! door Fanny Fern
zóó treffend in zijn schrik- en angstaanjagende beteekenis geschetst, was aan zijn
verkeer in den huiselijken kring waarlijk niet ontleend. Burger was zulk een huisvader
niet: bitsheid en nurkschheid waren hem ten eenemale vreemd, en hield hij niet altijd
rekening met de kinderlijke bevatting, soms uit den schat zijner kennis onderwerpen
met hen behandelend, die nog niet onder het bereik van hun begrip waren, hij was
in veel opzichten een te kinderlijk man, om zich niet door de kinderwereld te voelen
aangetrokken, evenzeer als hij haar tot zich trok. Zooveel kon hij niet in zijn hoofd
hebben, of zulke diepe smart kon zijn hart niet verscheuren, of het jonge volkje trok
zijn opmerkzaamheid. Ik herinner mij nog levendig, hoe ik in de eerste jaren van
mijn predikantsbetrekking bij hem logeerde en des Maandags morgens de
kamergymnastiek van hem met zijn kinderen bijwoonde. Hij had de leiding der
oefeningen, en waar hij mij opmerkzaam maakte op een minder juiste opvat-
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ting van een tekstwoord, waaraan ik mij had schuldig gemaakt, ontging het hem niet,
dat een zijner kleine dreumisen zich te veel vermoeide, nam hij den jeugdigen athleet
op den arm en zette onder aanwijzing der kniebuigingen en armstooten der
heilgymnastiek zijn gesprek met mij voort. Toen jaren daarna, den laatsten keer dat
ik met hem uit de kerk huiswaarts keerde, hij, gebroken onder de slagen die hem
getroffen hadden, mij verzekerde dat hij onder zijn leed zou bezwijken, brak hij
eensklaps af en verhaastte zijn tred om een kind van een jaar of drie, dat gevallen
was en bitter huilde, op te nemen en naar de ouderlijke woning te brengen. Zulke
trekken kenmerken den man!
Uit de lijst van hetgeen hij geschreven heeft zal men zien, dat hij bij de vele
bezigheden, die uit zijn betrekking te Doesburgh voortvloeiden, toch den tijd wist
te vinden om zijne studiën voort te zetten en van de studiën van anderen kennis te
nemen. Zijne beoordeelingen in de Gids, in de Letteroefeningen, in dat tijdperk
geschreven, ook zijn ‘ Epictetus, zedekundig handboekje vertaald en opgehelderd’;
zijn ‘ de Roomsche geloofsbelijdenis vergeleken met het woord van God’, zijn ‘
Hebreeuwsche Rudimenta’ en latere aanteekeningen daarop, niet minder zijn: ‘
Commentarius in Ecclesiasten’, om niet te spreken van zijn vertaling van Auerbach's
‘ Ein Denkerleben’ (die na eenige jaren een tweeden druk beleefde) leveren wel het
bewijs, dat hij woekerde met zijn tijd. Dat hij geen gelegenheid liet voorbijgaan, om
het een of ander onderwerp van geschiedenis, of letterkunde, wijsbegeerte, of theologie
voor zich zelven in behandeling te nemen, daarvan dragen zijn uitgebreide brieven
aan zijne vrienden en betrekkingen de sporen, aan wier oordeel hij zijn overwegingen
of bezwaren onderwierp of meedeelde.
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Of de verklaring van een zijner vrienden: ‘Die Spinozïstische God heeft voor mijn
hart niet de minste aantrekkelijkheid, en voor mijn verstand is zijn bestaan ver van
bewezen; gij zult het wel ongelukkig vinden, maar ik moet het u ronduit zeggen, ik
ben vrij gedecideerd Atheïst geworden’, hem er toe geleid heeft een opstel sub titulo:
‘Atheïsmus’, in een der tijdschriften te plaatsen, weet ik niet; misschien was het wel
zijn wensch, door een ander zijner vrienden bij hem wakker gehouden om als
referendaris bij Binnenlandsche Zaken, afdeeling onderwijs, tot het ontwerpen eener
nieuwe wet op het Hooger onderwijs geroepen te worden; dit valt moeielijk uit te
maken; wellicht heeft het een tot het ander geleid. Zijn opstel ‘Atheïsmus’ althans
loopt uit op een betoog dat ‘het volstrekt noodzakelijk is, dat de propaedeutische
lessen geheel gewijzigd worden, om zoowel eenzijdig spiritualisme, als eenzijdig
materialisme te voorkomen en te beletten dat onder de studenten bijgeloof of ongeloof
wortel schieten en dat voor allen zonder onderscheid, wat ook naderhand de
specialiteit zal wezen, waaraan zij zich zullen wijden, twee colleges gegeven zullen
worden: het eene om hen met alle verschijnselen in de natuur en het andere om hen
met alle verschijnselen in de geesteswereld bekend te maken’.
Burger is nooit in de gelegenheid gesteld geworden zijn hervormingsplannen
betreffende het academisch onderwijs uit te werken. Zijn weg liep niet uit in een der
bureaux van het Binnenhof; hij voerde hem uit het stille Doesburgh naar het kalme
Amersfoort.
Niet alleen de Latijnsche school dier gemeente, maar Amersfoort zelve had een
groot verlies geleden door het overlijden van Dr. E.J. van Gorkom. In den krachtvollen
leeftijd van 31 jaar werd hij op den 23 Augustus
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1857 uit zijn werkkring weggerukt. Slechts vier jaar had hij in Amersfoort mogen
werken; maar in dien korten tijd had hij de school dier plaats tot een ongekenden
bloei gebracht. Hij was iemand van zeldzame energie en uitnemende gaven, wiens
korte leven evenwel lang genoeg was, om niet alleen voor zijne naaste bloedverwanten
tot onwaardeerbaren zegen te zijn geweest, maar ook voor velen, die zijn
buitengewone paedagogische leiding hebben genoten.
Tot opvolger van zulk een voorganger te worden gekozen is een onderscheiding,
ja, maar een onderscheiding die ook hare schaduwzijde heeft en drukken kan. Men
maakt zoo licht vergelijkingen, en als een opvolger geen navolger is, dan daalt hij
vaak in de schatting van het oppervlakkig oordeelend publiek. Twee persoonlijkheden,
die zich zelven zijn, zullen elkander niet nabootsen; alleen de ‘niemanden’ zijn fletse
afdrukken, soms karikaturen van een oorspronkelijkheid.
Burger was zeker de diep betreurde Van Gorkom niet: zij waren geheel andere,
in veel opzichten wellicht wijd uitéénloopende personen. Van Gorkom was zijn weg
gegaan en in de spanne tijds, hem verleend, had hij gewoekerd met de talenten, hem
toevertrouwd; Burger leeraarde op zijn manier en maakte den schat zijner uitgebreide
kennis dienstbaar aan de ontwikkeling zijner discipelen; beiden hadden dit gemeen:
dat zij leefden voor hunne betrekking en al was hun methodus docendi ook zeer
onderscheiden, hun omgang en leerwijze hadden dezelfde uitkomst: zij veroverden
het hart van hun leerlingen. Waar op hetzelfde kerkhof voor beiden door dankbare
leerlingen eenvoudige gedenkteekens zijn opgericht, zou men dezelfde woorden op
de zuil ter eere van Van Gor kom kunnen doen beitelen, die zoo terecht op Burger's
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grafsteen zijn gegrift: ‘Disce, puer, virtutem ex me verumque laborem.’
't Ligt niet in mijn plan het leven van Burger gedurende zijn verblijf te Amersfoort
van 1857 tot 31 October 1891 te schetsen. Wat hij in dien tijd buiten zijn dagelijkschen
arbeid op de school, op zijn studeerkamer heeft gewerkt, blijkt uit de hierachter
volgende lijst zijner geschriften, die nog allesbehalve compleet is, ja 't is slechts een
uiterst gering gedeelte van hetgeen hij heeft onderzocht, overdacht, bewerkt en
geschreven. Hij was een onvermoeid arbeider, een nimmer rustende onderzoekende
geest, die niet alleen arbeidde, omdat werkzaamheid hem een behoefte was; maar
die ook in zijn studiën het middel zocht, om de zorgen die hem drukten te verlichten,
het leed dat hem kwelde te verzachten, en de kracht om het moedig en onderworpen
te dragen te versterken. Zoo vond ik in een zijner brieven, aan een intimus geschreven:
‘om mij niet door mijn leed te laten overheerschen, heb ik mij op een nieuw vak van
studie toegelegd, en het Nieuw Grieksch ter hand genomen. Ik heb de Grammatica
van Posson bestudeerd, geëxcerpeerd, meer practisch ingericht en vervolgens dapper
Nieuw Grieksch gelezen, o.a. het Nieuwe Testament. Ook heb ik een Nieuw Grieksche
novelle zoeken te verkrijgen, om als een feuilleton voor een courant te vertalen en
hoop op deze wijze de kennis van het volk, dat ik lief heb gekregen, in Nederland te
bevorderen. Ik vleide mij, dat die arbeid mij althans geen kwaad zou doen, - en al
ging met mijn studie mijn verdriet niet weg, - ik dacht er minder aan, en kon, als het
weêr loodzwaar op mij drukte, het meer gelaten dragen’.
Toen ik jaren later hem eens, waar nieuwe rampen
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zijn huis dreigden, opzocht en alleen op zijn studeerkamer vond, trof ik hem verdiept
in wiskundige vraagstukken en onledig met de logarithmentafels. Hij verontschuldigde
zich met een: ‘erger je er niet aan, dat ik mij hier meê bezig houd; ik moet zorgen,
dat de smart mij niet geheel verslindt en neerwerpt’.
Het Nieuw Grieksch, dat hij zich eigen had gemaakt, heeft hem een onderscheiding
aangebracht, die hem hoogst aangenaam was. Hij ontving de benoeming tot eerelid
van den letterkundigen kring ‘Byron’ te Athene. 't Is vreemd dat, terwijl de
correspondentie van Burger met Theodorus Phlogaetis, president van het ‘Cercle
Litteraire’ in het Nieuw Grieksch werd gevoerd, de akte zijner benoeming in het
Fransch is gesteld en dat zij dien president opdraagt: ‘de prier cet illustre savant
vivement au nom du cercle, fidèle interprête en cela du sentiment général de tous les
Grecs libres, de vouloir bien continuer avec le même zèle généreux l'oeuvre noble
et honorable qu'il a commencée’.
Nu, die bede was vrij onnoodig; als Burger zich voor iets beijverde, dan deed hij
het ook met onverdroten volharding, en hij liet zich hierbij ook niet afschrikken,
noch door een berisping van een zijner geleerde collega's, die scheen te meenen dat
hij de producten der Nieuw Grieksche literatuur boven de beroemde gewrochten der
classieke oudheid wilde stellen, noch door de ontmoedigende ervaring dat slechts
één landgenoot hem geraadpleegd heeft over den inhoud van een in het Nieuw
Grieksch gestelde missive. Zij was van een groothandelaar in vijgen, krenten en
pruimedanten, die aan een handelaar in dezelfde artikelen in onze hoofdstad gevestigd,
een kostbare partij dier zoetigheden aanbood, tegen zoo en zooveel. De angst wellicht
dat de prijs eener winst-
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gevende aanbieding zou uitlekken, deed dezen handigen dienstknecht van Mercurius,
de translateurs in zijn woonplaats voorbijgaan en de rust van den klassieken geleerde
in het toen nog stille Amersfoort verstoren.
Niemand, die hulp noodig had en dien hij helpen kon, klopte te vergeefs bij hem
aan. Zij zijn niet te tellen, die gebruik hebben gemaakt van zijne welwillendheid, en
zeker zijn er geweest, die er misbruik van maakten. Een dier klanten, die telkens
terugkeerde, kwam eens weder met de verklaring, dat hij verloren zou zijn, als hij
niet binnen een paar uur zooveel geld bijeen had. 't Schikte Burger op dien oogenblik
niet. ‘Dan ga ik me v.....’ met die woorden liep de markies d'argent court wanhopig
weg. Geen uur daarna was Burger bij hem: hij had iets verzilverd om hem te helpen.
Toen hij gewaarschuwd werd tegen zulk volk, dat misbruik maakt van iemands
goedheid, luidde zijn antwoord: ‘ik word liever bedrogen, dan dat ik den ondergang
van iemand op mijn geweten wil hebben’.
Zeker het bovengenoemd voorval levert het bewijs dat Burger weinig
menschenkennis had, en wij willen geen oogenblik ontkennen dat dit een groot gemis
is; maar toch, als men kiezen moet tusschen personen, die veel en die te weinig er
van bezitten, wie voelt zich dan niet getrokken tot die onkundigen en onnoozelen,
die zoo licht de dupes worden van geslepenen en onoprechten?
Waar Burger geen verzoek om hulp in het materiëele kon afwijzen, daar stond hij
ook velen ten dienste met de schatten van kennis en wetenschap, die hij in zijn
werkzaam leven verzameld had. Er waren natuurlijk ook vele zaken, waarvan hij
niet af wist. Met de poezie der nieuwere tijden o.a. was hij niet zeer intiem; hij stelde
in haar luttel belang. Verscheidene vraagstukken van den
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dag lieten hem koud en gingen buiten hem om. Met de gewoonten, zeden, gedachten,
behoeften der oudheid was hij beter bekend, dan met de aspiratiën, nooden en
behoeften van het heden; maar, vreemdeling in het Jerusalem onzer dagen, was hij
door zijn kennis van de oudheid een onwaardeerbare vraagbaak voor velen, die
meêlevende met hun tijd, niet alleen het schoone in den vorm opmerkten, maar ook
de waarheid erkenden van het kernachtig woord des dichters, ‘in 't verleden ligt het
heden, in het nu wat worden zal’.
Als zij bij hem aanklopten om de noodige inlichtingen, dan gingen zij nooit
onbevredigd heen en betoonde hij zich ‘een Heer des huizes, die uit zijnen schat oude
dingen voortbracht, die, een merkwaardig licht op de nieuwe wierpen’. Dat heeft een
hoogleeraar in de rechten ondervonden, die een kerkelijke functie bekleedend, door
een godsdienstleeraar in een brochure werd uitgedaagd. De leeraar toch beweerde:
‘dat de ware Godsdienst door een bovennatuurlijk gezag in het Christendom was
bekrachtigd, en dat bij loochening van het wonder die bekrachtiging verviel. Krachtens
deze waarheid daag ik elken moderne uit, een enkel beginsel, als bijzonder Christelijk
verkondigd te noemen, dat ook niet reeds bij Socrates, Plato en hunne geestverwanten
gevonden wordt’. De professor had daarop geantwoord in een officieel adres: ‘ik
neem de uitdaging voor mij zelven aan. Waar vindt men bij Socrates of Plato en
hunne geestverwanten de uitspraak: Zalig zijn de geestelijk armen, de reinen van
hart zullen God zien! Waar de vermaning: Zoek u zelven niet? Ja, wat meer is:
principieel is de geheele moraal van het heidendom en het Christendom onderscheiden.
De Godsdienst van het Heidendom, ontsproten uit het afhankelijkheidsgevoel, waar-
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in de natuurlijke mensch zich bevindt, is een zoeken geweest, waarbij zelfverheffing,
zelfzucht en verlangen naar eigen geluk de hoofdrol speelden. De grondslag van al
de vóór-christelijke godsdiensten en zedekundige stelsels was een zoeken naar het
hoogste goed: Eudaimonisme. Het heilige beginsel van het Christendom is:
zelfopofferende liefde tot het Godsrijk, gelijk het christelijk geloofsvertrouwen weder
gegrond is op het geloof des harten, dat God liefde is, enz.’ Kan ik, hooggeachte
vriend - zoo schreef hij aan Burger - zonder vrees van weersproken te worden, de
eerste woorden vooral laten drukken? Mijn kennis in de geschriften van de oude
wijsgeeren gaf mij die woorden aan de hand; maar mijn kennis grenst aan volslagen
onkunde, wanneer ik die bij de uwe vergelijk. Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken
mij te steunen of terecht te wijzen’.
Het vleiend compliment aan zijn kennis en wetenschap gebracht was bij Burger
niet noodig geweest; integendeel, zoo iets ontstemde hem meer, dan dat het hem
aangenaam aandeed. Ik heb dat treffend gezien bij gelegenheid, dat hem bij het
nêerleggen van zijn rectoraat vanwege de gemeente in een openbare zitting van den
Raad, als een blijk van hulde en dank, een bronzen buste van Plato werd aangeboden.
De toenmalige voorzitter van den Raad mat in een bruisenden vloed van woorden,
in wier aanwending hij een meester was, de verdienste van Burger breed uit. De
nederige man was werkelijk met zijn figuur verlegen; en toen eindelijk een einde
aan al dien lof was gekomen, beantwoordde hij die vleiende woorden met een ietwat
kortaf: ‘te veel, te veel! Zooveel ben ik niet geweest; ik meen dat ik mijn plicht heb
gedaan, meer niet!’ Zoo zal hij ook wel bij die vleiende uitdrukking van den Hoog-
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leeraar, zich in de handen hebben gewreven met een spottend: ‘dat had hij wel voor
zich kunnen houden’, en dadelijk aan het werk zijn getogen, om dien naar zijn zeggen
minimumlijder onder de geleerden ten dienste te staan.
Toen een man van wapenen hem eens vroeg, uit hoeveel manschappen een
legercorps der Romeinen wel bestond en hoe groot Rome's militaire macht wel
geweest moet zijn in de dagen van zijn wereldbeheer? zei hij: ‘dat kan ik u in eens
niet zeggen, maar ik zal het naslaan’. Kort daarop deed hij zijne meêdeelingen, alsof
hij een docent der krijgschool bij de oude Romeinen geweest ware, aangenomen dat
die wereld-veroveraars er zulk een school op nagehouden hebben. Toen ik zelf hem
eens, geleid door mijn onderzoek in de laatste jaren, de vraag deed: of er wel bij
eenig volk der oudheid, het Israelietische uitgezonderd, iets gevonden werd dat tot
weesverzorging kon gerekend worden, gaf hij mij eenige dagen daarna een reeks
van citaten, waaruit iets desbetreffende viel op te maken.
Iemand betreurde het, dat hij door zijn onkunde van het Latijn het vers van Felix
Dahn op den grijzen keizer Wilhelm het ‘Macte Senex, Imperator! niet kon verstaan.
Burger hoorde dit en verraste hem met een werkelijk uitnemende vertaling er van.
De verdienstelijke vertolkster van E. Jonker's ‘ In de schaduw des doods’, Mejuffr.
S. van Cleeff, zal evenzeer niet veel woorden noodig gehad hebben om Burger er
toe te brengen, haar overzetting met een aanbevelend voorbericht bij het lezend
publiek in te leiden.
Hielp hij gaarne, hij gaf ook wel eens met zijne groote hulpvaardigheid en
bereidwilligheid aan sommigen eenige moeite. Burger was uit predilectie theologant;
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verhinderd in het bereiken van zijn ideaal, werd de studie der oude letteren zijn taak
en hier trok hem hoofdzakelijk de wijsbegeerte aan; vlug werkend en rusteloos
zoekende geest als hij was, divageerde hij licht, en met zijn gemoed voor indrukken
zoo vatbaar, stond hij altijd onder den invloed van den een of anderen sterken geest,
wiens uitspraken hij in zich opnam, zonder ze zelfstandig te verwerken. Thorbecke,
wiens schrijven ik vroeger aanhaalde, schijnt dit in hem voorzien te hebben, en de
wenk bij den aanvang van zijn loopbaan hem gegeven is bij hem te loor gegaan. ‘De
leer van Krause’, zoo schreef Thorbecke, ‘zal ons zoo min baten, als die van Kant
of Hegel, tenzij er voortbrengend vermogen door wordt gewekt. Wees zoo gelukkig!’
Dit vermogen werd bij Burger niet gewekt; hij was de tijdelijke aanhanger van de
een of andere school of wijsgeer, wier beginselen, of uitspraken voor een wijl van
de hoogste autoriteit voor hem waren en waartegen geen bedenkingen waren in te
brengen. Van daar dat hij wel eens opstellen indiende voor tijdschriften, wier redactie
andere inzichten was toegedaan als zijn autoriteiten, en die tegen de plaatsing bezwaar
maakte.
Nu is dit een pijnlijk en moeielijk iets voor redacteurs, wier werk toch al niet van
het gemakkelijkst is, vooral tegenover iemand voor wiens kennis en karakter men
eerbied heeft. Er zijn er wel geweest, die zelfs door den eerbied voor Burger's talenten
zich niet lieten weerhouden, om zijn opstellen, met wier strekking zij zich niet konden
vereenigen, eenvoudig niet te plaatsen en er ‘la mort sans phrase’ op toe te passen.
Burger verdroeg zulk een lompheid met de noodige kalmte van geest en kon ook
heel goed verdragen, wanneer men gronden aanvoerde, waarom men zijn stuk
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niet plaatsen kon. Zoo zond hij eens aan de redactie van ‘ Nieuw en Oud’, Dr. L.A.
Poelman en Joh. Hooykaas Herderscheê, een bijdrage ter aanprijzing van de leer van
Herbart. Zij hadden bezwaar tegen de plaatsing en deelden dit Burger meê; hij
antwoordde vriendschappelijk, waarbij hij zijn leedwezen over hun bezwaar betuigde
en berichtte dat het opstel naar een ander tijdschrift was gezonden; tevens deelde hij
zijn denkbeelden mee over het treurige van den tegenwoordigen geestelijken toestand
(1867). Volgens zijn meening ‘zou het een goed middel tot redding daaruit wezen,
indien de geestelijken hun prestige terugkregen en wel door het bezit van een
wetenschappelijk gedemonstreerd systeem, dat eerbied aan de menigte inboezemt’.
Geen wonder dat Hooykaas Herderschêe hem hierop op de meest humane wijze
schreef: ‘Onze godsdienstige ervaring zegt, dat onze godsdienst afkeerig is van het
partijkiezen voor een begrip, een stelsel. Wij rekenen het ons ten plicht den Godsdienst
te redden uit de verstrikkende armen van het begrip, of hem te beschermen tegen de
enge grenzen van een stelsel, hetzij het den naam van Herbart, van Spinoza, of wien
dan ook drage. De Godsdienst is een andere zaak dan de logica of de dialectiek’.
Dat Burger zulk een terechtwijzing niet euvel opnam, hiervan kan men zich
overtuigd houden; en kon hij zich geen wijsgeer zonder wijsgeerig stelsel denken,
en zou hij nimmer een predikant zonder een afgeronde dogmatiek geworden zijn,
toch zal ieder den indruk van hem gekregen en behouden hebben van een
persoonlijkheid en van een leven, zoo als in de schoone woorden bij zijn
teraardebestelling en bij de onthulling van het monument op zijn laatste rustplaats
ons geschilderd worden. Hiermee besluit ik mijn verslag over zijn leven.
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Een zijner naastbestaanden sprak den 3den Nov. 1891 bij zijn graf:
‘Een edele van geest is van ons heengegaan. Rijk aan eenvoud, was hij wars van
allen ijdelen lof van menschen, waarom ik mij wel wachten zal hem te bewierooken;
maar toch, waar wij het stoffelijk overschot van Dr. Burger grafwaarts brachten,
gevoelen wij ons gedrongen hem een afscheidsgroet te brengen, zooals zoovelen
vóór zijn heengaan hem gaarne gebracht hadden.
Vader Burger, heb dank namens uwe kinderen voor uwe liefderijke trouw en
onverdeelde toewijding, hun een beeld nalatende van een rechtschapenheid en
adeldom van ziel, dat zij nooit uit hun geheugen kunnen wisschen. Werdt gij ten
langen leste door het lijden, twee uwer zonen opgelegd, zóó zwaar beproefd, dat de
last uwe lichamelijke kracht brak en u schier te moeielijk viel om te dragen, zij
misgunnen u uwe ruste niet; maar zegenen u voor uwe liefderijke zelfopoffering.
Leermeester Burger, aan dien naam verbinden zich voor velen in den lande de
heerlijkste herinneringen, omdat gij door uwe schatten van levenswijsheid en
menschenkennis niet alleen hun verstand verlichttet, maar ook hun karakter vormdet
en door den machtigen invloed van uw persoonlijkheid hen vervuldet met het besef
van hunne hooge verplichtingen als mensch en van liefde voor hunne toekomstige
levenstaak.
‘Vriend Burger, wij zijn allen uwe vrienden, omdat gij voor ieder, hoog en laag
geplaatst, rijk en arm, oud en jong, kinderen niet te vergeten, een vriend waart door
uwen beminlijken omgang, uwe ware gemeenzaamheid, uwe kinderlijke ziel. Zonder
aan u zelven te denken dacht gij slechts aan anderen en waart zóó voor velen veel,
- ook voor mij!
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Christenwijsgeer Burger! die tot het einde naar het hoogste bleeft vragen en zoeken
en in het licht, voor u opgegaan, u zoozeer verblijddet, dat gij er ook anderen mee
wildet verrijken, - hoe dikwerf heb ik van u gehoord: ‘al wat gij wilt dat u de
menschen doen zullen, doet gij hun zoo, dát is het Christendom’, en hoe zocht gij
het in beoefening te brengen!
Vaderlijke vriend, die trots alles vasthieldt aan het geloof in God en onsterfelijkheid.
Uw innigste wensch worde vervuld, - herleef en worde uw deugd bekroond! Maar
zeker leeft gij voort in ons, doordat uw geest bezielend en heiligend op ons zal werken.
Wij hebben veel in u verloren - ook die kleine Remonstrantsche gemeente alhier,
welke gij zoo lief hadt en waarvoor gij u zooveel offers getroostet. Doch hoe meer
wij in u verloren, te meer hebben wij in u ontvangen, - dank dus aan Hem, die u ons
gegeven heeft! - Maar ook heilige verplichting voor ieder onzer, om te trachten zijne
ledige plaats te vergoeden, door meer nederigheid, offervaardigheid en menschenmin
te betoonen en als hij te worden: ‘een man in het verstand en en een kind in de
boosheid’. Dat geve God!’
Den 4den Febr. 1892 sprak bij de overdracht aan de familie van het grafmonument
voor Dr. D. Burger, één zijner vroegere leerlingen, de hoogleeraar J.J. van Thiel:
‘…En nu, ziet daar het gedenkteeken, dat wij als een blijk onzer hulde hebben willen
oprichten. Eenvoudig is het, maar tevens naar wij vertrouwen degelijk, geschikt om
op duurzame wijze van onze vereering te getuigen. Zoo mag het geheel in
overeenkomst heeten met den man, wien het hulde brengt, want eenvoudig heeft
Burger in ons midden geleefd, maar te gelijk door geheel zijn
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karakter en leven ons een indruk van degelijkheid achtergelaten.
Aan de ééne zijde van dit gedenkteeken wijst een opschrift den datum aan van de
geboorte en tevens dien van het overlijden van Dr. Burger, en wordt er uitgedrukt
dat zijne leerlingen het hem uit dankbaarheid hebben toegewijd. Aan de keerzijde
staat een spreuk van een der klassieke dichters gegrift. Gepaster dan door dát woord
meenden zijn leerlingen niet te kunnen uitdrukken, wat door hen voor hun gewezen
leeraar gevoeld wordt en wat zij door dit gedenkteeken hebben willen uitspreken.
Het: Disce, puer, virtutem ex me verumque laborem van den dichter Virgilius meen
ik, met toepassing op onze omstandigheden, aldus te mogen vertolken: Leer, jongeling,
van mij wat deugd, wat ware werkzaamheid is! Inderdaad, gaarne getuigen wij, zijne
leerlingen, dat onze leeraar Burger ons deugd getoond heeft, niet alleen door wenken,
die hij nu en dan met zijn onderwijs wist te verbinden, wenken omtrent zedelijkheid,
wenken van beteekenis voor de richting van het leven, maar wat deugd is heeft hij
ook geleerd door geheel zijn leven, door de wijze waarop hij zijn taak opvatte en ten
einde toe volbracht heeft. Van ware arbeidzaamheid heeft hij een voorbeeld gegeven;
door geenerlei bijoogmerk aangespoord, maar uit waar plichtbesef met toewijding
en echte geestdrift heeft hij steeds zijn arbeid verricht. Op zulke mannen zal men
altijd te recht mogen wijzen; dezulken zijn het, die voor de maatschappij altijd de
hoogste waarde zullen hebben. Voor ons, leerlingen, zal het dan zijn, als ging er van
dit gedenkteeken en van het leven van onzen waardigen leeraar een roepstem tot ons
uit, die tot navolging wekt. Wij, die reeds zelven in een werkkring geplaatst zijn,
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willen er op acht geven en er ons door laten aansporen. Voor de jongeren onder de
leerlingen niet minder moge het eene herinnering zijn, die ook hen met geestdrift ten
goede en toewijding bezielt.
Ten slotte betuig ik aan de geachte familieleden van den overledene mijn dank
voor hunne ingenomenheid met ons plan, voor hunne belangstelling, door hunne
tegenwoordigheid alhier aan den dag gelegd.
U draag ik nu, uit naam van al de oud-leerlingen, dit gedenkteeken over. Aanvaardt
het als een blijk hunner erkentelijkheid, als een blijvend getuigenis van de achting,
die uw waardige vader genoot! Laat dit gedenkteeken het u steeds zeggen, dat hij
zich ook een eerzuil gesticht heeft in de harten van zijn leerlingen, en moge het u bij
het gemis, dat gij door zijn heengaan ondervindt, mede tot een troost zijn, te gedenken
en er hier aan herinnerd te worden, hoezeer uw dierbare vader om zijn leven en
voorbeeld dankbaar in waarde gehouden wordt door al de zijnen’.
Amersfoort.
M.W. SCHELTEMA.
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Lijst der geschriften van Dr. D. Burger.
De Theaeteto, Platonis dialogo, Dissertatio. Leiden, H.W. Hazenberg. 1843.
De beginselen der wetgeving volgens M. Tullius Cicero of vrije vertaling van het
eerste boek: De legibus. Rotterdam, H.W. Harderwijk.
Het opklimmend deel der Wijsbegeerte van Krause.
J.H. Scholten. Over het Godsbegrip van Krause. Recensie. Gids 1846.
Phaedo of de onsterfelijkheid der ziel, uit het Grieksch van Plato met ophelderende
en beoordeelende aanmerkingen. Amsterdam, P.N. van Kampen.
De Republiek van Plato vertaald. Amsterdam, P.N. van Kampen. 1849.
Iets over het Hooger Onderwijs. Amsterdam, P.N. van Kampen.
Theaetetus, of opleiding tot de Wijsbegeerte, uit het Grieksch van Plato.
Amsterdam, P.N. van Kampen.
Epictetus, Zedekunstig Handboekje, vertaald en opgehelderd. Amsterdam, P.N.
van Kampen. 1850.
De Roomsche Geloofsbelijdenis vergeleken met het woord van God. Purmerende,
W.A. Makkes. 1853.
Verslag over: Van Heusden, Mijn Christendom, enz. Letteroefeningen. 1850.
Rudimenta der Hebreeuwsche taal. Amsterdam, P.N. van Kampen.
Commentarius in Ecclesiasten.
Over het Lied van Debora.
De Treurzang van David over den Dood van Saul en Jonathan.
Aanteekeningen op de Hebreeuwsche Rudimenta. Amsterdam, P.N. van Kampen.
Spinoza. Het leven van een Denker door B. Auerbach, vertaald. Doesburgh. 1856.
- Tweede goedkoope uitgaaf. Amsterdam. 1863.
Overzicht der Algemeene Geschiedenis volgens de beginselen der geheugenkunst.
Doesburgh, W. Becking. 1856.
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J. de Gelder, Rudimenta der Arabische Taal. Beoordeeling. Gids 1854.
Proeve tot afleiding van het woord: Drieëenheid. Tijdvragen.
Christus en Paulus. Tijdvragen.
Atheïsmus. Recensent 1857.
Ter gedachtenis van Dr. E.J. van Gorkom. Bijdragen tot de kennis en den bloei
der Ned. Gymnasiën 1857.
Aanteekeningen over het werk: De vrije wil, kritisch onderzoek van J.H. Scholten.
Waarheid in Liefde 1859.
Een voorlooper van Garibaldi. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1860.
C.M. Francken, Grieksche Rudimenta. Recensie. Gids 1860.
H. von Sybel, De verheffing van Europa tegen Napoleon. Drie voorlezingen.
Vertaling met Voorrede van Prof. G.W. Vreede. Zutphen. 1860.
Homerus, Plato, Spinoza. Bijdragen tot de kennis en den bloei der Ned. Gymn.
1860.
Homerus, Plato, Spinoza. Uitgewerkt. Zutphen, W.J. Thieme. 1860. - Tweede
druk. Amsterdam, H.J. van Kesteren. 1864.
De Metaphysica van Spinoza. Nieuwe Recensent 1861.
Anticritiek. Antwoord aan Dr. van Vloten op de Metaphysica van Spinoza. Tijdschr.
v.W. en Smaak 1861.
Spinoza en de onsterfelijkheid. Nieuwe Recensent 1861.
Aristophanes en de Democratie. Nieuwe Recensent 1861.
G. Weber. Handb. d. Algem. Gesch. vert. door A.W. de Clercq. Recensie. Gids
1861.
Ernest Renan, Over het aandeel der Semietische volken in de geschiedenis der
beschaving. Vertaling. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1862.
Alcibiades, Franciscus van Assisi, Heinrich Zschokke, als typen van drie tijdperken
voorgesteld. Amsterdam, Van Kesteren. 1864.
De Telemachiade. Tijdschr. tot de k. en den bl. der Ned. Gymnasiën.
Latijnsch Woordenboek van Dr. K.E. Georges. Opnieuw bewerkt door Dr.
Engelbregt. Recensie. Letteroef. 1865.
Iets over Horatii Carm. I, 28. Tijdschr. v.d.k. en den bl. der Ned. Gymn.
De uitvinder van het teleologisch bewijs. Tijdschr. v.d.k. en den bl. der Ned. Gymn.
De Zedekunde van Spinoza. N. Letteroef. 1865.
Pindari Carmina olympica van Albertus de Jong. Recensie. Nieuwe Letteroef.
1866.
Letterkundig leven van M.T. Cicero, door C.A. Abbing. Recensie. N. Letteroef.
1866.
Plinius. N. Letteroefeningen.
Plinius de Jongere. N. Letteroefeningen.
De Oudste Geschiedenis van Griekenland. N. Letteroefeningen.
De Phaedo van Plato. N. Letteroefeningen.
Marcus Aurelius. N. Letteroefeningen.
Persius. N. Letteroefeningen.
Herbart. Overzicht der wijsbegeerte uit practische gezichtspunten. Amersfoort,
Slothouwer. 1866.
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Over het leven en de Geschriften van J.F. Herbart. Door F.H. Th. Allihn. Vertaald
in Wetensch. Bladen 1867.
Onsterfelijkheid. In ‘Nieuw en Oud’, van Dr. A.L. Poelman en H. Herderscheê.
1867.
Het monisme in Frankrijk. Tijdschr. Waarheid in Liefde 1869.
Oorsprong des Christendoms. Volksblad.
Redelijk Geloof. Tijdvragen.
Redelijk Geloof. Uitgewerkt en omgewerkt voor N. Letteroefeningen.
Observationes in Librum II Aristotelis de Anima. Tijdschr. v.d.k. en den b. der
Ned. Gymnasiën.
Observationes in Librum III Aristotelis de Anima. Tijdschr. v.d.k. en den b. der
Ned. Gymnasiën.
De liberale godsdienstige beginselen en de oorlog. Tijdvragen en korte
Tijdsbeschouwingen 1871.
Doordenken. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Bidden. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Verdraagzaamheid. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Het Christendom en de oorlog. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
De oorsprong des Christendoms. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Het protestantisme. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Het recht van eigendom. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Jodendom en Christendom. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
De Schoolwetagitatie. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Redelijk Geloof. Tijdvragen en korte Tijdsbeschouwingen 1871.
Herbart's oordeel over Schopenhauer. Tijdschr. Waarheid in Liefde 1871.
De Zedekunde volgens de beginselen der leer van Herbart, Amersfoort, A.M.
Slothouwer. 1872.
Locke's Bewijs voor het Bestaan van God. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1872.
David Strausz en Prof. L.W.E. Rauwenhoff, het Oude en Nieuwe Geloof. N.
Letteroef. 1873.
De ziel des menschen, haar wezen en hare toekomst. Amersfoort, A.M. Slothouwer.
1874.
De mensch en zijne bestemming volgens de uitkomsten der Ervaringswetenschap.
Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1876. - Tweede vermeerderde en verbeterde uitgaaf.
Ald. 1888.
5de Eeuwfeest der Latijnsche Scholen te Amersfoort. Redevoering. Amersfoort,
Blankenberg en Zoon. 1876.
Beknopte Nieuw-Grieksche Spraakkunst. Deventer, W.F.P. Enklaar. 1877.
Lykoidis Emmi. Redevoering, uit het Nieuw-Grieksch vertaald met ophelderende
aanmerkingen. Deventer, Enklaar. 1877.
De zielsverhuizing. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1877.
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Eenige bladen uit de Autobiografie van prof. Joannes Tannenbaum, den
krypto-Pythagorist. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1877.
Kort begrip der Rhetorica, voor Gymnasia en H.B.S. 2de vermeerderde uitgaaf,
Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1878.
Handleiding om het Nieuw-Grieksch te leeren spreken, onder medewerking van
T.N. Phlogaitis. Deventer. 1879.
Verkondiging der spoedige sluiting van eene overeenkomst tot Eeuwigen Vrede
in de Wijsbegeerte, door Imanuel Kant. Vertaling. Amersfoort, A.M. Slothouwer.
1880.
Toespraak bij de opening van het nieuwe Gebouw van het progymnasium te
Amersfoort. (Niet in den Handel). Amersfoort, A.M. Slothouwer, 1880.
Kant's Wijsbegeerte, kortelijk verklaard. 's Hage, H.J. Stemberg. 1881. - Tweede
verbeterde en vermeerderde uitgaaf. Amersfoort, A.M. Slothouwer, 1884.
De Redevoering van Demosthenes voor Ktesiphoon of over den krans. Vertaald
en opgehelderd. Amersfoort, A.M. Slothouwer. 1886.
Herbart's Wijsbegeerte, kortelijk verklaard. Amersfoort, G.J. Slothouwer. 1891.
Korte opstellen over:

Maçonniek Jaarboekje.
Onsterfelijkheid.
Zelfkennis.
Verschillende Scholen der Wijsgeeren.
Vrijheid.
Stoicijnsche Wijsbegeerte.
Herbart's Grondslagen der Zedekunde.
Maçonnieke Symbolen.
De gebroken Kolom.
Catechismus.
Geloof.
‘Het Centrum’ en de Vrijmetselarij.
‘Critiek’.
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Levensbericht van Johannes Baptista Rietstap.
Door zijn overlijden op 24 December 1891 is der wetenschap een harer onvermoeidste
beoefenaars ontvallen en onzer Maatschappij een achtenswaardig medelid. Wij
meenen goed te doen hier te vermelden wat de verdienstelijke man op het gebied der
heraldiek verricht heeft. - Een zooveel mogelijk volledige lijst van zijn geschriften,
zoowel oorspronkelijke als vertaalde, volgt hierachter. In buitenlandsche letterkunde
was hij zeer ervaren, kende een groot aantal talen en stelde zeer gemakkelijk. Aan
ijver ontbrak het hem niet, op vijf-en-twintigjarigen leeftijd leerde hij nog latijn, om
in voorkomende gevallen daarvan nut te hebben. ‘Er waren’, zegt de Arnhemsche
Courant van 29 December 1891, ‘weinig wetenschappen, waarmede Rietstap niet in
meer of mindere
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mate vertrouwd was, al kende hij ze ook niet (alle) grondig. In Nederlandsche en
buitenlandsche letterkunde en bepaaldelijk in de taal was Rietstap vroeger de
vraagbaak zijner collega's’.
‘Toen hij jaren geleden aan de redactie van de Nieuwe Rott. Courant was verbonden
en de Commissarissen de kennis van het Spaansch voor een der redacteuren
wenschelijk achtte, legde hij zich daarop onmiddellijk toe en in weinige maanden
las hij met gemak Spaansche dagbladen.’
‘Hij was echter te nederig en te bescheiden om zich ooit op zijne kennis te laten
voorstaan.’
‘Weinigen hebben zulk een werkkracht aan den dag gelegd als Rietstap, wiens
eerlijkheid en degelijkheid niet genoeg kunnen worden erkend.’
Den 12den Mei 1828 zag hij te Rotterdam het levenslicht, zijnde zoon van Willem
Hendrik en van Elisabetha Hermina Remmert. Rietstap was van tengeren
lichaamsbouw en zwak van borst; reeds in zijn jeugd deed zijn vader hem de trom
slaan, om wat meer ruimte in zijn borstkas te brengen.
Eerst was hij werkzaam in den boekhandel en daarna bij de redactie van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, doch de werkzaamheden daar waren hem te onrustig en te
vermoeiend, vooral den nachtarbeid kon hij niet volhouden, hij werd 19 November
1850 voorloopig bij de Stenographische inrichting geplaatst en verkreeg in 1852 een
plaatsing als stenograaf bij de beide Kamers der Staten-Generaal, werd 1 Januari
1887 eerste stenograaf en verbleef zulks tot dat hij in Juni 1890 gepensioneerd werd.
Volgens het gevoelen van deskundigen was hij voor zijn taak niet alleen een
volkomen berekend ambtenaar,
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maar ontving steeds den grootsten lof voor zijn hoogst verdienstelijken arbeid op dit
gebied. Door zijn bescheidenheid en hulpvaardigheid stond hij bij zijne
mede-ambtenaren in hooge achting.
Helaas, zijn zoo wel verdiende rust was niet van langen duur, daar hij die slechts
ruim een jaar genoot.
Reeds op jeugdigen leeftijd legde hij zich toe op het verzamelen van lakafdrukken
en vond in de eerste handleiding, die op het gebied der wapenkunde in 1848 van de
hand van wijlen Mr. L. Ph. C. Van den Bergh verscheen, een aanwijzing om zijne
studiën op dat gebied door te zetten.
Niet tevreden met die eerste handleiding, ontwierp hij het plan om een werk te
schrijven, echter van meer omvang; hij vond daartoe een uitgever in den heer G.B.
Van Goor te Gouda, en in 1856 verscheen zijn eerste werk op dat gebied, getiteld: ‘
Handboek der wapenkunde, bevattende: I. de geschiedenis der wapenkunde; II. de
praktijk der wapenkunde; III. Register der wapens van den thans bloeienden adel,
van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van de beroemde personen uit
vroeger en later tijd, enz.’ met platen in 8vo.
Het fonds van dit werk werd na den dood van den uitgever verkocht en kwam in
handen van den heer G. Theod. Bom, die 't zelfde werk van een nieuwen titel voorzag
(1875), 't geen het vermoeden deed ontstaan, dat een nieuwe uitgaaf van dit
uitmuntend Handboek het licht had gezien. Onnoodig om de belangrijkheid van dit
nog altijd goede boek hier aan te toonen; voor velen was het een handleiding in den
volsten zin van het woord en zal het steeds blijven voor hen, die de wapenkunde
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willen beoefenen. In 1860 maakte steller van dit artikel op 15-jarigen leeftijd kennis
met dat werk; een veel oudere vriend, wijlen de kundige heer J.H. Van Dale, had de
goedheid het hem te leenen en een paar jaar later maakte dat werk den grondslag uit
van het thans bestaande genealogisch en heraldisch archief.
Eenige jaren na de verschijning van het Handboek, gaf Rietstap een populaire
schets in het tijdschrift ‘ Lectuur voor de Huiskamer’ getiteld: ‘Wapenkunde of
Heraldiek’; overdrukken van die artikels zijn in een afzonderlijk kleed gehuld
verschenen, en waren in der tijd verkrijgbaar voor slechts eenige stuivers. Reeds een
jaar na de uitgaaf van het Handboek besloot Rietstap het licht te doen zien een ‘
Armorial des Pays-Bas, Recueil des armoiries de la Noblesse Neerlandaise’. De
platen van de eerste aflevering werden bij E. Spanier gegraveerd en het werk zoude
verschijnen bij Mart. Nijhoff; het bleef echter slechts bij ééne aflevering; wat oorzaak
was, dat de arbeid niet werd doorgezet, bleef ons onbekend. Wel blijkt uit den
prospectus en het voorbericht van die aflevering, dat het des schrijvers plan was om
een nieuw verbeterd werk te geven van den Nederlandschen adel, tot den dag toe
bijgewerkt; volkomen waar was dan ook zijn opmerking, dat de werken van Weleveld
en O'Kelly verouderd waren.
Onvermoeid werkte de steeds ijverige Rietstap door en was in staat om een viertal
jaren later een werk uit te doen geven waarvan de wedergade in geheel Europa niet
te vinden was - wij bedoelen zijn ‘ Armorial général, contenant la description des
armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire
des termes du blason. Gouda, 1861, G.B. Van Goor, gr. in 8vo. avec 5 cartes de
blasons’. Gedurende

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

165
vele jaren had hij uit alle mogelijke wapenboeken, van stamtafels en overal waar hij
slechts wapens kon vinden, die aangeteekend en zoo geordend, dat zij alphabetisch
gemakkelijk waren op te zoeken. Een tweede, veel vermeerderde en herziene uitgaaf
verscheen drie en twintig jaar later; toen besloeg dat werk niet minder dan 2465
bladzijden, zeer compres gedrukt in twee kolommen en in twee 8vo deelen. Spijtig
is het, dat hij niet heeft kunnen volvoeren wat bij die uitgaaf beloofd werd, n.l. een
register op de wapenfiguren (Meubles héraldiques) 1.
De beoefening der wapenkunde had hij in al dien tijd meer populair doen worden
en besloot in 1872 ook de geslacht- en zegelkunde in een afzonderlijk tijdschrift te
behandelen, in een werk getiteld ‘ Heraldieke Bibliotheek, Tijdschrift voor wapen-,
geslacht-, zegel- en penningkunde’; van 1872 tot 1877 verscheen dat werk in vier
afleveringen per jaar bij H.L. Smits te 's Gravenhage, terwijl het in een nieuwe reeks
van 1878-1882 werd uitgegeven bij Mart. Nijhoff. In dit tijdschrift komen van zijn
hand vele oorspronkelijke of uit andere talen overgebrachte artikelen voor.
Bij de gehouden tentoonstelling betreffende het Vorstenhuis Oranje-Nassau en de
geslacht-, wapen- en zegelkunde, in de maanden Augustus en September 1880 te
's-Gravenhage gehouden, trad hij als lid der Commissie op en werkte vooral mede
aan den Catalogus.
Het plan, in 1857 opgevat, om den Nederlandschen Adel

1

Sedert zijn overlijden is dat voornemen volvoerd door graaf Théodore de Renesse, die te
Brussel uitgeeft, Dictionnaire des figures héraldiques, waarvan bereids één deel is verschenen.
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te behandelen, werd in 1880 door eene grootsche onderneming van J.B. Wolters
(E.B. ter Horst) weder opgenomen. Toen toch verscheen de eerste aflevering van
een groot folio werk, met gekleurde wapenplaten, getiteld: ‘ Wapenboek van den
Nederlandschen adel. Met genealogische en heraldieke aanteekeningen’. Het
prachtwerk werd opgedragen aan Z.M. den Koning en bereikte in 1887 zijne
voltooiing. Dankbaar meldt de Samensteller in het voorbericht de medewerking, die
hij onzerzijds ondervond, eveneens deed hij dit in de Préface van zijn Armorial
Général, 2me édition.
De laatste arbeid, dien hij op genealogisch-heraldisch gebied volbracht, verscheen
in 1890, eveneens bij J.B. Wolters; wij bedoelen n.l. ‘ De wapens van den
tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel’ - met drie registers: I van
de wapenfiguren, II van de wapenspreuken, III van de geslachtsnamen.
Daar dit verdienstelijk werk meer in het bijzonder voor Nederland bestemd was,
deed hij het in onze moedertaal verschijnen. Uit de voorrede van dit werk blijkt, dat
ook hij even als zooveel anderen, al zijne pogingen in het werk stelde om het
verknoeien of veranderen van plaats- en familienamen tegen te gaan. Zijne
opmerkingen daarover verdienen niet alleen door een elk, die eenigszins met plaatsof familienamen te doen heeft, maar ook door iedereen wel overwogen en behartigd
te worden. In dit werk, voor zoover dit de wapens aangaat die daarin vermeld worden,
is ook een proeve van beschrijving der wapens, naar hunne figuren gerangschikt, ten
einde men, als de familienaam niet bekend is, uit de figuren kan opzoeken aan welke
familie een wapen behoort.
Eenige dagen na zijn overlijden is zijn laatste werk
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verschenen, insgelijks bij de firma Wolters uitgegeven, getiteld: ‘ Beknopt
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland en zijne Koloniën’, dat in geschikt
formaat gedrukt, een uiterst gemakkelijk en nuttig handboek is.
Onopgemerkt mogen wij niet laten bij al zijn verdienstelijken arbeid, dat het te
betreuren was, dat hij zoo weinig zijn studeerkamer verliet, daar, indien hij zulks
gedaan had, hij in openbare bibliotheken en archieven nog veel had kunnen vinden,
ter aanvulling van zijn Armorial Général, in het bijzonder wat Nederland aangaat.
Sedert jaren heeft hij zich, bij al zijne studie, nog als een trouw verslaggever doen
kennen voor de Indische bladen. Omtrent zijn karakter kunnen hier de woorden
volgen, voorkomende in zijn levensbericht ( Nederlandsche Spectator 1 Januari
1892): ‘Men kon met recht van Rietstap zeggen: daar zit geen kwaad haar in hem’.
‘Goed en dienstvaardig, eerlijk en bescheiden leefde hij stil voort, al bracht ook
heraldische arbeid hem in aanraking met binnen- en buitenlandsche geleerden en
aanzienlijken en al boden ook verschillende geleerde genootschappen hem het
lidmaatschap aan. Slechts een enkele maal kon zijn schichtigheid overslaan tot een
stoutheid, sterk afstekend bij den zachten blik, die schier altijd door zijn bril u
tegenstraalde uit zijn helderblauwe, bijziende oogen. Rietstap was zoo gewetensvol,
dat hij op een avond niet naar de Haagsche komedie wilde meêgaan, omdat er een
epidemie uitgebroken was in Rotterdam, waar hij geboren was en familieleden had.
En toen zijn vrienden, met wien hij ‘De Tijdstroom’ gedurende twee jaren geredigeerd
had, overgingen naar ‘de Nederlandsche Spectator’, maakte hij alleen
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‘bezwaar hen te volgen, omdat hij zich zedelijk verbonden achtte aan den uitgever
van het eerstgenoemde tijdschrift.
Even stipt als van geweten, was hij ook nauwkeurig in zijn werk; nooit kwam hij
er te laat meê, vast kon men er op rekenen zijne copie, in zijn breed, gelijkmatig,
duidelijk handschrift, schier zonder eenige verandering of doorhaling, bij tijds te
zullen ontvangen. Men kon Rietstap alleen overdreven stiptheid verwijten, artistieke
onachtzaamheid was hem volkomen vreemd’.
Zijn verdiensten werden slechts door één vorst erkend; de keizer van Oostenrijk
schonk hem den 16den Februari 1882 de Groote Gouden Medaille voor kunsten en
wetenschappen, voor de hulp en medewerking, die hij bij de uitgaaf van het
belangrijke werk van Freidal ‘des Kaisers Maximilian I Turniere und Mummereien’,
uitgegeven op last van keizer Frans Joseph I 1, verleende.
Verschillende Genootschappen erkenden zijne verdiensten, zoo o.a. was hij Eere-lid
van het Genootschap ‘de Nederlandsche Leeuw’ te 's-Gravenhage, van den Verein
‘Adler’ te Weenen en van de ‘Herold’ te Berlijn.
Zijn stoffelijk overschot werd op Zondag den 27sten December in stillen eenvoud
op de algemeene begraafplaats aan den Scheveningschen weg bijgezet, in het bijzijn
van eenige zijner oud-collega's, een groot aantal vrienden, alsmede eene deputatie
van het Genootschap de ‘Nederlandsche Leeuw’, en van de Evangelisch-Luthersche
Gemeente. De ondergeteekende sprak een kort woord te zijner gedachtenis.
De tijd zal leeren, dat hij niet alleen voor den tijdgenoot maar ook voor de
nakomelingschap gewerkt heeft. Zijn naam zal met gulden letteren geboekt blijven
en zijn

1

Zie Nederlandsche Leeuw, IX Jaargang, 1891, No 1.
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persoonlijkheid zal in dankbaar aandenken blijven bij allen, die hem gekend hebben,
hetzij persoonlijk, hetzij bij briefwisseling. Zijn echt, te 's-Gravenhage op 16
September 1857 voltrokken met Johanna Maria de Haas, was kinderloos, zijn gade
alsook zijn overige familiebetrekkingen blijven hem betreuren.
Oisterwijk.
A.A. VORSTERMAN VAN OYEN.
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Lijst der voornaamste geschriften, 't zij oorspronkelijke of vertaalde. door
J.B. Rietstap 1.
G. Bennet, De plichten der vrouw. Uit het Engelsch. Utrecht 1852. 2e uitgave 1856.
12o.
Amy Harrington of de Zegepraal des geloofs. Naar het Engelsch. Utrecht 1852.
gr. 8o.
E. Ponsonby, Camilla de St. Maur, of de weg der beproeving. Naar het Engelsch.
Utrecht 1853. gr. 8o.
H.R. von Levitschnigg, De Montenegrijn. Tafereelen van de verdrukking der
Christenen in Turkije. Uit het Hoogduitsch. Utrecht 1853. 2 deelen. gr. 8o.
J.R. Béard, Toussaint l'Ouverture, de bevrijding der negers op Haïti. Naar het
Engelsch. Utrecht 1853. gr. 8o. Met platen.

In: Het Buitenland, Verzameling van vertaalde romantische lectuur.
Amsterdam 1854, enz.
Cole, Mijn verblijf aan de Kaap de Goede Hoop.
Belani, De Magijaren. 2 deelen.
Gaskell, Cranford.
Ellis, De familie Clifton. 2 deelen.
Southworth, Het stralen eiland. 2 deelen.
Kingston, De Albatros. 2 deelen.
Langdon, Ida May. 2 deelen.
(Miss Yonge), De erfgenamen van Redclyffe. 3 deelen.
Warren, Verhalen.
Overwinning kroont den strijd. Een verhaal. Schiedam 1855. gr. 8o.
Walter Scott, Moredun. Een verhaal omstreeks 1210, voorafgegaan door eene
inleiding, behelzende de geschiedenis van het handschrift. Uit het Engelsch vertaald.
Rotterdam 1855. 2 deelen. gr. 8o.

1

Zijne bijdragen in Tijdschriften en courantenartikelen zijn wegens de veelvuldigheid niet op
te nemen en mij ook niet alle bekend.
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Handboek der wapenkunde, bevattende:
1o. de geschiedenis der wapenkunde; 2o. de praktijk der wapenkunde; 3o. Register
der wapens van den thans bloeienden Nederlandschen Adel, van de Staatslieden en
veldheeren van Napoleon I, van de beroemde personen uit vroeger en later tijd enz.
Met platen. Gouda 1856. gr. 8o. 2e (nieuwe titel-uitg). Amst. 1875. gr. 8o. Met 5
gelith. platen.
Armorial des Pays-Bas. Recueil des Armoiries de la Noblesse néerlandaise. Lith.
de E. Spanier. La Haye 1857. 1e Livr. folio avec pl.
De Tijdstroom. Maandschrift gewijd aan letteren, wetenschap en kunst. Tiel
1858-1865. 1e-8e jaargang. 9e jaargang (Nieuwe Serie 1e jaargang) onder redactie
van W.A.v.d. Wall Bake en H.J. Broers. Utrecht 1866. gr. 8o.
Armorial Général, contenant la description des armoiries des familles nobles et
patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. Gouda
1861. gr. 8o. avec 5 cartes des blasons, lith.
Beknopte geschiedenis van Nederland. Leer- en leesboek voor de middelbare en
lagere scholen. Amst. 1861. 2e verb. druk 1868. 12o. 1e stuk: van Nederlands oudste
geschiedenis tot aan de afschudding van het Spaansche juk. 2e stuk: van de republiek
der Vereenigde Nederlanden tot op den tegenwoordigen tijd.
W.M. Thackeray, De lotgevallen van Philip op zijn weg door de wereld. Uit het
Engelsch. 1864. 2 deelen. gr. 8o. Met gelith. titelvign.
De Wereldbol, De jongste zee- en landreizen volgens W. Harnisch, F. Heinzelmann
en anderen, aan Neêrlands volk verhaald. Gron. 1866-1871. 2 deelen. roy. 8o. Met
gekl. platen. (N. Serie) 1880-82.
Wood (Mildred Arkel). Naar het Engelsch. Deventer 1866. 2 deelen. gr. 8o. Met
gelith. titelvignet.
De oorlog (Duitschland-Italië). Onder redactie van A. Ising. Rott. 1866. gr. 4o. 12
gelith. platen.
O. Müller, Twee Zondaars aan één hart. Naar het Hoogduitsch. Tiel 1866. gr. 8o.
Met gelith. platen.
Het Buitenland. Romantische lectuur voor iedereen. Arnhem 1866-1870. kl. 8o.
No. 3. De Vorst der Peons of de avonturen van Putnam-Pomfret in Mexico. Naar
het Engelsch.
Het Noorden van Europa, Reizen door Denemarken, Zweden, Noorwegen, de
Faroër-eilanden, IJsland en Siberië. Groningen 1868. gr. 8o. Met platen.
(Afzonderlijke uitgave van de Wereldbol, deel I).
Leerboek der Stenographie (naar Gabelberger's stelsel) bewerkt voor zelfonderricht
en ten gebruike op inrichtingen van onderwijs. 's Hage 1869. 8o.
E. Leclercq, Geschiedenis van het tweede Fransche Keizerrijk van Ham tot
Wilhelmshöhe. Naar het Fransch. Zwolle 1871. gr. 8o.
Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke beschrijvingen van den
nieuweren tijd. Voor Nederland bewerkt. Arnhem 1872, 1873.
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8o. 1e jaarg. 1e deel: C.F. Appun, Reis door Venezuela; 2e deel: A.H. Carlisle, Reis
rondom de wereld, gedaan in 1870; 3e deel: R. Byron Johnson, Avonturen in
Britsch-Columbia en op het Vancouver-eiland.
Heraldische Bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde
1872-83. 10 deelen. 's-Gravenhage. 8o.
Wapenboek van den Nederlandschen Adel, met genealogische en heraldische
aanteekeningen. Teekeningen van J. Wenning Yzn. Chromolith. van de firma J.H.
van de Weyer. Opgedragen aan Z.M. den Koning. Gron. 1880-1887. Met 52 platen,
ieder met 6 wapens in kleuren gedrukt.
Armorial général précédé d'un dictionnaire des termes du blason, 2e édition
refondue et augmentée. Gouda 1883-1886. 2 deelen. roy. 8o. Met 7 platen.
De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederl. adel. Met drie
registers. Groningen 1890. gr. 8o.
Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederland en zijne Koloniën. Groningen
1892. (in 2 kolommen). post 8o.
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Levensbericht van Johan Theodoor Buys. 1
Wel zelden zag het schilderachtige Warmondsche kerkhof tusschen de met klimop
begroeide ruïnen een zoo breede schare bijeen van mannen van talent en aanzien als
daar waren samengestroomd uit alle oorden des lands op den liefelijken
voorjaarsmorgen van 18 Mei 1893, om de laatste hulde te bewijzen aan een man,
dien zij allen als meester en leidsman erkenden. Naast hoogleeraren van alle
universiteiten bevonden zich daar leden van de beide Kamers der Staten-Generaal
en van den Raad van State, Commissarissen der Koningin uit meer dan één provincie,
leden van gewestelijke besturen, leden van het collegie voor de zeevisscherijen,
mannen der wetenschap en der praktijk, letterkundigen, oudere en jeugdigere
rechtsbeoefenaars, die elkander verdrongen om het geopende graf, toen hij, die
wellicht 't meest van alle leerlingen was doorgedrongen in den geest des meesters,
in de latere jaren zijn jongere ambtgenoot en vriend, prof. Van der Vlugt, met
diepbewogen stem getuigde

1

Met toestemming van den Uitgever, de Heer H.D. Tjeenk Willink te Haarlem, overgedrukt
uit ‘Mannen van Beteekenis’, Jaarg. 1893.
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van hetgeen hij voor die allen was geweest. Welk een weerklank vonden zij in aller
hart, die bijna gefluisterde slotwoorden, door de ademlooze stilte tot aller oor
gedragen: ‘Het zij zoo, trouwe meester, onvergetelijke vriend! Ook ditmaal en voor
het laatst alleenlijk: goeden nacht! Maar den onuitgesproken dank bewaren wij in
ons binnenste, totdat ook wij eens zullen rusten, zooals gij.’
Onuitgesproken dank! - Ja, er was wel niemand, die den overledene niet voor iets
te danken had, - niet voor de lessen alleen, die hem allicht een dieper inzicht openden
in de behoeften van staat en maatschappij en de wegen om die te bevredigen, maar
ook de een voor de hulp, hem geboden om de eerste schreden te zetten op zijn
maatschappelijke loopbaan, de ander voor een bemoedigend woord, dat hem in een
oogenblik van vertwijfeling aan zich zelven teruggaf, deze voor vriendelijke
waardeering, die hem een prikkel was ten goede, gene voor nooit in kwetsenden,
maar steeds in treffenden vorm gehulde afkeuring, die hem tot inkeer bracht, allen
voor iets kostelijks, dat zij van hem hadden meegedragen, al was het ook maar een
blik en een handdruk, waarin hij zoo al de volheid kon leggen van zijn warm gemoed.
En niemand, die niet met volle overtuiging zeide:
Ach wir haben
Einen guten Mann begraben,

maar ook niemand, die er voor zich zelf niet aan toevoegde, omdat ieder zich 't een
of ander geval te binnen bracht, waarin de overledene hem persoonlijk zoo na kwam:
Und mir war er mehr.

De gansch eenige beteekenis van Buys werd wellicht nimmer zoo gevoeld, als toen
hij was heengegaan. Wie hem niet gekend hebben, konden zich wel eens niet
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recht voorstellen de bekoring en het gezag, die van hem uitgingen, en twijfelend
vroegen zij wel eens, wat blijvends hij toch naliet, om hem zooveel eers te geven.
Wie hem wel gekend hebben, weten dat het zijn geheele persoonlijkheid was, die
zich gaf in al haar nobele oprechtheid, waarvan een krachtige invloed uitging ten
goede, en dat zijn nalatenschap uitmaken de leerlingen, die hij gevormd heeft en die,
hoever zij ook bij den meester mogen achterstaan of hoever zij ook van zijn richting
zijn afgeweken, toch allen meer of min de inwerking hebben gevoeld van zijn geest,
als van het beste en edelste, waarmede zij in hun leerjaren in aanraking zijn geweest.
Buys heeft, naar het schijnt, niet behoord tot die wonderkinderen, van wie ouders
en vrienden reeds in hun prilste jeugd een schitterende toekomst voorspellen. In het
woord, dat wel eens van hem is vernomen, dat het voorzeker niet gelukkig is te achten
een rijke, onbezorgde jeugd te genieten, lag wellicht voor een deel persoonlijke
levenservaring opgesloten. Eerst in den tegenspoed leerde hij zich zelf kennen, en
als van Thorbecke mocht van hem getuigd worden: ‘'t Was zelf zich verworven, al
wat hij bezat.’ Op 26 Januari 1828 te Amsterdam geboren uit een rijk
koopmansgeslacht, in 1846 student geworden aan het Amsterdamsche Athenaeum,
scheen niet dan voorspoed hem toe te lachen en een gemakkelijke levensbaan als
van zelf hem afgebakend, toen in 't volgende jaar een finantieele ramp, die zijn
ouderlijk huis trof, hem van alles beroofde en hem dwong tot een moeitevollen strijd
om het bestaan. Maar toen ook gordde hij zich aan, en om in staat te zijn zijn studiën
te voltooien, wat hem in den korten tijd van vier jaren gelukte, moest hij door
journalistische werk-
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zaamheid aan de onder Visserings leiding staande Amsterdamsche Courant in zijn
onderhoud voorzien. Zijn mathesis- en propaedeutisch-examen had hij aan de Leidsche
universiteit afgelegd; candidaats- en doctoraal-examen deed hij te Utrecht, wegens
de benoeming van professor Van Hall aan de universiteit aldaar. Te Utrecht
promoveerde hij ook in April 1850 op een dissertatie over de vrijheid van drukpers.
( De jure cognita communicandi ex juris communis principiïs regendo). Hoezeer
zijn werk en zijn studie beslag legden op zijn tijd, onttrok hij zich echter geenszins
aan den gezelligen omgang met zijn vrienden. Er studeerde toen aan het
Amsterdamsche Athenaeum een keurbende van jongelieden, die allen mannen van
beteekenis in onze maatschappij zijn geworden. Het litterarisch gezelschap Literis
et Amicitiae bond hen samen en bood hun de eerste gelegenheid aan, hun krachten
te beproeven en elkander te leeren. Met Buys behoorden o.a. tot dit gezelschap de
beide latere professoren Rauwenhoff, de latere president der Tweede Kamer
Mirandolle, E.H. 's Jacob, H.A. Des Amorie van der Hoeven, G. de Chaufepié.
Volgens mij welwillend verstrekte mededeelingen, was het reeds toen vooral in het
debat, in het defendeeren en opponeeren van theses, dat Buys' gaven in het helderste
licht kwamen: naast zijn groote scherpzinnigheid de nimmer falende urbaniteit en
humaniteit, die hem in den strijd met mond en pen immer onderscheidden. Ook tot
de Génestet stond Buys toen in nauwe betrekking, met wien hij o.a. in de jaren 1849
en 1850 deel uitmaakte van de Almanak-redactie.
Aan de Amsterdamsche Courant was hij eerst met ondergeschikten arbeid belast,
maar Vissering ontdekte spoedig, welk een onwaardeerbare kracht hij bezat in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

177
den scherpzinnigen denker en fijnen stylist, zoodat weldra ook het schrijven van
politieke artikelen hem werd toevertrouwd. In die dagen van opgewekt politiek leven
was Buys de nieuwe liberale beginselen met hart en ziel toegedaan, maar ook toen
reeds onderscheidde zijn patricischen geest het nooit geheel overwonnen wantrouwen
in de democratie, wier uitspattingen hem rechtmatige bezorgdheid inboezemden. Hij
was onbevangen genoeg, reeds destijds, om af te keuren, wat afkeuring verdiende,
bij politieke vrienden zoowel als bij tegenstanders, en men zegt, dat Vissering het al
te vrijmoedige oordeel van zijn medewerker over de democratie van die dagen, dat
politieke overwegingen geringer schatte dan met de eischen der journalistiek zich
rijmen liet, wel eens wat aan banden moest leggen. Bij Buys ontwikkelde zich toen
èn krachtens zijn aanleg èn door de omstandigheden de groote voorliefde voor het
publiek recht, de Asschepoetster van ons hooger onderwijs, voor welks zelfstandige
beoefening hij zijn gansche leven, en met succes, heeft gestreden. De politieke
stroomingen in het volksleven met groote belangstelling naspeurende en in den strijd
der politieke meeningen onbeschroomd partij kiezende, was en bleef het zijn streven
om nimmer het gevoel van recht door politieke voorkeur te laten overstemmen, om
onwankelbaar te strijden voor de heerschappij van het recht ook op politiek gebied,
om bij de botsingen der maatschappelijke belangen den staat het ideaal eener
rechtsgemeenschap meer en meer nabij te laten komen. Zoo ontwikkelde zich toen
de staatsrechtleeraar, dien Nederland later heeft gekend.
In de gewone rechtspractijk had de jeugdige doctor volstrekt geen smaak: de strijd
om particuliere belangen leek hem onbeduidend tegenover die om de hoogere be-
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langen der gemeenschap. Meer dan eens verhaalde hij schertsend, dat als de
uiteenzettingen van een cliënt hem verveelden, hij hem zond naar een zijner vrienden,
zeker niet het beste middel om in de practijk vooruit te komen. Hij kon zich gelukkig
spoedig wijden aan arbeid, die meer met zijn neiging strookte, toen hij, op Visserings
aanbeveling, bij besluit van Ged. Staten van Noordholland van 19 Juni 1851 benoemd
werd tot adjunct-commies 1ste kl. ter provinciale griffie. Alhier werkzaam van 1 Juli
1851 tot 1 Januari 1857, verwierf hij die grondige kennis van onze provinciale en
gemeentelijke administratie, die aan zijn later theoretisch onderwijs den practischen
achtergrond gaf. Zijn arbeid bewoog zich zoowel op statistisch-oeconomisch als op
administratief-rechtelijk gebied. Belast met de samenstelling van het provinciaal
verslag, had hij het statistisch materiaal der provincie te verwerken, en als toegevoegd
aan de afdeeling van Gedeputeerde Staten, die zich ophield met het onderzoek der
gemeenteverordeningen, had hij ten gevolge van de invoering der gemeentewet en
de daarbij bevolene herziening van alle verordeningen der gemeenten, een even
leerrijke als omvangrijke taak op administratief-rechtelijk gebied. Inmiddels was hij
ook buiten zijn ambtelijken werkkring onvermoeid werkzaam. Het waren vooral
oeconomische onderwerpen, die hem toen aantrokken en bezighielden. Van de
Vereeniging voor de Statistiek, wier wording dateert uit dezen tijd, was hij een der
oudste leden, en vele jaren lang heeft hij haar als bestuurslid gediend. Enkele weken
voor zijn komst in Haarlem was zijn eerste studie in de Gids verschenen, waarbij
Visserings invloed niet viel te miskennen. Zij droeg tot opschrift: D e
H a r i n g v i s s c h e r i j en had ten doel aan te toonen, dat onze vrijzinnige
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oeconomische wetgeving, aangevangen met Van Bosse's scheepvaartwetten, haar
eerste en noodzakelijke aanvulling eischte in de vrijmaking onzer zeevisscherijen.
Aan dit opstel had hij te danken zijn benoeming tot secretaris der staatscommissie,
die bij kon. besluit van 9 Febr. 1854 werd ingesteld, tot het onderzoek der vraag, of
de bestaande wetgeving op de zeevisscherijen eenvoudig kon worden ingetrokken
dan wel door andere verordeningen behoorde te worden vervangen. Het verslag dezer
commissie, door Buys opgemaakt onder dagteekening van 29 September 1854, gaf
den stoot tot de nieuwe wet op de zeevisscherijen van 24 Juni 1857 (Staatsblad no.
86) en tot de instelling van het Collegie voor de Zeevisscherijen, waarvan Buys in
1858 secretaris werd, een betrekking door hem tot 1891 bekleed. Van de goede
vruchten dezer nieuwe wetgeving kon hij getuigen in de Gids van 1867, waarin hij
zoo terecht de vlucht sinds 1858 door de haringvisscherij genomen, als ‘ E e n
n i e u w l e v e n ’ kenschetste.
Maar wij loopen vooruit; wij hebben nog verder bij Buys' werkzaamheid te Haarlem
stil te staan. Als vruchten zijner studiën uit dien tijd hebben wij te vermelden een
brochure over de v e r o r d e n i n g e n o p v e e r - e n b e u r t s c h e p e n (1853),
geschreven op verzoek der Haarlemsche Kamer van Koophandel, de
C i r c u l a t i e b a n k e n (1856)endeN e d e r l a n d s c h e s t a a t s s c h u l d s e d e r t
1 8 1 4 (1857). Beide laatstbedoelde lijvige brochures waren overdrukken van ettelijke
voorlezingen in twee achtereenvolgende winters te Amsterdam in de Maatschappij
Felix Meritis gehouden. Zij hebben er krachtig toe bijgedragen om den naam van
den jeugdigen geleerde, die met zooveel meesterschap en zooveel helderheid deze
eenigszins dorre onderwerpen hulde in een zoo
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aantrekkelijk kleed, meer algemeen bekend te maken. Zijn latere benoeming tot
hoogleeraar te Amsterdam had hij vooral aan die verhandelingen te danken.
Deze verschillende geschriften verschenen bij den Haarlemschen uitgever A.C.
Kruseman, met wien Buys in voortdurend verkeer stond. In overleg met hem
reorganiseerde hij de Wetenschappelijke blaadjes, die sedert 1855 verschenen, tot
het tijdschrift, dat onder den naam Wetenschappelijke Bladen algemeen geliefd is
geworden. Met het begin van 1856 verscheen dit onder Buys' leiding. Bewoog het
tijdschrift vóór dien tijd zich alleen op natuurwetenschappelijk gebied, onder zijn
redactie verkreeg het een algemeener karakter. Voor het natuurkundig gedeelte was
de heer W.M. Logeman tot 1858 zijn raadsman, daarna voerde Buys de redactie
alleen tot 1865, in welk jaar dr. Van Deventer hem opvolgde. Het tijdschrift gaf den
redacteur heel wat arbeid, daar hij zich niet alleen bepaalde tot het uitkiezen van
hetgeen waard was opgenomen te worden, maar zeer vele stukken zelf vertaalde, en
met de nauwgezetheid hem eigen bij elken arbeid, dien hij ondernam, ook het werk
van anderen verbeterde en omwerkte, totdat het hem geheel voldeed.
Had hij inmiddels Haarlem reeds verlaten voor anderen werkkring, de betrekkingen
met den heer Kruseman bleven bestaan, en voor meer dan één nieuwe onderneming
wist de wakkere uitgever den onvermoeiden werker te vinden. Zoo belastte Buys
zich in 1858 met de bewerking van De volken van onzen tijd, een wedergeboorte van
het werk: Tegenwoordige Staat van alle volken. Deze arbeid vond echter geen bijval,
en toen België en Groot-Brittannië verschenen waren, onttrok Buys zich aan den
weinig dankbaren arbeid, en - zijn
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uitgever gaf hem blijkens zijn mij verstrekte mededeeling gelijk. Voorts had Buys
zich belast met de redactie van het Zondagsblad, door Kruseman aangekocht, met
het doel een proeve te geven van een verbeterde journalistiek. Ook dit maakte geen
opgang, maar zeker niet wegens gemis aan talent bij de medewerkers, waartoe
behoorden Busken Huet en Quack, welke laatste de redactie op zich nam, toen Buys
zich bezwaard achtte van uit Leiden het blad te blijven redigeeren. Prof. Quack heeft
in de Gids van 1886 in zijn P e r s o o n l i j k e h e r i n n e r i n g e n a a n B u s k e n
H u e t geschetst, hoe deze courant onder den toen nog heerschenden afkeer van de
journalistiek bezweek.
Ik noemde Busken Huet. Hij behoorde te Haarlem tot Buys' intiemen kring, met
den lateren prof. S.A. Naber en den lateren Oost-Indischen hoofdambtenaar Mr.
W.B. Bergsma. Zoo zag Buys ook hier een kring van jonge mannen om zich heen,
die in een bijzonder ‘anregend’ gezellig verkeer elkander vormden en ontwikkelden.
Zij hebben o.a. met hun vieren een Debating Society opgericht, waarvan Buys de
ziel en de leider was.
Inmiddels werd hij met den aanvang van het jaar 1857 naar Leiden geroepen, om
op te treden als secretaris van het hoogheemraadschap Rijnland, een betrekking tot
1862 door hem bekleed. Wederom een uitnemende gelegenheid, om practisch
vertrouwd te geraken met hetgeen reeds een geliefd onderwerp zijner
wetenschappelijke studie was, ons aloud waterstaatsrecht. Veel was hier te doen voor
zijn scherpzinnigheid en zijn organiseerend talent. Het was voor Rijnland een
veelbewogen tijd. Immers juist trad in werking het nieuwe Reglement, door den
Koning vastgesteld ten gevolge van de oneenigheid der beide betrokken gewestelijke
besturen, dat een geheelen ommekeer
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bracht in de organisatie van het hoogheemraadschap. Tevens was in 1856 het
Algemeen Polderreglement voor Zuid-Holland tot stand gekomen, dat aangevuld
moest worden met bijzondere reglementen voor elk der polders, van welke er binnen
Rijnlands hoogheemraadschap niet minder dan 180 gelegen waren. Een nauwkeurige
uiteenzetting van hetgeen nu Buys als secretaris van het hoogheemraadschap verricht
heeft, zou voor 't bestek en het doel dezer studie een te groote plaats innemen, en te
zeer een speciaal technisch-juridisch karakter dragen. Een korte opsomming moge
volstaan. Als uitvloeisel van het nieuwe reglement moest de Vereenigde Vergadering
een voorstel doen aangaande de zoogenaamde ambachten, ter voorbereiding waarvan
een uitgebreid onderzoek noodzakelijk was, dat door Buys is geleid en waarvan de
vruchten door hem zijn neergelegd in een verslag, dat nog thans met vrucht wordt
geraadpleegd. Binnen vijf jaren moesten nieuwe verordeningen worden vastgesteld
ter vervanging van alle toen vigeerende, en 't was wederom Buys, op wien het
leeuwendeel rustte van dezen arbeid. Een gaarderboek moest worden opgemaakt
naar de gegevens van de kadastrale registers over geheel Rijnland, waarbij menige
moeilijkheid was te overwinnen, voornamelijk wat betrof den aanslag der duinen en
dien der zoogenaamde ingenomen landen, die, vroeger op Rijnlands boezem
afwaterende tegen schadeloosstelling, thans in het hoogheemraadschap waren
ingelijfd. Veel arbeid en toezicht eischte voorts de teruggaaf van tallooze
waarborgkapitalen, een gevolg van de toepassing van het nieuwe beginsel, dat die
waarborgkapitalen, aan welker bestaan geen behoefte meer was, voor de
rechthebbenden beschikbaar zouden zijn. Nog gingen de opheffing en inlijving van
het hoogdijksbestuur van Stein en Willems en de
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regeling met het Grootwaterschap van Woerden, betreffende het overnemen van
water te Bodegrave op Rijnlands boezem, met verschillende moeilijkheden gepaard.
Het toezicht op de polders binnen Rijnland gelegen, eischte wijders regeling, en de
dienst van den waterstaat herziening. Eindelijk schreef het reglement voor, dat jaarlijks
een verslag moest uitgebracht worden over den toestand van den waterstaat van het
hoogheemraadschap. Buys wist van deze verslagen modellen van stijl en behandeling
te maken, gelijk hij dat gedaan had met de provinciale verslagen van Noord-Holland,
gelijk hij steeds voortging te doen met de verslagen van het College voor de
Zeevisscherijen.
Was hij aldus in deze jaren met velerlei arbeid voor de pers bezig, (in 1861 zette
hij zijn oeconomische studiën voort met een geschrift over de h y p o t h e e k b a n k ),
nooit liet hij zich tot overhaast of slordig werk verleiden. Elk onderwerp behandelde
hij met zorg en liefde; voor hem was alles, wat hij aangreep, interessant, maar ook
hij verstond bij uitnemendheid de kunst alles van de interessante zijde aan te vatten
en het voor den lezer interessant te maken; de rijkdom van zijn denkbeelden, die hij
over de dorste onderwerpen als uitstortte, maakte zijn verslagen leerrijk voor
deskundigen en leek beiden, terwijl zijn kleurrijke, doch tevens pittige en sobere
stijl, ze tot kunstwerken in hun genre stempelde. Die stijl, later vooral in zijn
Gids-artikelen nog ontwikkeld en beschaafd, had zijn eigenaardige wendingen, gevolg
van het streven om besliste overtuigingen in den zachtsten vorm te kleeden en om
voor de gedachten, waarop het aankwam, de treffendste woorden te vinden. Van de
antithese en van het dilemma maakte hij in zijn betoogen bij voorkeur gebruik, en,
scheen bijwijlen iets gewrongens
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en gezochts zijn stijl aan te kleven, het was omdat hij voor alles vermeed het
breedsprakig woordengeklater, met volkomen verwaarloozing van den vorm
opgedischt, bij zijn veelschrijvende en veelsprekende landgenooten een niet ongewoon
euvel. Zoo hij altijd bereid werd gevonden, zijn pen en zijn woord te leenen waar
een hem dierbaar belang het vorderde, hij heeft er zich onveranderlijk voor gewacht
in dergelijke veelpraterij en veelschrijverij te vervallen. Herhaaldelijk heeft hij later
in zijn Gids-artikelen die hebbelijkheid gegeeseld, die ons parlement den naam van
‘een woordenrijk parlement’ ( Gids van 1870) zoo ten volle waardig maakt. Dat dit
parlement goede sprekers in zijn midden telde, die een goed woord op bondige wijze
wisten te zeggen, ontkende hij niet; hij bejammerde slechts dat ‘de anderen’ zoo
geheel en al beslag legden op ‘het Bijblad,’ - die anderen, die tot eigen verbazing en
tot 's publieks ontstichting zoo spoedig bemerkten, dat het dood gemakkelijk valt
een parlementair redenaar te zijn. Doch wij loopen vooruit, aldus ongemerkt tot de
werkzaamheid van den hoogleeraar-publicist genaderd.
Vermelden wij eerst nog, dat Buys gedurende zijn verblijf in Leiden, in Juni van
1859, in het huwelijk trad met mejuffrouw W.J.M. Arntzenius, een hoogst gelukkige,
op overeenstemming van smaken en gevoelens gegronde echtverbintenis, door éen
wolkje slechts verduisterd, nl. dat zij kinderloos bleef. Begon voor hem alzoo, na
een moeitevolle jeugd, die in onverpoosden arbeid haar troost had gevonden, een
gezellig en voorspoedig huiselijk leven te bloeien, weldra zou hij ook gebracht worden
op de plaats, zijn talenten en gaven volkomen waardig, toen hij zijn betrekking van
secretaris van Rijnland verwisselde met die van hoogleeraar, eerst aan het
Amsterdamsche Athenaeum. Dit ambt aan-
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vaardde hij op 1 October 1862 met een rede over H e t w e z e n v a n d e n
c o n s t i t u t i o n e e l e n r e g e e r i n g s v o r m , en nog treft ons bij het lezen dier
rede de weldadige warmte, waarmede hij betuigde geheel zich te willen geven aan
de taak hem opgedragen. Groote waardeering viel hier den in de school der practijk
gevormden geleerde ten deel, en alle wetenschappelijke en litterarische kringen der
hoofdstad stonden voor hem open. Hier werd hij in 't begin van 1863 tegelijk met
Busken Huet en Quack in de redactie van De Gids opgenomen, aan welk tijdschrift
hij in dit jaar ‘E e n g e v i e r d M o n o p o l i e ,’ in 't volgend jaar ‘E e n m o n u m e n t
v o o r H o g e n d o r p ’ schonk. Eerstbedoelde bijdrage vermelden wij als de laatste,
waarin Buys zuiver oeconomische onderwerpen behandelde, daarbij, trouw aan de
oude oeconomische leer, in strijd met de publieke opinie dier dagen de bankvrijheid
tegenover het monopolie der Nederlandsche Bank verdedigde. Niet lang intusschen
bleef hij in Amsterdam werkzaam, daar reeds twee jaren later Thorbecke's keuze
hem naar het hem dierbaar geworden Leiden terugriep, om daar het professoraat in
het staatsrecht op zich te nemen. Was hij in Amsterdam verplicht geweest een
overstelpenden overvloed van vakken te doceeren, het meest lokte hem ongetwijfeld
naar Leiden de zekerheid, dat hij hier zijn krachten kon concentreeren en zich geheel
kon wijden aan de vakken, die hij met de grootste voorliefde beoefende. Bovendien
was toen de rechtsgeleerde faculteit te Leiden met de uitstekendste krachten bezet,
en moest het een lust zijn te werken naast Vissering, Goudsmit, Faure en de Wal, en
den van Leiden afstralenden glans door zijn arbeid nog te verhoogen. Kort te voren
had Thorbecke, die hem hoogelijk waardeerde, den pas 36-jarigen geleerde
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de buitengewone onderscheiding toegekend der eerste benoeming tot staatsraad in
buitengewonen dienst, waartoe de juist aangenomen wet op den Raad van State
gelegenheid schonk. Zoo opende zich voor Buys het schitterendste tijdperk van zijn
leven. Gebracht op een plaats, waar hij een werkzaamheid kon ontwikkelen, die
volkomen met zijn neigingen strookte; zich met ijver wijdende aan de taak om het
jonge geslacht te onderwijzen in de leer, die hem dierbaar was, meer nog het te
doordringen van de beginselen, die hem heilig waren; in volkomen onafhankelijkheid
van zin zijn politieke adviezen gevende, niet alleen als zij den staatsraad in
buitengewonen dienst in besloten kring gevraagd werden, maar steeds, waar hij 't in
't belang der politieke ontwikkeling van zijn volk in het openbaar noodig oordeelde,
- mocht hij zich verheugen in een steeds klimmende waardeering van zijn talent en
zijn karakter, in een steeds stijgenden invloed op de vorming van de publieke opinie.
Het ambt, dat hij 25 Juni 1864 met een rede over h e t m o d e r n e s t a a t b e g r i p
aanvaardde, heeft hij tot zijn dood toe met onverzwakte opgewektheid en toewijding
bekleed. De wijze, waarop hij zijn taak opvatte, was voor de studeerende
jongelingschap, aan de dorre behandeling van een quasi-philosophisch, voor de
practijk onvruchtbaar jus naturale gewend, als een openbaring, gelijk erkend wordt
ook door hen, die later in den politieken strijd zeer ver van Buys zijn afgeweken. Hij
bracht het historische staatsrecht in eere. Hoe onze hoogste staatswet historisch
gevonden was; hoe de geheele inrichting van ons staatsbestuur in menig opzicht
aanknoopte aan het verleden; hoe aan den eisch eener nationale voorontwikkeling
onzer staatsinstellingen kon worden beantwoord: dit aan te wijzen was het doel van
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zijn onderwijs. Ook de rechtsphilosophie, die hij doceerde, verloor zich nimmer in
ijle bespiegelingen, maar zocht bij voorkeur haar steunpunt in het historisch moment.
Evenzoo bracht hij van het volkenrecht steeds de historische zijde op den voorgrond.
In abstracte philosophische analyse lag zijn kracht niet, maar wel wist hij uit de
beginselen, waarin hij geloofde met onwrikbare overtuiging, met de ijzeren logica
eener bewonderenswaardige dialectiek, de noodzakelijke uitvloeisels af te leiden tot
in de uiterste gevolgtrekkingen toe. Dan, steeds bleef hij zich daarbij bewegen op
den bodem der werkelijkheid: zijn rechtsleer had een hoog ideaal voor oogen, maar
rekende èn met de eischen der menschelijke natuur èn met de eigenaardigheden der
verschillende volken, waar het de vraag gold, hoe dat ideaal te verwezenlijken.
De wijze, waarop hij zijn stof voordroeg, was zeldzaam aantrekkelijk en zijn
colleges telden dan ook steeds een trouwe kern van vaste bezoekers. Hij bezat de
gaaf van bijzonder gemakkelijk te spreken. Nooit liet hij een oogenblik den draad
glippen van zijn betoog en nooit behoefde hij naar den meest passenden vorm te
zoeken voor zijn gedachten. Geleidelijk vloeide de woordenstroom van zijn lippen
en de juiste evenredigheid tusschen vorm en inhoud bleef steeds zonder moeite
bewaard. Daardoor boeide hij steeds, ook al kostte het velen zijner hoorders, die wel
eens behoefte gevoelden aan herhalingen en verduidelijkingen, somtijds moeite hem
te volgen. Hij had daarbij als redenaar steeds succes zonder het te zoeken. Nooit
trachtte hij de aandacht te lokken door schitterende paradoxen of door onnoodige
aardigheden, nooit ook stalde hij den schat van geleerdheid uit, waarover hij beschikte.
Wat hem niettemin voor de meesten tot den meest geliefden, den hoogst
gewaardeerden leer-
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meester maakte, wat was het anders, dan de diepe overtuiging, de beminnelijke
oprechtheid, de algeheele toewijding, die uit geheel zijn wezen sprak? Vraagt men
of Buys welsprekend was, dan zal ieder, die hem ooit gehoord heeft, onmiddellijk
een bevestigend antwoord geven, zonder zich terstond rekenschap te kunnen geven,
waarin die welsprekendheid stak. Zijn stem toch, hoe sympathiek ook, was niet zeer
klankrijk en niet zeer buigzaam, zijn gebaren waren meer dan sober, de gewone
redenaarskunstgrepen versmaadde hij en toch boeide hij altijd en sleepte hij dikwijls
mede. Gevoelde men niet, als men hem hoorde, de juistheid van de eenigzins naïeve
aloude definitie van den redenaar: vir bonus dicendi peritus? Want het was zonder
twijfel dit, wat innam en tot luisteren dwong, dat al hetgeen hij sprak, kwam uit de
volheid van zijn rechtschapen gemoed, zoo geheel en al was de weerklank van een
diepgewortelde overtuiging. Hij gaf zich altijd geheel en kon zich zoo geheel geven,
omdat hij altijd zoo geheel zich zelf was. Men behoefde slechts eenmaal te zijn onder
de bekoring van zijn woord om dit te gevoelen en om gewonnen te zijn voorgoed.
Hoezeer hij mocht uitmunten op zijn colleges, nog meer daarbuiten in den omgang
met de studenten. Want hij rekende zijn taak niet afgedaan met de colleges, die hij
te geven had; het was hem een lust zich op alle wijzen nuttig te maken voor de
studentenmaatschappij, waarin hij werkte. Reeds in het eerste jaar van zijn
professoraat stichtte hij de Debating Society, waarvan het doel was de jeugdige
deelnemers te oefenen in het spreken, in het vormen en verdedigen van overtuigingen.
Vijf-en-twintig jaren lang heeft hij de leiding daarvan in handen gehouden, en winter
op winter was hij steeds

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

189
even trouw op zijn post, om door zijn deelneming aan en resumtie van het debat de
belangstelling levendig te houden en de oefening vruchten te doen dragen. Meer nog
dan zijn onbetwist meesterschap in het debat blonk hier uit zijn urbaniteit en
humaniteit. Hoe hartelijk waren zijn aanmoedigende woorden, hoe welwillend waren
zijn terechtwijzingen, hoe vergoelijkend zijn afkeuringen. Het was hem steeds een
behoefte - en wat wij hier zeggen, geldt niet alleen van zijn optreden onder studenten,
maar ook als hij buiten de studentenwereld tegenover anderen optrad - zijn
tegenstanders met een hoffelijk en waardeerend woord te bejegenen, en in zijn
oppositie was hij de loyauteit zelve. Hij zocht nooit een gemakkelijke overwinning
te behalen door den tegenstander in zijn zwakste zijde aan te tasten, door zijn
krachtigste argumenten te laten liggen en van zijn onbedachte uitingen gebruik te
maken, door hem belachelijk te maken of in tegenspraak te brengen met zich zelf,
maar hij zocht door te dringen in den geest van dien tegenstander, hij erkende de
betrekkelijke waarde van diens standpunt, om hem dan te bekeeren door de kracht
zijner argumentatie. Niet onvermeld mogen hier blijven de twee avonden, waarop
het tegenwoordige kamerlid Heemskerk de anti-revolutionaire partij bestreed, en een
schitterend tournooi van welsprekendheid plaats vond tusschen prof. Buys en den
tot bijwoning uitgenoodigden dr. A. Kuyper, - minder trouwens, omdat deze avonden
meer dan andere aan het doel der Debating Society bevorderlijk waren, als omdat zij
een licht begrijpelijke vermaardheid hebben gekregen. Niemand, die behoord heeft
tot de trouwe deelnemers aan de Debating-avonden en die niet erkent, dat hij voor
zijn vorming daaraan veel te danken heeft. Geen wonder dan ook, dat toen het
vijf-en-twintig-jarig
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jubileum voor het gezelschap was aangebroken, een commissie zich vormde uit
degenen, die achtereenvolgens met Buys als voorzitter het bestuur hebben uitgemaakt,
om hem een huldeblijk te brengen, dat hem toen werd aangeboden bij monde van
Mr. G.J. Th. Beelaerts van Blokland, een der velen, die, zijn politieke tegenstanders
geworden, hem de warmste vereering zijn blijven toedragen.
Naast de Debating mogen niet onvermeld blijven de privatissima, waarop Buys
in zijn gastvrije woning aan zijn leerlingen de gelegenheid schonk de verschillende
vraagstukken op het gebied hunner studie nader met hem te bespreken. Moeite noch
tijd was hem hiervoor ooit te veel. Was, wat meermalen gebeurde, de aandrang van
adspiranten te groot om allen tegelijk op zijn kamer te ontvangen, hij aarzelde niet
ze in twee groepen te splitsen en dus tweemaal achtereen zijn woning en zijn tijd te
hunner beschikking te stellen. Ook op deze privatissima was hij er vooral op uit, zijn
leerlingen aan te sporen tot zelfstandig onderzoek. Hij liet hen zelf een of ander
onderwerp inleiden, lokte daarover discussie uit, nam persoonlijk een bescheiden
plaats in 't debat in, maar plaatste, waar noodig, een aanvullend en terechtwijzend
woord, om ten slotte in een waar mot de la fin de conclusie te geven van het debat.
Even onwaardeerbaar docent als innemend gastheer, kon hij op die avonden zoo
ongezocht een blik geven op den rijken schat zijner kennis van het staatsrecht en de
rechtshistorie der verschillende volken en niet minder op den rijken schat van gaven,
in zijn gemoed verborgen.
Nu hij is heengegaan, zullen vele zijner leerlingen, hun herinneringen raadplegende,
misschien meer dan ooit vroeger bevroeden, wat hij hun is geweest. Het is
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terecht van hem gezegd, dat hij in den dagelijkschen omgang iets stroefs en iets stils
had, buiten intiemen kring althans. Men kwam niet spoedig met hem op
vertrouwelijken voet en er bleef altijd een zekere afstand bewaard. Voor ijdel gesnap
was bij niet te vinden en een waardigen ernst verloor hij nimmer uit het oog. Maar
toch, men gevoelde zoo dadelijk, dat men geheel op hem bouwen kon, als men hem
noodig had. Men ondervond zoo spoedig dat geen ongenaakbare hoogheid hem dreef
om zich af te sluiten, maar dat het hem een lust was, zoodra maar behoefte aan zijn
steun zich openbaarde, dien steun te schenken, volledig en onbekrompen. Men
bemerkte, als men hem langzamerhand nader was gekomen, dat, al nam hij in den
gezelligen kout nooit een eerste plaats in, hij toch meer dan iemand de kunst verstond
om een treffend en geestig woord op zijn pas te spreken, en dat soms een gulle, zij
't ook nooit een uitbundige lach een eigenaardigen glans kon brengen op zijn ernstig
gelaat. Bij examens vooral blonk zijn humaniteit bijzonder uit. Dan zocht de anders
zoo welsprekende man naar zijn woorden, omdat hij vreesde niet duidelijk genoeg
te zullen zijn en verkeerde antwoorden te zullen uitlokken. Hij streefde er steeds naar
den examinandus op den weg te helpen, en moest hij hem afwijzen, 't was hem aan
te zien, dat het hem zelf het meeste leed deed. Men glimlachte wel eens om Buys'
eigenaardigheden, om de steeds terugkeerende gebaren, om de bijzondere
stijlwendingen, die zijn voordracht onderscheidden, maar op examen-oogenblikken
lachte men niet, maar voelde men zich tot innige dankbaarheid gestemd.
Buys bleef ook steeds met de grootste belangstelling de carrière van zijn leerlingen
volgen. Zijn aanbeveling,
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gevraagd of ongevraagd, waarop men alom in den lande wist volkomen staat te
kunnen maken, heeft menigeen aan de betrekking geholpen, voor zijn talent of
geaardheid bijzonder geschikt, en als de dus door hem in 't zadel gezette dan later,
soms na vele jaren, den oudleermeester weder ontmoette, hoe wist hij zich den persoon
en zijn belangen terstond geheel te herinneren, met welk een hartelijkheid begroette
hij hem weder en informeerde hij naar zijn werkkring en zijn omstandigheden, hoe
deed hij in een oogwenk de verhouding van vroeger weder herleven!
Gelijk bij de studenten, stond Buys ook bij zijn ambtgenooten van alle faculteiten,
in bijzonder hoog aanzien, om zijn bescheidenheid, zijn eenvoud, zijn hulpvaardigheid.
Drong hij zich ook onder hen nooit op den voorgrond, door zijn machtig talent kwam
hij vanzelf op den voorgrond, aangewezen pen- en woordvoerder als hij was, waar
de belangen der hoogeschool of andere belangen 't vorderden 1. Het trof, dat juist hij
bij 't schoone eeuwfeest van 1875 als rector-magnificus optrad, en niemand beter
dan hem was het toevertrouwd de eere-doctoraten uit te reiken, die toen door den
senaat zijn verleend. Bij deze gelegenheid benoemde de koning hem tot ridder van
den Nederlandschen Leeuw.
Het beeld van den leermeester zou niet voltooid zijn, als geen antwoord werd
gezocht op de vraag, of hij een school heeft gevormd in dien zin, dat hij zijn naam
aan een bepaalde staatsleer heeft verbonden, die door zijn jongeren wordt
voortgepredikt. Ter beantwoording dier vraag moet een blik geslagen op zijn
publicistische werkzaamheid. Deze openbaarde zich hoofdzakelijk in

1

Hierover nader p. 201.
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zijn reeds meer dan eens vermelde Gids-artikelen, waarin hij jaar op jaar het woord
nam om zijn oordeel uit te spreken over de politiek van den dag, de praktijk van ons
staatsleven toetsende aan de beginselen, die hij op zijn colleges ontvouwde. Werd
door deze artikelen zijn naam algemeen in den lande bekend, daarnevens heeft hij
nog menig opstel geleverd voor meer beperkten kring: verschillende theoretische
opstellen in de Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur
in Nederland, die hij redigeerde met den Utrechtschen hoogleeraar Fruin en den
Utrechtschen burgemeester Boer (later is de redactie uitgebreid); een voordracht in
het Leidsche Doctrina gehouden over D e s t r i j d t u s s c h e n s t a a t e n
m a a t s c h a p p i j , verschenen in het tijdschrift Metis; een levensschets van Mr.
Gevers van Endegeest, verschenen in de Levensberichten der afgestorvene medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Eindelijk werd zijn arbeid
bekroond door zijn zeer uitvoerigen commentaar: D e G r o n d w e t . To e l i c h t i n g
e n k r i t i e k 1. Dit laatste werk is onder betrekkelijk ongunstige omstandigheden
verschenen. Het was oorspronkelijk ondernomen om gevolg te geven aan den
herhaaldelijk uitgesproken wensch zijner leerlingen, om in aansluiting aan hetgeen
hij op zijn college leerde, een uitvoerige verklaring van de Grondwet te bezitten tot
behulp bij hun studie. De nieuwe wet op het hooger onderwijs van 1876 drong de
uitvoering van het lang gekoesterde voornemen op den achtergrond. Was door die
wet aan Buys' vurigsten wensch voldaan, dat aan

1

Verschillende levensberichten, kort na zijn dood verschenen, o.a. een bijzonder beknopt
woordje in de op 't gebied der letteren volkomen vertrouwde Spectator, noemen als een zijner
belangrijkste werken: ‘Mr. J.R. Thorbecke herdacht’. Buys heeft niets van dien aard
geschreven.
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't publieke recht bij 't academisch onderwijs breeder plaats werd ingeruimd door ook
het administratief recht in den kring der leervakken op te nemen, hem zelf werd
dientengevolge een zwaarder taak op de schouders gelegd, toen hem, bij overdracht
van de rechts-philosophie aan den hoogleeraar Van der Vlugt, het nieuwe
onderwijsvak werd opgedragen en hij zich in de eerste jaren verplicht zag, bij de
groote nauwgezetheid, die hem bij alles onderscheidde, al zijn beschikbaren tijd
daaraan te wijden. Zoo kwam hij er toe eerst in 1883 het eerste deel van zijn
commentaar te doen verschijnen, toen de omstandigheden geheel anders waren
geworden dan bij de aanvankelijke bewerking. Herziening der grondwet was het
politieke vraagstuk bij uitnemendheid geworden, en tijdens de bewerking van zijn
toelichting en kritiek der oude grondwet, kwam de nieuwe grondwet tot stand. Zijn
arbeid ondervond natuurlijk den terugslag van die omstandigheden en mist
dientengevolge de gewenschte eenheid. In den aanvang kon met de herziene grondwet
geen rekening gehouden, en later mocht die herziene grondwet niet verwaarloosd
worden. Ten slotte was een aanvullingsdeel noodig, waarin nog eens speciaal de
herziene artikelen werden behandeld. Overigens sloot de artikelsgewijze behandeling
een systematische uiteenzetting van ons staatsrecht uit. Intusschen behoudt het boek
zijn hooge waarde, als men het beschouwt als een reeks monografieën. Al is ook de
grondwet van 1848 voorbijgegaan, de herziening van 1887 heeft de hoofdbeginselen
ongerept gelaten en de meeste vragen van theorie en praktijk, die onder de vroegere
grondwet van belang waren, hebben ook thans nog juist dezelfde beteekenis behouden.
En dit moet gezegd worden, geen enkele vraag van eenig belang, die de schrijver
veron-
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achtzaamde, die hij niet van alle kanten bezag en toelichtte, waarvan hij geen
oplossing zocht in overeenstemming met den geest van ons staatsrecht.
Delft men nu uit dat boek, gelijk uit zijn andere geschriften, de beginselen op van
zijn staatsrecht, dan blijkt allereerst, dat Buys een groot bewonderaar was van onze
constitutioneele staatsinrichting, omdat zij het vertegenwoordigend stelsel huldigt,
het monarchaal gezag hooghoudt en zooveel mogelijk zich aan onze oude historie
aansluit. Reeds in de rede, waarmede hij te Amsterdam het hoogleeraarsambt
aanvaardde, sprak hij een lofrede uit op de constitutioneele monarchie, als den
staatsvorm, die het best aan de behoeften van onzen tijd beantwoordt. Hij roemde
haar daarin als de regeering van belanghebbenden, die als zoodanig beter geschikt
is dan de onbeperkte monarchie of de regeering van weinigen, om het belang van
het algemeen te bevorderen. Buys was dus allerminst gekant tegen een democratische
richting in het staatsbestuur, zooals men het dikwijls heeft willen doen voorkomen;
reeds toen immers erkende hij, dat een meer democratische staatsinrichting lag in
den geest van den tijd, gelijk hij, drie jaren later, in de Gids van 1865 betuigde voor
ons volk volstrekt niet op te zien tegen een verdere ontwikkeling van de democratie;
maar hij beschouwde den regeeringsvorm nooit als het hoofddoel, uitsluitend als
middel. Het doel, door den staat te bereiken, was hem de verwezenlijking van het
recht, en die regeeringsvorm was hem de beste, die de meeste waarborgen gaf, dat
dit doel kon worden bereikt. Gelijk hij het in het Gids-artikel M i s v e r s t a n d , van
1865, uitdrukte, tegenover Groen eenerzijds en tegenover Busken Huet anderzijds:
‘Verkeerd is het de absolute voortreffelijkheid van dezen of genen regeerings-
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vorm op den voorgrond te stellen, omdat geen regeeringsvorm datgene waarborgt,
waarom het den staatsman alleen te doen kan zijn, de altijd meer volkomen en zuivere
heerschappij van het recht. Die heerschappij van het recht hangt af van de meerdere
of mindere mate van zedelijkheid, waartoe een volk gekomen is, maar niet van de
democratie; zij kan onder elken regeeringsvorm worden erkend en geëerbiedigd,
maar ook onder elken regeeringsvorm worden miskend en vertrapt.’ Van geleidelijke
uitbreiding van het kiesrecht was hij in geenen deele afkeerig. Maar hij vreesde voor
te snelle uitbreiding, omdat z.i. de waarborg voor verwezenlijking van het recht meer
en meer zou vervallen, naar mate tot vertegenwoordiging geroepen werden zij, die
wel belangen maar geen politieke denkbeelden te vertegenwoordigen hadden. Hij
erkende ten volle, dat in de repraesentatieve monarchie de meerderheid moet regeeren
en dat men zoodoende als van zelve komen moet tot den parlementairen
regeeringsvorm. Herhaaldelijk zelfs zocht hij in zijn Gids-artikelen den grond der
teleurstelling, die onze op zich zelf zoo voortreffelijke staatsinrichting in de praktijk
zoo dikwijls baarde, hierin, dat men deze waarheid miskende. Waarom ging in den
laatsten tijd het regeeren zoo slecht? vroeg hij in 1866, en het antwoord luidde: omdat
men telkens en telkens weer de ministeriën buiten de meerderheid zoekt. En het
volgend jaar klaagde hij ‘dat een der eerste eischen van de constitutioneele monarchie,
namelijk het regeeren met de meerderheid, misschien in geen land zoo dikwijls en
zoo lichtvaardig wordt verwaarloosd als juist hier te lande.’ In denzelfden geest
schreef hij in 1881 ten aanzien van het ministerie-Van Lijnden-Modderman: ‘zonder
een machtige partij in de kamer, welke in de regeering zich zelve
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terugvindt en om haar te behouden tot groote offers bereid is, is ook het beste
ministerie in onze dagen tegen de parlementaire stormen op den duur niet
opgewassen.’
Maar hoe noodzakelijk hij het oordeelde, dat de meerderheid regeert, voor de
gevaren van dit stelsel weigerde hij steeds het oog te sluiten. Dit was hem het voor
de hand liggende gevaar, dat de meerderheid niet het recht, maar haar eigen belangen
diende. In zijn inaugureele oratie van 1864 over het moderne staatsbegrip, was het
vooral zijn bedoeling er nadruk op te leggen, dat in allen, die aan het staatsbestuur
deelnemen, het bewustzijn levendig moet zijn, dat zij den staat, dat is de eenheid,
moeten dienen. ‘Zoolang’ - zeide hij daar - ‘in het staatsgezag het bewustzijn van de
eenheid spreekt, is wel dwaling mogelijk, maar geen opzettelijk verkorten van de
rechten der individuën.’ Gansch het streven van zijn staatsleer was nu het zoeken
naar waarborgen, dat het bewustzijn van de eenheid spreken bleef. Uit dit oogpunt
vooral heeft men te beschouwen den tegenstand, door hem geboden tegen te snelle
uitbreiding van volksregeering. Hij miste bij de lagere standen, die hij in geenen
deele geringschatte en wier belangen hij wel degelijk ook door het staatsgezag wilde
behartigd zien, het ‘publiekrechtelijk besef,’ zooals hij het noemde, dat gevonden
moet worden in ieder, die aan het staatsbestuur deelneemt. De hoogere standen waren
voor hem èn door hun meerdere ontwikkeling èn om hun meerderen beschikbaren
tijd de aangewezen leiders. Het was er echter verre vandaan, dat hij de hoogere
standen eerde omdat zij de bezittenden waren, of dat hij het deelnemen aan het
staatsbestuur voor hen als een voorrecht opeischte. Geen les, die hij door woord en
geschrift aan zijn volk meer trachtte in te prenten dan deze, dat het in 't
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staatsbestnur niet om 't verkrijgen van persoonlijk gezag en aanzien, niet om geld en
eer, maar om het vervullen van plichten tegenover de gemeenschap te doen is. Zoo
hij een krachtige aristocratie hoog stelde, het was niet, omdat hij ook maar eenigszins
deel had aan het vulgaire opzien tegen geld of een mooien naam, maar omdat hij in
de aloude geslachten zag de dragers van edele tradities, wier voorvaderen mannen
van beteekenis geworden waren, doordat zij het gemeenebest in de raadzaal, in de
kabinetten, te zee of te veld diensten hadden bewezen, en wier geldelijke
onafhankelijkheid hen in staat stelde, dat voorbeeld volgende, als zij, voor de belangen
der gemeenschap te leven. Telkens en telkens weer verwees hij naar het voorbeeld
van Engeland, waar de aristocratie het meest beantwoordde aan het ideaal, dat hij
zich voorstelde. Staat zij daar in hoog aanzien, het is, omdat zij er geen rechten vraagt,
maar plichten vervult, en de diensten, die zij den staat bewijst, geëvenredigd zijn aan
het gezag, waarmee zij is bekleed. En het was hem een voortdurende bron van
ergernis, dat het door ons volk zoo weinig wordt begrepen, wat het is aldus den staat
te dienen. Wij bemoeien ons zeer zeker met de publieke zaak, zeide hij in zijn
bovenaangehaald Metis-artikel: kritiek uit te oefenen over alles, en dat liefst op
hoogen toon, is ‘de weelde van den societeitsganger,’ maar werken voor den staat,
ons persoonlijk beschikbaar stellen, daarvan willen wij niet weten. Aan harde
waarheden liet hij 't bepaaldelijk ook de aristocratie niet ontbreken, wie hij zoo gaarne
de rol der Engelsche aristocratie had toebedeeld gezien, maar wier ontaarding hij
telkens reden had te betreuren. Ik ken in dit opzicht geen welsprekender artikel dan
zijn reeds vermelde levensschets van den hoog door hem
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vereerden curator der Leidsche hoogeschool Jhr. Mr. Gevers van Endegeest. Diens
levensloop hield hij onze aristocratie voor als een voorbeeld ter navolging. Ik mag
mij het genot niet ontzeggen de weemoedige slotpagina over te schrijven van deze
schets, ook om Buys' ware gevoelens beter te doen kennen aan hen, die hem van
aristocratische en conservatieve neigingen beschuldigden in strijd met den tijdgeest.
‘Men is zeer licht geneigd’ - schreef hij - ‘te klagen over de nadeelen, welke de
eenzijdige democratische neiging van onzen tijd met zich brengt, maar volkomen
ten onrechte. 't Is niet de moderne maatschappij die aan den adel, maar omgekeerd
de adel, die aan de moderne maatschappij den rug heeft toegekeerd. Dat die
maatschappij geen meerderheid erkent, welke niet bestaat, is haar recht en haar plicht,
de gelukkige openbaring van haar zin voor waarheid; maar dat werkelijke meerderheid
bij den adel nog maar zoo zelden wordt aangetroffen, is zijn schuld en zijn schuld
alleen. Niemand kan meer dan ik overtuigd zijn, dat voor een goede en gezegende
regeering van den staat de hulp van de hoogste klassen onzer samenleving volstrekt
onontbeerlijk is èn om de beginselen van welke die klassen de draagsters zijn èn
omdat zij alleen, althans zij het meest, dank zij haar rijkdom, aan die voorwaarden
van maatschappelijke vrijheid en onafhankelijkheid voldoen, welke nooit straffeloos
in den regeerder worden gemist. Hier als elders behoeven de hoogere klassen slechts
de hand uit te steken en zich te wijden aan de belangen van het gemeenebest, om
zeker te zijn van haar overwegenden politieken invloed. Zoo al geen nobele eerzucht
haar in die richting mocht kunnen voortdrijven, dan moest het althans welbegrepen
eigenbelang zijn, want inderdaad alleen een welbesteed leven kan op den duur
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een waarachtig gelukkig leven zijn. Ik ken geen bedenkelijker teeken des tijds dan
het toenemend egoïsme onzer hoogere klassen, dan haar onverschilligheid voor de
publieke zaak, het lage peil van haar beschaving, de onbeduidendheid en de platheid
van het leven, waarin zoovele mannen van goeden aanleg, tot haar kringen
behoorende, opgaan en zich verliezen. En ziedaar dan ook waarom wij Gevers van
Endegeest met weemoed nastaren, want zoolang hij daar stond, was hij voor allen
het levend bewijs, hoe mannen, tot de hoogste klasse van de maatschappij behoorende,
ook zonder het bezit van buitengewone gaven en zelfs bij zeer gebrekkige opleiding,
enkel door hun ijzeren wil, hun onverdroten ijver en hun onvoorwaardelijke toewijding
aan de publieke zaak, een zegen worden voor de hunnen en een sieraad van hun
vaderland.’
Men kan in deze nobele bladzijde misschien den sleutel vinden van het raadsel,
waarom Buys, aan de eischen der democratie steeds weerstand biedende, ten slotte
toch geneigd was met de meer democratische richting, zij het à son corps défendant
mee te gaan. In 1882 vroeg hij om een reform-bill, in 1889 verlangde hij
kiesrechtuitbreiding, los van de herziening der personeele belasting, en in 1892 wist
hij niet recht, hoe zich tegen Tak's kiesrecht te verzetten.
Betreurde hij ons gemis aan publiekrechtelijk besef, geen betere leerschool om
het te wekken en te oefenen, dan het selfgovernment, zooals dat in Engeland is
begrepen. Wat dat selfgovernment is, zoo geheel iets anders dan hetgeen wij doorgaans
onder ‘zelfregeering’ verstaan, heeft hij het eerst aan de hand van Gneist aangetoond,
en hij hield niet op zijn leerlingen van de beginselen daarvan te doordringen. Het
voortreffelijkste
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wat hierover door hem in het licht is gegeven, is zijn meergenoemde rede over ‘de
strijd tusschen staat en maatschappij’, in het Metis-nommer van 15 Maart 1874
verschenen. Dat zelfbestuur was hem het middel om in den strijd tusschen staat en
maatschappij verzoening te brengen en boven de botsingen der verschillende belangen
het besef der eenheid te doen zegevieren. Hij vergde in geenen deele, dat men dat
engelsche zelfbestuur ten onzent zou copieeren, wat eenvoudig onmogelijk zou zijn,
maar wel dat men zorgvuldig de bij ons ook nog aanwezige kiemen zou bewaren en
aankweeken, ook onze staatsinstellingen zooveel mogelijk van die beginselen zou
doordringen. Uit dat oogpunt vooral beschouwe men zijn voorliefde voor onze
provinciale bestuursinrichting en voor ons waterschapsrecht, alsook zijn strijden
voor den persoonlijken dienstplicht, als een der beste middelen in den modernen
staat, om 't volk te vormen voor den dienst der gemeenschap.
Een zeer krachtig staatsgezag kwam hem daarbij voor alles noodzakelijk voor.
Zoo hij bepaaldelijk steeds een sterk monarchaal gezag op hoogen prijs stelde, het
was allerminst uit despotische neigingen. Voor de individueele vrijheden gevoelde
hij bijzonder veel; reeds zijn dissertatie was gewijd aan de vrijheid van drukpers, in
zijn meergemelde oratie van 1862 noemde hij een volledige openbaarheid en een
volkomen drukpersvrijheid de waarborgen voor het welslagen van den
constitutioneelen regeeringsvorm, en de grondtoon van zijn rede van 1864 was, dat
door middel van den staat de ware vrijheid der individuën moet worden verzekerd.
Maar die vrijheid te veroveren, als alle maatschappelijke krachten bandeloos
heerschappij voeren, dit juist was hem het ondenkbare: allereerst noodig was bij de
regeerders het bewust-
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zijn der eenheid, slechts te verkrijgen, waar een krachtig staatsgezag staat boven de
maatschappij. ‘Weest gij banierdragers van den door de maatschappij bezielden,
maar nooit door de maatschappij overheerschten staat’ riep hij in de vermelde
Doctrina-rede de jongelieden toe. ‘Grijpt die banier met gespierde vuist en klemt ze
vast in uw vingeren; want de staat, van alle kanten door de maatschappij besprongen,
zal in die dagen aan al uw krachten, uw jonge krachten, niet te veel hebben. Maar
voor alles, heft het hoofd fier op, zoo dikwijls gij de hand op dien standaard legt,
want weet het wel, de banier van den staat, zij is ook de banier van de vrijheid.’
Representant nu van dien krachtigen staat was hem het monarchale gezag. Wat hem
in dit stelsel aantrok was, dat daarbij aan de spits van den staat is gesteld een persoon,
die boven de maatschappelijke stroomingen verheven staat en die geen ander belang
kan hebben dan 't belang van de eenheid. Maar hij wilde dat gezag volstrekt niet
sterk maken door verkleining van de macht der vertegenwoordiging of door
uitbreiding der ministerieele willekeur. Scherper dan hij heeft niemand de
‘avontuurlijke politiek’ gegeeseld, waarmede de minister Heemskerk van de jaren
1866 en 1867 het gezag der Kroon poogde te verheffen door zijn ontbindingstaktiek,
die, op het recht van het parlement gemunt, in waarheid juist het gezag der kroon
overgaf aan de genade der kiezers. Van zijn hand was het Protest, dat de Leidsche
rechtsgeleerde faculteit meende te moeten uitvaardigen, toen de motie-Keuchenius
werd voorgesteld als een aanranding van het recht der Kroon, van zijn hand de daarop
verschenen brochure: H e t r e c h t d e r Tw e e d e K a m e r , e e n w o o r d a a n
d e k i e z e r s ’ met dit aangrijpende slotwoord: ‘Eischt gij
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waarheid van de Kamer, bouwt haar dan niet op een logen;’ van zijn hand Gids-artikel
op Gids-artikel, waarin hij den staf brak over de conservatieve practijken dier dagen,
met de ware conservatieve beginselen in strijd.
Ook voor de Kroon loste het recht bij hem zich hoofdzakelijk op in de vervulling
van den plicht. Eerst dan zou het hoogste gezag sterk zijn, als het zich vol toewijding
gaf aan zijn taak, en als het met de grootste zorgvuldigheid elks recht en vrijheid
eerbiedigde. Om den troon wenschte hij geschaard als raadslieden een keurbende
van mannen, die in hooge betrekkingen den staat gediend hadden; daaronder een
ontwikkelden ambtenaarsstand, die geen der rechten en vrijheden van den staatsburger
prijs behoefde te geven, maar allereerst zelfverloochening genoeg moest bezitten om
te gehoorzamen en te dienen, overigens wettelijk gewaarborgd tegen hiërarchische
willekeur; eindelijk voor de verdediging van den staat tegen buiten- en binnenlandsche
belagers een leger, dat eerst dan aan zijn roeping kon beantwoorden, als het geheel
de natie vertegenwoordigde. Ook uit dezen hoofde was hij een onvermoeid strijder
voor den persoonlijken dienstplicht, gelijk hij ook van den aanvang af hoofdbestuurder
is geweest van den Antidienstvervanging-bond.
Eindelijk zocht hij tegen de mogelijke willekeur der meerderheid een krachtigen
breidel in een onafhankelijke administratieve rechtspraak. Hieraan vooral zijn tal
van artikelen in de ‘Bijdragen’ gewijd, hierover bewerkte hij ook een praeadvies
voor de Juristenvereeniging in 1891. Moet op privaatrechtelijk gebied de rechtspraak
geheel onafhankelijk zijn van partijinvloeden, wil men gewaarborgd zijn, dat waarlijk
het recht wordt gediend, niet minder moest volgens Buys dit beginsel zegevieren
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op publiekrechtelijk gebied. Dan alleen is willekeur der regeering, maar ook
verderfelijke inmenging van parlementaire invloeden op het terrein, dat voor de
heerschappij der wet alleen bestemd is, te keeren, wanneer elk gekrenkt recht een
onafhankelijk orgaan kan vinden, waartoe het zich wenden kan om handhaving of
herstel. Voor deze waarheid, thans wel gemeengoed geworden, heeft Buys jaren en
jaren propaganda gemaakt, toen nog weinigen het groote gewicht daarvan beseften.
Over de vraag, hoe de grondgedachte te verwezenlijken, heerscht thans genoeg
verschil van gevoelen, en de denkbeelden dienaangaande door Buys verkondigd, die
daarbij vooral bij Duitsche theorie en practijk in de leer is gegaan, vinden bij vele
jongeren geen onverdeelden bijval meer, maar hem zal de lof niet onthouden kunnen
worden, dat hij voor het uitnemend gewicht van dit vraagstuk meer dan iemand de
oogen heeft geopend.
Beantwoordde de staatsinrichting aldus aan het ideaal, dat hij zich had gevormd,
dan was zij het best geroepen tot verwezenlijking van den rechtsstaat. Meende men
dat het Buys, waar hij ijverde voor den ‘rechtsstaat’ alleen te doen was om handhaving
van het recht in den engeren zin, waarbij de staat tot de rol van agent van politie
wordt vernederd, men toonde zijn streven al zeer slecht te begrijpen. Een enge
omschrijving van de taak van den staat kon naar zijn opvatting niet worden gegeven.
Alweder in zijn Doctrina-rede deed hij uitkomen, dat de naam R e c h t s s t a a t niet
het doel aangaf van de staatswerkzaamheid en niet den inhoud bepaalde van de
staatstaak, maar duidelijk moest maken, welk karakter het optreden van den staat op
elk gebied dragen moest. Reeds in zijn inaugureele rede van 1864 toonde hij zich
doordrongen van de waarheid, dat de taak van
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den staat wisselt met de wisselende behoeften der maatschappij en in de Gids van
1877 ( E e n a l a r m k r e e t ) nam hij tegenover mr. de Savornin Lohman's ‘ G e z a g
e n V r i j h e i d ’ de verdediging op zich van Opzoomer's stelling, dat de staat geen
andere roeping heeft dan deze: de bevordering van 't ware volksbelang. Kenmerkend
voor zijn standpunt is het dan ook, dat hij na verschijning van Thorbecke's N a r e d e
terstond (in de Gids van 1870: ‘ S t i l L e v e n ’) wel niet een protest deed hooren,
maar toch zeer ernstig waarschuwde om Thorbecke's stellingen niet te absoluut op
te vatten, niet te beschouwen als onvergankelijke politieke waarheden. Het goed
recht van de daar gepredikte onthoudingsleer ten volle erkennende, - de leerling van
Vissering kon de praktijk der orthodoxe oeconomie wel niet geheel loslaten, - kon
hij toch in de ‘voortreffelijke retraite’, door het liberalisme in uitvoering gebracht,
niet 't begin en het einde der politieke wijsheid zien. Wie de nadeelen van het
staatsalvermogen niet zoo bij ondervinding hadden gekend, gevoelden, naar hij inzag,
thans meer voor de nieuwere oeconomische leer, die het: ‘doe wat uw hand vindt
om te doen’ tot stelregel aannam. Buys was daarvoor niet bevreesd; hij verklaarde
geen strenge theorie van staatsbeperking te willen; mits men maar begreep, dat den
staat matiging betaamde, had hij er vreede mee, dat niet meer op die conclusie de
grootste nadruk werd gelegd. Huldigden de jongeren nieuwe politieke idealen, des
te beter: ‘beter een gebrekkig dan geen ideaal’.
Zoo ruim van blik was reeds in 1870 deze zoo vaak voor conservatief gehouden
politicus.
Voor 't kweeken van eigen idealen, voor geloof en toewijding aan die idealen,
daarvoor streed hij ten slotte
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het meest. Het zweren bij zijn woorden, het omhelzen zijner stellingen, het volgen
van zijn staatsleer van a tot z, dat verlangde hij niet. Maar zich een eigen overtuiging
te vormen en voor die overtuiging te staan, dat was het ideaal, dat hij zijn leerlingen
voorhield. La plus grande maladie de l'âme c'est te froid: in zijne rectorale oratie
van 11 Februari 1876 over d e z e l f s t a n d i g h e i d v a n h e t s t a a t s r e c h t
zeide hij het De Tocqueville na, en hij maande zijn leerlingen aan, om vooral er voor
te waken, dat zij in hun verder leven de warmte van hart mochten bewaren, zoo hoog
noodig voor allen, die eenmaal de openbare meening zouden vormen, in wier handen
eenmaal de staatstaak zou rusten. Telkens en telkens weer legde hij er nadruk op,
dat, hoe uitnemend de staat ook is ingericht, van de zedelijkheid der individuen alleen
ten slotte afhangt, hoe hij zijn taak zal vervullen. De 34-jarige sprak het te Amsterdam
in zijn inaugureele oratie reeds u i t , dat het niet zijn hoofddoel was een dosis
wetenschap over te gieten in het brein zijner leerlingen, maar om hen te vormen tot
vrije, zelfstandige menschen met ‘zin voor deugd en waarheid, liefde voor beginselen
en warmte van overtuiging’. En daaraan is hij trouw gebleven tot den einde toe. Een
school heeft hij dan ook niet gesticht in dien zin, dat hij een zeker stel van leeringen
heeft verkondigd, waarvoor propaganda te maken de roeping is zijner jongeren, zoo iemand, dan had hij oog voor de leer der evolutie op elk gebied -, maar vooral
waar men een oprecht streven vindt om de vrijheid te dienen, maar tevens het gezag
hoog te houden, om de gemeenschap te doordringen van haar verplichtingen tegenover
de individuen, maar tevens de individuen van hun plichten tegenover de gemeenschap,
- om alle belangen te
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dienen, die behoefte hebben aan steun, maar daarbij altijd het algemeen belang in
het oog te houden, - om pal te staan voor beginselen, maar ook een open oog te
hebben voor de betrekkelijke rechtmatigheid van anderer beginselen, - daar leeft de
geest van Buys.
Het was dan ook bovenal zijn verheven zedelijke opvatting in de politiek, die aan
zijn Gids-artikelen hun geheel eenige beteekenis schonk. Hoe dierbaar hem de liberale
beginselen waren, zooals hij die begreep, nooit wilde hij de oogendienaar zijn der
liberale partij. Men vatte dat geenszins aldus op, dat hij zich stelde boven de partijen
of in onpartijdigheid in den zin van losheid van alle partijen het ideaal van den
practischen staatsman zag. Integendeel, hij greep zelfs meer dan eens de gelegenheid
aan, om het recht van bestaan van partijen te bepleiten, ja om een gezonde
partijvorming als den noodzakelijken grondslag voor te stellen voor een deugdelijk
bestuur. Maar onverbiddelijk was hij, als hij den partijgeest in factiezucht zag
ontaarden, als de partijstrijd meer ging om personen dan om beginselen, als het ware
gevoel voor recht en zedelijkheid en betamelijkheid in de partijstormen te loor ging.
Met aandrang vroeg hij in zijn ‘woord aan de kiezers’ in 1866 in de eerste plaats om
waarheid: ‘Moge voor alles de waarheid, te lang reeds uit het staatsbestuur gebannen,
daarin terugkeeren en heerschen, daar, waar tallooze intriges, liberale en half-liberale,
conservatieve en half-conservatieve, zoo lang reeds hebben heerschappij gevoerd’.
Kende hij onze politieke mannen door en door en wist hij ze te teekenen met zeldzame
juistheid, gelijk hij voor sommigen na hun verscheiden in korte opstellen heeft gedaan
(men denke aan zijn In memoriam over Prins Alexander, Koning Willem III,
Vissering),
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hij schroomde ook niet om ze te midden van hun werkzaamheid te dagen voor zijn
rechterstoel, hun het masker af te rukken in naam der waarheid en over hen te rechten,
vrienden en vijanden beiden. Nadat hij in zijn D o n k e r e d a g e n v o o r
K e r s t m i s , in 1865 de onbetamelijkheid der conservatieve oppositie tegen
Thorbecke aan de kaak had gesteld, die al haar beginselen over boord wierp, om
tegen den persoon alleen te strijden, schroomde hij het volgend jaar niet van dien
hoogvereerden leider het harde woord neer te schrijven, dat hij door zijn optreden
tegen de cultuurwet had te kort gedaan ‘aan de eerste eischen van politieke moraliteit.’
( Z o m e r - en w i n t e r s t o r m e n , Gids 1866.) Aan de andere zijde heeft niemand
zoo treffend als hij Groen van Prinsterer herdacht (Gids 1876), met wien 't hem
gegeven was geweest tallooze malen het zwaard te kruisen, niemand zoo beslist en
zoo herhaaldelijk tegenover liberale aanvallen den administrateur Heemskerk in
bescherming genomen, (zie vooral S t o r m s c h a d e Gids 1876) hoe vol overtuiging
hij ook den staatsman had bestreden, - niemand zoo waardeerend zich uitgelaten
over de werkzaamheid van het kabinet-Mackay, ( R u m o r i n c a s a , Gids 1891)
ofschoon hij voor de antirevolutionaire staatsleer en de antirevolutionaire practijken
in de oppositie steeds zonder genade was geweest ( B e d e n k e l i j k e l e u z e n ,
Gids 1881 en N o n p o s s u m u s , Gids 1886). Sloeg hij in zijn vroegste
Gids-artikelen herhaaldelijk het zondenregister op der conservatieve partij, was hij
later onbarmhartig tegen de kerkelijke oppositie, allerminst werd de liberale partij
door hem gespaard, als zij door overdreven individualisme en côterie-geest het
regeeren onmogelijk maakte. Zijn eigen partij moest het in 1876 (in S t o r m s c h a d e )
van haar boetprediker hoo-
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ren, dat zij gevallen was ‘op de meest smadelijke wijze, niet in den warmen strijd
voor een belangrijk beginsel, niet door een parlementair kabaal, niet door een
wilsuiting van het vorstelijk gezag, maar door onmacht.’ Toen klaagde hij over het
‘onbillijke parti-pris, reeds jaren de vloek van schier alle parlementaire oppositie
hier te lande’; gelijk hij gezucht had over 't gemis bij alle partijen van matiging en
tact, voor de uitoefening van elk regeeringsrecht zoo broodnoodig; gelijk hij 't
bejammerd had, dat de ‘politieke moraliteit, die partijzucht kon temperen, een
voorwendsel (was) geworden, een steen, welken de facties elkander naar het hoofd
werpen.’ De machteloosheid van ons regeerstelsel in de practijk, een stelsel, dat toch
zoovele innerlijke waarborgen van deugdelijkheid bevatte, was hem een gestadige
foltering, maar altijd weer herhaalde hij zijne lessen, dat de schuld lag niet in het
stelsel, maar in de individuen, die geroepen waren het in practijk te brengen.
Toen het kabinet van 1877, dat ons bracht ‘op de grenzen van het beloofde land’
na korte werkzaamheid ineen viel zonder ons ver over de grenzen te hebben geleid,
legde hij den vinger op de wonde met deze woorden: ‘Welke uitstekende
eigenschappen den leider ook onderscheiden, de gaaf om aan zijn volgelingen liefde
in te boezemen voor een groot doel, om hen te bezielen met dat geloof aan eigen
kracht, dat bergen doet verzetten, die gaaf ontbrak hem geheel .… Vrije mannen
kunnen alleen op die voorwaarde een persoon dienen, dat zij in dien persoon het
beginsel, dat zij liefhebben, onophoudelijk terugvinden, en is het dan te veel gevraagd,
wanneer zij toewijding aan dat beginsel in woord en daad als een strengen eisch op
den voorgrond stellen?’ En nu een volgend kabinetsformeerder, van alle
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zijden besprongen, het woord niet wist te vinden om de stormen te bezweren en een
krachtig leger om zich heen te scharen, klonk het onverbiddelijk vonnis: ‘Aan den
vloek van een valsche positie tracht ook de behendigste onder de behendigen
vruchteloos te ontsnappen’. (B e d e n k e l i j k e l e u z e n . Gids 1881). Met dat al
laadde hij niet de schuld op enkele individuen alleen, overtuigd als hij was van de
waarheid, dat ten slotte elk volk de regeering heeft die het verdient. S t o r m s c h a d e ,
wellicht het scherpste van al zijn politieke artikelen, eindigde met dit verrassende
slot: ‘Geen verdeeling van politieke schuld is rechtvaardig, welke niet voor ons, het
stemgerechtigd publiek, het grootste deel bewaart. Wanneer onze constitutioneele
instellingen, - vrucht van de toewijding, het talent en de veerkracht der vaderen - ten
slotte in een poel van bekrompenheid en onmacht mochten verstikken, dan zal de
verantwoordelijkheid voor die droeve uitkomst ook rusten op ons, en op ons het eerst
en het meest’. En op dit in 1876 neergeschreven woord volgde in 1882 deze echo:
‘Er is een geest van politiek scepticisme over Nederland gevaren, die zich met den
dag verder uitbreidt, de eerste en meest gezonde volkskrachten van het staatsleven
vervreemdt, de liefde voor de publieke zaak versmoort en de woelingen van allerlei
factiën voor den vruchtbaren strijd van groote staatkundige partijen in de plaats stelt!’
Deze ervaringen waren het, die hem dikwijls somber stemden en deden twijfelen aan
de toekomst van het volk, dat hij zoo liefhad.
Dat de niemand en niets ontziende onverschrokkenheid, waarmede hij, altijd in
den meest bezadigden en gekuischten, maar wellicht daardoor juist meest treffenden
vorm, zijn oordeel uitsprak, vaak ergernis opwekte,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

211
is niet te verwonderen. Eenmaal zelfs schijnt hij in zijn ambt te zijn bedreigd, toen
hij het ontbinding-ministerie met zijn kritiek achtervolgde (zie boven). Althans hij
werd toen niet herbenoemd als secretaris van het Collegie voor de Zeevisscherijen
en het gerucht liep, dat zijn afzetting als hoogleeraar in overweging was. Intusschen
de afzetting bleef achterwege en de regeering schijnt spoedig tot beter inzicht te zijn
bekeerd, blijkens zijn herbenoeming in gemeld college, toen het in zijn plaats
benoemde lid bedankte. In later tijd bepaalde de ergernis zich slechts tot min of meer
ontevreden uitingen, hoofdzakelijk daarop neerkomende, dat iemand buiten het
actieve politieke leven staande niet de man was, om zich een zoo beslist oordeel aan
te matigen. Daarop heeft hij eens voor al afdoende geantwoord, dat zij die aan den
strijd zelf deelnemen, doorgaans niet het best geplaatst zijn om den strijd te
beoordeelen, maar dat er behoefte is ‘aan mannen, in de kalmer atmosfeer van het
dagelijksch leven, maar vervuld met groote sympathie voor de liberale staatkundige
beginselen, die zonder schroom en zonder omwegen aan alle partijen en richtingen
zeggen, hoe zij haar handelingen beoordeelen, mannen, die eenvoudig luide
uitspreken, wat zij elkander over onze politieke wederwaardigheden in hun
binnenkamer toefluisteren’. ( Av o n t u u r l i j k e p o l i t i e k . Gids van 1868). Nu,
men heeft het ook langzamerhand algemeen erkend, dat deze beoordeelaar recht had
van spreken, en men duldde den toon van gezag, waarmee hij vonniste, omdat men
bukte voor de superioriteit van zijn geest en voor de rechtschapenheid van zijn
gemoed. En wie zal ooit weer spreken met dat gezag, nu die welbespraakte mond
voor eeuwig is gesloten, nu die welversneden pen ontglipt is aan zijn verstijfde hand?
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Uit zijn ‘kalme atmosfeer’ heeft Buys zich nooit laten lokken op de markt van het
politieke leven, om daar een rol op het staatstooneel te vervullen. Hij was er te goed
voor, zegt zijn oud-ambtgenoot prof. van Boneval Faure, in de toespraak tot de
studenten der rechtsgeleerde faculteit den dag na de ter aarde bestelling. Misschien
is dit juist gezien van den onpartijdigen omstander, maar wat Buys zelf weerhield,
zal wel meer de overtuiging zijn geweest, dat zijn kracht niet zou liggen op het terrein
van de daad. In het parlement zou hij zonder twijfel triomfen van welsprekendheid
hebben gevierd, maar of in het ministerieele kabinet de energie, die op 't juiste
oogenblik en op de juiste wijze weet te handelen, zijn eigendom zou zijn geweest,
is aan twijfel onderhevig. Ook vreesde hij wellicht, dat zijn woord niet meer op den
duur hetzelfde gezag zou kunnen uitoefenen, wanneer hij zelf in den dagelijkschen
strijd der partijen gemengd was, als wanneer hij het kampgewoel rustig van zijn
hoogte kon overzien. Het lokte hem in elk geval niet aan om de plaats, waar hij facile
princeps was en een nuttige werkzaamheid naar zijn aard en neiging ontplooide, te
verlaten voor een geheel anderen werkkring, waarin hij wellicht niet geslaagd zou
zijn. De voorbeelden van wie 't uit zijn naaste omgeving hebben beproefd, prikkelden
ook wel niet in alle deelen tot navolging.
Intusschen heeft hij in bescheidener kring aan het actieve publieke leven wel
degelijk deelgenomen. Lid van den Leidschen gemeenteraad was hij van 1867 tot
1875 en van 1881 tot 1885, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland van 1871
tot zijn dood. In beide colleges ontwikkelde hij een buitengewone werkkracht en had
hij uitgebreiden invloed. In den Leidschen gemeenteraad heeft hij zich vooral
verdienstelijk gemaakt door de reorganisatie
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van de Bank van Leening en door het rapport over het Gereformeerde Weeshuis,
staande onder de superintendentie van het gemeentebestuur, waarvan de hervormde
gemeente de overdracht begeerde. Ook was hij de ziel der commissie van financiën,
van welke men in vroeger jaren zeide, dat zij eigenlijk de gemeente bestuurde. Dit
is later anders geworden, toen aan 't hoofd der gemeente een man kwam, die een wil
had en zijn wil wist te doen gelden. De verstandhouding in den raad liet in die latere
jaren nogal eens te wenschen over, en zoo Buys tegen een warmen strijd van
beginselen niet opzag en tegenspraak ook zeer wel dulden kon, de wijze, waarop
hier de strijd meermalen werd gevoerd, ontstemde hem ten slotte zoozeer, dat hij de
bijl er bij neerlegde. Doch 't is hier minder de plaats deze geschiedenis te schrijven;
volledigheidshalve moest het even worden aangestipt.
Bijzonder lief was Buys het lidmaatschap der provinciale staten, waarin vooral
zijn kennis van waterstaatsaangelegenheden hem te stade kwam. Herhaaldelijk was
hij rapporteur van de commissiën, in wier handen de belangrijkste stukken waren
gesteld, als voorstellen ter verbetering van verschillende provinciale waterwegen,
ter herziening van het provinciaal reglement op de wegen en voetpaden, tot vaststelling
eener provinciale verordening ter voorziening in scheepvaartbelangen. In 1872
bepleitte hij de stelling, dat 't op den weg kan liggen der provincie subsidie te geven
voor een spoorwegonderneming, welke vraag toen met een kleine meerderheid
ontkennend, later steeds bevestigend is beantwoord. In 1880 kwam op zijn initiatief
een wijziging der instructie voor Gedeputeerde Staten tot stand, waarvan de bedoeling
was de rechtspraak in administratieve geschillen met zoo deugdelijk mogelijke
waarborgen te omgeven. En in 1889
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is 't vooral op zijn vernietigend rapport, dat een afkeurend advies werd uitgebracht
over het voorstel der regeering om door een nieuwe districtsverdeeling der provinciën
de districten voor de verkiezing der provinciale staten te doen samenvallen met die
voor de verkiezing der Tweede Kamer. Men doet Buys grootelijks onrecht aan, als
men dat optreden beschouwt als een liberale partijdaad, waar het hem alleen te doen
was om de provinciale besturen zooveel mogelijk van politieke invloeden vrij te
houden. Overigens in nadere bijzonderheden te treden over Buys' werkzaamheid als
statenlid gelijk als raadslid, gedoogen bestek en strekking dezer bescheidene schets
niet.
Nam hij alzoo op beperkt terrein deel aan de rechtsvorming, ook op de
rijkswetgeving is zijn arbeid niet zonder invloed geweest, al heeft hij niet als kamerlid
of minister daaraan medegewerkt. Toen het ministerie-Heemskerk een staatscommissie
instelde (Kon. besluit van 11 Mei 1883) om te onderzoeken van welke bepalingen
der grondwet herziening noodzakelijk en raadzaam was, was hij de aangewezen
voorzitter onder den minister, die zelf de hoofdleiding in handen hield, en het rapport
der staatscommissie draagt de zeer merkbare blijken van zijn invloed. Reeds voorlang
had ook hij de noodzakelijkheid van grondwetsherziening bepleit, en toen men hem
wilde indeelen bij de conservatieven, die van zulk een hervorming afkeerig waren,
kwam hij met nadruk daartegen op ( H e d e n e n m o r g e n in de Gids van 1877).
Slechts zag hij niet in, hoe een werk van die beteekenis mogelijk zou zijn, als niet
de eerste voorwaarde voor vruchtbaren parlementairen arbeid was vervuld, een
krachtig kabinet steunende op een krachtige meerderheid. Die voorwaarde was ook
in 1883 niet vervuld en ook daaraan is zeker toe te schrijven dat de
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herziening weinigen heeft bevredigd 1. In zooverre heeft zij wel aan Buys'
verwachtingen beantwoord (in datzelfde Gids-artikel uitgesproken), dat zij de
hoofdlijnen onzer staatsregeling onaangetast heeft gelaten, alleenlijk den wetgever
meerdere vrijheid van handelen heeft verzekerd, en voorts ons juister en zorgvuldiger
redactie van verschillende artikelen heeft verschaft. Maar hij had er geen vrede mee,
dat ten slotte aan verschillende der meest belangrijke vragen een deels kleingeestige,
deels dubbelzinnige oplossing is gegeven, gevolg van transactiën tusschen
ministeriëele handigheden en verlangens van vaak toevallige meerderheden. Men
kan dat op vele bladzijden van zijn hoofdwerk lezen.
Door het tegenwoordige kabinet is Buys ook geroepen in de commissie ter
voorbereiding eener regeling van de administratieve rechtspraak, waarvoor, gelijk
wij boven zagen, hij zijn gansche leven heeft geijverd. Vruchten van dezen arbeid
zijn nog niet geplukt, nu hij plotseling uit zijn werkking is weggenomen.
Ruim 65 jaren oud, gaf hij nog den indruk van te zijn in de kracht van den
mannelijken leeftijd, gelijk hij dan ook nog werkzaam was op velerlei gebied met
het vuur en den ijver, die hem altijd hebben onderscheiden. Zijn vrienden hebben
Buys nauwelijks ooit ziek gekend: zijn

1

Meermalen bleek dus Buys' vooruitziende politieke blik. Of heeft bijv. de uitkomst hem niet
gelijk gegeven, toen hij in zijn S t o r m s c h a d e de herziening der onderwijswet liefst aan
't conservatieve kabinet toevertrouwd wilde zien, en daaraan deze woorden toevoegde: ‘Slaagt
die poging niet, moet de liberale partij eindelijk zelve de herziening in handen nemen, en
die ten slotte tegen den wil van kerkelijken en conservatieven tevens, met de meerderheid
van enkele stemmen doordrijven, waar zal de dus geboren wet, tegenover de stormen, welke
in de toekomst zeker ook haar niet zullen worden gespaard, dan een weerstandsvermogen
moeten zoeken, even groot als de tegenwoordige wet gevonden heeft?’
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leven van onverpoosden, maar geregelden arbeid, op zijn tijd door ontspanning
afgewisseld, en zijn gelijkmatig humeur bewaarden hem de gezondheid van lichaam
en ziel. Wie hem het langst gekend hebben, getuigen, dat hij er op jeugdigen leeftijd
oud, op gevordenden leeftijd jeugdig uitzag. Ongetwijfeld heeft de vroegtijdige kamp
om het bestaan den stempel van den levensernst gedrukt op de trekken van den naar
zijn aanleg levenslustigen jongen man, om langzamerhand plaats te maken voor de
afschaduwing van het blijmoedig zelfvertrouwen, dat het deel is van hem, die uit
volle overtuiging het woord kan neerschrijven (boven aangehaald uit zijn levensschets
van Gevers van Endegeest), ‘dat alleen een wèlbesteed leven een waarachtig gelukkig
leven is’, omdat hij voor zich zelf weet zijn leven in toewijding aan zijn levenstaak
wel besteed te hebben. Niet dat hij geheel en al opging in zijn werk en onaandoenlijk
was voor hetgeen daarbuiten lag. Zijn harmonisch ontwikkelde geest was ontvankelijk
voor al wat schoon is en goed, en ongezocht kwam vaak zijn groote liefde uit voor
natuur en kunst, vooral voor de muziek, waarvoor zijn begaafde echtgenoote in zijn
statige woning een tempel had gesticht. Licht ook werd hij tot deernis bewogen, als
de nooden der buitenwereld tot hem kwamen en vroegen om zijn hulp en zijn steun,
en zelden kon hij weigeren, als ter bevordering van eenig belang zijn medewerking
door woord en daad werd ingeroepen 1. En het was hem zeker niet onverschillig, of
zijn streven werd erkend en gewaardeerd, al was hij ook tegen miskenning gepantserd
en al legde zijn eenvoudige bescheidenheid aan

1

Het mag hier de plaats zijn nog te vermelden, dat hij o.a. van 1885 tot 1888 lid van het
Hoofdbestunr der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is geweest.
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uitbundige betuigingen van dankbaarheid spoedig het stilzwijgen op. Maar hoofdzaak
was en bleef hem de vervulling van zijn plicht als rechtsleeraar der academische
jeugd, als rechtsleeraar van zijn volk, en zijn hoogste voldoening vond hij in de
vervulling van dien plicht. Hij ging zijn weg, kalm en rustig, zelfbewust den drang
volgende van zijn nobel gemoed, niet vragende naar eer of macht of aanzien, altijd
zich zelf gelijk en zich zelf genoeg, totdat hij plotseling op een smartelijk ziekbed
werd neergeworpen en, na dagen van slingering tusschen hoop en vrees, op 14 Mei
de onherstelbare slag viel, die een eind maakte aan dit schoone leven en die
verslagenheid bracht in de harten van allen, die hem gekend hebben.
Want het is een weldaad hem gekend te hebben en voor hen, wien dat voorrecht
te beurt viel, blijft hij leven, ook al is hij gestorven.
MR. R. MACALESTER LOUP.
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Levensbericht van Dr. W. Francken, Azn.
Met weemoed mij neerzettend om een levensbericht te leveren van mijn
onvergetelijken vriend Walraven Francken Ahasveruszoon, zou ik gaarne beproeven,
een levensbeeld van hem te schetsen. De bepalingen onzer Maatschappij geven
daartoe vrijheid. Immers, zij verlangt, ‘dat de feiten worden opgeteekend, die gekend
moeten worden, om het oordeel van den nakomeling omtrent de verdiensten van haar
leden te bepalen’. Nu wordt mij deze taak betrekkelijk gemakkelijk gemaakt door
de talrijke artikelen, onmiddellijk na Francken's verscheiden in verschillende dagen weekbladen opgenomen, waarin met zeldzame eenstemmigheid de voornaamste
trekken van zijn beeld zijn geteekend 1, later nog met een aantal waardeerende
getuigenissen in maandschriften e.d. vermeerderd. Maar behalve de niet geringe
moeielijkheden, altijd aan zulk een schilderen met de pen verbonden - moeielijkheden,
waartegen ik mij volstrekt niet opgewassen reken! - levert de aard der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, waarvoor dit

1

Zij zijn verzameld in een voor betrekkingen en vrienden gedrukt bundeltje: In Memoriam,
met een uitstekend gelijkend portret.
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levensbericht is bestemd, eigenaardige bezwaren op. Francken's beteekenis ligt niet
in de eerste plaats in wat hij voor de letterkunde van ons volk is geweest. Hij was
een vruchtbaar schrijver, wiens geschriften, ook uit het oogpunt van taal en stijl
beschouwd, geenszins verwerpelijk zijn, maar hij was in alles en boven alles predikant,
die op het gebied der godgeleerde wetenschap een hooge plaats innam en wiens
leeftijd valt in een allerbelangrijkst tijdvak van de geschiedenis der Nederl. Hervormde
kerk, waartoe hij behoorde, die hij liefhad, in wier strijd hij levendig deel nam, wier
belangen hem na aan het hart gingen. Aan den theoloog wordt elders door bevoegde
hand rechtmatige hulde gebracht 1, en een beschouwing van zijn verdiensten in dat
opzicht behoort hier minder te huis. Ook zijn betrekking tot de Nederl. Hervormde
kerk kan hier moeielijk ter sprake worden gebracht. Een nog levend geslacht kan
haar geschiedenis niet schrijven. Maar zeer onvolledig moet wel een levensbeeld
van Walraven Francken blijven, waarin geen ruime plaats kan worden ingenomen
door godgeleerde, kerkelijke en godsdienstige vraagstukken, waarin hij niet bovenal
als de man van geloof en vrijheid in zijn werk voor de gemeente, voor de kerk, voor
de zending, voor de maatschappij, ook voor de pers, kan worden geteekend.
Moet in een levensbericht voor onze Maatschappij aldus vrij wat blijven ontbreken,
wat er in gegeven kan worden zal toch weer moeten spreken van Francken als
predikant. 't Was met hem niet, zooals 't was met onzen Frans Haverschmidt, wiens
droevig afsterven omtrent denzelfden tijd moest worden betreurd. Haver-

1

Door zijn vriend Prof. Gooszen in het tijdschrift Geloof en Vrijheid.
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schmidt was ook predikant, met trouw en ijver zich wijdend aan zijn werk, maar ver
buiten den kring zijner gemeenten alom in den lande door zijn gedichten en schetsen
als letterkundige bekend en bemind. Uit Francken's pen is geen vertelling of novelle
of iets van dien aard gevloeid; de gave der dichtkunst - zoo sprak hij ergens - was
hem niet geschonken. Behoudens een paar vertaalde verzen, o.a. een uitvoerig latijnsch
gedicht van Ausonius, waarin de Moezel wordt bezongen 1, is mij geen proeve van
zijn bekwaamheid, om in gebonden stijl zijn gedachten uit te drukken, bekend. Wat
hij schreef, is nooit alleen of zelfs in de eerste plaats van letterkundigen aard. Niet
enkel in zijn opstellen van godgeleerden inhoud, niet alleen in zijn uitgegeven
leerredenen, ook in zijn redevoeringen, zijn geschiedkundige bijdragen, zijn
reisschetsen, is de vorm nooit meer dan het middel om zijn doel te bereiken, te
getuigen van het hoogste en beste, dat in zijn ziel leefde. In de voorrede van zijn
Bijwerk, op 't gebied van Kunst en Geschiedenis wijst hij op de beteekenis van die
komma achter het woord Bijwerk. De behandeling van die onderwerpen ‘op 't gebied
van kunst en geschiedenis’ kon voor hem slechts ‘bijwerk’ zijn, naast de vele en
velerlei werkzaamheden, die hij als Evangeliedienaar zijn hoofdwerk achten moest.
‘Werd door mijn arbeid bij dezen en genen eene christelijke opvatting en waardeering
van de kunst en de geschiedenis bevorderd - zoo eindigt hij - dit ware mij het beste
bewijs, dat mijn bijwerk niet ongelijksoortig is met hetgeen de Evangeliedienaar zijn
hoofdwerk rekent’.
Maar hoeveel voortreffelijke leden onzer Maatschappij

1

Opgenomen in zijn bundel: Uit de Verstrooiing saamgelezen.
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hebben dit niet met Francken gemeen, dat de letterkunde voor hen slechts bijwerk
kan of mag zijn! Hoe arm zou de lange reeks der nu vaak zoo hoogst belangrijke
Levensberichten der afgestorven leden wezen, wanneer onze dooden alleen als
letterkundigen in den strengen zin des woords beschouwd mochten worden! Als 't
ook het doel dier levensberichten is, hen te doen kennen als mensch, dan heb ik ook
vrijmoedigheid een poging te wagen om het beeld te schetsen van een der eigenaardige
persoonlijkheden uit de laatste helft der 19de eeuw, van een man, die meer nog door
zijn persoonlijkheid dan door zijn schriften beteekenis en invloed heeft gehad, en
die het had door zijn werken, omdat daaruit een persoonlijkheid sprak.
Geboren den 4den Sept. 1 1822, was Francken ruim 71 jaar oud, toen hij den 16den Jan.
1894 na een korte, hevige ziekte heenging, zooals hij geleefd had - sterk en blijmoedig
door zijn geloof. Liet zich in de weinige dagen zijner krankheid de droevige afloop
verwachten, de zijnen en zijn vele vrienden hoopten nog eenigszins, dat zijn sterk
gestel er ook ditmaal tegen bestand zou zijn. Reeds meer dan eens had in de laatste
jaren een gevaarlijke krankheid hem gebracht in het aangezicht des doods. Maar als
de ziekte was overwonnen, dan keerden de krachten spoedig terug en dan was hij
weêr de oude, d.i. jong van hart, helder van geest, met onverflauwden werklust, met
ongebroken werkkracht. Zoo was hij nog

1

Ten onrechte noemde de uitstekende schets van zijn leven in de N.R.C. den elfden als zijn
geboortedag. 't Zou niet noodig zijn, hier die vergissing te vermelden, wanneer niet andere
bladen haar hadden overgenomen.
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in het laatst van '93. In den zomer van dat jaar had hij een groote reis gemaakt, zooals
't van een goeden zeventiger nauwelijks meer verwacht zou worden 1. In het najaar,
in den winter zelfs had ik nog meer dan één vergadering te Rotterdam met hem
bijgewoond, waarbij hij wel te kennen gaf, dat op den duur al die tochten naar
Rotterdam hem wel wat bezwarend zouden worden, maar als er iets belangrijks te
doen was - en er waren destijds belangrijke dingen te behandelen met betrekking tot
het Nederlandsche Zendelinggenootschap en tot de Kostschool voor dochters van
hoofden en aanzienlijken in de Menehasa van Menado, waarin hij met heel zijn hart
deel nam - dan ontbrak hij nooit en dan was hij er met zijn wijsheid, zijn ervaring,
zijn machtigen invloed. Ook in de eerste dagen van '94 scheen niets nog het zoo haast
aanstaand einde te voorspellen. Hij was als altijd, opgewekt, krachtig. Daar greep
plotseling een hevige aanval der heerschende influenza hem aan en wierp hem op
het ziekbed, dat weldra zijn sterfbed zou worden. In het midden zijner werkzaamheid
werd hij weggenomen. Terwijl de krankheid zijn krachten sloopte, corrigeerde hij
nog de drukproeven zijner verhandeling over Boëthius, na zijn verscheiden in het
tijdschrift Geloof en Vrijheid in 't licht verschenen. Met stervende hand beproefde
hij nog een afscheidswoord te schrijven aan zijn geliefde Rotterdamsche gemeente
en toen de hand haar dienst weigerde, dicteerde hij nog enkele woorden, reeds
eenigszins verward, afgebroken

1

In een zijner allerlaatste geschriften, einde Nov. '93 nog geen twee maanden voor zijn dood
geschreven, geplaatst in het Jaarboekje ten dienste der N.H. Gem. te Rotterdam, deelt hij
iets van die reis mede. 't Is geheel Francken, sprekende over de Trias: geschiedenis, kunst,
godsdienst gelijk hij er over gesproken had in zijn Christus remunerator in 1855.
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in 't midden van een volzin 1, - 't bleef bij den aanhef, maar dat woord kenmerkt hem,
gelijk zijn afscheidswoord aan zijn vriend en leerling Roskes, - ‘houd je aan het
Evangelie. Ik ga sterven, maar ik heb het goed. Bij den Vader heb je het altijd goed’,
- zoo treffend en aandoenlijk bij zijn geopend graf herinnerd 2. In de oogenblikken,
waarin zijn hoofd door de ziekte beneveld was, waren 't catechisanten, die hem
wachtten, treurenden, die hij troosten moest, hulpbehoevenden, die hem noodig
hadden, wier beelden hem geen rust lieten op de legerstede. Hij moest er uit! Hij
mocht daar niet liggen, terwijl er wat voor hem te doen was! Ook dat teekent hem,
niet minder dan de woorden vol liefde en dank en trouwe zorg, soms met zijn
eigenaardigen humor gemengd, tot de zijnen en tot zijn dienstboden gesproken.
Francken was een trouw man - trouw voor zijn gezin, trouw voor zijn vrienden,
trouw in zijn werk, trouw aan zijn beginselen, trouw in wat hem waar en recht was.
Daaraan hebben allen recht gedaan, die na zijn heengaan hem in 't openbaar een
woord van herinnering wijdden. Een hunner, prof. Cannegieter, spreekt van hem 3
als van ‘een bizonder beminnelijke persoonlijkheid’. Ik voor mij, die ruim 30 jaar
het voorrecht had hem te kennen en in allerlei omstandigheden hem mocht gadeslaan,
ik zeg dat van ganscher harte na. Toch begrijp ik, dat een ongenoemde 4 kan zeggen:
‘mocht men zich al niet door groote beminnelijkheid tot zijn persoon aangetrokken
gevoelen, men had toch onbegrensden eerbied voor zijn onvermoeide werkzaam-

1
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Rotterd. Kerkbode 3 Febr. '94.
N. Rotterd. Ct. 20 Jan. '94, 1e blad.
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heid, zijn liefde voor waarheid, kunst en al wat schoon en goed is.’ Voor wie hem
niet goed kenden, had Francken iets stroefs, iets weinig toeschietelijks, iets kortafs,
iets nonchalants in zijn vormen, dat wel eens kwetsen kon, al was 't zoo niet bedoeld,
iets hoogs, dat kon doen denken aan zekeren trots, die hem toch niet eigen was. Wie
hem hoorde spreken op een vergadering, wanneer iets hem ergerde en ontstemde,
die kon den indruk ontvangen van strengheid, hardheid, scherpheid.
‘Ieder mensch heeft een zijde, die afstoot’, schreef Dr. J. Th. de Visser 1. Misschien
zagen vreemden die zijde van Francken het eerst en het meest. Zijner was niet de
voorkomendheid, die ieder terstond op zijn gemak zet. Populair was hij niet, en om
populariteit te zoeken was hij de man niet. Aller getuigenis is hierin eenstemmig,
dat Francken een man was van zeer vaste overtuiging, die er ‘met leeuwenmoed’
voor streed, wien alle lichtvaardigheid, alle oppervlakkigheid, nog meer alle
oneerlijkheid, alle verdachtmaking, alles wat in een strijd onedel was, een gruwel
was. Vaardig met het woord, vaardig met de pen, sprak en schreef hij spoedig tegen
hetgeen hem hinderde, ergerde, bedroefde om de wille der goede zaak, die hem heilig
was en lief boven alles en boven allen. Ja, dan viel er wel eens een woord, dat wat
kras was. Ook mag hij in zijn oordeel over menschen en toestanden wel eens onbillijk
zijn geworden. Maar een vergiftigd wapen heeft hij nooit gebruikt. Kunstgrepen van
politiek of dialectiek waren beneden hem. Het breede, scherpe slagzwaard hanteerde
hij, niet de fijngepunte dolk. In het open veld kon men

1

In zijn uitmuntend artikel in de Rotterdamsche Kerkbode, 3 Febr. '94.
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hem vinden, met onbedekte kleuren, met ondubbelzinnige strijdleus; op sluipwegen
heeft hij nooit den voet gezet, uit hinderlagen nooit een tegenstander bestookt.
Onbeminnelijk kon hij soms schijnen, eerbiedwaardig bleek hij altijd.
‘In sommige dingen eenzijdig’, wordt hij genoemd in een waardeerend woord,
aan zijn nagedachtenis gewijd door een godgeleerde, die zich niet tot zijn
geestverwanten rekent 1. Nu, dat zal wel zoo zijn. Wie is het niet! Francken zelf zou
't allerminst hebben ontkend. Mogelijk zouden zijn vrienden sommige van die
‘eenzijdigheden’ beginselvastheid hebben genoemd. Maar wie had, als Francken,
een open oog voor het goede, dat hij in een tegenstander vond, voor het ware en
eerbiedwaardige in iedere oprechte overtuiging, voor de eischen van eerlijkheid en
goede trouw, van billijkheid en rechtvaardigheid! Men heeft hem wel eens verweten,
dat men niet wist, wat men aan hem had, dat hij nu eens met de eene, dan met de
andere richting of partij meê ging. Met een partij, als partij, nooit. Alle partijschap
haatte hij. Iets goed te keuren, wat hij meende te moeten bestrijden, omdat het van
een partij uitging, iets af te keuren, wat hij recht noemde, omdat het kwam van niet
bevriende zijde, of omdat het misschien schadelijk voor een partij kon zijn, zal hem
niet vaak overkomen zijn. Wie hem kende, die wist wel, wat hij aan hem had, die
kon wel vooruit berekenen, wat Francken zou zeggen en doen. Wijsheid en ervaring
konden hem doen beproeven, nadeelige gevolgen zooveel mogelijk te voorkomen
of te verminderen, nooit hem weerhouden van te spreken en te stemmen, zooals hij
't voor plicht hield.

1
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Wie Francken niet persoonlijk hebben gekend, vinden lichtelijk de trekken van zijn
beeld in zijn geschriften geteekend. Raadpleeg ik mijn persoonlijke herinneringen
uit den tijd, vóór dat ik hem ontmoette, dan gedenk ik, met hoeveel waardeering onze
hooggeschatte leermeester in de homiletiek, Prof. S. Muller, - waarlijk op het punt
van preeken niet de gemakkelijkste! - van Francken's destijds reeds uitgegeven
leerredenen 1 sprak. Dan weet ik nog wel, met hoeveel genot ik zijn Kunstmiskenning,
Kunstvergoding, Kunstwaardeering, zijn Christus Remunerator, zijn Biecht voor
God van een groot man had gelezen, hoe gaarne ik hem hoorde spreken in het mede
door hem geredigeerde Licht, Liefde, Leven, en toen ik in 1862 naar Rotterdam werd
geroepen, toen ik mijn eerste gemeente te midden der mij zoo dierbare Twentsche
heidevelden en bosschen voor de drukke, rumoerige koopstad zou verwisselen,
behoorde onder hetgeen mij zeer in dien nieuwen werkkring aantrok, de gedachte,
dat ik er Francken zou ontmoeten. Een mensch kan wel eens worden teleurgesteld,
als hij den mensch leert kennen, dien hij als schrijver heeft leeren liefhebben en
hoogschatten. In Francken werd ik niet teleurgesteld. Ik vond in hem een man, die
sprak, gelijk hij schreef, die was, zooals hij schreef en sprak. En zoo is hij gebleven
tot het einde toe.
Daar zijn in die geschriften treffend schoone, welsprekende bladzijden, die hem
ten volle de eere waardig maakten, om in 1860 verkozen te worden tot lid der
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en ook zijn latere werken toonen, dat
hij bij het klimmen zijner

1
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jaren de opgewekte verwachtingen niet heeft beschaamd. Zijn bundel: Uit de
verstrooiing saamgelezen, in 1885 uitgegeven, kan er o.a. van getuigen, en al zijn
verreweg de meeste vruchten zijner rijke kennis na 1867 neergelegd in het tijdschrift
Geloof en Vrijheid, waarin naar den aard der stof de letterkunde naar den achtergrond
wijkt, ook in de ruim 60 meestal uitvoerige stukken van zijne hand ontbrak het in
geenen deele aan de warmte, den gloed en de kracht van het woord, dat welsprekend
is, omdat het komt uit het hart. Maar als letterkundige is Francken het best te kennen
uit hetgeen hij schreef om het in het openbaar uit te spreken, zijn redevoeringen, zijn
preeken. Een orator was hij niet. Weldoordacht is zijn werk, getuigende van
veelzijdige ontwikkeling, degelijk, frisch. ‘Daar is in Francken's preeken altijd iets
bijzonders’, zei Oosterzee. Als hij spreekt, hoort men, dat hij iets te zeggen heeft.
Maar er is niets gekunstelds in, niets gemaakt-moois, niets wat doet denken: ‘let nu
eens op, hoe schoon dit gezegd is’. De schoolsche geleerdheid, de advokaatsche
spitsvondigheid, de rhetorische gezwollenheid, die het geloof aan iemands oprechtheid
bemoeielijken, zooals hij zich ergens uitdrukt 1, lagen niet in zijn karakter. Niet zelden
is zijn stijl wat te weinig verzorgd. Geschreven improvisaties zouden wij vele zijner
stukken kunnen noemen. De zinnen zijn wel eens wat te lang, de tusschenzinnen te
overvloedig. Hij heeft veel te zeggen en hij tracht veel te zeggen. 't Is ook wel te
bemerken, dat hij veel Duitsch heeft gelezen. Maar - hoe welsprekend kan hij zijn!
Wat gelukkige grepen doet hij menig-

1
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maal! Over een schat van kennis beschikt hij. Veel heeft hij gelezen, doordacht,
doorleefd. Daar spreekt een hart uit wat hij schreef, daar ligt een wijding over van
krachtig geloof en vurige liefde.
Toch, wie Francken alleen heeft gelezen, niet gehoord, kent hem nog maar ten
halve. Als hij sprak op den kansel of het spreekgestoelte, op een vergadering of in
een feestdronk, was 't nooit oratorie of declamatie, geen kunstige, wel overdachte,
zorgvuldig bestudeerde voordracht in stembuiging, stand, gebaren. Hij sprak, recht
en slecht, in den zin waarin de oude spreekwijze dat bedoelt. Zijn stem was
aangenaam, krachtig, welluidend, zijn uitspraak, behoudens den eigenaardigen klank
der a, was zuiver, maar buitengewone gaven had hij in dit opzicht niet. Maar wat
kon die stem treffen, roeren, meesleepen, opheffen, bezielen, verootmoedigen! Hoe
kwam ieder onder den indruk van zijn machtig woord! 't Was ook weer zoo geheel
zijn persoonlijkheid, die er in sprak en wie hem hoorden, mij dunkt, 't zal hun gaan,
wanneer zij nu weêr iets van hem lezen, gelijk 't mij gaat. Ik zie hem staan, ik hoor
hem spreken en het gelezene wint nog door het leven dat er in komt, het leven dat
er was in een man met een rijken geest, met een nobel hart.
Walraven Francken was den 4den Sept. 1822 geboren uit het huwelijk van Ahasverus
Francken, destijds predikant te Deutichem, en Catharina Geertruida van Rossem,
de dochter uit een deftige, wijdvertakte Rotterdamsche familie. Zijn vader was een
voortreffelijk man, hoog geacht als prediker, die in menige betrekking, ook als lid
der synode, wier voorzitter hij eenmaal was, de Hervormde Kerk heeft gediend, niet
onverdienstelijk als
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dichter van meestal godsdienstige liederen 1, lid der commissie voor de Evangelische
liederen, die in den bundel ook een drietal gezangen van zijne hand opnam. In het
Levensbericht van Marinus Didericus de Bruyn door Prof. Scholten bewerkt 2, vind
ik de bizonderheid dat deze te Delft in de beginselen van het Hebreeuwsch onderwijs
genoot van A. Francken, toen predikant aldaar. In 1826 werd hij te Utrecht beroepen
en daar bleef hij tot 1855 in de gemeente werkzaam, ook na zijn emeritaat tot zijn
dood woonachtig. Een beroep naar de hoofdstad had hij tot groote blijdschap zijner
gemeentenaren afgewezen.
Na zijn overlijden gaf zijn vriend en ambtgenoot S.G. Jorissen eene ‘herinnering
aan den ontslapene’ bij het bundeltje zijner ‘ Gedichtjes’, terwijl Prof. Vinke in de
Utrechtsche Courant den man schetste, die den 29sten Juli 1857 aan zijn gezin en zijn
vele vrienden ontvallen was. Het trof mij bij het lezen van die woorden vol hartelijke
vereering en dankbare liefde, hoeveel Walraven Francken van het karakter zijns
vaders moet hebben gehad. Gansche volzinnen had ik in deze levensschets kunnen
overnemen. Veel had hij dan ook aan hem te danken, gelijk hij 't gedenkt in de
voorrede van de uitgave der ‘Gedichtjes’, in aansluiting aan Claudius' bekende
weemoedige klacht:
Ach! Sie haben
Einen guten Mann begraben.
Und mir war er mehr!

Maar ook aan zijn moeder was hij veel verplicht

1
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Door zijn zoon Walraven in 1858 bij Kemink en Zoon te Utrecht uitgegeven, onder den zeer
bescheiden titel: Gedichtjes van Ahasverus Francken.
1882.
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voor de vorming van zijn hart. Zij was een innig lieve vrouw, vol oprechte, gezonde
vroomheid, vol zachtheid en cordaatheid tevens, vol tact en wijsheid. Van zijn ouders
heeft hij indrukken ontvangen, die nooit zijn uitgewischt. Fortes creantur fortibus
et bonis. Sterken ontspruiten uit sterken en goeden.
In een gelukkig ouderlijk huis groeide Walraven op, met zijn broeder Cornelis
Marinus, later hoogleeraar in de oude letteren te Utrecht, en twee zusters, Anna
Christina, gehuwd met den predikant H.C. Voorhoeve, en Dorothea, die hem allen
overleefden en nog te Utrecht zijn gevestigd. Hij was een vroolijke, wilde,
levenslustige jongen, vol van dien snaakschen humor, die ook later het oog van den
ernstigen man soms zoo vriendelijk en ondeugend kon doen tintelen, met goede
vermogens, maar die toen nog, speelsch en wat vluchtig, niet deed vermoeden, dat
er een degelijk geleerde uit hem groeien zou. Trouwens, hij zelf droomde toen nog
niet van studeercel of pastorie. Zijn jongenshart ging uit naar de zee. Het liefste spel
was ‘scheepje spelen’, waarbij de banken in de catechiseerkamer in zijns vaders huis
dienst moesten doen, en toen hij eens op 12-jarigen leeftijd bij zijn oom Van Rossem
te Rotterdam logeerde, moest de kogel maar door de kerk. ‘Nu ben ik vast besloten,
om ter zee te gaan varen’ - zoo schreef hij naar huis - ‘Oom heeft beloofd, dat hij
mij wel voort zal helpen. Ik ben al eens in den mast geklommen’.
't Was voor de ouders geen welkom bericht! Maar met groote wijsheid werkten
zij het jongensplan niet tegen. Heel vast was dit besluit en heel diep zat die wensch
blijkbaar toch ook niet: want toen zijn schoolvriend H.L. Vinke, zoon van den
Utrechtschen hoogleeraar in de theologie, later gedurende vele jaren zijn
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ambtgenoot en vriend te Rotterdam 1, naar de latijnsche school zou gaan, verrastte
Walraven zijn ouders met het verzoek, om ook te mogen gaan. Hij was er eigenlijk
nog niet genoegzaam toe voorbereid, maar 't werd geraden geacht, het ijzer te smeden
terwijl het heet was. Van de zee werd sedert niet meer gesproken. Maar hart voor
den zeeman heeft hij altijd gehad. De stichting van het Zeemanshuis te Rotterdam
is mede aan zijn warme pleidooien voor den gullen, goedhartigen, zorgeloozen,
geldelijk en zedelijk vaak zoo jammerlijk geplukten pekbroek, aan zijn krachtige
werkzaamheid in 't belang dezer goede zaak te danken.
Zoo was dan de voet op de baan der wetenschap gezet. Aanvankelijk beloofde 't
nog niet veel. Hij was wel wat te vroeg op de latijnsche school gekomen, de rechte
studielust was nog niet in den levendigen knaap ontwaakt. Zijn werk werd te haastig
afgedaan en in zijn latijnsche thema's waren veel meer fouten, dan wel noodig zou
zijn geweest, omdat hij van de schoone taal zijner geliefde Romeinen toch veel hield.
Van zijn schrift zei zijn conrector, Dr. Ekker, ‘dat het was, of een haan zijn pooten
in de inkt had gedoopt en toen over 't papier was gaan loopen’. Nu, calligrafie
behoorde nooit tot Franckens deugden. Hoe gaarne zagen wij het welbekende handje
op 't adres van een' brief of op een briefkaart! Maar 't ontcijferen kon wel eens
hoofdbreken kosten.
Boeide de taalstudie hem voorloopig nog weinig, gevoel en smaak voor de
schoonheden van oude en nieuwe

1

Ook deze wijdt een hartelijk woord aan zijn nagedachtenis in de Rott. Kerkbode, waarin hij
o.a. Franckens oude liefde voor de zee en diens onverflauwde belangstelling in den zeeman
vermeldt.
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schrijvers en dichters en liefde voor de geschiedenis waren reeds vroeg ontwikkeld.
Rector Dornseiffen was zijn man. ‘Die kon zoo prettig geschiedenis vertellen!’ De
toonkunst, die hij altijd heeft liefgehad, bezat destijds reeds zijn hart. Als knaap, toen
hij nog op de school van het departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
- d.i. bij verkorting, de Nutsschool - was, ontving hij pianoles van den student
Jongeneel 1, een vriend des huizes, later, meer officieel, van den muziekonderwijzer
Van Boom, en zangles van den heer Küffrath. 't Was hem een genot, met zijn zusters
piano te spelen, zijn broeder bij den zang te accompagneeren. Hoe gelukkig was hij
later, als hij in eigen huiselijken kring met zijn kinderen musiceerde. Met hoeveel
weemoed herdacht hij zulke uren, toen zijn oudste dochter hem ontvallen was! Uit
meer dan één zijner geschriften blijkt ook wel, wat minnaar en kenner der muziek
hij was.
In 1839 werd hij student, natuurlijk aan de Utrechtsche hoogeschool. Hij was 't,
te gelijk met oude makkers der latijnsche school, even als hij leden van 't gezelschap
Utile dulci. De beide Vinke's, Verhoeff, Blaauw, J.J. Van Toorenenbergen, Doedes,
Rink, Reinhard Hugenholtz, Fockema, Voorhoeve, Van der Willigen, Bruins, B.C.
Ledeboer, Van Griethuijsen, Van Oosterzee, allen met hem leden van het dispuut
Ben Sjalom, behoorden tot zijn tijdgenooten en vrienden. Meer dan één hunner werd
later zijn ambtgenoot te Rotterdam, ook met

1

Deze werd later predikant te Edam. Met zijn vrouw overleed hij aan typhus. Francken, toen
student, had er een nicht heen gebracht, die er de kranken zou bijstaan. Hij werd ook door
die ziekte aangetast en eerst na lange en bange dobbering tusschen hoop en vrees behouden.
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anderen bleef hij hartelijk bevriend, ook al liepen sedert levensweg en richting uiteen.
In dat verkeer werd allengs meer de studielust opgewekt. Van de professoren voelde
hij zich in 't bizonder door den hoogleeraar in de wijsbegeerte Schróder aangetrokken.
Hoe langer hoe meer ontwikkelde Francken zich tot een bekwaam en veelbelovend
theoloog, bij zijn medestudenten gezien, door zijn leermeesters geacht en toen hij in
Augustus 1844 te Arnhem zijn proponentsexamen had afgelegd, kwam Steenmeijer
zijn vader zeggen: ‘Uw Walraven is een flinke jongen. Hij heeft een deugdelijk
examen deugdelijk afgelegd. Gij kunt pleizier aan hem beleven’.
Die profetie werd niet beschaamd. De waardige Ahasverus Francken heeft pleizier
- en meer dan dat! - beleefd aan zijn wakkeren zoon. Was 't hem een teleurstelling,
dat zijn oudste zoon de studie der letteren boven die der godgeleerdheid verkoos een teleurstelling trouwens door de roemrijke loopbaan van dien degelijken geleerde
verzacht -; hoe verblijdde 't hem, dat zijn tweede 't hem dierbaar ambt had gekozen,
met wat heilig genot bevestigde hij den jeugdigen Evangeliedienaar ‘op dien schoonen
eersten Junidag van het jaar 1845’ in zijn gemeente aan de Vuursche. Hij mocht hem
nog eenige jaren werkzaam zien in de aanzienlijke Rotterdamsche gemeente en
getuige zijn van den welverdienden roep, die van Walraven's rijke kennis en
uitnemende gaven uitging.
Een gelukkigen tijd heeft Francken in het stille, liefelijke dorpje doorgebracht. Hij
kwam er met zijn jonge vrouw, zijn nicht Alida Geertruida van Rossem, en twee
zonen, Ahasverus en Willem, werden hem er geboren. Hoe genoot hij er den
huwelijkszegen, het huiselijk geluk, de liefde zijner gemeente, de heerlijk-
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heid der natuur, de vriendschap ook der bewoners van de ridderhofstad Drakestein.
Francken's gave van waardeering bij verschil van geloofsbegrippen, waar hij geloof
vond, kon niet dan versterkt worden door het verkeer met deze nobele R.C. familie,
met name met de voortreffelijke vrouwe van Drakestein.
De poëzij van het leven van een dorpspredikant in zijn eerste gemeente heeft
Francken aan de Vuursche ruimschoots en dankbaar gesmaakt. 't Was daar ook een
ideaal plekje om te beginnen. Maar op den duur was het arbeidsveld er wat te klein
1
. In het onrustige jaar 1848 vertrok hij naar Waddingsveen, waar de werkkring veel
ruimer was, al was de nieuwe standplaats aan 't door hem zoozeer geliefde
natuurschoon vrij wat armer. Lang bleef hij er niet. De 27-jarige predikant, die in
1849 tegen Opzoomer's onlangs uitgekomen voorlezingen Het wezen der deugd zijn
Het wezen der deugd volgens het Evangelie had uitgegeven en wiens kanselgaven
naar verdienste de aandacht trokken, werd weldra beroepen te Rotterdam, waar hij
den 17den Februari 1850 zijn arbeid begon. In deze gemeente heeft hij dien mogen
voortzetten, totdat hij den 20sten Mei 1888 zijn bediening neerlegde. Maar ook na 't
ontvangen van het emeritaat bleef hij op allerlei wijzen werkzaam in de stad, die
hem lief was geworden en waaraan hij hartelijk gehecht bleef, ook al bracht hij in
Sept. 1892 zijn woonplaats over naar de stad, die hij als zijn vaderstad beschouwde.
Ook in Utrecht verliet de oude werkkracht en werklust hem niet, en toen, naar zijn
wensch, zijn

1

Oosterzee trad ook wel eens voor hem in de Vuursche op. In zijn levensbericht van zijn
lateren Rotterdamschen ambtgenoot herdenkt Francken nog, hoe daar zijn nederige dorpskapel
dreigde te barsten door de schare en door de preek.
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stoffelijk overschot te Rotterdam ten grave was gebracht, herdacht Prof. Valeton den
ontslapene in hetgeen hij ook geweest was in de stad, waar hij de laatste maanden
van zijn bezige rust had doorgebracht.
Te Rotterdam heeft Francken veel gewerkt, veel genoten, veel geleden ook. In
zijn huis wisselden lief en leed elkander af. Verloor hij er in 1852 zijn tweede zoontje
Willem, hij werd er door de geboorte van een drietal kinderen, - Adriana Maria,
Willem en Catharina Geertruida, - verblijd. In 1859 moest hij zijn trouwe echtgenoote
missen. Een tweede, hoogst gelukkig huwelijk, met Mej. M.G.A.E. Wijnaendts in
Oct. 1862 gesloten, was hem maar korten tijd tot zegen en troost. Een zoon, Cornelis
Johan, werd hun geschonken, maar de moeder bezweek reeds in Januari 1864. En in
Maart 1879 trof hem een zware slag door den dood zijner innig geliefde oudste
dochter, die met Mr. W.J. Lasonder was gehuwd. Het moederlooze kind, uit dien
echt gesproten, werd door hem opgevoed. Wie in Francken's huis verkeerde, weten
wel, hoe zijn hart aan dit kleinkind hing. En wie in eigen droefheid Francken tot zich
zagen komen, die weten wel, hoe hij wist te troosten met den troost, waarmede hij
zelf getroost was.
Spreek ik van wat Francken te Rotterdam heeft genoten en geleden, dan denk ik
ook aan wat zijn arbeid in zijn gemeente en daar buiten hem er heeft bereid. Veel
goeds heeft hij er gevonden. Rotterdam was in menig opzicht een begeerlijke
standplaats. Er was leven en kracht in de burgerij. Er was veel te doen, maar er kon
ook veel gedaan worden. Een predikant vond er waardeering en steun in een kring
van trouwe gemeenteleden en kloeke medearbeiders tot allerlei goed werk. Het
kerkelijk leven was er, als 't maatschappelijke, op-
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gewekt, het verkeer met ambtgenooten, ook van andere gezindten, vriendschappelijk.
Misschien was 't de gelukkigste tijd in zijn ambtsbediening, toen hij, van 1853 tot
1858, met zijn Hervormde collega's Blaauw en Modderman, den Remonstrantschen
predikant Van der Pot en den Doopsgezinden leeraar Hoekstra, het tijdschrift Licht
- Liefde - Leven redigeerde 1. Dat was een kolfje naar Francken's hand, samenwerking
in het hoogste en heiligste, dat hij kende, met begaafde, ernstige mannen, van
onderscheiden kerkgenootschap en van verschillende geestesrichting! Goede dagen
waren 't, waarvan hij later met innige dankbaarheid en niet zonder weemoed sprak.
Blaauw en Modderman volgden een beroeping naar de gemeente in de hoofdstad,
Hoekstra vertrok derwaarts als hoogleerlaar aan de kweekschool der Doopsgezinden.
Van der Pot bleef te Rotterdam. Met hem bleef Francken nauw verbonden en zijn
levensbericht schreef hij voor onze Maatschappij, toen deze waardige
Evangeliedienaar, deze uitnemende stylist, deze verdienstelijke dichter in 1891 aan
zijn gezin en aan zijn vele vrienden was ontnomen.
Die toon van dankbaarheid en weemoed klinkt ook in wat hij in dat levensbericht
van die dagen en van de overige medewerkers van het tijdschrift zegt.
De richtingen op godgeleerd, en daardoor ook op godsdienstig en kerkelijk gebied,
gingen allengs meer uit elkander, stonden telkens scherper tegen elkander over. De
moderne theologie brak baan. De reactie bleef niet uit. Francken, altijd bereid te
erkennen, wat voor hem waarheid was, te bestrijden wat hem dwaling, overdrijving,
eenzijdigheid, exclusivisme dacht, ging noch met

1

't Kwam van 1854-59 in het licht.
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de linker- noch met de rechterzijde mede. Nu eens aangetrokken, dan weêr afgestooten
door wat hij van beide zag en hoorde, met sympathie voor ieder eerlijk streven en
voor ieder eerlijk strijder 1, met onverholen antipathie tegen ieder drijver en ieder
marktschreeuwer, handhaafde en verdedigde hij met telkens grooter beslistheid de
beginselen der richting, die soms als de Middenpartij werd aangeduid - maar van
‘een partij’ wilde hij niets weten, - die, ik weet niet door wien het eerst, de
Evangelische werd genoemd. Hij was een der oprichters en redacteuren van het
tijdschrift Geloof en Vrijheid. Of die naam van hem afkomstig is, is mij onbekend.
Zeker is 't, dat deze woorden wel zijn leuze mochten heeten. Hij heeft in de 27
jaargangen, die hij zag verschijnen, ook nog in den 28sten, waarvan de afleveringen
eerst na zijn heengaan in het licht kwamen, menig degelijk stuk geleverd, getuige
van zijn veelomvattende wetenschap, zijn groote scherpzinnigheid, zijn vast geloof,
zijn milden geest, zijn onafhankelijke kritiek. Trouw nam hij deel aan de
samenkomsten, schreef hij in de periodieke uitgaven zijner geestverwanten, maar
was er iets gezegd of geschreven, dat hem hinderde om bitsen toon of ruwen trant,
dan spaarde hij de roede der kastijding niet.
Kwam er tengevolge van dien strijd van overtuigingen en richtingen vervreemding
tusschen vroegere vrienden, botsing met voormalige geestverwanten, 't moest een
man als Francken geweldig hinderen en diep bedroeven, niet het minst wanneer hij
zich veroordeeld zag door mannen, van wie hij zich overtuigd hield, dat

1

Van waardeering ook bij verschil van standpunt getuigt o.a. zijn levensbericht van Dr. J.J.
van Oosterzee. 1883.
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zij toch werkelijk op hetzelfde standpunt stonden als hij. En werd er in later jaren
wel eens gesproken, alsof er vóór dien tijd niets in de gemeente gedaan was en nu
eerst de hand aan het werk was geslagen, dan kon hij toornen - ik geloof niet met
onheiligen toorn. Dat was de eer te na van zoo menig ambtsbroeder, dien hij zoo
goed gekend en zoo hoog gewaardeerd had in diens trouwen, zij 't dan ook niet
geruchtmakenden arbeid, daartegen mocht hij protesteeren in het fiere bewustzijn,
dat hij waarlijk zijn gemeente niet had verwaarloosd.
In de eerste jaren van mijn verblijf te Rotterdam - ik kwam er in 1862 - was er
nog veel samenwerking van predikanten van verschillende richting en
kerkgenootschap. Er werden toen bijbellezingen gehouden, waarbij ieder op zijn
beurt voorging, en er waren theologische gezelschappen, waarin Gommer en Armijn,
Luther en Menno samengingen. Maar allengs werd de kring kleiner door overlijden,
vertrek en ziekten, en Francken begon zich allengs eenzamer te gevoelen. Maar in
de laatste jaren mocht hij zich hartelijk verblijden in de sympathie van jongere
ambtgenooten, die, hoewel niet van zijn richting, hem hoogschatten om zijn persoon
en werk, gelijk de woorden bij zijn graf gesproken en elders aan zijn nagedachtenis
gewijd, er van getuigden.
In hoever het waar is, wat De Nieuwe Sprokkelaar van 19 Jan. 1894 verklaarde:
‘dat zijn geestverwanten hem in de kerk zoo weinig waardeerden, daar zij maar al
te vaak hun plaatsen onbezet lieten, wanneer hij voor de gemeente optrad en hij in
de laatste jaren van zijnen dienst meer waardeering vond bij vele rechtzinnigen, dan
bij de evangelischen’, kan ik niet beoordeelen. - In 1884 verliet ik Rotterdam. - Als
't zoo geweest is,
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dan heeft het eerste hem zeker bedroefd, het laatste hem verblijd. Ik meen, dat
Francken altijd een goed ‘gehoor’ heeft gehad en behouden. Ik weet, dat velen zijner
geestverwanten hem trouw hebben gevolgd en zijn prediking om inhoud en vorm
zeer hoog stelden. Waren er ook buiten dien niet zeer grooten en misschien steeds
kleiner wordenden kring anderen, ‘velen’ zelfs, die zich tot zijn
Evangelieverkondiging getrokken gevoelden, wie zou 't met grooter vreugde begroet
hebben dan hij, die zoozeer allen geest van uitsluiting haatte en vreesde! Dat de
kansel van zijn eerste gemeente voor hem gesloten bleef, dat hij nooit werd
uitgenoodigd, een predikbeurt in zijn vaderstad te vervullen, behoorde onder de
dingen, waarover hij zich, minder om zijn persoon dan om de zaak, niet gemakkelijk
heenzette.
Het jaar 1864 was voor Francken een rampjaar. Was in den winter zijn hartelijk
geliefde tweede echtgenoote na langdurig lijden bezweken, in de Julimaand kwam
de groote scheuring in het Nederlandsche Zendeling-genootschap. De zending had
sinds lang zijn sympathie 1, het Nederlandsche Zendelinggenootschap in 't bizonder
was hem lief en geruimen tijd had hij reeds tot het Hoofdbestuur behoord. Nog diep
gebogen onder zijn leed, werd hij geroepen om deel te nemen aan de onaangename
vergaderingen, die aan de beslissende Jaarvergadering voorafgingen. - Wat op de
Jaarvergadering geschiedde,

1

Nog herinner ik mij een ingezonden stuk in de N.R.C., dat ik later niet terug heb kunnen
vinden, waarin Francken met hooge ingenomenheid de verschijning van den Max Havelaar
begroet, maar het betreurt, dat de geniale schrijver door zijn belachelijke caricatuur van den
zendingsvriend de hand afwijst van hen, die met hem het heil van Indië bedoelen en tevens
de vraag doet oprijzen, of al zijn typen, die wij hier niet beoordeelen kunnen, even onwaar
zijn als de ‘voorganger in den bidstond’, dien hij fantaseerde.
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was slechts de uitbarsting van wat reeds lang was voorbereid. - Bijzondere
omstandigheden maakten voor hem deze droevige zaak nog dubbel pijnlijk.
De geschiedenis dier scheuring behoort hier niet te huis. Van Oosterzee raakte
haar even aan in zijn levensbericht van M. Cohen Stuart 1. Zooals het gaat in alle
menschelijke dingen, ook in deze beginselvraag waren persoonlijke questiën,
sympathieën en antipathieën gemengd, - hoe zou het anders mogelijk zijn in een
strijd, door menschen gevoerd! Maar de strijd zelf kon niet uitblijven, al laat zich
denken, dat die door een andere aanleiding zou zijn ontbrand 2. Mocht een herinnering
er aan in een levensbericht van Cohen Stuart niet worden gemist, veel minder nog
zou die mogen ontbreken in dat van Francken, wiens kracht en liefde door de
gebeurtenis van 1864 in zoo hooge mate voor het zendingswerk, met name voor dat
van het N.Z.G., werd gevorderd en daaraan met zooveel toewijding werd geschonken.
Wat hij al den tijd zijner Evangeliebediening, maar vooral na '64, gedurende vele
jaren ook als voorzitter van het Hoofdbestuur, trouw aan zijn leuze: Geloof en
Vrijheid, in vaak zeer donkere dagen, voor het genootschap en voor de zending is
geweest, mocht dan ook aan zijn graf door den ondervoorzitter Dr. A. Drost en in
het Maandbericht voor Februari '94 door den Director J.C. Neurdenburg met diepen
weemoed en innige dankbaarheid worden herdacht.
Dat Francken bovendien in allerlei vereenigingen ten algemeenen nutte krachtig
heeft medegewerkt, is zeker

1
2

1879, bl. 118. Ook V. Koetsveld deed het even in het levensb. van Moll 1893.
Dr. E.F. Kruyff Hoogl. te Groningen, heeft in zijn Gesch. van het N.Z.G. ‘het fatale jaar
1864’ behandeld.
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nog niet vergeten in de stad, waar hij ruim 40 jaren in den vollen zin des woords
heeft geleefd.
Mag het tijdperk, toen hij mederedacteur van Licht - Liefde - Leven was, een der
gelukkigste perioden uit zijn leven worden genoemd, een andere opgewekte tijd viel
tusschen de jaren 1871 en 1875.
Den zomer bracht hij gaarne op reis of in een schoone streek in het buitenland
door. Onder zijn geschriften bekleeden ook reisherinneringen een plaats. Hij vond
voor zijn liefde voor natuur, kunst en geschiedenis bevrediging en menig aangename
ontmoeting had hij met belangrijke personen, beroemd of onbekend bij de wereld 1.
Zoo had hij in den zomer van 1871 van een verblijf in Nassau gebruik gemaakt tot
een bezoek aan het classieke Dillenburg, de plaats waar Prins Willem in 1533 was
geboren en onder het oog zijner voortreffelijke moeder tot 1544 had gewoond, waar
hij in de moeielijke jaren 1567 tot 1572 een tijdelijke verblijfplaats had gevonden
en van waar hij was uitgegaan tot redding van zijn volk. Krachtig voelde Francken,
wiens hart zoo warm voor zijn vaderland klopte en die zoo hoog ‘den vader des
vaderlands’ vereerde, zich aangegrepen toen hij ronddoolde tusschen de puinhoopen
van den burcht, waaraan zooveel herinneringen waren verbonden. ‘Ware mij de gave
des lieds gegeven, zeker een mijner beste liederen zou bij mij zijn opgeweld, terwijl
ik neerzat tusschen de bouwvallen van Dillenburg's slot’, zoo verhaalt hij 2. - ‘Mijn
gemoed schoot vol bij de beschouwing

1
2

In een ziekte, die hem te Rome overviel, werd hij behandeld door onzen vermaarden
voormaligen landgenoot, den professor en Senator Moleschott.
Dillenburg. Eene uitgewerkte reisherinnering.
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dezer natuur op deze plek, van waar vóór driehonderd jaren voor mijn vaderland
zooveel goeds was uitgegaan.’ Met belangstelling had hij kennis genomen van het
plan eener commissie, aan wier hoofd professor August Spiess stond, om daar een
gedenktoren te stichten, den grooten Zwijger ter eere, als een werk ‘van dankbare
piëteit jegens den man, die voor staatkundige en godsdienstige vrijheid meer dan
iemand geleden en gestreden heeft, en aan wiens karaktervastheid en
staatsmanswijsheid de nieuwere tijd zooveel verschuldigd is’, zooals het in een warm
en degelijk geschreven woord van den Duitschen geleerde luidt. Aanvankelijk had
dit voornemen, in 1866 opgevat, in het volgende jaar, na den oorlog en het
Pruisisch-worden van Nassau met nieuwe opgewektheid ter hand genomen, in
Duitschland weerklank gevonden. Ook de keizer had zijn steun reeds toegezegd,
prinses Marianne haar bijdrage geschonken. Maar het Nederlandsche volk mocht
niet achterblijven! Niet zonder zijn medewerking mocht het gedenkteeken verrijzen!
Met zijn vriend E.H. Lasonder, destijds predikant te Leeuwarden, later hoogleeraar
te Utrecht, en eenige andere wakkere mannen 1, richtte Francken zich tot zijn
landgenooten. 't Was niet vergeefs. Prins Frederik, de prins en prinses von Wied
gingen voor. Den 29sten Juni 1872 - juist driehonderd jaar na den dag, waarop prins
Willem voor altijd den burcht zijner vaderen verliet - werd de eerste steen van den
toren gelegd, en Francken hield bij die gelegenheid een treffend schoone rede in de
Hoogduitsche taal. Ook drie jaar later, 29 Juni 1875, sprak hij welsprekende woor-

1

Mr. J.W. Lasonder, Dr. Jonckbloet, de gep. generaals W.J. Knoop en Jhr. de Pesters en Jhr.
J.F. Storm van 's Gravesande.
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den bij de inwijding van het bouwwerk, dat sedert op den slotberg te midden der
ruïnen slank en fier oprijst als een teeken van dankbaren eerbied, door Duitschland
en Nederland aan Willem van Oranje gewijd 1.
Terstond na de inwijding hechtte prins Albrecht van Pruisen, uit naam des keizers,
het ridderkruis van de Pruisische Kroonorde op zijn borst. Bij het blauwe lint dier
buitenlandsche orde bleef het. Een Nederlandsche orde viel hem nooit ten deel. Wèl
mogen wij er billijk trotsch op zijn, te behooren tot een volk, aan verdienstelijke
mannen zóó schatrijk, dat een man als Francken voor een dergelijke onderscheiding
niet in aanmerking kon komen, omdat zoovelen 't natuurlijk boven hem waardig
waren.
‘Menigeen heeft het, en niet zonder reden, een zekere miskenning geacht, dat hij
telkens bij de benoeming van een hoogleeraar gepasseerd werd’, schrijft het Christelijk
Weekblad De N. Sprokkelaar van Vrijdag 19 Jan. '94. Zeker was hij die eer, naar het
oordeel zijner vrienden, en niet zijner vrienden alleen, ten volle waard geweest. In
hoever hij werd voorbijgegaan bij een hoogleeraarsbenoeming aan een onzer
Universiteiten is moeilijk te beslissen, en of Francken destijds door dezen of genen
om bizondere redenen is tegengewerkt, staat aan mij niet te beoordeelen. 't Is echter
geen onbescheidenheid te herinneren, hetgeen algemeen bekend kan zijn, dat bij de
voordracht voor Kerkelijk hoogleeraar in 1878 Francken niet werd vergeten of
voorbijgegaan,

1

Zijne onderzoekingen betreffende Dillenburg gaven aanleiding tot de schoone studie over
De moeder van P.P. Rubens (Rotterdam bij Storm Lotz 1887).
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maar dat hij ‘de grens, die de commissie van voordracht zich, wat den leeftijd van
de voor te dragen personen betreft, had gemeend te moeten stellen’, reeds had
overschreden’ 1. Ook bij latere vacatures kon hij daarvoor dus natuurlijk niet in
aanmerking komen. Was 't hem een teleurstelling? 't Is geenszins onmogelijk. Voor
zoover mij bekend is, heeft hij 't in 't openbaar niet laten blijken en zeker heeft hij
zich van harte verblijd om de wille zijner vrienden Gooszen en Lasonder, wien
destijds die eere te beurt viel.
Wel verdiend, van harte gegund en hoog door Francken gewaardeerd, was de eer,
hem bewezen toen de Senaat der Utrechtsche Hoogeschool, bij gelegenheid van het
250-jarig bestaan dier Academie, hem het Doctoraat in de theologie honoris causa
verleende. Ook namens de veertien andere in de verschillende Faculteiten
gedoctoreerden, sprak hij den 22sten Juni 1886 2 bij de plechtige promotie een kloek
en krachtig woord van dank voor de hooge onderscheiding, een warm en waardig
getuigenis omtrent de eischen en de grenzen der wetenschap, een welgemeende en
door hem althans niet geschonden belofte om haar te blijven eeren en beoefenen.
Helaas, één hunner, in wier naam die dank en die belofte was uitgesproken, had wèl
zijn erkentelijkheid voor de hooggeschatte onderscheiding kunnen toonen door de
uitgave van een voortreffelijk geschrift: Thorwald Kodranssons Sage en de opdracht
daarvan aan de Utrechtsche Universiteit, maar zijn belofte te houden was hem niet
vergund. Dr. E.H. Lasonder, Francken's trouwe vriend,

1
2

Prof. Offerhaus in Geloof en Vrijheid. 1894. 1ste afl.
De schrijf- of drukfout 1888, in prof. Offerhaus' bijdrage in Geloof en Vrijheid 1894 bl. 110
worde hier verbeterd, om later misverstand te voorkomen.
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kon de promotie niet bijwonen. Juist op dien dag nam de ziekte, die hem aan zijn
legerstede bond, een hoogst ernstig karakter aan en den 18den Aug. overleed hij.
Aan Francken was 't vergund, nog eenige jaren te arbeiden met onverzwakte kracht
en zijn studie over de getuigenis van Jezus omtrent God, aan den Senaat, die hem
doctoreerde, opgedragen, bewijst, dat het hem ernst was met zijn woord: ‘het adelmerk
der wetenschap verplicht tot daden.’
Den uitnemenden steller van meer dan één doorwrochte historische bijdrage had
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in 1878
gehuldigd door hem tot zijn medelid te kiezen. Ook zijn laatste bijdrage in Geloof
en Vrijheid over Boëthius bewijst, hoe rijk zijn kennis, hoe degelijk en grondig zijn
onderzoek was bij het behandelen van een geschiedkundig onderwerp.
Mijn taak spoedt ten einde. Mocht de poging om het beeld van Walraven Francken
te schetsen, niet ten eenemale zijn mislukt. Zijn beteekenis voor de theologische
wetenschap, die hij diende, voor de kerk, waartoe hij behoorde, voor de zending, die
hij liefhad, kon hier maar in 't voorbijgaan worden aangeduid.
Een lofrede is niet bedoeld, wel een woord van dankbare waardeering, van
vriendelijke herinnering. Wie hem gekend hebben, zullen hem niet vergeten. Zullen
ook latere geslachten nog wel eens ter hand nemen, wat hij schreef?
‘De dooden rijden snel!’
Ik hoop, dat de ernstige, kloeke stem van Francken nog spreken zal, nadat hij
gestorven is. Hij heeft dingen gezegd, te midden van velerlei strijdrumoer
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misschien niet gehoord, als woorden van wijsheid en bezadigdheid te weinig
opgemerkt, waar uiterste richtingen en partijen in dagen van spanning en gisting het
luidst plegen te roepen en het meest de aandacht trekken. Maar in rustiger tijden, als
de storm niet buldert en het zand niet in de oogen waait, dan luisteren er nog wel
naar wat een wakker en waardig strijder voor waarheid en recht als Francken heeft
geschreven, om te getuigen voor geloof en vrijheid beide, om ‘te bevorderen eene
christelijke opvatting en waardeering van de kunst en de geschiedenis’. En dan
spreken er wel: ‘dat is fijn gevoeld, juist gedacht, goed gezien, schoon gezegd.’
J. CRAANDIJK.
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Levensbericht van Mari Johan Mees.
Met diepen weemoed ga ik het levensbericht stellen van mijn vroegeren stad- en
ambtgenoot M.J. Mees. Nog onverwacht bezweek hij 15 April 1894 op zijn 48sten
verjaardag in het genot van een groot huiselijk geluk en van eene warme waardeering
zijner werkzaamheid. Het is op uitdrukkelijk verlangen zijner weduwe, dat de oudere
den jongere moet schetsen in wat hij was en wilde zijn.
Mari Johan Mees werd 15 April 1846 te Deventer geboren. Toch is hij in zijn
jeugd Rotterdammer geweest. Zijn vader, Mr. G. Mees Azn., hoogleeraar aan het
Deventer Athenaeum, vertrok reeds in 1847 naar Rotterdam, waar hij eerst als rechter,
later als onder-voorzitter optrad bij de Arrondissements-rechtbank. Mari Johan was
het elfde kind uit het huwelijk van Mr. Mees met Sara Christina Sprenger van Eyk.
Dit echtpaar mocht 16 malen nieuwe oudervreugd smaken, en bij de vele
teleurstellingen, die het troffen, was deze zoon de hoop en trots zijner ouders. De
vader toekende in zijn dagboek aan bij zijne geboorte: ‘hij ziet er sterk uit’.
Mr. G. Mees Azn. was een letterkundig ontwikkeld, fijn beschaafd en vroom man.
Onze overleden vriend
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teekende het levensbeeld zijns vaders met groote naauwkeurigheid en liefde 1.
Van de lagere school kwam Mees aan het Erasmiaansch Gymnasium in 1858. Kon
ik met mijn overleden vriend vaak spreken over het Rotterdam van vroeger dagen,
dat wij als onze geboortestad zoo lief hadden, over het Erasmiaansch Gymnasium
bepaalden zich onze herinneringen tot de 1ste klasse, die hij 11 jaren na mij bezocht.
Hij genoot dus niet het prikkelend en tot eigen studie dwingend onderricht van den
zoo eigenaardigen rector Schneither. Hij heeft niet als ik verbaasd gestaan bij de
ontdekking, dat de stichter van de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst
niemand anders was als Dr. A.C.G. Vermeulen, die op niet zeer muzikale wijze ons
de Grieksche spraakkunst inpompte. Hij heeft geen Homerus leeren lezen bij Dr.
Sluiter, en is niet geboeid geweest door de causeries van Dr. E. Piaget over algemeene
geschiedenis en Fransche letterkunde, een man, van wien wij toen al wisten, dat hij
niet alleen diep doorgedrongen was in de kennis van de parasieten in de plantenwereld,
maar ook in de kennis van het Jezuïtisme, waarvan de grijze geleerde thans eene
schoone proeve gaf 2. Hem heeft François niet op zóó smaakvolle wijze de wis- en
natuurkunde ingeprent, zoo, dat zelfs het meest onwiskundige hoofd zich althans
voor eenigen tijd moest gewonnen geven. Mees heeft den Rector niet Terentius zien
vertoonen - maar hij heeft wel genoten van de

1

2

Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken geschetst door zijn zoon Mari Johan Mees,
predikant te Haarlem. Alleen voor de familie gedrukt; niet in den handel. Haarlem H.N. Mul.
1889.
E. Piaget: Essai sur l'organisation de la Compagnie de Jésus. Leide. 1893. Dezelfde: Histoire
de l'établissement des Jésuites en France (1540-1640.) Leide. 1893.
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beminnelijke wijze waarop zijn bloedverwant, Dr. Adriaan Mees, de eerste beginselen
van het Latijn onderwees. Was deze zeer beminde man ook onze gids in de twee
hoogste klassen, op het gebied der Romeinsche en Grieksche oudheden, het is mij
aangenaam ongezocht de gelegenheid te vinden om in deze regelen eene eerbiedige
hulde te brengen aan dezen nog levenden vriendelijken gids uit mijn knapentijd.
Onze vriend Mees was slechts leerling der 1ste klasse. In 1859 kwam hij onder de
persoonlijke leiding van zijnen zwager Dr. H. Roodhuizen, toen predikant te
Briels-Nieuwland, en met dezen vertrok hij naar Zaltbommel, waar het onderwijs
aan de Latijnsche school werd voortgezet, en bekroond met enkele prijzen, en besloten
met eene in het Fransch gestelde redevoering over ‘Toepffer’ en zijne ‘Nouvelles
Génevoises’. Mees was steeds vol van erkentelijkheid over de leiding te Bommel
genoten; - en het godsdienstonderwijs ontvangen van Dr. Acquoy, thans hoogleeraar
te Leiden, heeft niet alleen zijn vroom gemoed gevormd maar ook de liefde voor de
Evangeliebediening bij hem opgewekt.
In 1865 toen Mees op het punt stond student te worden, vergaderde te Rotterdam
het 8ste Taal- en Letterkundig Congres, en daar Prof. Mees, zooals hij altijd genoemd
werd, de leiding der bijeenkomst had, kwam onze aanstaande student veel in aanraking
met personen van letterkundig talent. Hij kon er na jaren nog zoo smakelijk van
vertellen, hoe van Lennep, Heremans, Versnaeyen, Nolet de Brauere van Steeland,
Emanuel Hiel, de gasten waren zijns vaders, en in dien kring met Mr. Reesema en
den dichter Bogaers, heeft Mees niet alleen toen maar ook later zijn letterkundigen
smaak ontwikkeld.
Te Rotterdam werkte nog een andere invloed. De nieuwere richting op het gebied
van het Protestantisme werd
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daar naast Tiele vertegenwoordigd door den beroemden en beminnelijken predikant
Frans Rauwenhoff. Vader Mees was wel de behoudende (zijn zoon sprak altijd over
de Groningsche) richting toegedaan, maar uiterst verdraagzaam, vooral tegenover
de fijne beschaving en het edel karakter van een man als Rauwenhoff. De
veronderstelling is zeker niet te gewaagd, dat Mees aan dezen uitnemenden gids
vooral te danken had zijn voorliefde voor het godsdienstonderwijs, dat hij met zooveel
toewijding zou geven. Hij en zijne aanstaande vrouw Mej. Ida Baudine Cornelia
Dunlop volgden den Rotterdamsche prediker geregeld.
Zoo toegerust kwam hij in October 1865 te Leiden 1. Is het wonder dat hij naar de
getuigenis van een zijner clubgenooten door zijn aangenaam uiterlijk, zijne innemende
manieren, zijn gulle vroolijkheid terstond een uitnemenden indruk maakte? Hij was
een levenslustig student, niet alleen in de dolle vrolijkheid van het eerste jaar, maar
hij bleef dat ook, toen, onder den invloed van Prof. Dr. L.W.E. Rauwenhoff, de taak
van godsdienstprediker in de nieuwe richting hem meer en meer begon aan te trekken.
Veel invloed op hem had ook de later als dichter zoo bekende Jan Hooyer, door hem
vroeger te Bommel ontmoet. Tijdgenooten weten te verhalen van het boeiend
samenzijn, als Hooyer, de scepticus, de gewaagdste wonderspreuken verdedigde, en
Mees zich daartegenover gelden liet als de warme idealist. In dien omgang werd ook
de kennis die Mees had van de nieuwere letterkunde vermeerderd. Ook in het familie-

1

Den Heeren Mr. K. de Meyier te Arnhem, H. de Lang pred. te Wormerveer, Dr. van der
Meulen te Barendrecht, en J. Goslings te Sneek, die mij allerlei bizonderheden mededeelden,
wordt langs dezen weg mijn hartelijke dank gebracht.
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leven van prof. Rauwenhoff mocht Mees menigen indruk opdoen, die zijn kunstzin
en schoonheidsliefde ontwikkelde. Zoo, onder den machtigen invloed der leiding
van Kuenen, Scholten, Rauwenhoff en Prins, werd Mees gevormd, niet tot een
godgeleerde in wetenschappelijken zin, maar tot een vromen en bezielden predikant.
Hij was ook nog voorzitter der Theol. Faculteit. Aan zijn studententijd dacht hij altijd
met genot. Zijn club, de zoogenaamde Arnhemsche, werd door hem er altijd aan
herinnerd als bij gelegenheid der maskerade de reunie zou plaats hebben, en hij
regelde met den hem eigen tact alles. Een uit dien kring schrijft mij: ‘nu hij er niet
meer is, zullen wij het volgend jaar (1895) wel niet meer bij elkaar komen’. Te Leiden
reeds, toen in 1866 de cholera daar heerschte, kreeg Mees een vrij ernstige
ingewandsaandoening, die hem dwong zich zeer te ontzien; toch bleef hij dezelfde
hartelijke, vroolijke vriend. Reeds bij zijn eerste voorstel, toen de Remonstrantsche
kerk te Leiden stampvol was, kwamen die gemakkelijkheid van spreken en die
aangename voordracht uit, die hem voortdurend de hoorders deden toevloeien. Mees
bezat bovendien een buitengewoon sterk geheugen, waardoor hij zich spoedig de
uitkomsten van anderer onderzoek kon toeeigenen, om deze in aangenamen vorm
aan het publiek te geven. Bovendien had hij een boeienden trant van vertellen, en de
lachwekkende zijde der dingen kon hij met talent doen uitkomen.
In Aug. 1870 deed hij het proponentsexamen en 24 Nov. 1870 werd zijn liefste
wensch vervuld. Hij sloot zijn huwlijk met haar, die hem onuitsprekelijk gelukkig
heeft gemaakt, het door hem geweest is, en nu in diepen weemoed tracht te leeren
danken voor dat kostelijk bezit. Dit huwlijk kon doorgaan, omdat Mees al zeer
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spoedig een beroep kreeg en wel naar de aanzienlijke gemeente Barendrecht, geen
proponentsplaats. Op den 4den Dec. 1870 werd de Barendrechtsche pastorie betrokken.
Toen begon dat huiselijk leven, dat zoo veel aantrekkelijks hebben zou voor ieder,
die er korter of langer in deelen mocht. Met dat al had Mees een moeilijke taak. De
geest was daar onder een groot deel van de arbeidende klasse bekrompen. Zelfs de
hartelijke aangenaamheid van den nieuwen dominé kon niet iederen tegenstand
breken. Zelfs werd hij een enkele maal met een bezemstok gedreigd, maar hij dacht:
de menschen zijn niet wijzer. Toch was hij te Barendrecht zeer geacht. Hij moest
daar terstond met de winteravondbeurten driemaal 's weeks prediken, en kon niet
anders doen dan er zich met tact doorheen slaan. Daarvan getuigt een zijner
tijdgenooten, die, zelf nog aanstaand predikant, op 14 Mei 1871 voor hem optrad.
Deze had naar zijn eigene verklaring, een diep gevoeld gebrek aan homiletische olie,
en het liep volgens hem zelven alles behalve ‘alsof 't gesmeerd was’. Mees had de
namiddagbeurt. En nu verbaasde zich de spreker van 's morgens over de
gemakkelijkheid en practischen zin, waarmede Mees, als jong predikant, dit
catechismuspreekje had in elkaar gezet en uitsprak, en hij zelf verklaart een uitnemend
lesje te hebben medegenomen naar zijne eerste gemeente. Een van Mees' trouwe
hoorders te Barendrecht verklaarde, hoe gaarne Mees des avonds inlichtingen inwon,
of zijne hoorders ook gemerkt hadden, dat er iets aan gehaperd had. Te Barendrecht
heeft Mees ook op het gebied van het maatschappelijk leven veel gedaan. Als
voorzitter van het Dept Overmaasche Dorpen der Maatsch. t.N.v. 't Alg. zorgde hij
niet alleen voor gezellige en leerrijke leesvergaderingen, maar greep hij ook
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de Weezenverpleging aan. Hoe het daarmede gesteld was op het eiland IJsselmonde
wees hij in 1874 aan, en maakte dit door den druk bekend. In 1876, toen de
Maatschappij tot opvoeding der Weezen in 't huisgezin was opgericht, besprak hij
de zaak in de ‘ Vragen des Tijds’. En hij deed meer. Een meisje, nu 19 jaren oud,
had hij 17 jaren geleden in zijn huis opgenomen en daarna aan de pleegouders
overgegeven, die het als een schat bewaard hebben. Is het wonder, dat het beeld van
Mees nog hangt in menige arbeiderswoning te Barendrecht? Was bij zijn afscheid
niet de consistoriekamer te klein voor allen die hem kwamen groeten? Mees heeft
ook in de pokkenepidemie, die te Barendrecht heerschte, zich een moedig man
getoond, om het vooroordeel tegen de inenting te bestrijden. In 1874 gaf hij met zijn
voordracht over ‘Jozua Davids’ den stoot tot de oprichting eener afdeeling van den
Protestantenbond. Meer en meer raakte zijn naam als boeiend prediker bekend. Zoo
sprak hij in 1876 in de Doopsgezinde gemeente te Groningen over onze christelijke
levensopvatting naar aanleiding van het woord: ‘ik moet werken zoolang het dag is’.
Er is voor mijn gevoel iets kenmerkends in die toespraak. Inderdaad, hij heeft gewerkt
tot den einde toe met zijne gaven, en hoe spoedig is voor hem de nacht gekomen?
Die toespraak is opgenomen in den bundel: ‘ Onze Godsdienstprediking’ en heeft
zekere bekendheid gekregen, omdat aan het slot het verhaal wordt gedaan van den
abt de l'Épée als voorbeeld eener ernstige plichtsbetrachting. Dit voorbeeld had Mees
lief. Hij besloot er ook mede zijn toespraak in de Vrije Gemeente te Amsterdam,
gehouden op 22 Dec. 1878 over ‘Boeddha en Jezus’. Toen nu die rede in de ‘
Stemmen’ gedrukt werd, liet hij dit slot weg, maar verwees daarbij naar het vroegere
gedrukte in de ‘Godsdienstprediking’.
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Aan de zeven gelukkige en zeer drukke Barendrechtsche jaren moest een einde
komen. Zou hij daar op den duur het kunnen volhouden, ook met het oog op de
opvoeding zijner beide dochtertjes? In de Ned. Herv. kerk was het vooruitzicht op
verplaatsing voor een voorganger van de nieuwere richting niet groot. Men riep hem
uit Harlingen: kom over en help ons modernen, die uit de Ned. Herv. kerk zijn gegaan
en de stervende Luthersche gemeente nieuw leven gegeven hebben! Aan die noodiging
gaf hij gevolg. Toen ook gevoelde hij wat hij bij zijn intrede te Haarlem zeide: ‘boven
de kerkgenootschappen staat het Christendom. De dagen toen Luther aan Zwingli
de hand weigerde en de Lutherschen en Hervormden elkander uitwierpen, zijn
Goddank voorbij’. Van 22 Sept. 1877 tot 4 Juli 1880 is hij te Harlingen werkzaam
geweest. De Luthersche gemeente klom daar van 160 tot 300 leden en kon een nieuwe
kerk met pastorie stichten. Op 26 Oct. 1879 kon het nieuwe gebouw, van de gaven
van rijk en arm gesticht, worden ingewijd. Hij was daar met denzelfden ijver
werkzaam en het is te verklaren, dat velen ontevreden waren, toen Mees reeds binnen
het jaar daarna eene roeping naar Haarlem aannam. Maar onder meer was voor Mees
een groote reden de verre afstand, die Harlingen scheidde van het ouderhuis te
Rotterdam, zijne hoogbejaarde ouders, die hij nu en dan moest bezoeken. De
Harlingsche vrienden bleven hem getrouw, en ook daar heeft Mees zeker niet
vruchteloos gearbeid.
Te Haarlem bracht Mees twaalf belangrijke jaren door. Wie hem daar heeft gekend
in den ijver voor zijn herderlijk werk, in zijne toewijding aan het godsdienstonderwijs,
bij den steeds wassenden stroom zijner toehoorders, moest wel in hem zien een
zondagskind met eigenaardige gaven. De talrijke leerlingen, de armen en kranken
kun-
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nen den vriendelijken leidsman en evangeliedienaar maar niet vergeten, wiens
vroolijke geest, gedragen door innemend uiterlijk en schoone stem, indruk maken
moest. Hij had er een kring van geestverwante dienstdoende en rustende ambtgenooten
om zich heen, die zich zeer gaarne in de wintermaanden ook ten zijnen huize
vereenigde. Daar was hij de voor anderen gulle, voor zich zelven matige gastheer,
de gezellige verteller, wiens beminnelijke, naïeve oprechtheid goed deed. Die collega's
waren het somtijds niet met hem eens - natuurlijk! - ja, ze namen zich wel eens voor,
hem een of ander onder het oog te brengen. Maar het kwam er niet toe. Ach, de zoo
gevierde man, die zich langzamerhand naast de Luthersche gemeente eene eigene
kerkgemeente verzamelde, die op de handen gedragen werd, verheelde voor niemand,
dat hij zich zoo gelukkig gevoelde in dit zichtbare goede gevolg zijner werkzaamheid.
Tusschenbeiden deed hij mij wel eens denken aan wijlen Dr. van Oosterzee, dien ik,
toen hij nog predikant te Rotterdam was, met blijde ingenomenheid heb hooren
zeggen: ‘het was weer eivol’. Kort voor zijn afscheid uit Haarlem gaf Mees ‘ Een
bundel preeken’ in het licht. Het jaar te voren was de bundel preeken van Jo. de Vries
verschenen, die tot stichtelijke en kunstrijke Essays uitgewerkte toespraken, voor
welke Mees zelf bewondering koesterde. Mees nu wilde zijn werk geven alleen voor
hen, die met zijne preekwijze ingenomen waren, zijne leerlingen en hoorders, en
ontwapende bij voorbaat eene critiek, die geneigd mocht zijn hier een kunstwerk te
zoeken. Er spreekt uit die toespraken warme vroomheid, en is deze niet de hoofdzaak?
Velen die zich vroeger en later niet licht lieten vinden onder de godsdienstprediking
is hij zoo tot een zegen geweest. Hij was het ook voor de velen binnen en buiten de
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Luthersche gemeente, die eenigszins behoudend waren in hunne voorliefde voor
zekere uitdrukkingen en voorstellingen. Hij heeft zelf daarvan aldus rekenschap
gegeven: ‘Ik beschouw de verschijning van Christus in de wereld, zijn persoon, zijn
optreden als een onbegrepen raadsel. Wie met het geheel ongewone en buitengemeen
goddelijke van Christus geen rekening houdt, begrijpt van Hem niets. Zeer velen van
mijne geestverwanten zullen zich niet kunnen vinden in de wijze, waarop door mij
over Jezus gesproken wordt. Is er in dezen strijd tusschen mijne religieuse ervaring
en de consequente moderne kritiek, dan geef ik liever de laatste prijs dan de eerste.
In die opvatting, ik hoop ook nog in iets anders, ligt misschien de verklaring van het
feit, dat velen, die niet modern zijn, mij toch, volgens eigen verklaring, met stichting
konden volgen’. Ja, dat ‘iets anders’, de vroomheid des harten, die voor rechtzinnigen
bij ons modernen vaak zoo bevreemdend is, was het wat andersdenkenden deed
luisteren naar die stem. En wij, die bij het godsdienstonderwijs alhier zijn moeten
ingaan tot het werk door Mees gedaan, ontdekken tot onze bemoediging hoe zeer hij
den tact had te werken op het jong gemoed.
Gedurende zijn verblijf te Haarlem zette Mees op grootere schaal voort, wat reeds
te Barendrecht begonnen was, het spreken over allerlei onderwerpen van
geschiedkundig-letterkundigen aard. Over 26 verschillende onderwerpen liggen
voordrachten in handschrift. Ook verdedigde hij stellingen in de Debatingclub te
Hellevoetsluis. Hij had veel natuurlijk talent van voordragen. Recht op zijne plaats
was hij als lid eener jury door de rederijkerskamer ‘Cremer’ te Haarlem uitgenoodigd
bij een tooneelwedstrijd werkzaam te zijn. Toen hij krank werd, was hij
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bezig aan eene lezing over Henri de Bornier's ‘Mahomet’. Die vele voordrachten en
het vele prediken elders, waarbij hij zorgde, dat zijn godsdienstonderwijs niet leed,
evenmin als het bezoeken van zijne gemeenteleden bij vreugde en rouw, vorderden
in de Haarlemsche jaren eene groote inspanning van hem. Te Haarlem zal hij niet
licht vergeten worden. Hij was een hartelijk deelnemend vriend vooral in dagen van
rouw, zooals schrijver dezes altijd onvergetelijk zal blijven.
Den 15den Mei 1892 trad Mees te 's-Gravenhage op. Nog geen twee jaren mocht
hij er werkzaam zijn. Reeds in 1893 begon hij te lijden, toch hield hij vol in zijn
werk, zoo zelfs dat in Sept. '93 zijne beste vrouw den moed miste kerkwaarts te gaan.
Eindelijk moest hij het bed houden. Eene kunstbewerking was noodig en Mees'
vriend, prof. Iterson, zag haar met goed gevolg bekroond. Maar het zenuwgestel
bleek geschokt. Mees had de rust der eenzaamheid noodig, omdat zich sporen van
gedruktheid begonnen te vertoonen. Ook te 's Hage had hij zeer vele oude en nieuwe
vrienden aan zich weten te verbinden, en hoe gaarne hij hen allen ook ontmoette,
rust was noodig. In het Rotterdamsche Sanatorium zou zijn vriend Halbertsma over
hem waken. Toen op 15 April 1894 zijne vrouw zich gereed maakte om zijn 48sten
verjaardag op de plaats zijner mogelijke genezing te gaan doorbrengen, was hij
ongemerkt ingeslapen, nog met het plan om dien dag de verpleegsters dier inrichting
toe te spreken. Voor de zijnen was deze wijze van scheiden bijna al te hard.
Mees had, hoe gaarne erkende hij het zelf, een gelukkig leven. Vadersmart heeft
hij niet gekend. Zijn sterven was het eerste leed, zijne lieve vrouw aangedaan. Voor
de kinderen zijns broeders was hij een vader. Hij
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is heengegaan met de zekerheid, dat zijne beide dochters den man harer keuze
gevonden hadden. De gade, die hij zoo eenzaam achterlaat, weet, dat er vrienden
zijn, die haar leed kennen. Met weemoedige dankbaarheid zullen velen ook aan dezen
profeet der vroomheid denkende, leeren danken voor hetgeen hij, woekerende met
zijne gaven, geweest is.
H a a r l e m , Juli 1894.
Dr. B. TIDEMAN JZN.
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Lijst der geschriften van M.J. Mees.
A. In druk:
Hoe zullen wij onze weezen best verzorgen? Een woord aan allen, die belang stellen
in het lot der weezen, door M.J. Mees, pred. te Barendrecht. Rotterdam, Nijgh, 1874.
Werken zoo lang het dag is. (Onze Godsdienstprediking, 1876, blz. 71-82.)
Iets over weezenverpleging. (Vragen des Tijds 1876.)
Boeddha of Jezus. (Stemmen van de Vrije Gemeente 1878, blz. 331-351.)
Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Eerste Leerrede
uitgesproken in het nieuwe kerkgebouw der Evangelisch-Luthersche gemeente te
Harlingen op Zondag 26 Oct. 1879 door M. J Mees, predikant der gemeente,
voorafgegaan door eene korte geschiedenis van die gemeente, eenige mededeelingen
omtrent het gebeurde aldaar op godsdienstig gebied in de laatste 4 jaren, en gevolgd
door eene lijst der tegenwoordige leden. Harlingen, Faber en van der Zwaag.
Laatste woord te Harlingen en eerste woord te Haarlem 4/11 Juli 1880. Harlingen,
Faber en v.d. Zwaag.
Een gesprek over 't Geweten. (Uitgegeven door de Vereening tot verspreiding van
christelijke blaadjes. Amsterdam, Kouwenaar 1880.)
Maar één uur gearbeid. (Nederland 1880.)
Over Daniël Deronda door G. Elliot. (Nederland 1881.)
Een bundel preeken. Haarlem H.N. Mul. 1892.
Over de smart (in: In 's Levens Opgang. Couvée, 's-Gravenhage.)
Enkele bijdragen in: Scheurkalender voor Verstand en Hart. 1895.

B. In handschrift:
Over Jozua Davids. (1875.)
Uit Napoleon's leven. (1882.)
Kunst van lezen en voordragen. (1883.)
Over ‘Les Noces d'Attila’ van Henri de Bornier. (1884.)
Over de namen van de dagen der week. (1885.)
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Over ‘La fille de Roland’ van H. de Bornier. (1886.)
Over ‘Rome vaincue’ van A. Parodi. (1887.)
Over onze dichters. (1888.)
Over ‘Madame de Maintenon’ van F. Coppée. (1890.)
Ons vaderland aan 't einde der vorige eeuw. (1893.)
Hamerling's ‘Danton und Robespierre.’
Over Scholastiek en Mystiek.
Redevoering bij het eeuwfeest van het Dept. Dordrecht der Maatsch. t. Nut v. 't
Alg.
Over eenige spreekwoorden ontleend aan de Mythologie der oude Grieken.
Over: ‘Lang van stof.’
Over Couranten en Advertentiën.
Herinneringen uit het studentenleven.
Over Thiers.
Hamerling's ‘König von Sion’ en de wederdoopers.
Iets over de Tooneelschool.
Engeland en 't Engelsche volk.
Indrukken van Parijs.
Over kunst.
Over ‘Ahasver in Rom.’
Een bezoek van Napoleon aan ons land.
Over Molière. (Deze voordracht is nooit door den schrijver gehouden.)
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Levensbericht van Jan Knappert.
Niemand van de vele vrienden van Knappert zal het wraken, als men hem kenmerkend
noemt een modern theoloog. Hij had de theologie lief, beoefende haar met een nimmer
vermoeide of aarzelende toewijding, geloofde in haar, en stond tevens op een
standpunt, volkomen vrij tegenover elke kerkleer, modern, om den leelijken naam
te gebruiken, dien men ons opgedrongen heeft, ofschoon hij niet uitdrukt wat wij
zijn. Nu dan, Knappert was in merg en been theoloog en in merg en been modern.
Merkwaardig! dit is niet op den voorgrond gesteld door de velen die in woord of
schrift, naast de groeve, geopend om zijn sterfelijk omhulsel te ontvangen, in bladen
en periodieken, zich gedrongen gevoelden zijner te gedenken. Zij allen toch wilden
hem naar waarheid kenschetsen, en niemand vestigde in de eerste plaats de aandacht
op de wetenschappelijke zijde van den betreurde.
Het deed mij weldadig aan, want daarin lag geen miskenning van Knappert's
waarde als geleerde, maar de erkenning van zijne nog hoogere waarde als mensch.
Een soortgelijk verschijnsel had plaats toen ons ontviel onze eenige Kuenen, die
schitterende ster aan den
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theologischen hemel. Eene schooner hulde had hem niet gebracht kunnen worden,
dan, als door een instinctmatige overeenkomst, het verlies door de wetenschap geleden
in de schaduw te laten en het volle licht te werpen op de schoonheid van het karakter
van hem wiens heengaan ons, om deze uitnemendheid, met weemoed vervuld had.
Hoe verdienstelijk ook, kan Knappert als theoloog niet met Kuenen vergeleken
worden; hij zelf zou zulk een gedachte verre van zich geworpen hebben; maar als
mensch wel. Roerend is het eenstemmig getuigenis daaraan gegeven, niet het minst
dat van de studenten. Hoezeer werden wij getroffen door de woorden welke een van
hen bij het graf sprak! En dit leest men in den Amsterdamschen Studenten-almanak:
‘Eene reine ziel, een scherp verstand, een liefdevol hart had hij, die van ons is
gegaan. Zijn scherp verstand, het was ons nut, veel kennis zijn wij hem verschuldigd;
maar kennis alleen is zoo koud. Daarom zijn wij zoo dankbaar, dat hij ook had een
liefdevol hart, warm voor menschen en warm voor beginselen, warm bovenal voor
de Bron der beginselen. Zijnen leerlingen was hij als een vader en als een trouwe
vriend, vergevend doch oprecht. Zijne lijfspreuk, als hij niet te vroom ware geweest
om een andere te hebben dan God alleen, zou geweest zijn tout comprendre c'est
tout pardonner.
Maar bovenal was hij rein, alle onreinheid moest verdwijnen voor zijn aangezicht,
zij kon niet bestaan waar Knappert was.’
Goed gezien, jongelui! Hij was rein, als weinigen, in 't groot en in 't klein. In de
meesten onzer zit een greintje Rabelaisianisme; maar bij hem geen spoor daar-
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van; in onzen kring heeft men zich wel eens bezondigd aan een minder deftige
‘aardigheid’; daaraan deed hij nooit mede; was het wat plat, dan schudde hij afkeurend
het hoofd, terwijl toch om zijn lippen een moederlijk half glimlachje speelde, dat
zooveel zeide als: ‘Kinderen, kinderen.’ - Helaas! wij waren ondeugend genoeg om
dit af en toe opzettelijk uit te lokken. Hij was zoo goed; maakte zich nooit boos.
Verontwaardigd heb ik hem gezien, nooit toornig.
Hij was rein, zeggen de studenten te recht; rein in zijn bedoelingen, rein in zijn
wenschen, rein in zijn genoegens, en daarom zoo betrouwbaar, als de beste, zoover
mijne ervaring reikt. Men wist altijd wat men aan hem had. Een goed mensch was
hij, in den hoogen zin van het woord; en dit kwam niet van onbekendheid met het
kwaad, maar van afkeer van de zonde. Deze heeft hij gekend en gepeild in sommige
van hare laagste vormen, en dit deed in hem ontsteken als een heilig vuur de behoefte
haar te bestrijden. Hierin wortelde zijn gevoel van roeping tot het predikambt, in
vroege jaren reeds met kracht ontwaakt; hier was de bron van den onuitputtelijken
ijver waarmede hij, waar het hem eenigszins mogelijk was, deelnam aan alle
ondernemingen welke de bestrijding der zonde konden bevorderen. Alles noemen
kan ik niet; maar ik mag niet zwijgen van zijne voorbeeldige toewijding aan de
‘Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen.’ Hoeveel reizen heeft hij
niet naar Breukelen gemaakt, niettegenstaande zijne overstelpende bezigheden, toen
ons Asyl ‘Vechtzicht’ daar gevestigd was; en nadat het verplaatst was naar het
gezonder, maar verder afgelegen ‘Veldzicht’ te Apeldoorn, liet hij zich evenmin
onbetuigd. Vraag der wakkere directrice wat zij aan hem
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gehad heeft, hoeveel steun en aanmoediging, hoeveel goeden raad; vraag ook onzen
secretaris hoe hij rusteloos bijgestaan is in het, vaak zoo moeilijk en teer, altoos zoo
tijdroovend, onderzoek naar de aangebrachte gevallen.
Waar een zoo groote afkeer van de zonde, zulk een drang om haar te bestrijden
op den bodem van de ziel leeft, zou men licht, de gewone menschelijke
onvolmaaktheid in aanmerking nemende, eenige hardheid verwachten, iets
Calvijnachtigs. Prof. Muller schreef in het blad Minerva: ‘Men gevoelde het op dat
oogenblik, dat er een man ten grave daalde: integer vitae scelerisque purus.’ Moet
deze reine dan, zoo ontzaglijk veel vuils om zich heen ziende, niet een vies gevoel
hebben gehad ten aanzien van menigeen zijner medemenschen? moet hij niet eenige
puriteinsche hooghartigheid vertoond hebben? Wel, indien de duivel in elk van ons
zijn deel moet vinden, dan heeft hij zich, wat dit aangaat, bij Knappert met bijzonder
weinig moeten tevreden stellen, met iets inderdaad zeer onschuldigs, al hebben wij
hem vaak er mede geplaagd. Knappert namelijk voelde een soort van schuwheid van
populair gezelschap; ja, het had bepaald iets, een weinigje, een klein weinigje, van
een vies gevoel, zeker niet tegen de menschen zelven, maar stellig tegen hun manieren;
op onze zomersche uitstapjes was het altoos een offer door hem aan de vriendschap
gebracht, dat hij er in toestemde, waar niet gewandeld maar gespoord moest worden,
van de derde klasse gebruik te maken. Maar dat offer werd op de beminnelijkste
wijze volvoerd, opgeruimd, gezellig, zonder eenigen zweem van humeurigheid of
iets dat voor onze toevallige medereizigers onaangenaam kon zijn. Wie heeft dan
ooit Knappert eén kwetsend woord hooren uiten? Dit juist was zoo beminnelijk
merkwaardig in
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het karakter van onzen zoo reinen en tevens tot deftigheid geneigden vriend, dat hij
de zachtmoedigheid zelve was, nooit hard voor den zondaar, hoe gestreng ook voor
de zonde, altijd waardeerend tot de uiterste grens, in dit opzicht de volmaakte evenknie
van Kuenen.
Deze moderne theoloog was liberaal! Helaas! dit spreekt volstrekt niet vanzelf.
Het spijt mij genoeg dat de uitdrukking ‘odium theologicum’ een niet weg te
redeneeren recht van bestaan bezit; en bovenmate grievend vind ik, ook modern
theoloog, het feit, dat modern zijn niet noodzakelijk beteekent, zooals het moest, van
alle onverdraagzaamheid genezen te zijn. Dit beteekende het wel voor Knappert.
Een wolk van getuigen bevestigen het. Ik kan hier niet beter doen dan prof. Muller
naschrijven.
‘De woorden bij zijn graf gesproken hebben een ondubbelzinnig getuigenis gegeven
van wat in Knappert verloren werd. Men gevoelde het op dat oogenblik, dat er een
man ten grave daalde: integer vitae scelerisque purus. In een tijd, waarin men er aan
gewoon is geraakt, dat de partijen steeds scherper positie innemen tegenover elkander,
deed het weldadig aan een man als Knappert te ontmoeten, die wist wat hij wilde,
maar daarbij mild was in zijn oordeel over anderen. Indien men onder een
geprononceerd karakter meent te moeten verstaan: strakke eenzijdigheid die blind
is voor hetgeen de tegenstander goed hebben mocht - dan had Knappert geen
geprononceerd karakter. Maar verstaat men onder karakter: dat men zelf beslist weet,
wat men wil, doch daarbij tevens andersdenkenden kan waardeeren - ja, dan had
Knappert karakter in den edelsten zin des woords. Het is waar, zulke karakters
heerschen en beheerschen niet, stichten geene
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school, vormen geene partij; doch het is de vraag of dit negatieve niet verre opweegt
tegen het positieve dat men in alle partijleiders aantreft, of op den duur de eersten
nog niet grooter en zeker veelzijdiger invloed uitoefenen op allen, die met hen in
aanraking komen. ‘L'âme la plus vulgaire peut aimer le pouvoir; une âme élevée et
qui sent sa force préférera l'influence, qui est le pouvoir de l'âme’ - zegt Vinet.
Knappert's invloed op die hem omringden had zijn grond - niet in zijne woorden
alleen - maar in zijne geheele persoonlijkheid. Hij bleef zich steeds gelijk; streng
voor zich zelven, mild voor anderen. Met welke bezwaren men tot hem kwam, altijd
verliet men hem door zijn woord opgewekt en bemoedigd. Hij kon geen kwaad
gerucht hooren, van wien ook, of terstond was hij gereed iets goeds daartegenover
te stellen. Er zijn er niet velen in onze dagen, die zich in deze beminnelijkheid oefenen,
en er zijn weinigen, die het zelfs zouden willen beproeven: meenende daardoor gevaar
te loopen macht en invloed bij partijgenooten te verliezen. Juist hierom missen wij
Knappert zoozeer, daar het onbevangen en waardeerend oordeelen thans zoo schaars
gevonden wordt op de markt des kerkelijken, maatschappelijken en
wetenschappelijken levens. Uit Knappert's mond bevreemdde den ambtgenoot het
woord niet: ‘Ik dank God, dat er nog orthodoxie is, want dáár is het kleinood der
religie nog bewaard gebleven’. Wat hij volgens zijn religieus beginsel niet goedkeuren
kon, trachtte hij toch te begrijpen en zooveel mogelijk te waardeeren. Vandaar de
door niets ooit verstoorde uitnemende verhouding met zijn' andersdenkenden
ambtgenoot, en met de voor het meerendeel van hem in richting verschillende
studenten, die bij monde van een
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hunner aan zijn graf verklaarden (en wij konden het zeer goed begrijpen): ‘dat het
hun vaak pijn deed, van hem in opvatting te moeten verschillen’.’
Eéne opmerking moet ik mij hier veroorloven. Moet men minstens twee zijn om
te kunnen strijden, dit getal is ook noodig om een vrienschappelijken omgang tot
stand te kunnen brengen. Ik bedoel dit, dat de ‘uitnemende verhouding’ van Knappert
‘met zijn' andersdenkenden ambtbenoot’ dezen evenzeer vereert als onzen ontslapen
vriend. Ik ben hier de tolk van velen, wanneer ik Dr. P.J. Muller dank zeg voor
hetgeen hij voor zijnen collega Knappert geweest is.
Veel heb ik niet te verhalen van Knappert's leven. Het grootste gedeelte daarvan was
achter den rug toen ik, twintig jaren geleden, het voorrecht had met hem kennis te
maken, om straks het grooter voorrecht te mogen genieten mede aan zijne niet genoeg
te waardeeren vriendschap deel te verkrijgen. Het weinige dat mij uit zijne vroegere
jaren bekend is werd mij welwillend door verwanten en oudere vrienden medegedeeld.
Trouwens, dit zoo nuttig leven, van de eerste jeugd af arbeidzaam, was niet rijk aan
uitwendige gebeurtenissen. Zijn ware geschiedenis, die van zijne ziel, is niet te
vertellen, hoe belangwekkend zij ook zeker ware, indien de bijzonderheden daarvan
konden worden nagegaan. Mijne gegevens zijn te schraal, en ik zal zeer beknopt
moeten zijn.
Jan Knappert, het vijfde kind van Dr. Knappert te Schiedam, werd in die stad
geboren den 11den Februari 1836. Hij had vier broeders en drie zusters. Het was een
gelukkig gezin, waar eendracht, ernst en goede luim heerschten, totdat het getroffen
werd door een
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zware ramp, den vroegen dood van zijn hoofd, en de moeder belast bleef met de
moeilijke zorg voor acht kinderen. Jan was toen pas zes jaren oud. Gelukkig voor
hem dat zijne moeder opgewassen bleek te zijn voor de haar beschoren taak; zij nam
ze op met verstand en met ernstigen en vromen zin. Zeer godsdienstig, had zij toch
een breede opvatting van het christendom. Haar ideale predikant was Ds. Rutgers
van der Loeff, toen te Schiedam, later te Leiden werkzaam, die tot de zoogenaamde
Groningsche richting zich bekende. Zij sprak dikwijls de hoop uit, dat Jan, die reeds
toen met de gedachte dweepte zendeling of predikant te worden, eens predikant zou
zijn naar het model van Ds. van der Loeff.
Jan was vroolijk en opgewekt, ofschoon zooveel als hij maar kon in boeken
verdiept. Dit was zijne groote liefhebberij, en ik vermeen dat de oudere zuster die,
naar ik hoor, hem klaar maakte voor het admissie-examen op het gymnasium, geen
al te zware taak te verrichten heeft gehad. Het gymnasium werd zonder eenige
struikeling doorloopen; telken jare kwam de knaap te huis met veel prijzen beladen
en had hij zijn oratiuncula uit te spreken. Zijn voogd heet zeer gestreng te zijn geweest;
doch hij heeft zich klaarblijkelijk veel aan den jongen gelegen laten liggen, want het
gezin heeft de herinnering levendig gehouden aan de zorg waarmede hij den jeugdigen
redenaar zijne toespraken liet repeteeren, lettende op inhoud, vorm en voordracht.
Op het gymnasium volgde de academie. Zijn de jaren te Leiden doorgebracht voor
Knappert de heerlijke studententijd geweest, waarop menigeen met zooveel
welgevallen terugziet? Een gulden tijd was het zeker niet voor hem, wat het gele
metaal aangaat, waarmede
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zooveel goed en zooveel kwaad kan verricht worden. Hetzij men het aan de al te
groote gestrengheid of aan de wijsheid van den voogd moet wijten of danken,
Knappert had het aan de universiteit niet ruim en voelde het; hij kon aan niet veel
‘meedoen’; hij woonde op een deftigen stand, de Breestraat, maar voor de rest moest
hij zich zeer bekrimpen. Of hetgeen in 't belang der zuinigheid uitgedacht werd altoos
voordeelig uitviel, kan beoordeeld worden naar het staaltje mij medegedeeld door
zijnen academievriend Dr. J.C. Schagen van Soelen: ‘Wij hebben toen zelfs een paar
maanden met ons drieën 1 gegeten en wel bij ieder der drie om beurten op de kamer.
Onze huisvrouw braadde dan een door ons bij den slager besteld stuk rundvleesch
voor ons; we lieten 't overige van een kok komen; we waren zoo althans zeker van
een goeden schotel vleesch, een zeldzaamheid toen in Leiden, waar eén der dames
die studententafels hielden, en wier spijzen ook wij hadden genuttigd, giftmengster
heette. Ook onze wakkere pogingen om voor ons materieel welzijn te zorgen leden
schipbreuk, als de Galatenavond 2. Want dat kostelijk vleesch, natuurlijk aan de hoede
toevertrouwd van hem, die op zijn beurt zijn kamer leende voor het dîner, 't lokte de
beide andere dischgenooten steeds uit om ook tegen 10 of 11 een broodje te komen
eten. Hoe kostbaar werd dit! En dan de afrekening! Hoe lastig was het te becijferen,
hoeveel middagen ieder van een stuk rundvleesch had meegegeten: welk aandeel hij
dus droeg in de kosten! Was niet de een uit dîneeren geweest elders? Was niet de
ander naar

1
2

De derde was Frans Rauwenhoff, ook te vroeg heengegaan.
Over den Galatenavond straks.
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Amsterdam, den Haag of Schiedam geweest? De nauwgezette, geduldige Knappert
was steeds met die becijferingen belast; ze waren juist; maar als men zooveel betalen
moest, werd er toch geprutteld’.
Dat Knappert onder de drie als mathematicus fungeerde was niet dan natuurlijk,
want zijn ijver voor de theologie deed geen afbreuk aan de voorliefde die hij altijd
gekoesterd had beide voor natuurkundige en mathematische kennis. Hij heeft zelfs
zich zooveel mogelijk van de sterrekunde eigen gemaakt, en wijdde een grooten
eerbied aan prof. Kaiser. Op lateren leeftijd heeft hij een schoonen verrekijker uit
München laten komen, en dien ook vlijtig gebruikt.
Maar ik was aan zijnen studententijd en vroeg of het wel voor hem een gelukkige
tijd kan geweest zijn. Ik zou meenen van ja, niettegenstaande de stille levenswijze
waartoe hij genoodzaakt was. Hij hield immers van zijn vak, werkte daaraan met
opgewekten ijver, werd gewaardeerd door zijne professoren en studiegenooten, en
had goede vrienden, iets dat meer waar genoegen oplevert dan in de breedere
studentenwereld op den voorgrond te treden. Ik heb reeds Schagen van Soelen en
Fr. Rauwenhoff genoemd; voeg daaraan toe Matthes (thans hoogleeraar te
Amsterdam), F. Rutgers (ook hoogleeraar te Amsterdam), Konynenburg, en niet te
vergeten den uitstekenden Weerman, te vroeg ontvallen aan zijn gezin en aan de
gemeente te Leeuwarden, waar hij zoo bemind was. Zeker, hij die met zulke
jongelieden dagelijks als vriend omging was aan geen deerniswaardig lot ten prooi
gevallen. En dit is niet alles. Reeds toen had hij het geluk gehad zijne liefde
beantwoord te zien door haar, die zijne gade werd en zijne trouwe levensgezellin tot
aan zijn laatste uur ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

271
bleven is. Hij kon niet ‘met de vieren’ gaan rijden; maar hij kon in het naburig 's
Gravenhage zijne Emilie vaak opzoeken. Ik beklaag hem niet. Mij dunkt dat eene
jeugd gedragen door eerzucht, vriendschap en liefde, rijk en schoon mag genoemd
worden. Ja, eerzucht ook, met de groote bescheidenheid van zijn optreden; natuurlijk,
want hij had zelfgevoel, en heeft dit altijd gehad. Hij wenschte zich te onderscheiden.
Dit wisten zijn vrienden weinig, die hem schilderden als niet schitterend, maar door
en door degelijk. Hij heeft dan ook de profetieën door hen geuit verre overtroffen.
Kenmerkend is de geschiedenis van den Galatenavond. Rauwenhoff, Schagen van
Soelen en hij zouden eéns in de week samen flink exegetiseeren, en de Galatenbrief
werd daartoe gekozen. Het begon goed. Men bracht schriftelijk werk mee, en maakte
zich warm, tot koene conjecturen toe. Maar het duurde niet lang; niet door de schuld
van den ernstigen Knappert. De twee anderen waren klaarblijkelijk te levenslustig
om op den duur de opvroolijking van het samenzijn niet zoozeer te bevorderen, dat
het nuttig doel erbij inschoot. Zoo ten minste begrijp ik de taal der vlekken van
bisschop, welke zich vertoonen op eenige der bladen van het nu nog bestaande cahier
van een der drie Galaten-helden. Wat zal onze goede Knappert zijn hoofd bedenkelijk
geschud hebben bij de onverbeterlijkheid van zijn vrienden! Of hij zich boos maakte
is mij niet geopenbaard; erg zal het in elk geval niet geweest zijn.
En zoo studeerde hij braaf aan de hand van Scholten en Kuenen, wier vriendschap
hij in hooge mate deelachtig werd, deed op zijn tijd propaedeutisch (het eerste examen
door prof. de Vries te Leiden afgenomen), candidaats en eindelijk doctoraal, alles
summa cum laude,
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beantwoordde intusschen met gedeeltelijk succes eene prijsvraag door de theologische
faculteit te Groningen uitgeschreven, en werd in 1858 tot den heiligen dienst
toegelaten. Den derden Juli van het volgende jaar werd hij predikant te Grosthuizen,
van waar hij vier jaren later naar Harlingen beroepen werd. Hier maakte hij zich veel
vrienden en bedankte voor een beroep naar Arnhem; nog eens een beroep
ontvangende, dezen keer naar Deventer, meende hij te moeten aannemen en betrok
zijne nieuwe standplaats in 1866, om reeds na twee jaren het predikambt te Leiden
te aanvaarden. Hier mocht hij veertien jaren lang werkzaam zijn, tot hij, in 1882,
tegelijk met Dr. J.H. Gunning, tot kerkelijk hoogleeraar aan de universiteit der
gemeente Amsterdam benoemd werd.
Ik moet heenglijden over dat rijke herderlijk leven, overal op hoogen prijs gesteld,
zooals ook zijne talenten, zijne onverdroten toewijding en vrome nauwgezetheid het
ten volle verdienden. Een zeer gewilde prediker, werd hij, ook gedurende zijn
hoogleeraarschap, van alle kanten uitgenoodigd spreekbeurten waar te nemen, zoodat
er geen streken in ons land te vinden zijn, waar hij niet, meestal tot groote stichting
van talrijke hoorders, opgetreden is. Ik heb reeds gezegd dat tal van vereenigingen
door hem met ijver gesteund werden, en het is geen wonder dat meestal zijn plaats
onder de bestuursleden, of zelfs aan hun hoofd, aangewezen was. Onder die
menigvuldige werkzaamheden, buiten de officieele ambtsplichten, waarin hij zich
zoo buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt, mag niet onvermeld blijven zijn
langdurig voorzitterschap van den Nederlandschen Protestantenbond, als ook van
de reeds genoemde Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen;
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de stichting van de nu nog zeer bloeiende zondagsschool van den Protestantenbond
te Leiden, waartoe hij den eersten stoot gaf, en waaraan hij tot aan zijn vertrek naar
Amsterdam zijn liefdevolle zorg bleef wijden; zijn secretariaat van het Haagsch
Genootschap; zijn onvermoeid streven om bij de kerkelijke verkiezingen te
Amsterdam de rechten van alle richtingen te doen eerbiedigen, en veel meer.
Dat Knappert zijn deel heeft gehad aan het verdriet en het leed van het menschelijk
bestaan spreekt van zelf. Een groote teleurstelling was het voor hem en voor zijne
talrijke vrienden te Leiden, dat, toen prof. Acquoy van den dienst der kerk overging
tot dien van den staat, en Knappert wist dat zijne candidatuur gesteld werd tot
vervulling van het vacant geworden kerkelijk hoogleeraarschap, het niet gelukte
zijnen naam te plaatsen op het drietal waaruit de Synode de keuze moest doen. De
conservatieven in de commissie van voordracht, zes tegen vijf, besloten dat geen
moderne op het drietal zou gebracht worden; toch staakten de stemmen, door eén
blanco stembriefje, voor twee der drie namen, zoodat tweemaal het lot beslissen
moest; beide malen viel die beslissing tegen Knappert uit. Kort daarna volgde de
benoeming naar Amsterdam.
Een veel zwaarder slag trof hem hier met zijn geheel gezin, de ziekte en het
overlijden van een hartelijk geliefde dochter. Het was een diepe smart. Hij beijverde
zich haar als een christen te dragen en was de vertrooster van zijn bedroefde vrouw
en kinderen. Iemand als hij kon niet anders dan een goed echtgenoot en vader zijn.
Zoete herinnering voor hen die van hem getuigen: ‘Wat hij in huis voor ons was van
den beginne: vraagbaak, uitredding, steun, bemoediging; een gesprek met
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hem gaf ons licht en opbeuring en van zijne liefde was elke dag het bewijs.’ Zoo
iemand is nooit geheel dood voor hen die onder zijnen invloed hebben gestaan. Van
hem is veel in hen overgegaan en leeft daar voort.
Knappert stierf, onverwacht, den 29sten September 1893, nog geen 58 jaar oud.
Een betrekkelijk kort leven, doch zeer rijk aan inhoud.
Jan Knappert was een degelijke geleerde, veelzijdig ontwikkeld, en een trouwe
dienaar der Kerk. Wat dit laatste aangaat, verloochende zich hier zijn gewoon
optimisme niet. Hij geloofde aan de toekomst der Nederlandsche Hervormde Kerk;
hij zag wel het kwaad dat daarin voortwoekert; hij betreurde de bekrompenheid, het
bijgeloof, den partijgeest, die haar maar al te zeer ontsieren, maar hij wanhoopte niet
aan de genezing; hij bleef tot het laatste toe vertrouwen dat echte vroomheid hoe
langer hoe meer de plaats zou innemen van de dogmatische zelfvoldaanheid en
aanmatiging, en aan de bevordering van die zegepraal van het goede over het kwade
wijdde hij met opgewekten zin zijn beste krachten.
Zal ik hem als geleerde beoordeelen? Waartoe? Werken van langen adem heeft
hij niet uitgegeven - wel geschreven; er bestaan van zijne hand twee lijvige
handschriften, een ‘ leven van Jezus’, en een ‘ goed recht van den godsdienst’; ‘maar,
zegt mij zijn zoon, zijn angst voor de pers was groot; nonum prematur in annum was
bij hem werkelijkheid.’ Toch heeft hij tamelijk veel in het licht gegeven, vooral in
het Theologisch Tijdschrift, naast zijne catechisatieboeken, met van Boekeren, Hagen
en Scheffer - later ook met mij - uitgegeven, en zijne drie Handleidingen, geheel zijn
werk, handelende over de voorchristelijke godsdiensten
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behalve dien van Israël, over den godsdienst van Israël en over den oorsprong van
den christelijken godsdienst, en bestemd om gebruikt te worden bij het vraagboekje.
Twee stukken moesten nog volgen, over de geschiedenis van het christendom en het
christelijk leven, maar zijn in de pen gebleven, toen de ambtsbezigheden als
hoogleeraar de beste krachten van Knappert in beslag kwamen nemen.
Dit is zeer onvolledig; maar waartoe meer, daar ik mij niet geroepen acht een
wetenschappelijke beoordeeling van Knappert te geven? Zijne waarde als geleerde
is erkend door betere rechters dan ik, toen de Senaat der Leidsche Hoogeschool in
1875 hem, die wel het doctoraal examen had afgelegd, maar niet gepromoveerd was,
honoris causa met den doctorstitel vereerde. Dit kan ik van hem getuigen - en menig
andere met mij: Ik heb veel van hem geleerd.
Moge het levend Evangelie zulke dienaren als Knappert vinden in twee zijner
kinderen, van wie de eene reeds predikant is, en de andere het worden moet.
C.G. CHAVANNES.
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Levensbericht van Willem Jan Knoop.
Toen mij vanwege het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
de uitnoodiging gewerd om dit levensbericht samen te stellen, was ik ronduit gezegd
eenigszins met de zaak verlegen. Na het overlijden immers van ons waardig medelid,
den gepensionneerden Luit.-Generaal W.J. Knoop op den 24en Januari j.l. waren er
reeds spoedig vele biographieën van hem in tijdschriften en dagbladen verschenen,
zoodat mij, zoo als men zegt, het gras wel eenigszins voor de voeten was weggemaaid;
maar toch wilde ik deze mij welwillend aangeboden gelegenheid niet laten
voorbijgaan, om mijne hulde te brengen aan den hooggeschatten Nestor onzer militaire
letterkundigen, in de gedenkboeken dezer maatschappij, waarvan hij een der oudste
leden was.
Daarbij voegde zich voor mij de overweging, dat in de meest uitvoerige en
belangrijkste der reeds verschenen biographieën, die welke door den generaal Booms
op uitnoodiging van de Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap werd
geschreven 1 de werken en han-

1

Getiteld ‘Eene biographische schets’ uitgegeven in Februari j.l. bij de verslagen dier
Vereeniging. Ook verdienen hier nog vermelding de goed geschreven artikels over Knoop,
door Lodewijk Mulder in den Nederl. Spect. 1894 no. 7 en door den kapt. C.J. Snijders in
den Mil. Spect. 1894 no. 2.
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delingen van den overledene voornamelijk uit het militaire oogpunt beschouwd zijn;
zoodat ik allen schroom ter zijde stellende, onmiddellijk aan den arbeid begon, met
het plan om in dit levensbericht hoofdzakelijk de aandacht te vestigen, op de
eigenaardigheden en verdiensten van Knoop als mensch en als beoefenaar der
krijgsgeschiedenis.
Die taak werd mij zeer verlicht door de welwillende hulp van den kolonel A.L.W.
Seijffardt, een oud vertrouwd vriend en executeur-testamentair van den overledene,
die mij een schat van gegevens uit Knoop's nagelaten papieren verschafte en veel
inlichtingen gaf, waarvoor ik hem hier openlijk mijn oprechten dank betuig.
Aan het slot dezer biographie geef ik eene min of meer beredeneerde lijst, van
zooveel mogelijk alles wat door Knoop in zijn werkzaam leven geschreven is. Van
grooten dienst daarbij, was mij de ‘ Verzameling zijner krijgs- en geschiedkundige
geschriften’, van 1861 tot 1867 uitgegeven door den wakkeren uitgever H.A.M.
Roelants te Schiedam. Deze uitgave is echter na 1867 niet meer voortgezet en de
latere geschriften moesten dus allen uit eene massa jaargangen van verschillende
tijdschriften worden uitgezocht, waarbij mij de ijverige hulp van de beambten der
uitmuntend ingerichte bibliotheek van het Dept v. Oorlog zeer is te stade gekomen.
Willem Jan Knoop werd den 2den Mei 1811 uit eene deftige protestantsche familie
te Deventer geboren. Zijn vader Willem Hendrik, zoon van een wijnkooper tevens
schepen van de stad, was in 1784 bij de dragonders der Republiek in dienst getreden
en werd in 1787 tijdens den
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inval der Pruisen bij een gevecht te Amstelveen gekwetst en gevankelijk naar Wezel
gevoerd. Na eenige maanden weder uitgeleverd zijnde, bleef hij tot 1795 buiten
dienst, doch werd toen aangesteld tot 2en luitenant bij het Regiment Bataafsche
dragonders.
In verschillende rangen nam hij vervolgens deel aan de veldtochten van 1796 in
Duitschland, van 1799 in Noord-Holland, van 1800 tot 1806 in Duitschland en van
1807 en 1808 in Spanje; werd in 1815 tot Luit. kolonel pl. commandant van Lier en
in 1818 in dezelfde betrekking te Brugge benoemd, waar hij in Augustus 1830 als
kolonel overleed.
Tusschen al die lotswisselingen van het actieve krijgsmansleven, in de jaren van
1796 tot 1815, bracht hij echter meestal korteren of langeren tijd in het garnizoen
Deventer door en verbond zich daar in het jaar 1800 in den echt met Henrica
Willemina Hartkamp, uit welk huwelijk acht kinderen geboren werden, waarvan 4
op zeer jeugdigen leeftijd stierven. Bij den dood van den kolonel W.H. Knoop in
1830, bleef zijne weduwe met 4 kinderen over: Maria Hendrika, de oudste (van
1803), Willem Jan (van 1811), Albertus Theodorus (als kolonel der artillerie in 1873
overleden) en Helena Jeannette.
Naar het voorbeeld van zijn krijgshaftigen vader, verkoos W.J. Knoop al op zeer
jeugdigen leeftijd de militaire loopbaan en trad hij in 1825 als volontair (later cadet)
in dienst bij de 6e Afdeeling Infanterie te Brugge, waar de familie woonde. Reeds
den 22en Mei 1829, dus op zijn 18e jaar werd hij aldaar tot 2e luit. benoemd en bij
de ontbinding der 6e Afd., ten gevolge van den Belgischen opstand, naar de 13e Afd.
te 's-Hertogenbosch overgeplaatst en in 1831 tot 1e luit. bevorderd.
De wetenschappelijke bagage die hij als jong officier
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medebracht was natuurlijk al zeer gering en bepaalde zich tot hetgeen hij als kind
op eene lagere school en als cadet van den een of anderen officier-instructeur bij het
korps geleerd had, maar Willem Jan Knoop was intelligent en had een vasten wil om
zich te bekwamen; hij was een autodidact in den volsten zin des woords.
Toen dan ook in 1837 de gelegenheid werd opengesteld voor 1e luitenants der
Inf., om door het afleggen van een voor dien tijd vrij zwaar examen, den kapiteinsrang
bij keuze te verwerven, was hij een der weinigen die zich daartoe opgaven en in 1838
werd hij tot kapitein bevorderd, als no. 1 bij het examen 1.
Zijne studiën steeds voortzettende, bij voorkeur in taktiek, strategie en
krijgsgeschiedenis, werd hij in 1842 aangesteld tot leeraar en hoofd van onderwijs
in die vakken aan de Kon. Militaire Academie te Breda. Met den hem eigen ijver
aanvaardde hij die taak en wist al spoedig aan het onderwijs in die militaire vakken
eene meer wetenschappelijke en doeltreffende richting te geven.
De boeiende voordrachten over krijgsgeschiedenis die hij voor de cadetten der
beide oudste studiejaren hield en waarvan sommige later als uitmuntende
tijdschriftartikelen in druk verschenen, wekten de bewondering en geestdrift zijner
leerlingen, die nog nimmer zulke taal van hunne leeraren gehoord hadden.
De tevredenheid der autoriteiten, over de wijze waarop hij zich van zijne
verplichtingen kweet was zóó groot, dat hem in 1845 het ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw werd verleend.

1

De 3 anderen waren de 1e luits A. van Citters, C.H. Happé en J. Spruyt, allen tegelijkertijd
bevorderd.
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Van 1842 tot 1852 bleef de kapitein Knoop in zijne betrekking aan de K.M.A.
werkzaam en die tien jaren behooren tot de belangrijkste van zijn leven, want in dien
tijd legde hij door de hierachter op de lijst zijner werken voor die jaren voorkomende
geschriften, den grondslag van zijn goeden naam als krijgsgeschiedkundige en van
zijn populariteit als zoodanig, in het leger en daarbuiten.
Onvermoeid arbeidde hij dagelijks, te midden van zijn rustigen familiekring,
bestaande uit zijne moeder en twee zusters; volgens den gen. Booms en kol. Seijffardt,
die beide op verschillende tijden in dien intiemen kring verkeerd hebben, leidden
die vier opgeruimde, geestige en eenvoudige menschen toen (en nog vele jaren
daarna) een ideaal Geschwister-Leben, nu en dan afgewisseld door de bezoeken van
den broeder den artillerie-officier en van enkele vrienden.
In 1844 was die rustige toestand echter voor korten tijd gestoord geworden, door
eene zeer treurige zaak, waaraan ik ter wille van de kennis van Knoop's karakter met
enkele woorden moet herinneren.
Ik bedoel het noodlottige duel met een jong cavalerie officier, waarin op 14 Febr.
1844 de bekwame en achtingswaardige professor Bolhuis den dood vond en waarbij
Knoop, op herhaald en dringend verzoek van dien hoogleeraar - zijn vriend en collega
als hoofd van een der takken van onderwijs aan de K.M.A. - als diens secondant
optrad.
Voor het bewijzen van dien half afgedwongen vriendendienst heeft Knoop geboet
met een viertal maanden preventieve gevangenis te 's-Hertogenbosch, en, wat erger
was, met een langdurige grievende herinnering aan den dag waarop hij, op het
onverwachtst, voor zijn oogen
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een hooggeschat vriend den dood zag vinden, tengevolge van diens overdrevene,
maar toch van moed en karakter getuigende opvatting. Opmerkelijk is het - vooral
bij iemand die zooveel papieren en aanteekeningen bewaarde als de gen. K. - dat van
die geheele duelzaak, het daarop gevolgde rechtsgeding (voor den krijgsraad geëindigd
met vrijspraak, voor het H. Mil. Gerechtshof met veroordeeling der getuigen tot 3
jaren detentie) en de spoedige gratieverleening door Koning Willem II, geen enkel
document of aanteekening na zijn dood onder zijne papieren is gevonden.
Het schijnt dus wel, dat hij alles wat betrekking had op die droevige zaak, voor
goed uit zijne geheugenis heeft willen verbannen en ook bij de wereld zooveel
mogelijk in vergetelheid heeft willen brengen, vermoedelijk uit een gevoel van
medelijden en kieschheid ten opzichte van de achtergebleven treurende familieleden.
Zijne meest vertrouwde vrienden, hierover door mij ondervraagd, hebben mij
verklaard, dat zij hem nimmer, zelfs met geen enkel woord eenige toespeling daarop
hebben hooren maken.
Nu echter over dit drama eene halve eeuw is verstreken, waardoor het dus om zoo
te zeggen tot de geschiedenis behoort, achtte ik het plichtmatig, ter eere van Knoop's
nagedachtenis, te dezer plaatse, er eenige regelen aan te wijden.
Het is mij namelijk mogen gelukken door het aandachtig lezen der processtukken
1
tot de overtuiging te komen, dat de brave Knoop zich in deze zaak niets te verwijten
had en dat hij den professor slechts op diens

1

Door de welwillende vergunning van den kolonel Seijffardt, toen nog Minister, heb ik eenige
weken geleden, daarvan op het Dep. van Oorlog voor dit doel inzage mogen nemen.
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herhaalden aandrang als vriend heeft bijgestaan, nadat hij vruchteloos alle pogingen
had in het werk gesteld om hem van het tweegevecht te doen afzien: ‘hem zelfs’ zooals in de sententie van het Hoog. Mil. Gerechtshof van 3 Juni 1844 vermeld staat
- ‘aanbiedende de zaak voor hem op zich te nemen’. Ik geloof dus niet te overdrijven
door te zeggen dat Knoop's houding in deze zaak vriendschappelijk, onberispelijk
en loyaal was; ware dit trouwens niet het geval geweest, dan zou hij niet gecontinueerd
zijn gebleven in de gewichtige betrekking die hij aan de K.M.A. vervulde, onder
chefs met zulk eene ernstige levensopvatting als de kolonel Seelig en de luit. kol.
Delprat, en dan zou hij niet, slechts één jaar later, met den Nederlandschen Leeuw
zijn begiftigd geworden!
Reeds spoedig na die catastrophe kreeg Knoop eene groote en heilzame afwisseling
in zijn somberen gedachtengang, met den door hem aangebonden hevigen pennestrijd
over eene belangrijke historische quaestie, waarbij de Nederlandsche wapeneer
betrokken was.
In 1844 namelijk verscheen te Londen een werk van den kapitein W. Siborne ‘
History of the war in France and Belgium in 1815’, bevattende uitvoerige
beschrijvingen der veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo, waarin op de meest
partijdige en onjuiste wijze het aandeel der Nederlandsche troepen in die
overwinningen verkleind en hun gedrag zelfs als lafhartig voorgesteld wordt. Dit
was den eerlijken en vaderlandslievenden Knoop te veel en hij toog aan den arbeid
om den Britschen grootspreker te wederleggen. Nog vóór het einde van 1845 had
hij een scherpzinnig gedacht en scherp gestileerd geschrift in gereedheid, dat in het
begin van 1846 te Breda het licht zag en waarin hij, voor een
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groot deel uit de tegenstrijdigheden en onmogelijke voorstellingen in Siborne's eigen
boek, met toelichtingen uit een tal van officieele documenten en getuigenissen, het
onwederlegbaar bewijs leverde, dat Siborne's lastertaal een gevolg was van diens
onwetenheid op sommige punten en van diens partijdig streven, om den in 1815
tegen Napoleon behaalden roem alléén aan Wellington en de Engelsche troepen te
wijten.
Groot was de indruk dien dit geschrift niet alleen in ons leger, maar in geheel
Nederland maakte; ‘het deed’, zooals de gen. Booms terecht in zijne levensschets
zegt, ‘onder het jongere geslacht de vaderlandsche snaar geweldig trillen en het leger
begroette in kapitein Knoop zijn eeretribuun; zijne reputatie was op slag gevestigd,
zijn roeping beslist’.
In vele tijdschriften en dagbladen werd zijn werk toegejuicht; in sommige steden
vormden zich Comités van officieren om K. als den kampioen voor onze nationale
wapeneer hulde en dank te betuigen 1.
Zijne brochure, in het Fransch en Duitsch vertaald door de luit. P.G. Booms en
den heer H. Weiffenbach, beide leeraren aan de K.M.A., werd in Frankrijk en
Duitschland met belangstelling en sympathie begroet,

1

In de nagelaten papieren van Gen. Knoop vindt men o.a. een adres in dien zin van 31 Dec.
1846, onderteekend door 50 officieren uit Nijmegen, met een opgewonden gedicht van
Lodewijk Mulder er bij.
Toen kort daarop het later ongegrond gebleken gerucht door de dagbladen verspreid werd,
dat kap. Siborne naar Nederland zou komen, om van den kap. Knoop voldoening te vorderen
voor de hem toegebrachte scherpe terechtwijzing, wendde eene commissie van 6 kapiteins
der Rijd. Artillerie uit Amersfoort zich tot Knoop ‘om hem in alle opzichten hunne
kameraadschappelijke diensten aan te bieden’; dit schrijven van 7 Maart 1847 berust mede
in de papieren der nalatenschap. Ook in Breda en in sommige andere garuizoenen was de
geestdrift en de strijdlust der officieren groot.
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doch in Engeland zweeg men, alhoewel exemplaren dier vertalingen aan kap. Siborne
en aan de redactie van de United Service Magazine waren toegezonden.
De generaal Booms zegt in zijne hierboven aangehaalde levensschets. ‘Nu
vaderlandsliefde eenmaal had gezegevierd over de bescheidenheid die hem tot nu
toe weêrhouden had in het openbaar op te treden en de ontvangst aan zijn eersten
arbeid ten deel gevallen eene publieke aanmoediging was, begon hij die reeks van
merkwaardige opstellen over krijgs- en geschiedkundige onderwerpen te schrijven
die wij kennen en waartoe hij door jaren van stille en nauwgezette studie was
voorbereid’.
De eigenlijke Krijgskunst stond aanvankelijk, uit den aard van zijn specialen
werkkring aan de K.M.A., bij hem op den voorgrond en zoo deed hij in 1847 in het
licht verschijnen een Kort begrip der Tactiek; een uitmuntende beknopte leiddraad
bij het onderwijs, geheel afwijkende van de langdradige dikke boeken met
aanééngeregen vertalingen uit het Duitsch, die vroeger daarvoor gebruikt werden.
Het tweede gedeelte van dien leercursus, handelende over de Strategie, werd eerst
veel later (in 1854) uitgegeven en kort daarop door den Min. v. Oorlog aan de
circulatie onttrokken, omdat de daarin voorkomende beschouwingen over ons
verdedigingsstelsel te veel in strijd waren met de beginselen van de Regeering.
Al kort na Knoop's komst te Breda waren vertrouwelijke relatiën ontstaan tusschen
hem en den toenmaligen 2en luit. der Artillerie T.J. Stieltjes 1, die - reeds in 1843
opgetreden als schrijver van ‘ Denkbeelden over een doelmatiger legerinrichting’
onder het pseudoniem

1

Later welbekend als lid van de 2e Kamer.
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‘een Oud-Soldaat’ - in 1847 een nieuw militair tijdschrift oprichtte, onder den titel
van ‘ de Nieuwe (later Nieuwe Militaire) Spectator, als tegenhanger van den
bestaanden, meer behoudenden, Militaire Spectator’.
In dit nieuwe tijdschrift schreef K. al spoedig een paar artikels, daar hij het met
Stieltjes in diens streven tot het afschaffen der vele toen bestaande nuttelooze of
schadelijke vestingen en tot het verkrijgen eener betere legerorganisatie, in hoofdzaak
destijds ééns was 1 en in 1849 trad Knoop zelve, anoniem, als hoofdredacteur van
den Nieuwe Militaire Spectator op. Bij het aanvaarden dier redactie richtte hij eene
met geestdrift gestelde circulaire tot zijne lezers, waarin hij de beginselen kenbaar
maakt, welke hem tot richtsnoer zouden strekken; dit stuk (zie hierachter de lijst
zijner werken) is merkwaardig, omdat men er uit kan zien, dat hij steeds in al zijne
geschriften trouw is gebleven aan het daarin ontvouwde loyale en eerlijke programma.
Knoop bleef hoofdredacteur van den N.M. Spect., met medewerking van de heeren
Stieltjes, Booms en de Roo van Alderwerelt, en soms ook met eenige medehulp van
zijn broeder den artillerie-officier, tot aan het begin van de tweede serie van dit
tijdschrift in 1867 2.

1
2

In lateren tijd zijn hunne meeningen daarover dikwijls met elkander in strijd geweest.
Na dien tijd bleef Knoop wel medewerker van den N.M. Spect., doch de redactie kwam in
andere handen: eerst weder van den heer Stieltjes, daarna van den heer J.P. Koster en later
onder het vroegere pseudoniem van ‘eenige oud-militairen’, tot aan de geheele staking van
dat tijdschrift, bij den dood van Stieltjes, in 1878.
De uitgevers, de heeren Thieme, aanvankelijk te Nijmegen, daarna te Arnhem en later weder
te Nijmegen, hebben steeds, op loffelijke wijze, de namen van den Oud-Soldaat en der
redacteurs en medewerkers van den N.M. Spect. trouw geheim gehouden, hetgeen voor de
schrijvers, in zooverre zij officieren waren, zeer gewenscht was; het publiek giste die namen
later wel, maar zekerheid bestond er toch nooit.
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Gedurende 25 à 30 jaren gaf hij in den N.M. Spect. een zeer groot aantal belangrijke
krijgshistorische studiën en beschouwingen, terwijl hij tevens, - niet altijd tot genoegen
der hoogere militaire autoriteiten - op kloeke maar nimmer ongepaste of brutale
wijze, de publieke aandacht bleef vestigen op de naar zijne opvatting verkeerde of
verouderde bepalingen betreffende onze legerinrichting en landsdefensie. Lodewijk
Mulder, in zijn geestig artikel over Knoop in den Nederl. Spectator van 1894 no 7,
zegt hierover ‘de kracht van zijn woord, zijne heldere logische redeneering sleepten
al zeer spoedig allen mede, die nog niet in de voortaan onhoudbare beginselen waren
vastgeroest. Les casseurs de vitres sont les bienvenus dans un salon où l'on étouffe,
en Knoop, hoewel volstrekt geen opposant quand-même, heeft menige ruit stuk
geslagen’.
Het is opmerkelijk hoe de meeste misstanden en gebreken in ons krijgswezen,
waartegen Knoop in navolging van Stieltjes te velde trok, in den loop der tijden
veranderd en verbeterd zijn en hoe zelfs het denkbeeld van het geconcentreerd en
beperkt vestingstelsel, al sedert lang op veel uitgebreider wijze wordt besproken en
in toepassing gebracht, dan Knoop en Stieltjes ooit hebben gedacht of gewenscht.
Niet tevreden met het verkondigen zijner denkbeelden onder de nagenoeg
uitsluitend militaire lezers van een militair tijdschrift, was hij reeds in 1847 in
verbinding getreden tot het tijdschrift ‘ de Gids’, om zoodoende ook door het groote
publiek gelezen te worden en hij bleef van 1847 tot 1882 een der getrouwe
medewerkers aan dat tijdschrift; gedurende die 35 jaren verscheen er geen jaargang
zonder een of meer artikels van zijne hand.
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Intusschen was de kapitein Knoop in 1852 tot majoor bevorderd en verliet hij dus
de K.M.A. om een actief Bataljons-commando in het leger te gaan voeren. Vier jaren
later tot luit. kolonel en Regimentscommandant benoemd, volgden daarop
respectievelijk in 1858, 1861 en 1867 zijne bevorderingen tot kolonel, generaal-majoor
en luit.-generaal bevelhebber eener Militaire Afdeeling des Rijks.
In al die hooge betrekkingen, welke hij onberispelijk vervulde, wist hij zich steeds
door zijn minzaam en rechtvaardig karakter, - menschlievend in de hoogste mate en
afkeerig van gunstbejag of intrige, - niet alleen de genegenheid en eerbied zijner
ondergeschikten, maar ook de achting van alle militaire en burgerautoriteiten te
verwerven, in de verschillende plaatsen zijner inwoning: Leeuwarden, Groningen,
Haarlem, Breda, Maastricht en 's-Hertogenbosch. Altijd vond hij daarbij nog
gelegenheid, om met volhardende vlijt te blijven werken aan het levensdoel dat hij
zich gesteld had, namelijk, mede te werken tot de verbetering der gebreken in onze
militaire toestanden en voorts ‘de krijgskennis bij onze natie meer populair te maken
en door te verwijzen op de roemrijke oorlogsfeiten door onze voorouders onder de
leiding van de groote mannen uit het Huis van Oranje verricht, onzen volksgeest te
verheffen, onze volkskracht te vermeerderen’ 1.
Hij streefde naar dit doel niet slechts met ijver doch ook met groot succès, en
weldra had zijne opinie zóó groot gezag in het leger verkregen dat enkele ministers
hem soms particulier om advies vroegen in belangrijke militaire quaestiën 2.
Langzamerhand was alom in den lande

1
2

Uit de voorrede der Verzameling zijner geschriften, uitg. Roelants.
Waarvan de minuten in Knoop's nagelaten papieren gevonden zijn.
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zijn naam met eere bekend geraakt en al sedert geruimen tijd stroomden de bewijzen
daarvan hem van alle zijden toe. Reeds in 1846 was hij benoemd tot lid van het
Historisch Genootschap te Utrecht; in 1850 nam de Maatsch. der Nederl. Letterkunde
te Leiden en in 1852 het Prov. Utr. Gen. v.K. en W. hem onder hunne leden op; doch
de kroon was hierop gezet door zijne benoeming tot lid der Kon. Academie v.
Wetenschappen (Afdeeling: Taal-, Letter-, Geschiedkundige en Wijsgeerige
Wetenschappen) te Amsterdam, in 1857.
Kort nadat hij als lid van dat geleerde lichaam zitting nam deed hij, in Maart 1858,
een voorstel aan het bestuur daarvan, om te 's-Gravenhage een of meer deskundigen
uit te noodigen om in 's Rijks Archief en andere instellingen een onderzoek in te
stellen naar alle belangrijke stukken of oorkonden tot onze krijgsgeschiedenis
betrekking hebbende en die stukken, voor zooverre de Academie ze van genoegzaam
belang zou vinden, in druk uit te geven. De voorsteller verwees hierbij naar het
loffelijk voorbeeld van het Friesche Genootschap, dat kort te voren de zoo belangrijke
Mémoires uitgaf van Goslinga, onzen beroemden gedeputeerde te velde gedurende
een gedeelte van den Spaanschen successie-oorlog. De Kon. Academie besloot
onmiddellijk, dit voorstel in handen te stellen van eene commissie bestaande uit twee
harer leden, prof. J. Bosscha en Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink, Rijksarchivaris,
en reeds in Juni d.a.v. bracht deze commissie een uitstekend rapport uit (blijkbaar
het werk van Bakhuizen), van onschatbare waarde voor ieder die zich met Nederl.
krijgsgeschiedenis bezig houdt, uithoofde van de duidelijke aanwijzing van hetgeen
in verschillende onzer archieven dienaangaande te vinden is.
In hare vergadering van 14 Juni 1858 vereenigde de
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Kon. Academie zich met de conclusiën van dit rapport en deelde dienovereenkomstig
o.m. aan de Ministers v. Binnenl. Zaken en van Oorlog mede, dat het haar wenschelijk
voorkwam ‘dat aan het Dept. v. Oorlog eene historische afdeeling worde ingericht,
zooals die te Parijs bij het Depot de la Guerre bestaat’.
Toen hierop niet spoedig iets volgde, richtte de kolonel Knoop den 6en Febr. 1859
een voorstel aan den M.v.O., om tot het boven omschreven doel te 's-Gravenhage
een vaste commissie van 3 daartoe geschikte officieren, onder presidium van den
Rijksarchivaris, te benoemen 1.
Aan dien dubbelen aandrang gehoor gevende, werd door den inmiddels opgetreden
en op geschiedkundig gebied zeer ontwikkelden Min. v. Oorlog, den generaal Jhr.
E.A.O. de Casembroot, althans voor een gedeelte uitvoering aan Knoop's denkbeeld
gegeven, door het in Mei 1860 speciaal voor dat doel te werk stellen van den kapitein
Lodewijk Mulder; wij daaraan hebben te danken diens uitmuntend bewerkte en van
1862 tot 1866 uitgegeven ‘ Journaal van Antonis Duyck 1591-1602’. Dit journaal is
van groote waarde voor de kennis van eenige der oorlogen van Prins Maurits, daar
Duyck als advocaat fiscaal van den Raad van State en secretaris van den Prins,
volkomen op de hoogte was van de juiste toedracht der gebeurtenissen. Na 1866 is
die arbeid van den heer Mulder voor het M.v.O. gestaakt, doch ik bemerkte onlangs
tot mijn genoegen, dat het legerbestuur op nieuw in die door Knoop aangegeven
richting werkzaam wil zijn, zooals mij bleek uit de verschijning van een werk van
den kap. v.d. gen. staf F.H.A. Sabron,

1

De minuten van dit voorstel en van het vorige zijn in de nagelaten papieren van Gen. Knoop
voorhanden.
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getiteld ‘De oorlog van 1794/1795 op het grondgebied van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden’. Deze belangrijke arbeid, gebaseerd op gegevens van het
Rijksarchief, is geschied onder toezicht van den chef v.d. gen. staf en op last van den
M.v.O. aan de K.M.A. uitgegeven. Ook is sedert eenige jaren een post van ƒ 1000
op het budget van Oorlog uitgetrokken voor het doen van nasporingen op
krijgsgeschiedkundig gebied, waarmede de luit.-kol. F. de Bas, reeds zoo gunstig
bekend op literarisch gebied, is belast … dit alles is waarschijnlijk een indirect gevolg
en althans eene verwezenlijking der dringende aansporingen en voorstellen van
Knoop in 1858 en 1859.
Behalve van de hierboven genoemde geleerde genootschappen, werd Knoop ook
nog tot lid verkozen van het Noord-Brabantsch gen. v.K. en W. (1857), van het
Zeeuwsch gen. der W. (1863), van het Oudheidk. gen. v.h. Hertogdom Limburg
(1864), van het Friesche gen. v. gesch.- oudh.- en taalkunde en van de Vereeniging
voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Ook werd hij in 1867 benoemd tot Eerelid
der ‘Nederl. Vereen. tot het verleenen v. hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in
tijd van oorlog’, en zulks als erkenning voor de diensten die hij aan de zaak van het
Roode Kruis had bewezen, door de wijze waarop hij die zaak in sommige zijner
geschriften besproken had.
Het is niet te verwonderen, dat bij de talrijke omwisselingen van titularissen der
Ministersportefeuilles sedert 1848, ook de aandacht wel eens gevallen was op Knoop,
dien onvermoeiden schrijver over militaire belangen, en werkelijk was hem dan ook
in 1862, korten tijd na zijne bevordering tot generaal-majoor, bij eene kabinets-
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formatie door Thorbecke, de portefeuille van oorlog aangeboden. De generaal Booms
zegt daarvan in Knoop's levensschets ongeveer het volgende: ‘Knoop paste in een
ministerie Thorbecke, wiens politieke geestverwant hij was; maar hij bedankte.
Hoewel een beslist historisch aanhanger van het Stamhuis, die de groote Oranjevorsten
uit de 16e en 17e eeuw steeds verheerlijkte; die den held van Quatre-Bras en Waterloo
lauweren vlocht, die, weinig bemiddeld, menig bankbiljet ten beste gaf om 's Konings
jaardag bij het korps onder zijn bevel feestelijk te doen vieren, was hij toch bij Willem
III geen persona grata 1. Wáárom dit zoo was moet waarschijnlijk worden
toegeschreven aan K.'s liberale en vrijmoedige wijze van spreken en schrijven en
wellicht ook aan zijn weinig krijgshaftig en militair voorkomen; maar genoeg, hij
wist het; hij voorzag dus slechts een onvruchtbaren strijd en wilde zich daar niet aan
wagen.
‘Toch waren velen destijds van meening dat Knoop zich niet had moeten
onthouden, daar hij met zijn prestige en met Thorbecke aan het hoofd veel goeds
had kunnen tot stand brengen’.
Ook ik heb er toen en gedurende nog vele jaren daarna zóó over gedacht, maar na
later getuige te zijn geweest van de opgedane ondervindingen door sommige andere
Ministers van Oorlog, die evenmin als K. persona grata van Willem III waren, ben
ik tot geheel andere overtuiging gekomen. Deze vorst, alhoewel in den regel
constutioneel handelend tegenover zijne ministers van de civiele

1

Eene beredeneerde doch stellige verklaring van Knoop's Oranjegezindheid, vindt men, door
hem in welsprekende taal uitgedrukt, in Deel I blz. 143 en 144 en nog uitvoeriger in Deel II
blz. 100, van Roelants' Verzameling zijner geschriften; welk laatste stuk een schoon specimen
is van zijn geestdriftvollen stijl.
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departementen, beschouwde zich tot den M.v.O. in eene geheel andere verhouding,
niet alleen krachtens zijne waardigheid als Opperbevelhebber van het leger, maar
ook omdat Z.M. voor zich zelve de overtuiging had, speciale kennis van militaire
zaken en personen te bezitten. - Ik geloof dat Knoop als Minister van Oorlog weinig
nuttigs zou hebben kunnen uitrichten en dus wijs deed met te bedanken.
‘Daarbij was hij,’ zooals gen. Booms verder van hem zegt, ‘geen hoveling en in
zijn eenvoudigen burgerlijken zin wars van de officieele wereld. Hij was meer een
man van bespiegeling dan van de daad en hij was afkeerig van den persoonlijken
strijd, die hem bij Koning en parlement wachtte, wanneer hij doortastende
hervormingen had willen invoeren’.
Hij zou, naar ik overtuigd ben, niet de koele wilskracht van een Thorbecke hebben
gehad, om tegen een dagelijks betoonde onwelwillendheid van het Hoofd van den
Staat op te zeilen, zelfs al had hij de gave bezeten om geheel en al meester te worden
van de stemming in de 2e Kamer. Ook dit laatste ontbrak hem echter en toen hij
eenige jaren later, van Sept. 1869 tot Juli 1870, als afgevaardigde voor Alkmaar
zitting had in 's lands vergaderzaal, baarde zijn weinig praktisch en minder
doeltreffend optreden aldaar, wel eenige teleurstelling bij zijne vrienden en
bewonderaars in en buiten het leger en leed zijn prestige als legerhervormer hierdoor
veel.
Die parlementaire loopbaan werd al zeer spoedig afgebroken door de mobilisatie
van ons leger in Juli 1870, toen K. weder als luit. generaal in actieven dienst hersteld
en met het commando eener Divisie te Arnhem belast werd.
Dit was echter van korten duur, want in 1871 werd
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hij op nonactiviteit gesteld en den 7en Mei 1872 gepensionneerd ‘onder dankbetuiging
voor de vele en hoogst gewichtige diensten gedurende zijne lange militaire loopbaan
aan het leger en den lande bewezen’. Deze soms met eenige woorden gewijzigde
beleefdheidsformule, waarmede steeds aan generaals en hooge ambtenaren bij hunne
pensionneering het vaarwel wordt gezegd, werd ook natuurlijk op den verdienstelijken
Knoop toegepast.
Overigens bezat hij bij het einde zijner militaire carrière behalve het ridderkruis
van den Nederl. Leeuw hem in 1845 door Willem II geschonken, slechts het Metalen
Kruis en het onderscheidingsteeken voor langdurigen dienst als officier, welke beiden
hem niet konden onthouden worden, maar Eikenkronen, Gouden Leeuwen,
Adjudantsnestels of andere bewijzen van Koninklijke gunst, destijds soms zoo kwistig
door Willem III aan andere hooggeplaatste officieren verleend, mochten nimmer aan
Knoop ten deel vallen. Wel had hij, als militaire Bevelhebber te Maastricht, in 1864
van den Koning der Belgen het commandeurskruis der Leopoldsorde en in 1865 van
den Koning van Pruisen dat van de Kroonorde met de Ster ontvangen, maar hij
hechtte aan die beide decoratiën natuurlijk niet meer waarde dan dergelijke
internationale beleefdsgeschenken, de bon voisinage, verdienen.
Na zijne pensionneering bleef de generaal Knoop te 's-Gravenhage het huis in de
Nieuwe Schoolstraat 3 bewonen, dat hij in 1869 bij zijne optreding als lid van de 2e
Kamer betrokken had, met zijne beide zusters (Jufvr. Mietje en Jufvr. Leentje), die
hem steeds overal gevolgd waren; zijne moeder was in 1857 te Haarlem overleden
en gehuwd is hij nooit geweest.
Tusschen 1871 en 1874 moest hij kort na elkander
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zijn eenigen broeder den kolonel der Artillerie en zijn beide geliefde zusters door
den dood verliezen, doch hij bleef uit piëteit voor hare nagedachtenis, dit huis geheel
onveranderd tot aan zijn dood bewonen, alhoewel het voor zijne behoeften en voor
zijne middelen eigenlijk te groot was; maar hij leefde er stil en tevreden op zijne
eenvoudige en sobere wijze, zonder ooit gezelschappen te zien of in de wereld uit te
gaan.
Had Knoop gedurende al de jaren van zijn actieve militaire leven steeds tijd weten
te vinden om de schatten zijner krijgshistorische studiën te verzamelen en publiek
te maken, thans - nu hij zijn otium cum dignitate verkregen had en zijn familiekring
vernietigd was - bleef dagelijksche arbeid zijn éénig genot en de vruchten daarvan
zijn nog aanmerkelijk geweest.
Onder de belangrijkste daarvan mogen wel gerekend worden de historische studiën,
voor het meerendeel over de oorlogen en het staatkundig antagonisme tusschen
Willem III en Lodewijk XIV, door hem in de Kon. Acad. v. Wetensch. medegedeeld
en opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen dier Academie, tusschen 1873 en
1881.
Bijzonder merkwaardig is vooral zijn stuk in die Verslagen van 1876/77, getiteld:
‘ Willem III en de slag bij St. Denis 1678’, waarin hij om der waarheid hulde te doen,
à son corps défendant, meende te moeten constateeren, dat Willem III, dien hij zoo
hoog vereerde, dien bloedigen veldslag had geleverd, alhoewel hij, wel niet officieel
maar toch officieus, wist dat de vrede te Nijmegen reeds een paar dagen te voren
gesloten was.
Prof. R. Fruin, zijn medelid in de Academie, ook een groot bewonderaar van
Willem III, kwam hiertegen het volgende jaar in verzet, waarop een antwoord van
Knoop
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en een wederantwoord van Fruin volgde. Deze polemiek, van beide zijden blijkbaar
na raadpleging van bronnen uit het Rijksarchief gevoerd, en waarbij laatstgenoemde
zich ten slotte op loyale wijze met Knoop's zienswijze vereenigde, alhoewel daarvoor
geene volstrekte zekerheid was verkregen, is in 1881 afzonderlijk uitgegeven (zie
de lijst hierachter). De lectuur daarvan is een waar genot voor alle beoefenaars van
geschiedenis; het is een duel à armes courtoises, een waar model van kritiek en
antikritiek, in gekuischte taal en zonder eenige hevigheid gevoerd tusschen twee
hoogstaande historiekenners, wier eenige streven was: de waarheid te ontdekken.
Eene gewichtige taak, welke de generaal Knoop mede onmiddellijk na zijne
pensionneering in 1872 op zich had genomen, was het voorzitterschap der Vereeniging
ter beoefening van de krijgswetenschap te 's-Gravenhage, van welke vereeniging hij
lid was sedert hare oprichting in 1865 en bestuurslid sedert 1869. Gedurende tien
jaren heeft hij dien werkkring van president met zijne gewone toewijding op
uitmuntende wijze vervuld en éénmaal zelfs eene belangrijke voordracht geheel
impromptu gehouden, bij onverwachte ontstentenis van den lezer die oorspronkelijk
voor de vergadering bestemd was. Toen hij in 1882 wegens zijn vergevorderden
leeftijd meende te moeten aftreden, werd hem als blijk van hulde en erkentelijkheid,
het Eerelidmaatschap der Vereeniging aangeboden, waarvoor hij zeer gevoelig was.
Nog in eene andere vereeniging tot behartiging der practische belangen van het
leger, wist Knoop zich verdienstelijk te maken, namelijk als bestuurslid van den
Antidienstvervangings-Bond, welker beginselen hij, in strijd met zijne vroegere
opvatting dienaangaande, in
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de latere jaren zijner militaire carrière van ganscher harte was gaan aankleven.
Wanneer men de hierachter volgende lange lijst van Knoop's werken nagaat, dan
ziet men dat hij zijne geschiedkundige studiën heeft uitgestrekt over al de ook maar
eenigszins belangrijke krijgsgebeurtenissen, waaraan sedert drie eeuwen
Nederlandsche troepen een werkzaam deel namen. De oorlogen en belegeringen
onder Prins Maurits en Frederik Hendrik, de langdurige worstelstrijd tusschen Willem
III en Lodewijk XIV, de Spaansche Successie-oorlog, de veldtocht van 1799 in N.
Holland, de oorlog van 1815, de tiendaagsche veldtocht in 1831, de Citadel van
Antwerpen in 1832 en eenige van de latere expeditiën in onze O.I. bezittingen - dit
alles en nog veel meer, zien wij op die lijst in bonte verscheidenheid, als
voortbrengselen zijner ongelooflijke werkkracht voor onze oogen getooverd.
Over twee dier tijdvakken heeft hij, zooals men zien kan, herhaaldelijk en met
bijzondere voorliefde het publiek voorgelicht; in de eerste plaats over den veldtocht
van 1815 met Quatre-Bras en Waterloo, waarmede hij in 1846 zijne schoone carrière
als militair geschiedschrijver begon en waarover hij in 1850, 1858, 1864, 1867 en
1870 op nieuw kritische beschouwingen en toelichtingen gaf, naar aanleiding van
de werken die over dien veldtocht in die jaren door Löben Sels, Charras, Thiers,
Pertz en Chesney geschreven werden.
In de tweede plaats heeft hij zeer veel arbeid besteed aan alles wat betrekking heeft
op de oorlogen tusschen onze Republiek en den Roi-Soleil.
Het eerste stuk dat hij daarover schreef in de Gids van 1851 en dat algemeene
belangstelling inboezemde,
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was een kritisch overzicht van het in 1850 verschenen werk van de H.H.J.W.v.
Sypesteyn en de Bordes ‘ Over de verdediging van Nederland in 1672-1673’; welke
beoordeeling in 1854 door den toenmaligen 1en luit. P.G. Booms in het Fransch
vertaald werd, ten einde den schrijver en zijn werk ook in het buitenland meer bekend
te maken. Dit stuk werd zeer gunstig besproken in verschillende Fransche tijdschriften,
waar men zulks om den aard van het onderwerp minder had durven verwachten,
maar in Engeland was dit anders.
In het Engelsche Athenaeum van 17 Febr. 1855 kwam althans naar aanleiding
daarvan een stuk voor, waarin den Hollanders verweten wordt: eene verregaande
ijdelheid waar het hunne geschiedenis betreft en eene gewoonte, om de daden hunner
voorouders hoog op te vijzelen, en waarin eenige zeer bitse woorden worden gezegd
over den majoor Knoop ‘who acquired his first reputation by an angry and dashing
attack on Capt. Siborne’. Hier kwam dus de aap uit de mouw: de gevoelige kastijding
in 1846 door Knoop aan Siborne toegediend had doel getroffen; men had er wel is
waar niet op geantwoord, maar men had het niet vergeven en ook niet vergeten; nu
was er eene aanleiding om eenige onaangenaamheden te zeggen over Knoop en de
Hollanders in het algemeen en men maakte gretig van die gelegenheid gebruik.
In mijne verontwaardiging schreef ik in den Alg. Konsten Letterbode van 10 Maart
1855, in repliek op die Engelsche hatelijkheden, een artikel waarin ik o.m.
opmerkzaam maakte, dat die nationaliteitstrots bij de Engelschen zeker in nog grootere
mate dan bij ons bestaat (de splinter en de balk!). Ik zond van dit stuk eene Engelsche
vertaling aan het Athenaeum, maar de re-
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dactie liet zulks weder onbeantwoord; eene houding van dit overigens hoogstaand
tijdschrift die te meer afkeuring verdient, daar het hier een eerlijk en waarheidlievend
schrijver gold. Knoop toch verzekerde zelve op blz. 1 van zijn geincrimineerd stuk
1
‘dat het zijn streven was geweest, om alles wat tot die tijden betrekking heeft zooveel
mogelijk te onderzoeken en in een helder en waar daglicht te stellen’; hij voegt
daarbij: ‘een prijzen op goed geloof, een onbepaald en blindelings bewonderen is
een verstandig volk onwaardig en kan niets dan onheil stichten’, en Knoop heeft zich
steeds in al zijn geschriften strikt aan die schoone stelregels gehouden.
Er zijn weinig Nederlandsche geschiedkundigen, die de oorlogen van Willem III
zoo grondig bestudeerd en er zoo dikwijls over geschreven hebben als hij en toch
had hij bij zijn leven nog niet alles medegedeeld wat hij over zijn idealen staatsman
en legerhoofd, den Koning-Stadhouder te zeggen had. In zijne nalatenschap is nog
een volumineus handschrift over dit onderwerp gevonden, gereed voor den druk, dat
weldra door de zorg van den kolonel Seijffardt en met welwillende medewerking
van den uitgever H.A.M. Roelants te Schiedam in het licht zal verschijnen en waarvan
de opbrengst zal komen ten behoeve van het fonds voor weduwen en weezen van
onderofficieren en mindere militairen.
Dikke boekwerken schreef Knoop anders niet, want met zijne bijna overdreven
nederigheid wilde hij van zijne lezers eene zoo langdurige aandacht niet vergen. Hij
hield zich ook liefst niet bezig met het minitieus opsporen van kleine bijzonderheden
betreffende de door hem behandelde historische personen of feiten en noemde

1

Zie Gids 1851 Deel II.
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het nasnuffelen van die kleinigheden ‘een klip die de geschiedschrijver moet
vermijden, ten einde bij zijn verhaal niet te vervallen in het kleine en onbeduidende’
1
. Het zij mij vergund op te merken, dat Knoop wellicht wel wat te veel toegaf aan
deze in het algemeen anders zoo juiste opvatting; men kan ook een juist denkbeeld
in de toepassing overdrijven en ik geloof, dat wat meer raadpleging van de archieven
en gebruikmaking van de authentieke bijzonderheden die alleen daarin te vinden
zijn, aan zijne historische schetsen ongetwijfeld zouden zijn ten goede gekomen. Zij
zouden daardoor voor lateren tijd eene grootere geschiedkundige waarde hebben
verkregen, in den geest der werken van Bakhuizen, Fruin, de Jonge, Jorissen en
andere geschiedvorschers, die de bronnenstudie meer op den voorgrond gesteld
hebben.
Knoop's werken hebben echter eene andere en niet gering te achten verdienste;
hij schreef zijne krijgshistorische overzichten meest als aankondiging en naar
aanleiding van het een of ander pas verschenen werk, en had dan het talent, om in
breede opvatting, met terzijdelating van veel overbodige details en data, in
kernachtige, voor een ieder duidelijke en vloeiende taal, een afgerond beeld der
werkelijkheid te geven van het behandelde onderwerp. Hij deed dit op de wijze
waarop in de Revue des deux Mondes en sommige andere Fransche en Engelsche
tijdschriften, zoo menig ernstig stuk zoo genietbaar aan het publiek wordt voorgezet,
zoo geheel verschillend van de methodieke en droge manier der Duitschers. In die
overzichten vindt men tal van menschkundige en humoristische opmerkingen en
uitvallen, vol leven en gloed, getuigende niet alleen van

1

Zie zijne ‘Causerie over Geschiedenis’ Tijdspiegel 1887, II.
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des schrijvers groote belezenheid, stalen geheugen en bijzondere scherpzinnigheid,
maar ook van zijne vurige vaderlandsliefde, van zijn afkeer voor onrecht en
verdrukking, van zijn bewondering van al wat edel en goed was. Zijne geschriften
waren boeiend om te lezen; zij hebben veel meer lezers gevonden en dus meer
algemeen nut gesticht, dan vele der oorspronkelijke boeken naar aanleiding waarvan
zij geschreven waren.
In zijne kritiek over de door hem besproken werken of regeerings-maatregelen
was Knoop nimmer afbrekend of bits, maar steeds, ook bij ongunstige beoordeeling,
opbouwend en hoffelijk, met eerbiediging der opinie van andersdenkenden; de persoon
van den gekritiseerde bleef altijd ongemoeid en slechts de zaak werd door hem
behandeld. Hij was daarbij zeer onpartijdig en ontzag wanneer het noodig was de
opinie zijner beste vrienden niet, zooals blijkt uit den pennestrijd dien hij soms
gevoerd heeft tegen Stieltjes en de Roo, en uit de positief afkeurende recensiën van
sommige hunner geschriften.
Voor het algemeen lezend publiek in Nederland waren het vooral de Gids en later
de Tijdspiegel, voor de meer uitsluitend militaire lezers de Nieuwe Militaire Spectator,
het Vaandel en later ook enkele malen de Militaire Gids en de (oude) Militaire
Spectator, die zijne bijdragen ontvingen. Ook voor de jongeren echter en voor de
minder wetenschappelijk ontwikkelden, verspreidde hij gaarne de lichtvonken van
zijn geest, in verschillende jaarboekjes, dagbladen en voordrachten, zooals voor een
deel kan blijken uit de hieronder volgende opgave zijner werken. Daarin zijn evenwel
de dagbladartikelen niet speciaal vermeld, ofschoon ik grond heb om te gelooven,
dat hij ook nu en dan in die richting werkzaam is geweest.
Een der nuttigste gevolgen van Knoop's vruchtbaar
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talent was, dat hij eerst door zijn 10 jarig doceeren aan de K.M.A. en later door het
bezielend voorbeeld als auteur gegeven, zoovele jongere officieren tot den arbeid
heeft aangespoord. Beklaagde hij er zich in 1850 nog over (in zijn stuk over
Quatre-Bras en Waterloo), dat er bij ons ten gevolge van onverschilligheid zoo weinig
goed geschreven Hollandsche werken over Nederlandsche krijgsgeschiedenis
bestonden - reeds in de aanteekeningen van een der herdrukken, weinige jaren later,
kon hij op een vijftal Nederlandsche officieren wijzen die zijn voorbeeld volgden en
in lateren tijd is dit getal aanmerkelijk toegenomen.
Steeds was hij willig en bereid, om anderen in hunnen literarischen arbeid te
steunen en hij zag er niet tegen op, in weerwil zijner dienstbezigheden en drukken
arbeid voor de pers, nog een zeer uitgebreide correspondentie met jongere officieren
als Booms, Mulder, Kempees, de Roo van Alderwerelt en anderen te onderhouden,
vooral vóórdat hij in 1869 te 's-Gravenhage kwam wonen. Ook ik had de eer
eenigermate tot die correspondenten te behooren en ik heb nu nog een achttal brieven
bewaard, van degenen die ik op verschillende tijden van hem mocht ontvangen. In
elk van die brieven komen oorspronkelijke gedachten of juiste opmerkingen voor,
over de gebeurtenissen van den dag en telkens wordt men bij de lectuur getroffen,
door zijne philosophische en echt liberale beoordeelingen over personen en zaken,
zijn groote nederigheid en zijn deugd, om - zich zelven hooge eischen stellende toch altijd toegevend te zijn voor anderen. Twee dier brieven ontving ik in West-Indië
en in Oost-Indië en zij zijn vol van schrandere vragen naar de toestanden aldaar,
waaruit blijkt hoezeer Knoop geen gelegenheid liet voorbijgaan, om
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ook op koloniaal gebied zijn kennis te vermeerderen.
Gedurende de laatste jaren van Knoop's leven nam natuurlijk zijn werkkracht
langzamerhand af, maar ik wil toch nog de aandacht vestigen op een artikel van hem
uit die latere periode, in den Tijdspiegel van 1887 Deel II. Ik bedoel zijn ‘ Causerie
over de Geschiedenis’, een wel wat lang uitgesponnen en hier en daar ook wel voor
tegenspraak vatbaar, maar toch zeer belangrijk stuk, naar aanleiding van een nieuw
verschenen ‘Tijdschrift voor Geschiedenis van A.M. Kollewijn’. In dit artikel geeft
de oude en ervaren historicus eene reeks van origineele en soms zeer merkwaardige
beschouwingen over de geschiedenis als wetenschap en de eigenaardigheden en
vereischten van geschiedschrijvers, - wel waard om door alle beoefenaren der historie
en docenten in dat vak gelezen en overwogen te worden.
Zijn laatste en nog zeer uitgebreide stuk, in den Tijdspiegel van 1890 en 1891,
over Daendels (zie hierachter), alhoewel nog hier en daar de meesterhand verradende
en belangrijk voor wat den veldtocht van 1799 in N.-Holland betreft, droeg toch
reeds vrij duidelijk het kenmerk van zijn verzwakten geest. Kort daarna werd hij
herhaaldelijk door kleine beroerten getroffen en werd hij nog alleen nu en dan door
enkele oude vrienden bezocht, die met deernis in die eenzame en kille woning het
langzaam uitgaand licht aanschouwden van zijn eenmaal zoo wakkeren en
scherpzinnigen geest. - Den 18en Januari dezes jaars mocht ik hem voor het laatst de
hand drukken en den 24en d.a.v. ontsliep hij kalm en zacht, bijna onbewust en zonder
smartelijk lijden, in den ouderdom van bijna 83 jaar.
Zijne stem heeft nu voor goed gezwegen, na gedurende
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bijna eene halve eeuw met zooveel belangstelling en sympathie door geheel Nederland
te zijn aangehoord. Het hoofddoel zijns levens is geweest, uit de krijgsgeschiedenis
van ons land lessen te putten tot leering van zijn landgenooten en den militairen stand
bij ons meer bekend en daardoor ook meer geëerd te maken bij de burgerij. Hij heeft
dat doel volkomen bereikt, en alle die het voorrecht hebben gehad hem van nabij te
kennen, zullen hem evenals ik met eerbied en erkentelijkheid herdenken. Terecht
zegt de heer Snijders in den Militairen Spect. 1894 no 2, aan het slot zijner hierboven
vermelde necrologie van Knoop. ‘Hij heeft dus niet voor niet geleefd! Zijn werken
liggen daar als een onvergankelijk gedenkteeken, dat - zoolang eene Nederlandsche
taal zal bestaan - zijne jongeren zal opwekken, om hem na te streven op het pad der
krijgsmansdeugd en vaderlandsliefde’.
Ik wil er aan toevoegen, onze Maatschappij verliest in hem een begaafd, edel en
werkzaam lid, wiens naam steeds met eere zal genoemd worden.
's-G r a v e n h a g e , Juni 1894.
Generaal-Maj. P.M. NETSCHER.
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Geschriften van W.J. Knoop.
Gerangschikt naar tijdsorde hunner verschijning.
1846

‘Beschouwingen over Siborne's
=Geschiedenis van den oorlog van 1815’
en wederlegging van de in dat werk
voorkomende beschuldigingen tegen het
Nederlandsche leger. Breda 1846; 2e dr.
1847. - Later opgenomen in deel I der
verzameling van Knoop's Krijgs- en
geschiedkundige geschriften; uitgegeven
door H.A.M. Roelants te Schiedam, in 8
deelen 1861-1867 1.

1847

Alison's Geschiedenis van het Spaansche
schiereiland 1807-1814. Kritisch
overzicht eener vertaling van Alison's
History of Europe voor zooverre dat werk
de oorlogen in Spanje behandelt;
voornamelijk merkwaardig om Knoop's
duidelijk gemotiveerd oordeel over
Wellington als Veldheer. - Gids 1847 en
R.V. I.

1847

‘Kort begrip der Tactiek’. Leercursus
voor de cadetten der Kon. Mil. Akademie.
Breda 1847; 2e druk 1848; nogmaals
herdrukt onder den titel: ‘Kort begrip der
Krijgskunst’ Eerste stuk ‘Tactiek’ 1853
en Tweede stuk ‘Strategie’ 1854.

1848

‘Krijgskundige bespiegelingen’. Over de
Infanterie hier te lande en het
wenschelijke eener versterking van ons
Indische leger. - Nieuwe Spectator 2 en
R.V. VII.

1848

‘De tegenwoordige toestand onzer
verdedigingsmiddelen en strijdkrachten’.
Uitvoerig stuk waarin o.a. met kracht
wordt gestreden voor de afschaffing van

1

2

Bij de vermelding dezer bij Roelants uitgegeven Verzameling van Knoop's geschriften tot
1867, zal ik in deze lijst mij verder alleen van de letters R.V. bedienen, met een romeinsch
cijfer ter aanduiding van het deel.
Dit stuk in den Nieuwe (later Nieuwe Militaire) Spectator, verscheen zonder naam des
schrijvers, evenals later nagenoeg al de andere hieronder opgenoemde artikelen uit dat
tijdschrift, waarvan toch sommige jaargangen voor een groot deel gevuld werden met Knoop's
werk. Ik heb evenwel in deze bibliographie alléén die stukken opgenomen, waarvan ik met
zekerheid weet dat hij de schrijver is.
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1848

‘Over den militairen eed’. Een ernstig
pleidooi tegen den toenmaligen wensch
van sommige der jonge officieren, om
voortaan den Krijgseed op de Grondwet
te doen afleggen. - Gids 1848 II en R.V.
I.

1849

Beoord. van J. van den Bosch ‘Over de
mil. administratie’. - Gids 1849 I.

1849

‘Bijdrage tot de kennis van ons
krijgswezen te lande’ beschouwd in
verband met het verdedigingsstelsel. Gids 1849 I en R.V. I.

1849

‘Aan de lezers van den Nieuwen
Spectator’. Een met waardigheid gesteld
programma zijner beginselen, bij de
aanvaarding der redactie van dit militaire
tijdschrift. - N.M. Sp. 1849 en R.V. VII.

1849

‘Bijdrage tot de kennis der Indische
krijgszaken’. - Gids 1849 II en R.V. I.

1850

Beoord. van J.v. Swieten's Verdediging
van Oost-Indië. - Gids 1850 I.

1850

‘De tweede Balische expeditie’. Kritische
beschouwing van deze mislukte expeditie
van 1848, naar aanleiding van het
daarover door den lt.kol. J. van Swieten
geschreven werk. - Gids 1850 I en R.V.
I en VII.

1850

‘Iets over onze landsverdediging’. Naar
aanleiding van ‘Is Nederland nog te
verdedigen? door een Oud-Soldaat’. Gids 1850 I en R.V. I en VII.

1850

‘1 8 1 5 ’. Uitvoerig kritisch overzicht naar
aanleiding van een pas verschenen ‘Précis
de la Campagne de 1815’ van den maj.
von Löben Sels. - Gids 1850 II en N.M.
Sp. 1851. - Later afzonderlijk uitgegeven
onder den titel van ‘Quatre Bras en
Waterloo’ 's Hertogenbosch 1855; 2e
druk 1865; 3e druk benevens eene
volksuitgave en eene feestuitgave, in
1890 bij Roelants te Schiedam, met tal
van belangrijke aanteekeningen; zie ook
R.V. II.
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‘Iets over den veldtocht van 1845-1846
der Engelschen tegen de Seiks’. Naar
aanleiding van het werk van P.A. de Boer
over dat onderwerp. - N.M. Sp. 1850 en
R.V. VII.

1850

‘Het Comité van Defensie’.
Beschouwingen over dit destijds
opgericht Comité; waarin de schrijver o.a.
afkeurt, dat deszelfs werkzaamheden niet
publiek gemaakt werden. - R.V. VII.

1850

Beoord. van J.W.v. Sypesteyn's
‘Geschiedenis van het eerst opgerichte
regiment Hollandsche huzaren’. - N.M.
Sp. 1850 en R.V. VII.

1851

‘De verdediging van Nederland in 1672
en 1673’. Kritisch overzicht van het werk
onder denzelfden titel, van Jhr. J.W.v.
Sypesteyn en I.P. de Bordes. - Gids 1851
II, R.V. II en afzond. uitg. te 's
Hertogenbosch 1851.

1851

‘Over de stedengevechten’. Uitvoerige
beoord. van een door G. Kuijper Hz. naar
het Duitsch gevolgd werkje, over den
Barricadenoorlog. - R.V. VII.

1851

Aankond. van een nieuw mil. tijdschrift
‘Het Vaandel’. - Gids 1851 II.
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1851

‘De eerste scheepsstrijden der
Nederlanders tegen Spanje’. - Jaarb. der
Kon. Mil. Academie. 1852 en R.V. I.

1852

‘De Koninkl. Mil. Academie’. Aankond.
v.d. 2en Jaarg. v.h. Jaarb. of
Cadetten-Almanak. - Gids 1852 I en R.V.
II.

1852

‘Het verdedigingsstelsel van ons land’. R.V. VII.

1852

‘Iets over het vestingstelsel van ons land’.
Beoord. en bestrijding eener brochure die
het behoud van een tal van nuttelooze
vestingen aanbeval. - Gids 1852 II en
R.V. II.

1852

‘Levensbericht van den kolonel I.C. van
Rijneveld’ oprichter van het tijdschrift de
(oude) Mil. Spectator. - Maatsch. Nederl.
Letterk. Leiden 1852.

1853

‘Over het tegenwoordige krijgswezen van
Frankrijk en over de verdediging van
België’. Beschouwingen naar aanleiding
van het werk van P.G. Booms ‘Over het
Fransche leger en den veldtocht in
Klein-Kabylie’ en van ‘Système raisonné
de guerre défensive par le Lt. Col. A.M.
Eenens’. - Gids 1853 I en R.V. III.

1853

‘Bijdrage tot de Nederl.
krijgsgeschiedenis’. Naar aanleiding van
de Geschied. v.h. reg. Rijd. Artill. door
Jhr. J.W.v. Sypesteyn en de Oorlog op
Java 1825-1830 door A.W.P. Weitzel. Gids 1853 I, N.M. Sp. 1853 en R.V. III.

1853

‘Het Kon. Instituut v.d. Marine in
Nederland’. - Gids 1853 I.

1853

Beoord. der ‘Levensbeschrijving van
Graaf Du Monceau, Oud-Maarschalk
van Holland’ door Jhr. J.W. van
Sijpesteyn. - Gids 1853 I en R.V. III.

1853

‘Krijgskundige beschouwingen over den
veldtocht van 1799 in N.-Holland’. Zeven
belangrijke artikels. - N.M. Sp. 1853 en
1854.
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‘Iets over de Vaderlandsche
geschiedenis’. Uitvoerig gemotiveerde
en over het algemeen ongunstige
beoordeeling van eene handleiding tot dat
onderwerp, geschreven door I.K.H. de
Roo van Alderwerelt. - R.V. VII. - Voorts
nog een kort stuk over dat boek, Gids
1857 II en R.V. IV.

1854

‘Séneffe 1674’. Krijgskundige
beschouwingen over den oorlog van
1672-1678 in de Nederlanden. - Gids
1854 II en R.V. III. - Vroeger reeds een
tiental artikelen over hetzelfde onderwerp
in den N.M. Sp. 1848 tot 1851.

1854

Beoord. van Klijnsma's Geschiedk.
herinneringen aangaande de voormalige
vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl.
- Gids 1854 I en R.V. III.

1854

‘Eenige der oorlogsdaden van Prins
Frederik Hendrik 1625-1632’. - Acht
artikelen in den N.M. Sp. 1854, 1855 en
1856.

1854

‘Verzuimd Braziel’. Beoordeelend
overzicht van ‘Les Hollandais au Brésil’
door P.M. Netscher. - N.M. Sp. 1854 en
1855 (vijf artikelen).

1855

‘Juw Juwinga (1396)’. Boeiend verhaal
van diens verrichtingen in den oorlog
tusschen Friesland en Holland. - Jaarb.
K.M.A. 1855 en R.V. I.
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1855

‘Twee belegeringen’. 's Hertogenbosch
1629 en Maastricht 1632, door Prins
Frederik Hendrik. - Gids 1855 II en R.V.
III.

1855

‘De belegering van het kasteel van
Burgos in 1812’. - Vaandel 1855.

1856

‘Eekeren (1703)’. Korte studie, waarin
op krachtige wijze de militaire roem der
Hollandsche troepen in dat ongelukkige
gevecht verdedigd wordt, tegenover de
valsche voorstellingen van Marlborough.
- Jaarb. K.M.A. 1856 en R.V. I.

1857

‘De verdediging van Nederland in 1629’.
Uitvoerige studie naar aanleiding van het
kort te voren, onder denzelfden titel,
verschenen belangrijke werk van I.P. de
Bordes. - Gids 1857 I en R.V. IV; zie ook
N.M. Sp. 1858.

1857

Beoord. van ‘De krijgsstand enz.’ door
P.J. Brünings. - Gids 1857 I.

1857

‘1 8 3 1 ’. Duidelijk en vloeiend verhaal
van den Tiendaagschen veldtocht. - Gids
1857 II en R.V. IV; zie ook N.M. Sp.
1857.

1857

Beschouwingen naar aanleiding eener
vertaling van Rüstow's werk Over den
Oorlog in zijn aard, middelen en doel. Gids 1857 II en R.V. IV.

1858

‘Voltaire over 1672’. Onderhoudend stuk
waarin aangetoond wordt, hoe deze
geestige vleier van Lodewijk XIV toch
hulde heeft gebracht aan de houding van
Nederland in dat gedenkwaardige jaar. Jaarb. K.M.A. 1858 en R.V. I.

1858

‘Charras over 1815’. Beoord. van
Charras ‘Histoire de la campagne de
1815. Brux. 1857’. - Gids 1858 I, R.V.
III en N.M. Sp. 1859.

1858

‘Over het bevorderingsstelsel en de dienst
der Infanterie in vestingen’ - Gids 1858
II en R.V. III.
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‘Bijdrage tot de kennis der Belgische
omwenteling van 1830’. - Vijf stukken in
de N.M. Sp. 1858 en 1859.

1859

‘Een woord over ons krijgswezen’. Naar
aanleiding van H. Hardenberg's werk over
de samenstelling en verpleging onzer
legers van 1713 tot heden. - Gids 1859 I
en R.V. III.

1859

‘Het 7e Regiment Infanterie’. Uitvoerige
en gunstige bespreking eener in 1857,
door I.K.H. de Roo van Alderwerelt
geschreven geschiedenis van dat
Regiment; voornamelijk deszelfs
verrichtingen in België in 1830 en op de
citadel van Antwerpen in 1832. - Gids
1859 II en R.V. IV; reeds vroeger eenige
artikels over hetzelfde onderwerp, N.M.
Sp. 1858.

1859

Beoord. eener brochure ‘Neêrlands
Weerbaarheid’, door den Gen. Baron van
Coehoorn. - Gids 1859 II en R.V. IV.

1859

‘Limburg’. Over de verkeerde en
tweeslachtige verhouding van dit
Hertogdom tot ons land en het nadeel van
Maastricht en Venlo als vestingen. - N.M.
Sp. 1859 en R.V. VII.

1859

‘Nog iets over de Vaderlandsche
geschiedenis’. Gunstige beoordeeling van
eene handleiding tot dit onderwerp,
geschreven in 1858 door Lodewijk
Mulder. - N.M. Sp. 1859.
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1859

‘De latere held van Oostenrijk’.
Bespreking van eene door G. Kuijper Hz.
uit het Duitsch vertaalde belangrijke
levensschets van den Oostenrijkschen
Veldmaarschalk Graaf Radetzky. - N.M.
Sp. 1859 en R.V. VII.

1859

‘Antwerpen’. Over het nut der fortificatie
van die stad. - R.V. VIII.

1860

‘Een woord over de oude
krijgsgeschiedenis’. Bespiegelingen naar
aanleiding van een boek over dat
onderwerp door J.C.C. den Beer
Poortugael. - N.M. Sp. 1860 en R.V. VII.

1860

Beschouwingen over onze Indische
krijgsgeschiedenis’. Naar aanleiding van
Gerlach's ‘Fastes militaires des Indes
Orientales Néerlandaises’. - Gids 1860 II
en R.V. IV.

1860

‘Hodson in Britsch Indië’. Beoord. van
een door A.C. Lorentz uit het Engelsch
vertaald boek ‘Het 12-jarig soldatenleven
van maj. Hodson enz.’. - Gids 1860 II en
R.V. IV; zie ook N.M. Sp. 1861 een
geheel ander en uitvoeriger stuk over
hetzelfde onderwerp.

1860

‘Sicco van Goslinga’. Belangrijke
krijgshistorische studie naar aanleiding
van de Mémoires van Goslinga, loopende
van 1706 tot 1711, bewerkt door U.A.
Evertsz en G.H.M. Delprat en uitgegeven
door Friesch Genootsch. v. Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde; handelt over
dezen Frieschen edelman, onzen
beroemden gedeputeerde te velde
gedurende den Spaanschen
successie-oorlog. - N.M. Sp. 1860 en
R.V. VIII.

1860

Uitvoerige bestrijding van een in 1859
verschenen en veel opzien barend
vlugschrift getiteld ‘Nederland en het
leger, wat het is en wat het zijn kan; door
l'Homme gris (generaal Nepveu)’ - N.M.
Sp. 1861 en R.V. VIII.
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1860

‘De veldtocht van 1814 in Frankrijk’. Jaarb. K.M.A. 1860; zie ook N.M. Sp.
1869 en 1870, eene reeks artikelen over
hetzelfde onderwerp.

1861

‘Coehoorn’. Beschouwingen over dezen
onovertroffen Nederl. militairen
ingenieur, naar aanleiding van twee pas
verschenen biographieën. - Gids 1861 I
en R.V. IV.

1861

Beoord. eener brochure ‘Ons
Militiestelsel’ door P.M. Netscher. - Gids
1861 I.

1861

‘Austerlitz 2 Dec. 1805’. - Jaarb. K.M.A.
1861.

1861

‘Het Indische krijgswezen’. Over de al
dan niet mogelijkheid eener vereeniging
van het leger in Nederland met dat in
Indie, naar aanleiding der brochures van
Baron de Salis en van Alexander (A.
Pompe?). - Gids 1861 I en R.V. IV; zie
ook Gids 1862 I.

1862

‘De veldslag bij Bergen in N.-Holland
1799’. - Jaarb. K.M.A. 1862.

1862

Beoord. van ‘Het Vaandel’, vernieuwd
tijdschrift. - Gids 1862 I.

1862

‘Maastricht in 1748’. Kritische studie
over Franquinet's ‘Histoire du siége de
Maestricht, etc.’ - Gids 1862 II en R.V.
IV.

1863

Beoord. van Dunant's ‘Solferino’ (Roode
Kruis). - Gids 1863 III
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1863

‘Eenig gekeuvel over ons krijgswezen
tijdens Prins Maurits’. Korte
waardeerende bespreking van het pas
verschenen 1e deel van het ‘Journaal van
Anthonis Duyck (1591-1602), bewerkt
door Lod. Mulder. - N.M. Sp. 1863 en
R.V. VIII.
Na de verschijning van het 3e en laatste
deel van dit journaal gaf K. daarover eene
reeks van belangrijke artikelen in de
jaargangen 1868 en 1869 van het
Vaandel, onder den bescheiden titel: ‘Iets
over de veldtochten van Prins Maurits’,
zonder vermelding van zijn naam als
schrijver.

1863

‘Een woord over onze Schutterij’.
Bespreking eener brochure over dit
onderwerp, geschreven door I.K.H. de
Roo van Alderwerelt. - Gids 1863 III en
R.V. VIII.

1864

‘Het congres van Genève in October
1863’ (over het Roode Kruis);
afzonderlijke uitgave van Roelants te
Schiedam, 1864.

1864

‘Levensbericht van Ernst von Löben Sels’.
- Maatsch. Nederl. Letterk. Leiden 1864.

1864

‘Thiers over 1815’. Vergelijkende
beschouwing over het oordeel van Thiers,
een bewonderaar, tegenover dat van
Charras, een vijand van Napoleon I. Afzond. uitg. van Roelants te Schiedam,
1864; ook behandeld in den N.M. Sp.
1864 en 1865.

1865

‘Racine als krijgskundig schrijver’.
Vermakelijke mededeelingen betreffende
dezen dichter, die als Koninklijk
geschiedschrijver, in het gevolg van
Lodewijk XIV, eenige veldtochten in de
Zuidelijke Nederlanden bijwoonde. - R.V.
VIII.

1865

‘Een Engelsch avonturier uit den
80-jarigen oorlog’. Belangrijk stuk naar
aanleiding van de Memoriën van dien
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avonturier (Roger Williams), door Bodel
Nyenhuis in de werken van het Historisch
genootsch. te Utrecht, in 1864
medegedeeld. - N.M. Sp. 1865 en R.V.
VIII.
1865

‘1705. .Een veldtocht uit den Spaanschen
successieoorlog’. - Gids 1865 III. Zie ook
een reeks belangrijke artikelen over dien
oorlog in den N.M. Sp. 1863-1866.

1866

‘Seelig op de citadel van Antwerpen
1830-1832’. - Uitvoerige beschrijving der
verdediging van die sterkte, samengesteld
uit de nagelaten journalen en papieren
van wijlen den Generaal Seelig, die vóór
en gedurende het beleg commandant der
artillerie in de citadel was. De deelen V
en VI van Roelants' Verzameling van
Knoop's geschriften zijn geheel gewijd
aan dit authentieke verhaal, dat niet
afzonderlijk is uitgegeven.

1866

‘Herinneringen aan December 1832’. Jaarb. K.M.A. 1866.

1866

‘De veldtocht van 1806 in Pruissen’. Het Vaandel 1866.

1866

Beoord. eener biographie van den
‘Generaal de Lamoricière’ door Mgr.
Dupanloup bisschop v. Orleans (een
clericaal partijschrift). - Gids 1866 III.

1867

‘Toelichtingen betreffende een gedeelte
van den veldslag bij Waterloo’. Eene
verdediging van het gedrag der Nederl.
troepen, tegen de
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onjuiste voorstellingen van den Duitschen
geschiedschrijver Pertz. - Versl. en
mededeel. der Kon. Ak. v. Wetensch. te
Amsterdam, 11e deel 1867.
1868

‘Een woord over onze Schutterij’.
Populair stukje in den Volksalm. 1868
der Maatsch. tot Nut v. 't Algemeen.

1868

‘Iets over den Deenschen oorlog van
1864’. Kritisch verslag, naar aanleiding
der werken van Rüstow en F. de Bas over
dien oorlog. - Gids 1868 III.

1868

Beoord. van ‘De Nederl. hulpcomités
onder het Roode Kruis’ door J.H.C.
Basting. - Gids 1868 III.

1869

‘Een woord over de plaatsvervanging’,
waarin die instelling afgekeurd wordt. Volksalm. 1869 der Maatsch. tot Nut v.
't Alg.

1869

‘De huzaren van Boreel’. Beoord. van
eene door den kol. Bar. v. Tuyll v.
Serooskerken geschreven
regimentsgeschiedenis. - Gids 1869 II.

1869

‘De slag van Nieuwpoort’. Boeiend
verhaal naar aanleiding van het Journaal
van Anthonis Duyck. - Gids 1869 IV.

1870

‘De Mênnekens van Daendels’. Populaire
mededeeling omtrent de samenstelling
van ons leger. - Volksalm. 1870. M.t. Nut
v. 't Alg.

1870

‘Een nieuwe bijdrage tot de
Waterloo-literatuur’. Gunstige beoord.
van een Engelsch werk over 1815, door
lt.kol. Chesney, leeraar aan de
Krijgsschool te Sandhurst. - Gids 1870 I.

1871

‘Een woord over den militairen toestand
van Nederland in 1870’. - Gids 1871 I.

1871

‘Over onze verdediging; Een woord aan
mijne landgenooten’. - Bibliotheek van
volksvoordrachten. Amsterdam, Funke,
1871.
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1871

‘Veldtocht van 1809 in Duitschland’. N.M. Sp. 1871 en 1872, eene reeks van
elf artikels.

1872

‘Eenige beschouwingen over den oorlog
van 1870’. - Gids 1872 I.

1872

‘Levensschets van Gen. C.H. Happé’. N.M. Sp. 1872.

1872

‘Over het bombardement als
aanvalsmiddel en over de Fransche
volkswapening in 1870’. Geïmproviseerde voordracht in de
Vereen. ter beoef. v. de Krijgswetenschap
(zie Verslagen dier Vereenig. 1871-1872).

1873

‘Iets over Willem den Derde als
legerhoofd’. - Zie Versl. en Mededeel.
der K. Ac. v. Wetensch. 2e Reeks 3e D.;
ook opgenomen in den N.M. Sp. 1873 en
later meer uitvoerig behandeld bij eene
voordracht in de Vereen. t.b.v.d. Krijgsw.
(Verslag 1884-1885).

1873

‘Boni 1859-1860’. Beschouwingen naar
aanleiding van het werk van Perelaer ‘De
Bonische expeditiën enz.’ - Gids 1873 II.

1874

‘1 6 7 5 ’. Kritisch-historische bespreking
van Rousset's ‘Histoire de Louvois’. Gids 1874 III. - Zie ook eene lange reeks
van artikelen in den N.M. Sp. Jaarg. 1874
tot 1878, naar aanleiding van hetzelfde
werk en waarin al de krijgsgebeurtenissen
van 1672 tot en met 1677 behandeld
worden.
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1874

‘Iets over ons krijgswezen’.
Beschouwingen in verband met het sedert
kort verschijnende militaire weekblad
‘Pro Patria’. - Gids 1874 IV.

1874

‘Oordeel van Lodewijk XIV over 1672’.
Bespreking van een ‘Mémoire inédit de
Louis XIV’, gevonden in het archief van
het Dépot de la guerre te Parijs. - Versl.
der K. Ac. v. Wetensch. 2e Reeks 4e deel.

1875

‘Levensschets van prof. J. Bosscha’
(schrijver van Neêrl. Heldend. te land) Jaarb. 1875 der K. Ac. v. Wetenschappen.

1875

‘George Fred. von Waldeck en zijne
verhouding tot Willem III en tot de
Republiek’. Beschouwingen over het le
deel van het Duitsche werk van Dr. P.L.
Muller getiteld: ‘Wilhelm III von Oraniën
und George Friedrich von Waldeck, etc.’
Gids 1875 III.

1876

‘Willem III en de slag bij St. Dénis 1678’
- Versl. der K. Ac. v. Wetensch. 2e Reeks
6e deel; waarop in het 7e deel (1878) een
antwoord van prof. R. Fruin en een
wederantwoord van Knoop volgde.
Deze drie belangrijke stukken zijn ook
gezamenlijk afzonderlijk uitgegeven, in
1881, bij A. van Hoogstraten te
's-Gravenhage en kritisch besproken door
prof. P.L. Muller in den Gids 1882 IV.

1876

Beoord. van eene brochure ‘De nieuwe
Holl. waterlinie’ door Kaïnos. - Gids
1876 I.

1876

‘1 7 8 7 ’ Krijgskundig relaas van den
veldtocht der Pruissen in Nederland, naar
aanleiding van het Duitsche werk over
dat onderwerp van den generaal von
Troschke. - Gids 1876. II.

1877

‘De Prins van Oranje in 1830 en 1831’.
Uitvoerige bespreking van een geschrift
van den Baron de Constant Rebecque,
getiteld: ‘Le Prince d'Orange et son chef
d'état major, pendant la journée du 12
Août 1831.’ - Gids 1877 I.
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1878

‘Lord Herbert of Cherbury’. Historische
studie over de geschiedenis van Engeland
onder Henry VIII, naar aanleiding van
Herbert's autobiographie en diens
krijgsverrichtingen in het leger van Prins
Maurits. - Gids 1878 II.

1878

‘Levensschets van den Generaal I.P.C.
van Overstraten’. - N.M. Sp. 1878.

1878

‘Over de impopulariteit van ons leger
tijdens de Republiek’; waarin eene
duidelijke verklaring wordt gegeven,
waarom de zeemacht bij ons volk meer
gezien was. - Versl. der K. Ak. v.
Wetensch. 2e Reeks 7e deel.

1878

‘Over den aanslag van Prins Maurits op
Maastricht in 1594. - Versl. v.d.K. Ac.
v. Wetensch. 2e reeks 8e deel; eene
nadere toelichting over hetzelfde
onderwerp in het 9e deel.

1878

‘Eenige beschouwingen over het
Oorlogsrecht’ o.a. over volkswapening
en franc-tireurs, over het al dan niet
geoorloofde van bombardementen en
oorlogsschattingen, en over de
behandeling van gijzelaars,
krijgsgevangenen en spionnen; naar
aanleiding van het
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belangrijke Academisch proefschrift van
Jr. R.A. Klerck ‘Over de toepassing van
het oorlogsrecht in den
Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71.
- Tijdspiegel 1878 III.
1879

‘Over de krijgsverrichtingen in 1678 vóór
den slag bij St. Dénis’. - Versl. der K. Ak.
v. Wetensch. 2e Reeks 9e deel.

1880

‘Geschiedk. beschouwingen over Willem
III’, en over de verhouding van onze
Republiek tot Lodewijk XIV, gedurende
het tijdvak van 1678 tot 1688, naar
aanleiding van Rousset`s ‘Histoire de
Louvois’ en Dr. P.L. Muller's ‘Wilhelm
III von Oraniën etc.’ - Versl. K. Ak. v.
Wetensch. 2e reeks 10e deel.

1880

Levensbericht van ‘G. Kuyper Hz.’ Maatsch. Nederlandsche Letterk. Leiden
1880.

1880

‘Iets over onze Schutterij’. Beoord. van
eene brochure onder dien titel, van J.
Scheltema te Leiden. - Tijdspiegel 1880
II.

1881

‘1 6 8 8 en 1 6 8 9 ’. Krijgs- en geschiedk.
beschouwingen, naar aanl. van het 2e deel
van Dr. P.L. Muller's ‘Wilhelm III von
Oraniën’ - Gids 1881 II.

1881

Over de krijgsverrichtingen van 1691 in
de Nederlanden tot aan den dood van
Louvois’. - Versl. K. Ac. v. Wetensch. 2e
Reeks 11e deel.

1881

Beoord. van Generaal Weitzel's werk
‘Voor vijftig jaar’. - Mil. Spect. 1881.

1881

Beoord. van het bibliographisch album
van Jhr. P.A. Serraris ‘Over
blindenarbeid’. - Gids 1881 III.

1882

‘Brialmont over het Belgische
krijgswezen’. Uitvoerige bespreking, ook
in verband met de belangen van ons land,
van gen. Brialmont's werk ‘Situation
militaire de la Belgique et travaux de
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défense de la Meuse’. - Militaire Gids,
1882
1884

‘Herinneringen aan de Belgische
omwenteling van 1830’. Kritisch verslag
van het in 1883 te Brussel uitgegeven
werk ‘Souvenirs personnels (1824-1841)
et correspondance diplomatique de
Joseph Lebeau’, vermeerderd met eenige
van Knoop's eigen herinneringen. Tijdspiegel 1884 III en 1885 II; ook
opgenomen in de Guldenseditie 1886.

1884

Een boek over de krijgstucht’. Kritische
beschouwingen over een in 1882 te
Berlijn uitgegeven werk van Fritz
Hoenig: ‘Die Mannszucht in ihrer
Bedeutung für Staat, Volk und Heer’. Militaire Gids 1884.

1884

‘School en leger’. Beoordeeling van een
onder dien titel door den Kap. Oolgaardt
geschreven brochure, uitgegeven door de
afd. Gelderland van het Nederlandsch
Onderwijzers-Genootsch. - Tijdspiegel
1884 II.

1887

‘Eene causerie over de geschiedenis’.
Philosophische beschouwingen en
practische wenken, ter gelegenheid der
verschijning van een nieuw ‘Tijdschrift
voor geschiedenis’, van A.M. Kollewijn.
- Tijdspiegel 1887 II.
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1887

‘Iets over de Belgische Maasvestingen’;
een vervolg op het hierboven onder 1882
vermelde artikel over Brialmont's werk Militaire Gids 1887.

1887

Beoord. van het 1e en 2e deel van ‘Prins
Frederik der Nederlanden en zijn tijd’
door den luit. kol. F. de Bas. - Milit.
Spect. 1887 en 1891.

1888

‘Een officier van ons Indisch leger’. Eene
levensschets van den maj. L.J.H.
Timmermans, met aankondiging zijner
geschriften. - Tijdspiegel 1888 II.

1889

‘Een nieuw Engelsch schrijver over den
Koning-Stadhouder Willem III’.
Uitvoerige en vrij gunstige beoordeeling,
van een in 1888 te Londen uitgegeven
werk, van H.D. Traill ‘William the
Third’.- Tijdspiegel 1889 I.

1889

‘Iets over een oud boekje’. Bespreking
van een oud notitieboek in M.S.
voorhanden op de bibliotheek van het
Dep. v. Oorlog, hoofdzakelijk betrekking
hebbende op den Spaanschen
successieoorlog, met belangrijke
toelichtingen. - Tijdspiegel 1889 III.

1890

Iets over Herman Willem Daendels’. Zeer
uitvoerige historische studie, naar
aanleiding van het belangrijke
Academische proefschrift over dat
onderwerp, van Dr. Isidore Mendels
(1890). - Tijdspiegel 1890 III en 1891 II
en III.

N.B. Bovendien zijn in de nalatenschap van den generaal Knoop nog een tal van
historische schetsen en studiën gevonden, in zijn duidelijke handschrift geschreven,
die voor een deel blijkbaar gediend hebben voor zijne voordrachten in de lessen der
Cadetten aan de K.M.A. De belangrijkste en uitvoerigste van die studiën (over Willem
III), is echter van veel lateren tijd en zal, zooals reeds hierboven in het levensbericht
vermeld is, eerlang bij H.A.M. Roelants te Schiedam worden uitgegeven.
In bovenstaande lijst heb ik alleen die geschriften opgenoemd, welke in druk
verschenen zijn en voor zooveel mij mogelijk was alle; maar ik ben overtuigd, dat
daaraan nog wel het een en ander zal ontbreken, vooral wat betreft de artikelen die
Knoop anoniem schreef in den N. Mil. Spect. en in andere tijdschriften of dagbladen.
Daarom voel ik mij dan ook genoopt, om deze bibliographische balans - even als
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een bankier de rekeningcourant met zijn cliënt - te besluiten met de sacramenteele
letters:
S.E. &. O.
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Levensbericht van Mr. Dr. Herman Hartogh Heys van Zouteveen.
De tijden der polyhistors zijn voorbij. Geen Cardanus, Casaubonus of Scaliger kan
meer het geheel der wetenschappen met machtigen geest omvatten. Van geen Vossius
kan meer, als in Vondel's dagen, worden getuigd: ‘Al wat in boeken staat is in dat
hoofd gevaren’. In onzen tijd zou een dergelijk euphemisme, wien ook toegevoegd,
zelfs den weinig geletterde, den niet wetenschappelijke, tot een glimlach dwingen.
De wetenschap heeft zich gedifferentiëerd. Aan den boom der natuurkennis zijn
onaanzienlijke knopjes van voorheen, uitgebot tot machtige armen, die steeds nieuwe
twijgen drijven. Nieuwe wetenschappen worden geboren. Het eind is niet te overzien.
In Boerhaave's bloeitijd was het nog mogelijk, dat een hoogleeraar, chemie, botanie,
anatomie naast de zuiver geneeskundige vakken doceerde, en dan nog wel eens bij
ontstentenis een b.v. wiskundig collega verving. Dit nu is ‘toto coelo’ veranderd.
Grootere academies achten sommige studievakken met één leerstoel niet voldoende
verzorgd. Zoo kan - om van Parijs en Weenen niet te
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spreken - zelfs het kleine Amsterdam voor botanie twee professoraten aanwijzen.
En de chemie zou nòg meer kunnen eischen.
De chemie - om bij dit voorbeeld te blijven - vóór Lavoisier's tijd een onaanzienlijk
stekje, is na 100 jaar reeds, een ware polypenstok van wetenschappen geworden. Zij
kent geleerden, die hun leven wijden aan een onderdeel, als eiwitstoffen, geleerden,
die het hoofd niet omdraaien, zoolang er alleen sprake is van alcoholen.
Het - onvermijdelijk - streven tot détailstudie gaat zeer ver. Maar een tegenwicht
is noodig. Bij zoo groote versnippering doet zich te meer de behoefte gevoelen aan
philosophen, die het inbegrip der wetenschap-combinaties trachten te vatten, en er
voor waken, dat het overzicht over het geheel niet verloren gaat.
En het zijn juist de philosopheerende, de generaliseerende geesten, de polyhistors,
die schijnen te moeten ‘dämmern’ of zelfs verdwijnen als de Maori's. Echter niet,
omdat zij minder waardig zijn.
Van het geslacht der polyhistors was Dr. Hartogh Heys een waardig afstammeling.
Wie in ons land kon hem, gepromoveerd als jurist en als chemicus, daarbij bekend
als mineraloog, archaeoloog, palaeontoloog, geoloog, geograaf, entomoloog, zoöloog,
ethnoloog, beoefenaar der godsdienstwetenschappen, taalkundige, financier, redacteur
en - zelfs dichter - in veelzijdigheid evenaren. Het valt mij niet in te beweren, dat
Hartogh Heys in al die vakken zou hebben uitgemunt. De geëxamineerde jurist is
geheel verdwenen achter den chemicus, wiens antwoord op een prijsvraag met goud
werd bekroond; de beoefenaar der godsdienstwetenschappen kon zich in grondigheid
niet meten met den zoöloog, die ernstig voor het hoogleeraarsambt in aanmerking
kwam of met den mineraloog, wiens hand-
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boek lang in eere was. Non omnia possumus omnes. Het was ook wel niet mogelijk
in dat alles tegelijk uitnemend te zijn.
Alleen willen wij er op wijzen, dat we in Hartogh Heys te doen hadden met een
man van meer dan gewone beteekenis. Zijn weetlust was onbegrensd. Minder voor
het ‘volle menschenleven’, maar meer voor de wetenschap gold hem, die jaren lang
aan zijn studeerkamer gekluisterd zat, het bekende woord ‘Greift nur hinein … und
wo ihr's packt, da ist es interessant’.
Hield Hartogh Heys zich met een of andere studie onledig en kruiste hem daarbij
een vraagstuk, een geheel nieuw probleem, welks oplossing op het veld van eene
andere wetenschap lag, dan dreef hem de begeerte ook dàt punt van onderzoek te
vervolgen, ook dàt gebied van wetenschap te betreden. Zoo zien wij b.v. uit den
ethnoloog den beoefenaar der vergelijkende godsdienstwetenschap ontluiken.
Zooals van zelf spreekt vloeide hieruit voort, dat menig vraagstuk onafgedaan
bleef en dat zijn weetgierige geest hem vaak voortjoeg over de vlakte, waar hij met
meer gevolg soms had kunnen delven in de diepte.
Het valt niet te ontkennen: oppervlakkigheid is de klip, waarop de vaart van den
polyhistor kan stranden. Dit wordt ons in de wetenschap steeds voor oogen gehouden.
Zeer te recht. Maar een ander gevaar bedreigt den specialiseerenden geleerde. En
daarvan hooren wij minder. Het is de eenzijdigheid, de bekrompenheid.
De aandrift een hooge waarde toe te kennen aan het soms zeer beperkt vak van
wetenschap, dat men heeft gekozen, is een natuurlijke, en bewijst voor een flink
gevoel van eigenwaarde. Denk ik aan de vaak professorale voorliefde tot het eigen
vak, dan herinner ik mij levendig,
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hoe dit door een mijner commilitonen werd verduidelijkt. Voor de eerste maal colleges
in de anatomie, physiologie, histologie, pharmacognoscie, alg. pathologie en path.
anatomie bezoekende, vernam de aanstaande medicus achtereenvolgens, dat hij het
vak, wat hij hier zou hooren voordragen, had te beschouwen als de basis der medische
wetenschap.
Geestdriftvol, nadat hij voor de zesde maal van een grondvlak der geneeskunde
had hooren gewagen, greep de candidaat een buurman in den arm en fluisterde hem
toe: ‘nu eerst heb ik een goed inzicht in de geneeskunde; ik had nooit vermoed - dat
het een cubus was’ 1.
De student was hier de polyhistor, die het geheel overzag. De doceerende specialist,
zoo geneigd zijne wetenschap als de wetenschap op den voorgrond te schuiven,
kwam in verzoeking de waarde der anderen voorbij te zien of te onderschatten.
Dat gevaar schijnt mij niet gering toe. Gelukkig is het, dat er nog philosophische
geesten bestaan, die ons het bewijs leveren, dat veelzijdigheid aan degelijkheid en
diepte niet altijd afbreuk doen. Zoo zien wij in de eerste rijen der Duitsche geleerden
een patholoog-anatoom, anthropoloog, ethnoloog Virchow, een diepgaand vorscher,
tevens begaafd met ruimen blik, ten onzent een Stokvis, mede genoeg bekend als
man van groot weten en groote conceptie.
Vaak kunnen zulke uitstekende geleerden, stammende van een ander gebied van
wetenschap, tot nieuwe vindingen komen, door lang bekeken waarheden onder een
anderen gezichtshoek te brengen en te komen tot be-

1

Later zou natuurlijk de student tot de ontdekking zijn gekomen, dat hij de medische
wetenschap als een onregelmatig veelvlak had te beschouwen.
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sluiten, die soms de veteranen van het vak moeten verrassen. Treffend bewijst dit
b.v. een Max Müller, de niet-theoloog, die van zijn linguistisch standpunt, telkens
als met een reusachtige reflector ‘Streiflichter’ werpt, in duistere hoeken der
vergelijkende godsdienstwetenschap. Mocht men soms meenen, dat deze uitweiding
niets afdoet tot de onderhavige biographie, wij denken er anders over. De meer
philosopheerende, generaliseerende geleerde, de polyhistor wordt o.i. niet altijd met
juistheid geschat. De waarde van den specialiseerenden man van wetenschap is te
overzien, hij blijft in een beperkte ruimte, men kan hem volgen, zijne diepte taxeeren.
Wat men aan den polyhistor verschuldigd is weet men niet te bepalen. Hoeveel lust
tot weten heeft hij opgewekt, hoeveel vooroordeelen weggeruimd en ruim baan
gemaakt voor den vooruitgang en de overwinning van het nieuwere, betere?
Maar dat hoop ik uit Hartogh Heys' leven eenigszins te kunnen toelichten.
Herman Hartogh Heys werd 12 Febr. 1841 te Delft geboren. Hij doorliep er het
Gymnasium, waarvan hij ongetwijfeld een der vlugste leerlingen was. Op zijn 17e
jaar had hij het eindexamen volbracht en zou naar Leiden zijn gegaan, wanneer zijn
vader, die te Delft advocaat was, hem niet wat te jong had geacht voor het
academieleven. Nog een jaar bracht hij dus te Delft door. Op zijn 18e vertrok hij als
student naar Leiden. Even als Heine, die dichter was ‘bij de gratie Gods’, maar Dr.
juris werd krachtens den wil van zijn oom, werd Hartogh Heys genoopt in de rechten
te promoveeren. Door zijn aanleg bestemd voor de exacte wetenschappen, studeerde
hij jura. Als een bittere pil, die
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men snel doorslikt, volbracht hij die studie in drie jaren en promoveerde volgens den
wensch zijns vaders.
Zoodra dit offer aan den kinderplicht was volbracht, meende de jonge Hartogh
Heys door een daad te moeten protesteeren tegen den dwang zijn natuur aangedaan,
toen hij in de boeien der strenge Themis gevangen werd gehouden.
Op een goeden dag - avond zal het geweest zijn - zien wij hem alle de boeken der
Rechtsgeleerdheid, meer grimmig waarschijnlijk dan plechtstatig, in het Rapenburg
werpen. Dat was een ‘couper sa queue juridique’ op radicale wijze. Het was gevolgd,
en toch origineel als Luther, die de pauselijke bulle of Paracelsus, die zijn Galenus
verbrandt.
Nu wordt Hartogh Heys zich zelf. Wat hij vóór zijne promotie in de rechten reeds
in stilte is geweest, wordt hij openlijk: student in de philosophie. In dezen studietijd
beantwoordt hij een prijsvraag: ‘Over de methoden tot Synthesis der org. lichamen’.
Zijne verhandeling over dit onderwerp, door de Groninger Academie gesteld, werd
met goud bekroond.
Dat door Wöhler c.s. was aangetoond, hoe de scheidsmuur, die de mensch tusschen
de organische en anorganische natuur had opgericht, slechts eene kunstmatige was,
toen hij in zijn laboratorium voor het eerst uit anorganische bestanddeelen een zoog.
organische stof opbouwde, is een feit, dat Hartogh Heys diep moet hebben getroffen.
Had Wöhler die ontdekking niet gedaan, het lag in Hartogh Heys de waarheid daarvan
te voelen. Dit leert het citaat uit Lucretius Carus' ‘De rerum naturâ I’ (675 etc.).
Hartogh Heys, met zijn neiging tot het materialisme, hij, die zich later zou doen
kennen als enthousiast ver-
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eerder van Darwin, en vurig kampioen voor het Darwinisme, wat in de lijn zijner
ontwikkeling lag, moest reeds daarom ingenomen zijn met de ontdekking der
methoden tot synthese der organische lichamen. Immers deze synthese hief hem den
slagboom tusschen een anorganische en organische wereld volkomen op. Stof en
geest, zoo moest hij denken, vormen eene eenheid, geest is eene uiting der stof, stof,
die geen uiting des geestes vertoont, kenmerkt den lageren ontwikkelingsphase;
trapsgewijze compliceert en veredelt zich de materie en als hoogste openbaring der
stof manifesteert zich ten slotte de geest. Dat er geen scheidsmuren, slechts trappen
van ontwikkeling waren, bewees voor Hartogh Heys in den beginne de chemie. Zij
vestigde eene diepgevoelde overtuiging, die later onder Darwin's opperste leiding
door de resultaten der jongere biologie, zoo noodig, zou versterkt en voltooid worden.
Had nu Hartogh Heys een voorkeur voor chemie of misschien voor zoölogie?
Neen, de natuurstudie in het algemeen trok hem aan. En volkomen juist is, wat wij
lezen in de voorrede van zijn bekroonde verhandeling, die hem tevens tot dissertatie
diende, als hij zegt: ‘Hoezeer ik aanvankelijk meer door den lust tot de studie der
natuur in het algemeen dan door voorliefde tot eenig bepaald onderdeel daarvan
gedreven werd, trok echter weldra de scheikunde, de dierkunde en de aardkunde
meer in het bizonder mijne aandacht’. Deze zinsnede kenschetst den beoefenaar der
wetenschap in zijn geheel, den polyhistor.
Teekenend in nog ander opzicht is zijne dissertatie en daarbij geopperde stellingen.
Terwijl tijdens zijne promotie (1866) het Darwinisme zich nog niet openlijk in een
nederlandsch hoogleeraar had belichaamd, zien wij den
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lateren strijder voor Darwin's hypothese reeds in zijn rusting. In een van zijn stellingen
kant hij zich tegen Linnaeus' definitie, dat wij als soort hebben te beschouwen, ‘de
constante vorm, zooals die bij de Schepping werd geschapen’.
Verder toont hij zijn vlag, waar hij het instinct, een door den mensch aan het dier
gracieuselijk geoorloofd verstands-surrogaat, volkomen negeert en met Harting ook
aan den vier- en meervoeter vaak talent, overleg en ervaring toekent.
Deze vraagstukken schijnen reeds ver, zeer ver, achter ons te liggen. Wij hebben
sedert 1866 snel geleefd.
Er liggen zeven jaren tusschen Hartogh Heys' promotie en zijne eerste vertalingen
van Darwin's werken ‘ De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus’
en ‘ Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren’. Deze
strijd voor het Darwinisme, - hierop moet in het bizonder de aandacht worden
gevestigd - is Hartogh Heys' voornaamste en meest blijvende arbeid. Van het
Darwinisme was Hartogh Heys de verklaarde kampvechter, en hij, misschien wel
Nederland's eerste en meest openlijke Darwinist, heeft voor het idee, dat hem bezielde
persoonlijk allicht meer ten offer moeten brengen dan de kluizenaar van Down zelf.
Vreemd is die strijd over Darwin's theorie. Ondanks nog enkele eminente mannen,
die als Virchow, ‘Saevis tranquillus in undis’ zich tegen het geweld van de strooming
verzetten, heeft dat Darwinisme zulk een triomftocht door de wereld gedaan, is zijn
zege zoo absoluut, dat men haast heeft vergeten, hoe hevig er gestreden is.
Maar ik zou dat beter door Hartogh Heys zelf kunnen laten zeggen. In de 3e uitgaaf
van Darwin's ‘afstam-
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ming van den mensch’ deelt ons de vertaler mede: ‘Sedert de eerste uitgave is de
zaak van het Darwinisme een geheel nieuwe phase ingetreden. Destijds bestond tegen
die leer bij het publiek heftige weerzin, daar zij strijdig met den godsdienst en
vernederend voor den mensch werd geacht en had ook in de geleerde wereld met
hevigen tegenstand te kampen. Thans is er nauwelijks een enkel dier- of plantkundige
van naam meer, die aan een onafhankelijke schepping der verschillende dieren
plantsoorten gelooft, of durft volhouden, dat de mensch door een onoverkomelijke
kloof van de dieren is gescheiden. De afstammingsleer heeft in de geleerde wereld
den meest volkomen triomf behaald. Darwin's theorie is in de wetenschap de algemeen
en onbeperkt heerschende geworden; in alle takken der wetenschap wordt het beginsel,
waarop zij berust, met goed gevolg ingevoerd, gewogen en niet te licht bevonden.’
‘Op biologisch gebied is in de laatste twintig jaren eene revolutie tot stand gekomen,
niet minder groot dan die, welke weleer op kosmologisch gebied het gevolg was van
het stelsel van Kopernicus. Heeft deze laatste de geocentrische wereldbeschouwing
doen vallen, waarbij onze aarde, die in vergelijking der sterrenwereld, zooveel minder
is dan een druppel aan den emmer of een stofje aan de weegschaal, het middelpunt
en hoofdlichaam geacht werd van het Heelal, voor Darwin bezweek de
anthropocentrische wereldbeschouwing, waarbij de mensch aangemerkt werd als
het doel der schepping, ter wille van wien al het overige was geschapen’.
Hierop laat Hartogh Heys een deel uit een paar pleitredenen voor het Darwinisme
van de Proff. Du Bois Reymond en Poggendorff volgen, die de belangstellende in
de ‘Voorrede’ zou kunnen nalezen. Ons voorbehou-
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dende nader op het Darwinisme en Hartogh Heys' verhouding tot Darwin terug te
komen, dienen wij den levensloop van onzen juris utriusque et philosophiae doctor,
dien wij bij zijne promotie verlieten, verder na te gaan.
Nog student konden wij Hartogh Heys als leeraar ontmoeten. Hij doceerde
scheikunde en natuurl. historie aan de avondschool van het Genootschap Mathesis
Scientiarum Genetrix, daarbij nog aan de kweekschool voor onderwijzers en de
ambachtschool. Daarna was Dr. Hartogh Heys van Zouteveen korten tijd leeraar aan
de H.B.S. te 's Hage. Het lustte hem echter weinig kleinen jongens de eerste beginselen
bij te brengen, hoe gaarne hij zich ook aan ouderen wijdde. Lang duurde dit
leeraarschap niet, evenmin als zijn lectoraat in de Zoölogie te Leiden, dat door de
komst van Prof. Selenka werd afgebroken. Ook belemmerde hem een materieele
oorzaak in zijne vrije beweging en noopte hem zich te Delft, als ambteloos burger,
alleen aan zijne studieën te geven.
Van kleine oorzaken is de mensch afhankelijk. Ieder onzer draagt, of hij het weet
en wil of niet, partikels zijner voorouders in zich om. Uit zijn handel en wandel
openbaart zich in hem het voorgeslacht; het is niet geheel gestorven, het leeft een
gemeenschappelijk leven in een nieuw individu. De een vertoont charactertrekken
van zijns vaders-vader, heeft den gang van een tante en de kwaal van een moedersoom.
Wij kunnen de last der voorouders, die ons drukt, niet van onze schouders werpen,
afhankelijke producten, als wij zijn. De Darwinist Hartogh Heys van Zouteveen die
de wet der erfelijkheid theoretisch zoo goed kende, heeft er mede zijne carrière vroeg
door zien breken, en zijn leven al te spoedig eindigen. Nog jong openbaarden zich
bij Hartogh Heys de uitingen der erfelijke jicht.
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Dat belette hem niet om zoo lang en zoo vaak hij nog kon in de wereld rond te zien.
Er zijn menschen, die zich gemakkelijker bewegen en die niet als hij, gelegenheid
vinden buiten het werelddeel, dat hem zag geboren worden, nog twee andere te
bezoeken, - ofschoon transatlantische uitstapjes van jaar tot jaar alledaagscher worden.
In 1869 reisde Dr. Hartogh Heys van Zouteveen naar Egypte en zag het Suez
kanaal openen. Ismaël pacha, Ismaël de prachtlievende, had onder het
sceptertorschend, en daarnaast ook onder het penvoerend, Europa uitnoodigingen
rondgezonden. Niet ongelijk aan Catharina II met haar geschilderde dorpen en
welstand van papier maché, onthaalde hij met groote vrijgevigheid zijne gasten en
liet hun zijn kanaal, zijne fellah's en pyramiden, zijn mengelmoes van grijze oudheid
en allermodernst nieuw leven, zijn kakelbont van oostersch en westersch bewonderen.
Hartogh Heys was onder die genoodigden.
Het is leerzaam hem te volgen op dien tocht, waarvan hij in ‘ het Vaderland’ de
beschrijving gaf. In wat wij lezen bespeuren wij geen exemplaar van het alledaagsch
genus verslaggever, maar een geograaf, historicus, ethnoloog en … uitermate
openhartig vrijdenker. Niet gewoon zijne meening te verheimelijken, doet Hartogh
Heys, waarschijnlijk vrij argeloos, openbaringen aangaande den oorsprong van het
christendom, maakt paralellen met de oud-Egyptische drieëenheid enz., die menig
lezer in het Vaderland, aan vrij neutrale lectuur gewoon, in die dagen allicht de haren
ten berge deden rijzen.
Dat was zijne korte Afrikaansche periode. Er is (in 1872) eene Amerikaansche op
gevolgd. Reeds als student toonde Hartogh Heys een groote liefhebberij in
ontginningen. Haast zou ik zeggen het ligt mede in de lijn, dat
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de man ‘der synthese van organische lichamen’, de man ook der ontwikkelingstheorie,
de Darwinist in actie, zich practisch moest uiten in ontginning, ontwikkeling,
voortbouwing.
Wat hij later in Smilde en Assen in het klein beproefde, wilde Hartogh Heys in
Californië op groote schaal volvoeren. Hij reisde in 1872 naar San Francisco met het
plan eene Nederlandsche colonie in Californië te vestigen. Zijn slechte gezondheid
evenwel, die zich meer en meer openbaarde, en een toenemende twijfel aan het
welslagen, deden hem zijn voornemen opgeven. Toch hebben op zijne instigatie
eenige Hollandsche gezinnen zich in de Santa Rosa vallei neergezet. Spoorloos is
deze onderneming dus niet voorbijgegaan.
Als herinnering aan deze periode, noemde Hartogh Heys zijne woning te Assen,
waar hij zijne laatste levensjaren zou slijten, Oakland. Sedert 1873 leefde en leed hij
daar. Wie de jicht in zijne pijnlijke uitingen kent, weet dat dit laatste niet te veel
gezegd is. Aan steun ontbrak het hem daarbij echter niet. Hartogh Heys was zoo
gelukkig geweest in Mejuffrouw Elise van der Veen, eene levensgezellin te treffen,
die hem bij zijn langdurig lijden - om niet te zeggen ziekbed - met onbezweken trouw
en liefdevolle plichtsvervulling ter zijde stond. Eene gezellige familiekring, waarvan
de oudere kinderen, dochters, zich langzamerhand mede ontwikkelden tot assistenten
en secretaressen, voor zoover zij tehuis waren en beschikbaren tijd overhielden,
verlichten hem zijn moeielijk bestaan. Slechts zelden en zeer bezwaarlijk verliet Dr.
Hartogh Heys in de laatste jaren zijne woning.
Aanleiding zich van huis te begeven bestond er genoeg. Zijne bankierszaak te
Groningen, zijne ontginningen elders, zonder nog te spreken van wetenschappelijke
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congressen en vergaderingen, riepen den veelzijdigen man vaak uit het vriendelijk
Assen, dat met veel succes dorp en stad te gelijk tracht te zijn. Hoe gaarne hij had
gewild, bijna nooit, kon Dr. Hartogh Heys, die behalve lid van de Maatschappij der
Ned. Letterkunde, ook lid was der Ned. Dierkundige Vereeniging, van het Kon.
Instituut voor Land- Taal- en Volkenkunde van Ned. Indië, en bestuurslid van het
Provinciaal Drentsch Museum van oudheden, verder van de entomologische
vereeniging en nog andere wetenschappelijke instellingen, een persoonlijk aandeel
nemen aan vergaderingen.
Langzamerhand had hij niet alleen zijn huis, maar zelfs zijn kamer moeten houden,
daar de jicht, bij uitstek een kwaal der geleerden volgens Sydenham, het gebruik
zijner ledematen hem stuk voor stuk ontnam.
Dat het loopen, lang zoo bemoeielijkt, hem eindelijk onmogelijk werd, was reeds
een marteling, een dubbele kwelling was het voor den geleerde, dat hij zoo bezwaarlijk
meer de pen kon hanteeren, de pen, die hij, afgezien van zijn weerbarstige vingers,
overigens zoo uitstekend wist te voeren.
Vrij onverwacht nog is Dr. Hartogh Heys van Zouteveen den 2en Juni 1891
bezweken, nadat een uit zijn oude kwaal voortspruitende naziekte (uraemie) zijn
bewustzijn had omsluierd. Betrekkelijk kalm was zijn overlijden; hij besefte niet dat
hij van zijn geliefde studie werd afgeroepen. Geen groot lijden, niets schrikwekkends
nog heeft hem gekweld, hem, zoo min als zijn vereerden meester Darwin, dien hij
geen tien jaren overleefde.
In 1885 had ik het voorrecht Dr. Hartogh Heys van Zouteveen persoonlijk te leeren
kennen. Sedert dien tijd
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zag ik hem nog eens te midden der zijnen en bleef tot aan zijn dood met hem in
gestadige briefwisseling. Reeds lang voor ik hem in Assen bezocht, had ik met hem
gecorrespondeerd over allerlei onderwerpen, philosophische, litterarische, algemeen
wetenschappelijke en zuiver medische; over artikelen, die wij schreven, over bronnen,
die ik in de bibliotheek voor hem kon opzoeken en over allerlei wat hem belang
inboezemde - en wat, op het gebied van wetenschap, literatuur of kunst interesseerde
hem niet?
Ik vond een man in de kracht zijns levens, breed van bouw en gezond van uitzicht.
Hij was echter, helaas, het indrukwekkend beeld uit de fabel gelijkend, als een sterk
lichaam met voeten van leem. Toen reeds was die man met zijn arbeidzamen,
bewegelijken geest, aan zijne kamer, bijna zelfs aan zijn rolstoel gebonden.
Nauwelijks was de eerste mondelinge kennismaking voorbij, of ik zag mij, voor
ik het goed besefte, verwikkeld in een partij schaak, waarvan mijn gastheer een groot
liefhebber bleek te zijn. Schriftelijk had hij zich reeds van mijne sympathie voor het
edele spel overtuigd, en vandaar dat het schaakbord - voor mij echter geheel
onverwacht - gereed stond en het spel een aanvang nam, zoodra ik mij van
regenscherm en jas had ontdaan.
Nooit speelde ik een meer onvoorziene, en meer onrustige partij. De levendige
geest van mijn partner kon zich onmogelijk alleen bepalen tot de stukken, die voor
hem stonden. Niet altijd regelmatig, vaak met paardeof bokkesprongen roerde hij
ook andere stukken aan; stukken, die hij had gelezen of geschreven, die hij wilde
schrijven of die anderen reeds hadden geconcipieerd.
Hij sprak mij - en natuurlijk - over Darwin en zijne theorie, over Goethe en
Lamarck, over het Christendom
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en de eerste Christenen, over anti-theologie, over Voltaire, over een godsdienstlooze
toekomst(?) of welke godsdienstvormen zouden kunnen ontstaan als het christendom
zou hebben uitgebloeid, over Londen en Parijs, die doode steden zouden worden als
Niniveh en Palmyra, over zijn reis naar het geheimzinnige land van Nijl en Pyramiden,
over de Egyptische en Grieksche goden, over Epicurus, over de heerlijke Grieksche
levensopvatting, de rechtzinnig christelijke angst voor de hel, over dood en leven,
over martelaren, over zijn bewondering voor een Bruno, die den dood onder de
hevigste pijnen verachtte, den dood, die hem, naar zijne voorstelling niet uit een
Gethsemanë, naar de velden der gelukzaligen zou overbrengen.
Veel sprak hij over Plato en over het christelijk onsterfelijkheidsdogma, en bitter
beklaagde hij zich, dat hij daaraan niet meer kon gelooven, overtuigd echter, dat men
als de Grieken het gemis niet zou voelen, wanneer men niet voorheen zich in het
gewaand bezit had verheugd.
Leven, zei Dr. Hartogh Heys, leven en arbeiden, voor hem identiek, bekoorde
hem, en zou hem steeds blijven bekoren. ‘Altijd zou ik willen leven, meende hij, en
geen lijden, kan ik mij denken, dat ik niet zou verkiezen boven een dood, die de
vernietiging van het individu met zich brengt, wanneer maar dat lijden mij niet zou
beletten te denken, te werken’. Ofschoon hij later tot ander gevoelen kwam, durfde
hij dat zeggen, hij, die als jichtlijder reeds eenigermate kon beoordeelen, wat smart
was. Alles wilde hij dulden, als het had kunnen zijn slechts geen vernietiging - alles!
als hij slechts kon arbeiden.
De gansche eeuwigheid meende hij zich te kunnen aan-
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vullen met onderzoeken, studeeren, denken. Van planeet tot planeet, als het zijn kon
of moest. Was hier een raadsel opgelost ginds verrezen er andere in plaats; nieuwe
problemen even belangwekkend als de wereldmassa's, oneindig groot, oneindig in
tal. Steeds te streven naar kennis en waarheid, het scheen hem een reeds zeer
begeerlijke mate van geluk te bevatten. Hij kon het Lessing nazeggen, dat, werd het
hem aangeboden, hij het streven naar waarheden en waarheid zou verkiezen boven
de waarheid zelve.
Lange uren verliepen in zulke gesprekken. Toen wij scheidden, had ik een paar
partijen schaak verloren en vele wetenswaardigheden gewonnen. Dr. Hartogh Heys
bleek - en geen wonder immers - zeer belezen te zijn, en dat vooral op het uitgestrekt
biologisch gebied. Van poëzie was hij geen groot liefhebber, ofschoon hij zelf van
verzen maken hield, die hij, ik zou haast zeggen, ook op natuurwetenschappelijke
wijze vervaardigde. Want . . Dr. Hartogh Heys was een nog meer mathematische
dan litterarische geest, ondanks zijne verzen, en zijne groote voorliefde voor sprookjes,
waarvan hij - in Oostersche vertellingen muntte hij bepaald uit - eene rijke collectie
bezat. Die liefde voor fantasieën bij een man, die zoozeer op wiskunde was gesteld,
is wel eigenaardig. Men verhaalt iets dergelijks van den be-wijsgeerigen Darwin,
die met de lectuur van alledaagsche Fransche romannetjes, vaak zijne strenge
bezigheden moet hebben afgewisseld.
Een andere merkwaardigheid, tegenstrijdigheid misschien, in het character van
Dr. Hartogh Heys, die, meer dan menigeen vermoedde, een week gemoed bezat, was
zijne afkeer van muziek. Hij noemde muziek ‘de meest onbescheidene der kunsten’.
Zoo'n uitdrukking verraadt den aartsvijand dezer Muze.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

330
Toch had Dr. Hartogh Heys geen aanleiding wrok tegen haar te gevoelen. Geen lid
zijner familie pijnigde zijne ooren met onoverlegde klanken; de piano ten zijnent
was noch naar haren aard noch door hare behandeling een fabriek van folterende
kakophonie. In zijn muziekale familiekring werd - en vooral door zijne tweede dochter
- slechts voortreffelijke muziek ten gehoore gebracht, doch Hartogh Heys bezat nu
eenmaal, zoomin als de Génestet, wien het toch ook niet aan sentiment ontbrak, het
orgaan of vermogen zich in het rijk der toonen te verlustigen.
Mirabile dictu, was Hartogh Heys, ook als de Génestet, gevoelvol en godsdienstig
van aanleg. Hij was geen ongeloovige ‘van zijns moedersschoot af aan’. Als jongen
van 15 jaar had hij bij het overlijden zijner moeder een vers gemaaakt, waarin hij
zich door den godsdienst troost bij zijne smart beloofde.
Nog geloovig werd de jonge Hartogh Heys door Ds. Zubli aangenomen. In den
studietijd echter begon zijne aangroeiende wetenschap het overgeërfd geloof te
beknellen, minder en minder ruimte te laten, om het eindelijk geheel te verbannen.
Hartogh Heys werd vrijdenker. Zijn latere openlijke strijd voor het Darwinisme
lokte tegenkanting uit van theologische zijde. De theologie heeft zich in zijne loopbaan
gewroken. Meer en meer vond hij in het geloof een hinderpaal voor de overwinning
zijner geliefde evolutie-leer; hij werd van on-antigeloovig.
Deze gebruikelijke uitdrukkingen zijn in elk opzicht onjuist. Wie en wat is een
ongeloovige?
De orthodoxe protestant is een ongeloovige in de oogen van een katholiek, de
moderne protestant is het voor den rechtzinnige, de agnosticus naar de schatting van
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den moderne enz. enz. Een ieder matigt zich het recht aan te bepalen, wat zijn naaste
als waar heeft te voelen, om niet onder zijn interdict te vallen.
Och, of men gelooven konde, als en wat men wilde. Het hangt immers af van
duizenderlei oorzaken, die de mensch zelf niet beheerscht. En het is nu eenmaal niet
anders, bij iedere overwinning, die de wetenschap behaalt, wordt het terrein van het
geloof beperkt. Al blijven wij ook rond wandelen te midden der raadselen, in wat
wij weten, heerscht meer en meer eenheid en systeem, wat redelijker wijze nog te
gelooven overblijft, vervalt meer en meer aan den chaos.
Het breken met het verleden doet echter wee. En er zijn er onder die ongeloovigen
zoovelen, die met bloedend hart de tempels verlaten, waarin zij zich eens gelukkig
voelden en de altaren afbreken, waaraan zij met zooveel vuur hebben gebeden en
geofferd.
Veel verzet van den ‘ongeloovige’ tegen godsdienstige voorstellingen, die hem te
eng werden, is een uiting van teleurstelling. Het is ‘dépit’. Ook kan de liefde verkeeren
in haat. En juist Lucifer, die de opperste, de meest geliefde van Gods engelen was,
werd de aanvoerder der demonen. Of het wel trots was, die hem verleidde? Bij menig
‘ongeloovige’ bestaat nog een heimwee naar het verloren paradijs; en met
grimmigheid kant hij zich tegen de idealen en luchtkasteelen, die buiten zijn bereik
bleken, die hem allengs ook onbestaanbaar voorkwamen.
Menig ‘ongeloovige’ gaat nog een stap verder evenals Dr. Hartogh Heys. Hij
wenscht er anderen van af te houden, als een Roodkapje kapelletjes na te jagen,
waardoor men, afdwalend van de wegen des verstands, meer en meer in het bosch
verdoold raakt en gevaar loopt door de wolven des onzins te worden verslonden.
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Hartogh Heys had het gemoedelijk streven, voor anderen den weg tot een nieuwe
wereldbeschouwing te willen banen. Hij, doordrongen van de evolutieleer, moest
het geloof aan ‘een goeden God, die alles ten beste beschikt’, beschouwen op de
wijze, zooals de volwassene het geloof aan den goeden St. Nicolaas opvat, een naief,
aardig stukje poëzie, dat men kinderen van zekeren leeftijd niet gaarne zou ontnemen,
maar dat bespottelijk wordt in half volwassen bengels.
Stellig, er is veel aandoenlijks in een kinderlijk geloof, iets, waarin men kan
meevoelen en dat alles behalve lachlust verwekt. Waar is het, dat vele menschen,
het gros nog, in het stadium van goedwillig geloof blijven en behooren te blijven,
buiten staat als zij zouden zijn zich ‘aan te passen’ aan het onbegrepen nieuwe.
Maar waar ook, zoo begreep het Dr. Hartogh Heys, is het dat de ontwikkeling niet
kan blijven stilstaan. De beschaving gaat voorwaarts, onmeedoogend als de wagen
van Dschaggarnath, wee! hem, die zich met zijn oude idealen voor die wielen werpt.
En het moest niet zijn, zooals het toch wel schijnt, dat de kinderen naar den geest
den norm vertegenwoordigen en de meer volwassenen zich in alles hebben te schikken
naar onrijpere voorstellingen en begrippen, waaraan zij zijn ontgroeid.
Daartegen protesteerde Dr. Hartogh Heys, en daarom vorderde hij voor den
agnosticus gelijke rechten als voor den binnen de kerk staanden burger; daarom
weigerde hij zoo standvastig bij zijn benoeming tot raadslid te Assen, den gevraagden
eed af te leggen, die voor hem op zijn standpunt onnoodig, onrechtmatig en onzinnig
was. Om dat bezwaar tegen den eed heeft hij te Assen geen zitting kunnen nemen.
Overigens uitte hij zich slechts in zijne
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religieuse beschouwingen, niet op politiek gebied, als radicaal. In menig opzicht nog
volgeling der Manchesterschool, was hij echter na het bewerken van Hellenbach's ‘
Vooroordeelen der menschheid’, op economisch terrein tot andere gedachten
gekomen.
Voor de evolutieleer en tegen religieuse dogma's uitte zich Hartogh Heys
polemische kracht. Hij was militant vrijdenker. Maar zoo min bij hem als bij zoovele
anderen van dit genus was de zucht naar, het geloof in het ideale, verdwenen. Wat
men ook zegge, het godsdienstig geloof, goed geworteld, verdwijnt niet in een
individu. Het is slechts onderworpen aan de ontwikkelingswet, het kan ook hier van
vorm veranderen, zich uit een larvetoestand ontpoppen, zooals het elders vaak larve
blijft.
In een verder ontwikkelingstijdperk richt het zich vijandig tegen den phase, waarin
het vroeger zelf heeft verkeerd. Dat gaat meer zoo in de kleine menschenmaatschappij
en in de groote natuur.
Talrijke artikelen schreef Dr. Hartogh Heys tegen den oorlog, die voor zijn gevoel
en verstand beide, een onding en een gruwel was. Eigenaardig - slechts oogenschijnlijk
vreemd is het - dat een Hartogh Heys met de zijnen, in zoo menig opzicht staat nabij
gevoels- of mag ik zeggen apostolische Christenen als b.v. Tolstoï, die den oorlog
verafschuwen; terwijl daarentegen Christenleeraars van elke nuance, meenen den
krijg te mogen verdedigen, aanprijzen zelfs, als een noodzakelijk kwaad, al is hij
ook in de scherpste tegenspraak met de zuivere liefdeleer.
‘Les extrèmes se touchent’. Zoo gaat het met den kern van het niet dogmatisch
Christendom tegenover het determinisme, waarvan Hartogh Heys, krachtens zijne
overtuiging, een onvermoeid kampvechter was. Opvallend is het, maar opgemerkt
zag ik het niet, dat deze zeer
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moderne - schoon ook oude leer - bij monde van Lombroso en zijne verwanten, tot
dezelfde consequenties moet voeren, als de schoone kern van het Evangelie.
Op één punt aangeland zijn geloof en wetenschap, terwijl zij uit een gingen,
schijnbaar voor altijd in onvrede gaan scheiden. Zij volgden hun eigen weg, doch
beschreven daarbij onwetend een cirkelboog om elkander tot wederzijdsche verbazing
op een zelfde plek weer te ontmoeten.
Aan den eenen kant hooren wij de leer der volmaakte zachtmoedigheid prediken:
‘Vergeef uwen broeder, zeventigmaal zevenmaal; Oordeelt niet, opdat ge niet
geoordeeld wordt; Zegent, die u vloeken; Vader vergeef het hun, want zij weten niet
wat zij doen’. Aan den anderen pleit het verstand met kalm betoog eenzelfde uiterste
tolerantie: ‘Tout savoir, c'est tout comprendre, c'est tout pardonner’; de misdadige,
is een zedelijk zieke, die behandeld, en desnoods geïsoleerd, doch op wien zijne
ziekte nooit gewroken mag worden; en verder, ‘de wil van den mensch is gebonden
aan eene door hare werking gekende natuurwet, gebonden even als een planeet aan
hare baan, als de plant aan haar bodem’ (Kreislauf des Lebens).
Zij schijnen zoo verschillend, ze willen zoo hetzelfde, de apostelen der consequente
wèl-willendheid, beider slotsom is: verdraagt, vergeeft elkander - hebt elkander lief!
Menig artikel, ook in het tijdschrift der vrijdenkersvereeniging ‘de Dageraad’,
waarvan Dr. Hartogh Heys eenigen tijd voorzitter was, legt getuigenis af van dit zijn
standpunt, en bewijst dat ook hier zijn streven zich niet bepaalde tot het afbreken
van z.i. verouderde denkbeelden alleen, doch dat ook het opbouwend element hem
niet ontbrak en dit onder meer zich uitte in de schoone leer van het determinisme.
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Het is een te bezwaarlijke taak van al wat Dr. Hartogh Heys in het licht gaf een
overzicht of bespreking te leveren. Wat deze uiterst arbeidzame man schreef, vertaalde
en bewerkte, was zoo veel en zoo velerlei, dat men het overziende, meent met de
bonte literatuurverzameling uit het pak van Sjaalman (in de Max Havelaar) te doen
te hebben.
Toch wil ik een kleine opsomming geven van de verschillende takken van
wetenschap of literatuur, waaraan Hartogh Heys zich wijdde. Een meer, niet geheel,
volledige lijst zijner werkjes volgt nader.
Dr. Hartogh Heys schreef 1o. over zuiver chemische onderwerpen, b.v. over de
synthese van organische lichamen: sur la synthèse du sulfocyanate d'ammonium.
2o. Over mineralogie, een handboek, ten gebruike bij het hooger en middelbaar
onderwijs (hiervan verscheen in 1882 een tweede uitgave) een microscopisch
onderzoek der gesteenten; ook vertaalde hij ‘Overzigt der petrographië van Prof.
Quenstedt.
3o. Over statistiek. ‘Bijdragen tot de statistiek van Drenthe’; verder gaf hij bijdragen
in de ‘Algemeene statistiek van Nederland’. Drenthe, waar Hartogh Heys zijne laatste
levensjaren doorbracht, mocht zich in zijne bizondere sympathie verheugen. Hij was
lid der commissie tot bestuur van het Prov. genootschap van oudheden.
4o. Hij beoefende journalistiek en dichtte verzen vol wetenswaardigheden, veelal
historische en geographische. Van 1882-1890 was hij redacteur van den N. Drentschen
volksalmanak, was ter zijner tijd medewerker van het Amsterdamsch dagblad ‘Het
Noorden’, schreef in het Vaderland, de Amsterdammer - dag en weekblad - en elders.
5o. Hij was financier en redigeerde een tijd lang een
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wekelijksche beurscourant de Financier 1879, 3e jaargang.
6o hij schreef over geologie, geographie, geodesie: de aardschors en hare
gedaanteveranderingen, over de oorzaken der interglaciale perioden; de diepten der
Noordzee; over eenige groote veranderingen in de verdeeling van land en water;
eenige hoogtemetingen in onze duinen; Duitschland en Nederland; de Engelsche
Noordpoolexpeditie; Hunnebedden in Noordwest Duitschland;
7o over ethnologie, anthropologie: Wie waren de stichters der drentsche
hunnebedden, de Basken;
8o ethnologie, theologie (biographie, historie): Baäl in Atlantis, de maagd der
Druiden, het fetichisme, geschiedenis van Jeschua van Nazareth, Besoera toba, Schaul
de vervolger van den Beth Jeschua, Dr. C.R. Drysdale, de ware geschiedenis van
Jeschua ben Joszef;
9o over palaeontologie: de voorhistorische mensch in Europa, het oorspronkelijk
vaderland van den mensch en de oudste volksverhuizingen in het Palaeontolitisch
tijdvak, nog iets over den voorhistorischen mensch in Amerika;
10o algemeene philosophische en biologische onderwerpen: geloofsbelijdenis van
een hedendaagsch natuuronderzoeker, Goethe's verdiensten als natuuronderzoeker,
de oorsprong des levens, het instinct, een bijgeloovige hond, observations sur le
coëfficient du vol chez les insectes, een psychologisch probleem, de vooroordeelen
der menschheid van Laz. B. Hellenbach; feiten en theorieën etc. van Dr. L. Büchner
enz.
11o over zoölogie etc., zie Album der natuur (1870-1888) en Isis, maandschrift
voor natuurwetenschap, dat hij redigeerde van 1875-1881;
12o over algemeene onderwerpen: berichten en mededeelingen, eene interessante
gedachtenwisseling, O! die blinde heidenen, een kijkje in den heiligen kalender enz.
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13o over de evolutieleer: worden en vergaan van Carus Sterne; Darwin's afstamming
van den mensch etc. 2 edities en Darwin's Biologische meesterwerken.
Men ziet het is een mozaïek van werken en werkjes. Al wat Hartogh Heys in het
licht gaf, onderscheidt zich door levendigen stijl, en is kristalhelder; geen ijdel vertoon
van geleerdheid kwelt den lezer. Zijn vertalingen zijn uitstekend; zijne aanteekeningen
bewijzen, dat hij zijn onderwerp volkomen meester is. Dikwerf waren zij van zooveel
belang, dat Darwin er gebruik van maakte bij volgende nieuwe uitgaven. De
verhouding tusschen Darwin en zijn vertaler was van dien aard, dat de beroemde
bioloog hem de copie van zijn ‘Afstamming van den mensch’, bij het drukken vel
voor vel toezond, zoodat de Engelsche en Hollandsche uitgaven bijna gelijktijdig
konden verschijnen. Men zie hieronder een en ander uit de correspondentie tusschen
Darwin en Dr. Hartogh Heys van Zouteveen.
Belangrijk was de briefwisseling van Dr. Hartogh Heys met vele beroemde en bekende
mannen. Ik vond brieven o.a. van Tissandier, A. de Reville, G. de Mortillet, Jean
Macé, G. von Hellwald, Carl Vogt, Moleschott, Prof. v. Vollenhoven, verder van
Prof. Hubrecht, Prof. M. de Vries, Prof. Harting, Prof. Romanes en Darwin (Ch. &
Francis), dan van de heeren Steenbergen, Tal, Jos. Mazzini Wheeler enz.
Die briefwisseling moet veel belangrijker zijn geweest. Brokstukken slechts zijn
overgebleven; een geheel is echter nog minder gemakkelijk te construeeren dan een
totaal scelet uit de enkele overblijfsels van een dier uit de Juraperiode. Jammer genoeg
is Dr. Hartogh Heys, die niet de man was voor zulke nauwkeurigheden en spaar-
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zaamheden, wel wat kwistig te werk gegaan met het vernietigen der aan hem gerichte
brieven.
Zooals bovenstaande namen aanduiden moesten de onderwerpen, waarover Hartog
Heys in briefwisseling trad van uiteenloopenden aard zijn. Dat zijn ze dan ook. Jean
Macé, nu Senator, schrijft zijn ‘cher ami et ancien compagnon de voyage’ - over
colonisatie; von Hellwald over een nieuwe uitgave, de Mortillet zegt dank voor
interessante mededeelingen, die hij Hartogh Heys verschuldigd is, Tissandier
complimenteert Hartogh Heys en beantwoordt hem enkele vragen, Moleschott schrijft
over het Darwinisme en het opnemen van een zijner artikelen over Darwin in een
der ‘Biologische meesterwerken’, Carl Vogt doet vriendschappelijke mededeelingen
over een congres enz. en verzoekt hem bij het aanstaand congres groeten over te
brengen aan Virchow, Ecker en de andere anthropologen - een omvangrijke taak,
naar mij schijnt.
Dan vond ik epistels van de HH. Wheeler, die Hartogh Heys biographie verzoekt
en onder meer zijn ‘oorsprong der godsdiensten’ in het Engelsch wenscht te vertalen,
verder van Steenbergen, die over zuiver literarische onderwerpen schrijft en den zeer
geleerden, zeer welwillenden Heer Opperrabbijn Tal, die den weetgierigen Hartogh
Heys inlicht omtrent kwesties, wier oplossing niet direct onder het bereik van een
niet-hebraïcus vallen.
Eindelijk verschijnen de hollandsche hoofdlieden uit het leger van Darwin, de
Proff. Hubrecht, de Vries en Harting - het onderwerp laat zich raden - en verder Prof.
Romanes, die Hartogh Heys dankt voor verstrekte mededeelingen, instemming betuigt
met gedane experimenten en zich verheugt over den steun van Hartogh Heys'
autoriteit. Ten laatste refereer ik de brieven van
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Darwin en zijn zoon. Het is wel te betreuren dat die brieven ten zeerste onvolledig
zijn. Hier is echter niet ‘de tand des tijds’ of geringe spaarzaamheid in het spel
geweest. De meeste en belangrijkste brieven der beide Darwin's - eene serie sedert
1866 - waren door Dr. Hartogh Heys zorgvuldig in een cahier bewaard. Dit dossier
is volgens vertrouwbare mededeelingen, ter kwader ure in leen gegeven aan een
uitgever, die er niet de minste aanspraak op kon maken en dan ook op zijn
uitgeverswoord spoedige teruggave moest belooven. Die uitgever verzuimde tot nog
toe zijn woord in te lossen èn - wat erger is - schijnt - de ware beteekenis van zijn
beroep weinig eer aandoende - te willen b l i j v e n verzuimen. Zijn gegeven woord
is vervlogen, de schrifturen houdt hij - op hem is dus het oude: ‘verba volant, scripta
manent’ in gewijzigden zin van toepassing. Jammer! zeer jammer!
Van het droevig overschot der langjarige briefwisseling acht ik mij verplicht een
en ander mee te deelen, het betreurende, dat mij het voornaamste ontbreekt. Over de
brieven van Francis kan ik zeer kort zijn; zij handelen hoofdzakelijk over de
nalatenschap zijns vaders en over nieuwe uitgaven.
De vriendschappelijke brieven van Darwin zijn voor zijn getrouwen vereerder en
vertaler zeer vleiend. Den 18 Febr. 1874 schrijft hij: My dear sir, I must have the
pleasure of thanking you for a copy of your translation of my Expression book. It is
by far the most beautiful edition, which has been any where published. I see that
there are some notes by yourself at the end and these I will have translated by one
of my sons, who is as good a linguist as I am a bad one. You formerly sent me some
corrections and additions of my ‘Descent of Man’ and I have found these extremely
useful
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in preparing a new and corrected edition etc. Een latere brief (1878) zegt: ‘Dear Sir,
I am glad that you have appended the notes to your translation and am much pleased
that the original interested you. Many thanks for your kindness in having sent me an
abstract of your notes. Whenever a new English edition is required, which will not
be soon, as 9000 copies have been printed, I will carefully reconsider your notes. I
fear, however, that I shall have difficulty in seeing in England some of the articles
to which you refer. I sincerely hope that your translation may be succesful and pray,
accept my thanks for all your kindness. Believe me, dear Sir, your very faithfully
CH. DARWIN.
De rest der brieven, geschreven in denzelfde geest of handelende over détails, meen
ik te kunnen overslaan, en alleen nog te vermelden Darwin's antwoord na het
aanbieden van een huldeblijk zijner hollandsche vereerders door bemiddeling der
HH. Hartogh Heys van Zouteveen en Harting; het betreurende, dat deze brief voor
een klein deel defect is.
Het luidt: ‘I received yesterday the magnificent present of the Album, together
with your letter. I hope that you will endeavour to find some means to express to the
two hundred and seventeen distinguished observers and lovers of natural science,
who have sent me their photographs, my gratitude for their extreme kindness. I feel
deeply gratified by this gift, and I do not think that any testimonial more honourable
to me, could hare been imagined. I can well aware that my books could never have
been written and would not made any impression on the public mind, had not an
immense
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account of material been collected by a long series of admirable observers, and it is
to them that honour is chiefly due.
I suppose that every worker of science occasionally feels depressed, and doubts,
whether what he has published has been worth the labour, that it has cost him;…
I will look at … (the present names of) … distinguished co-w … (orkers on every)
… field of science and remembre … their …) generous sympathie. When I die the
Album will be a most precious bequest to my children. I must further express my
obligation for the very interesting history contained in your letter of the progress of
opinion in the Netherlands with respect to Evolution, the whole of which is quite
new to me. I must again thank all my kind friends, from my heart for their ever
memorable testimonial and I remain,
Sir, your obliged and grateful servant (signed) CHARLES R. DARWIN.
In dezen brief van Darwin, die de ongemaakte bescheidenheid van den grooten
bioloog zoozeer kenmerkt, is sprake van de geschiedenis der ontwikkelingsleer in
Nederland. Dien brief van Dr. Hartogh Heys bezit ik tot mijn spijt niet in copie, en
veel is thans van het verzet der Nederlandsche geleerden - en vooral ongeleerden tegen Darwin's hypothese niet meer na te speuren.
Hierop zal trouwens wel van toepassing zijn, wat Dr. Hartogh Heys v. Zouteveen
over het algemeen dienaangaande schrijft in zijne Voorrede (van den afstamming
van den mensch enz. 1ste uitgave, Delft, Ykema en van Gijn 1871) pag. XI … ‘dat
velen reeds bij de verschijning van Darwin's werk ‘ the Origin of Species’, hoogst
verontwaardigd waren over de daarin vervatte stellingen,
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ja, die a priori zonder nader onderzoek verwierpen. Het behoeft geen betoog, dat
elke door een wetenschappelijk man voorgedragen stelling onderzoek verdient, al
mocht men voorloopig ook meenen, dat zij onhoudbaar is, daar zij strijdt tegen de
gewone opvattingen, en dat men een onvergeeflijke zwakheid en gebrek aan ernst
verraadt door een onderzoek te schuwen, omdat het mogelijk eene herziening ten
gevolge zou kunnen hebben van sommige van kindsbeen af ingeprente denkbeelden.
Hoe verontwaardigd moeten dezulken nu wel zijn, nu Darwin met waren moed in
dit nieuwe werk de zoo teedere vraag betreffende den oorsprong van den mensch
heeft aangevat; waarschijnlijk zullen zij hem en zijn aanhang nu gaan haten en
verfoeien. En toch behoorde men te bedenken, dat slechts het streven naar waarheid
het beginsel is, waarvan Darwin en de zijnen uitgaan; dat het geheele onderzoek
omtrent den oorsprong der soorten, omtrent de afstamming van den mensch slechts
leiden kan tot nauwkeuriger kennis dezer hoogst belangrijke vraagstukken; die helaas
te lang, als onoplosbare raadsels onverschillig zijn ter zijde geschoven; - dat de
dwalingen, die mogelijkerwijs door Darwin's redeneeringen mochten veld winnen,
door gestadige voortzetting van dergelijk degelijk onderzoek zullen ontdekt worden,
en dat men, slechts zoodoende, een steeds zuiverder wetenschap kan verkrijgen, die
den mensch niet dan tot eer en nut kan strekken’ 1.
‘Professor Agassiz heeft eens gezegd ‘als een nieuw en

1

Men ziet uit deze woorden, dat Dr. Hartogh Heys van Zouteveen niet is een Darwinist à
outrance, dat hij niet zweert bij zijn Darwin als een onfeilbaar profeet, doch dat hij aan het
onwikkelen en volmaken der Evolutieleer gelooft. Ik stel er prijs op dit te staven, daar ik
meen te weten, dat het soms betwijfeld is.
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treffend feit in de wetenschap aan het licht gebracht wordt, zegt het volk eerst ‘het
is niet waar’, daarna: ‘het is strijdig met den godsdienst’, ten laatste ‘dat heeft iedereen
reeds lang te voren geweten’ 1. Dit zijn de drie phasen, die elke wetenschappelijke
waarheid moet doorloopen’. (Lyell. Geolog. Bew. Ned. vert. van Dr. Winkler blz.
99). Darwin's stellingen bevinden zich reeds in de tweede’ (nu derde) ‘phase’.
Virchow zeide, weinige jaren geleden, in de Pruisische tweede kamer, bij gelegenheid
dat daar de onderwijskwestie behandeld werd ‘De geschilpunten, die in onzen tijd
bestaan zijn niet gelegen tusschen geloof en ongeloof, maar tusschen geloof en weten!
Weten! is immers niet identiek met ongeloof! Overal echter, waar het positieve weten
met het geloof in strijd is moet het laatste een concessie doen. Aan dezen eisch is
steeds voldaan. Welke belangrijke geloofsstellingen zijn niet in den loop der tijden
te niet gedaan door den vooruitgang der wetenschap! Iedere kerk, die er zich op stijft
om haar dogma tegenover het positieve weten staande te houden, brengt zich zelf
meer in gevaar, dan het weten’.
De concessie van het geloof ten opzichte van Darwin's stelsel schijnt in ons land
reeds tot stilzwijgen te zijn gebracht. Sedert lang strijdt in ons land geen man van
wetenschap meer tegen de hoofdtrekken der darwinistische leer, doch pleit alleen
voor of tegen gevolgtrekkingen of wijzigingen. Dat is allengs zoo geworden.

1

Deze opmerking is treffend juist. Men kan die bijna overal waar een idee zegeviert, bevestigd
vinden. Hoe in 't oogloopend b.v. ook de onschatbare verdiensten van John Hunter waren,
zijn tijdgenooten zagen voor 't meerendeel in hem, slechts een nieuwigheidsvinder en
enthousiast. Otley, Life of Hunter p. 126. ‘Over zijne onderzoekingen betreffende dierlijke
warmte, zegt een chirurg, na Hunter's dood, dat zijne proeven, in dien zij waar zijn, niets
nieuws bevatten - en dat, ook als zij waar zijn, er geenerlei nut voor de menschheid uit
voortvloeit.’
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Zeide ik boven dat omstreeks 1866 zich het Darwinisme nog niet openlijk in een
Nederlandsch hoogleeraar had belichaamd - in 1859 verscheen zijn eerste hoofdwerk
- dan is dit misschien niet geheel juist. Er was in Nederland een hoogleeraar, man
van talent en karakter, die zich voor Darwin's hypothese verklaarde en dat in
tegenstelling met b.v. de Amsterdamsche hoogleeraren Vrolik en Berlin. Die man
was Prof. Harting. Hij deed zich op zijne colleges en in tijdschriftartikelen als
aanhanger van het Darwinisme kennen, doch uitte zich met de grootste
voorzichtigheid. Darwin's tegenstanders hadden natuurlijk steeds het recht,
onvoorzichtig te zijn en maakten daarvan een ruim - mondeling - gebruik.
Veel woorden en uitroepen zijn tegen, veel ach's en wee's zijn om Darwin
uitgestooten. Maar waar bleven toch de acta en facta, de schriftelijke argumenten
van Darwin's tegenstanders in ons land. Ik heb ze gezocht maar niet kunnen vinden.
Gaarne had ik ter wille der historie van dien strijd het oude tuighuis nog eens
bezichtigd en de wapenen zien roesten, die voorheen tegen het Darwinisme zijn
geslingerd 1. Geslingerd, want het was meer een vechten op afstand, een werpen met
katapulten en blijden, met steenen en verweerde pijlen tegenover het arsenaal der
moderne wetenschap. Het is mij niet gelukt een dezer verouderde wapens onder
oogen te krijgen.
In de bibliotheek van het genootschap ‘Natura artis magistra’ bevindt zich nog
een hollandsche (vertaalde)

1

Dat die wapenen niet altijd ouderwetsch waren bewees die tegenstander van het Darwinisme,
die bij een der lezingen van Carl Vogt hem met een pistoolschot beantwoordde; een
argumentum ad hominem, dat wel is waar, niet wetenschappelijk, maar toch doeltreffend
had kunnen zijn.
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brochure van Sallmayer ‘de mensch stamt niet van het dier af’. Het schijnt daar echter
als eene zeldzaamheid van hooge waarde met andere fossielen te worden
geconserveerd - ik bekwam het niet ter inzage. Of dit het eenige of voornaamste
geschriftje is in Nederland tegen het Darwinisme verschenen, - buiten de
tijdschriftartikelen(?) weet ik niet - ik zou het bijna vermoeden.
Het heeft er veel van, dat de strijd tegen ‘de apentheorie’ in ons land meer
mondeling, op de kansels, in huiskamers, in koffiehuizen en op de groote markt is
gevoerd. Een enkel in druk verschenen argument van deze soort oorlogvoerenden
herinner ik mij, dat lang circuleerde, het was een caricatuur van Darwin, geplaatst
naast de beeltenis van een aap - de poging te laten zien, dat alleen tusschen beide
afbeeldingen verwantschap bestond. Tegenover dezen betoogtrant trad het meerendeel
der Darwinisten met groote behoedzaamheid op.
Ik vind in de nagelaten correspondenties van Dr. Hartogh Heys van Zouteveen
een, in die periode aan hem gerichten, brief van zijn geestverwant ‘in Darwino’, Prof.
Harting. Hij komt mij te kenschetsend voor, dan dat ik niet zou bezwijken voor de
verzoeking dien mede te deelen. Prof. Harting schrijft (op 31 Dec. 1868) o.a. ‘Maar
nu de tweede vraag, of ik namelijk van oordeel ben, dat daarin (in het Album der
Natuur) opstellen geschreven naar aanleiding van Vogt's voordrachten op hunne
plaats zijn? Deze vraag moet ik ontkennend beantwoorden. Ik kan door veeljarige
ondervinding het publiek, bepaaldelijk het publiek, dat het Album leest te goed, om
niet te weten, dat men met eene zekere mate van omzigtigheid daarin de uitkomsten
van het wetenschappelijk onderzoek moet trachten te populariseeren. Wanneer ik
gemeend had, dat het publiek reeds rijp was
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om het punt van de afstamming van den mensch daar ter sprake te brengen, zonder
bestaande vooroordeelen te ontzien, dan zoude ik dit reeds lang zelf gedaan hebben,
even als ik het in mijn lessen doe.
‘In den cursus door mij dit jaar gehouden zijn een twintigtal lessen aan dezelfde
onderwerpen gewijd geweest, als die, welke Vogt voor zijne voordrachten gekozen
heeft, en ik geloof, dat onze slotsommen wel niet veel uit een zullen loopen.
‘Wanneer ik dus ontraden moet om zulke zaken voor het groote publiek te
behandelen, dan is het niet, omdat ik als wetenschappelijk man op een ander standpunt
sta, maar omdat ik meen, dat het groote publiek eer het zulke resultaten kan aannemen
nog een lange voorbereiding behoeft, en dat men door onvoorzichtigheid hier veel
bederven kan. Een wig dringt door waar een hamer terugspringt. Het terrein voor
een nieuwe en zeker juistere wereldbeschouwing moet zeer allengs geprepareerd
worden. Dit doende bereikt men veel zekerder zijn doel, dan wanneer men hun, die
van hun eerste jeugd af geheel andere meeningen gekoesterd hebben en daarmede
als het ware vereenzelvigd zijn, op eens de naakte waarheid, of hetgeen men althans
daarvoor houdt, voor oogen stelt. De geringe sympathie, die de lezingen van Vogt
hier te lande gevonden hebben, moeten ons zelfs tot waarschuwing strekken. Wel
verre dat die voordrachten eenig nut gedaan hebben, zijn zij veeleer een krachtig
wapen geworden voor de vele en nog altijd machtige vijanden der natuurwetenschap
hier te lande. Zij hebben niemand overtuigd dan die reeds minstens voor de helft
overtuigd waren en dit getal is klein, maar zij hebben daarentegen honderden met
schrik vervuld, die anders allengs voor overtuiging vatbaar
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zouden zijn geworden, maar nu terugdeinzen en in bepaalde tegenstanders, in vijanden
van het natuuronderzoek veranderd zijn.
‘Ik heb mijne denkwijze over deze zaak eenigszins in het breede uiteengezet, om
u de redenen te doen kennen, waarom ik het Album, niet voor opstellen als de door
u bedoelde kan openstellen, vooral niet thans, nu Vogt door zijne roekeloosheid, het
terrein voor eenige jaren bedorven heeft. Wilt gij die opstellen elders publiceeren,
dit is natuurlijk uwe zaak, maar wellicht zullen de boven gemaakte opmerkingen ook
u tot behoedzaamheid manen.
‘Ik heb de eer’ enz.
Bij een volgende gelegenheid (Juni 1869) schrijft Prof. Harting: (tevens een kleine
kritiek gevende, die mij hierdoor wordt gespaard) ‘Ik dank u zeer voor de toezending
van uw werkje over den voorhistorischen mensch, dat ik met veel genoegen gelezen
heb. Het bevat een goed résumé, van het tot dusver daarover bekend gemaakte en
zal ongetwijfeld medewerken om gezonder denkbeelden dienaangaande te verspreiden.
‘Gij vraagt mij of ik de door u toegezonden synchronistische fabel in het Album
wil opnemen. Dat ik er niets tegen heb uit hoofde der daarin vervatte, met de gewone
voorstelling in strijde zijnde feiten, zal ik u wel niet nader behoeven te verzekeren,
vooral niet, wanneer gij zult kennis genomen hebben van het opstel over materialisme,
dat ik in het Meinummer heb geplaatst. Ook twijfel ik niet of mijn beide
mederedacteuren, de heeren Lubach en Logeman, zullen er uit dien hoofde geen
bezwaar tegen hebben. Maar bij de plaatsing van stukken in den tekst van het Album
moeten wij ook te rade gaan met den smaak onzer lezers, die
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meerendeels niet-natuurkundigen zijn en die derhalve eerst door eene, zij het ook
zeer beknopte, inleiding op de hoogte der zaak zouden moeten worden gebracht. Dit
bezwaar bestaat niet voor het ‘wetenschappelijk bijblad’, waarin het daarentegen
geheel op zijn plaats zoude zijn, mits daaraan een paar woorden worden toegevoegd,
- iets dat ik bereid ben te doen, onder verwijzing naar eenige uwer werkjes, die
daardoor tevens meer bekend zouden worden gemaakt. Doch in die paar woorden,
zoude ik mij verplicht rekenen tevens te doen opmerken, dat het voorkomen van
overblijfselen van menschelijken kunstvlijt in gronden van het tertiaire tijdvak mij
nog hoogst onzeker is. De heeren Bourgeois, Delaunay, Desnoges behooren niet tot
de geheel te vertrouwen autoriteiten, en nu moet men zeer voorzichtig zijn, wanneer
men zulke nieuwe zaken verkondigt van geen prise te geven aan hen, die er belang
bij hebben (ik cursiveer) die te ontkennen, men loopt gevaar van beschuldigd te
worden van lichtgeloovigheid en daarmede verliest men het vertrouwen, dat men
nog zoo hoog noodig behoeft om zelfs punten, welke onbetwistbaar waar zijn, ingang
te doen vinden.
‘Het is daarom, dat ik u uwe tabel nog eens terugzend. Denk er zelf nog eens
rijpelijk over na. Verlangt gij dan nog hare plaatsing, dan ben ik er, onder het
bovengenoemd voorbehoud van mijne zijde toe bereid. Ik heb de eer’, enz.
Wie zal na de lezing dezer brieven ontkennen, dat Prof. Harting met zijne bezwaren
en voorzichtigheid niet geheel ongelijk heeft? Maar … wees ook niet al te angstvallig
bij het stellen van een wetenschappelijke hypothese. Van harte onderschrijf ik wat
hieromtrent Buckle zegt in zijn beroemd werk ‘ History of the Civilisation in England’
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(in het laatste hoofdstuk van het laatste deel pag. 264) - ‘de groote vijand der
verlichting is niet de dwaling, het is de inertie. Wij hebben alleen discussie noodig;
hebben wij die, dan zijn wij zeker wèl te doen, welke ook de dwalingen zijn, die er
ontstaan. Eene dwaling raakt in strijd met eene andere, ieder vernietigt zijn
tegenstander en uit dien schok komt waarheid te voorschijn. Aldus schrijdt de
menschelijke geest voorwaarts; en van dit standpunt uit is ieder schepper van nieuwe
denkbeelden, is ieder uitvinder, eindelijk ieder die nieuwe ketterijen opwerpt, zijn
zij allen, hoe ook, weldoeners der menschheid. Of zij gelijk of ongelijk hebben komt
er weinig op aan. Zij hebben ten doel de geesten in beweging te brengen, drijven tot
nieuwe onderzoekingen, doen oude onderwerpen in een nieuw licht verschijnen,
wekken het publiek uit zijn sluimering, kortom, zij storen ruw de rust, maar met welk
heilzaam gevolg? Zij dooden dien zucht tot sleur, die, terwijl zij de menschen er toe
leidt langs de wegen der voorvaderen voort te slenteren, een voortdurende en al te
vaak noodlottige hinderpaal is voor iederen vooruitgang’.… Men kan misschien de
consequenties van dit citaat al te ver drijven, maar het schijnt mij onbetwistbaar, dat
ook de wetenschap zijne enthousiasten en phantasten en dus de jeugd van noode
heeft.
Dat is in wetenschappelijke mannen een kwestie van charakter en temperament.
En in dit opzicht verschilden b.v. Carl Vogt en Hartogh Heys van Paul Harting. Dat
onderscheid - en ook de leeftijd is van invloed - bracht hen tot een verschillende
wijze van strijdvoeren. Beide, Harting en Hartogh Heys, kampten voor Darwin's
theorie, maar waren ingedeeld in verschillende corpsen van het leger der wetenschap.
Prof. Harting be-
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hoorend tot de artillerie, zwaar gewapend, moeielijk beweegbaar, nam met de zijnen
slechts stelling, nadat het terrein behoorlijk was verkend en voorbereid. Dr. Hartogh
Heys schaarde zich bij de lichtbereden troepen der voorhoede, tirailleurs, jagers,
uhlanen. Deze, wij weten het, vlug in hunne exercitien, gaan het centrum vooruit,
onderzoeken het veld, de positie van den vijand, de kracht zijner
verdedigingsmiddelen. Vaak laten zij zich meeslepen, wikkelen zich in voorposten
gevechten en behalen belangrijke materieele en ook moreele voordeelen, die het
leger bemoedigen. Maar ook stellen zij zich soms al te driest bloot en loopen gevaar
van den troep te worden afgesneden.
Enthousiast, geen gevaar schuwend in den strijd der wetenschap was Dr. Hartogh
Heys. Hij heeft daar de nadeelen van ondervonden en zooals ik boven zeide, allicht
meer ten offer gebracht, dan de kluizenaar van Down zelf. Als lector in de Zoölogie
te Leiden (vóór de komst van Prof. Selenka) was hij, eer de gemoederen waren
voorbereid - zooals Prof. Harting wilde, daarlatende, hoe dan de taak der
voorbereiding, zonder voorbereiders moest tot stand komen - bekend als vurig
Darwinist.
Misschien was het nog beter hem berucht te noemen, daar Hartogh Heys, alle
consequenties volgend, zich geen vriend betoonde van de zoo invloedrijke theologie,
haar faculteit en faculteiten. Bij de vacature voor het hoogleeraarsambt in de Zoölogie
te Leiden werd nu Dr. Hartogh Heys op de voordracht geplaatst. Juister gezegd, er
was een voorstel bij de Regeering aanhangig om het vacante hoogleeraarsambt te
splitsen in tweeën, een professoraat voor Zoölogie alleen, waartoe Hartogh Heys
werd voorgedragen, en een andere zetel voor geologie en minera-
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logie, waarvoor Hartogh Heys mede was aangewezen. Daarbij was de wensch geuit,
dat, mocht de Regeering eene splitsing verwerpen, dan Dr. Hartogh Heys van
Zouteveen zou worden benoemd tot hoogleeraar in de drie gecombineerde vakken.
Naar men zegt kon èn onder de pressie van een anti-Darwinistisch zoöloog en onder
den invloed der theologen de Regeering niet besluiten een Darwinist aan te stellen.
Men gaf er nu de voorkeur aan een buitenlandsch geleerde te benoemen, van wien
geen Darwinistische sympathieën ondersteld werden. En zoo verscheen Prof. Selenka.
Deze, onder de gunstigste auspicieën voor Darwin's tegenstanders benoemd, hield,
- horribile auditu et auditorio - eene inauguratie rede, waarin hij zich als dapper
kampioen der evolutieleer deed kennen. O! IJselijke ontsteltenis!! Zoo hadden de
schim van Cuvier en de levende theologen overwonnen. Was Dr. Hartogh Heys van
Zouteveen tot hoogleeraar benoemd, dan hadden de beslommeringen van zijn ambt,
ondanks zijne strijdvaardigheid, hem allicht verhinderd zich een zoo bitter
tegenstander der Christelijke kerk te toonen, als later steeds het geval bleek. Sinds
deze droevige ervaring heeft Dr. Hartogh Heys in de theologie niet alleen als altijd
een vijand van den vooruitgang maar tevens van zijn persoon gezien. Dat hij sedert
de godgeleerden en hunne stellingen zoo hardnekkig bestreed en hunne autoriteit
waarschijnlijk veel meer nadeel berokkende, dan hij als Prof. der Zoölogie met
mogelijkheid had kunnen doen, is nu te begrijpen.
Het is, al wil men dat niet billijken, wel zuiver menschelijk, als hij nu het
‘clericalisme’ in al zijne vormen aanviel. En Darwinist ook in dezen strijd, schreef
hij een verhandeling ‘Over den oorsprong der godsdienstige denk-
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beelden van een evolutionistisch standpunt’, waarover ik mij verplicht acht, nog
enkele woorden te zeggen, daar het een zijner hoofdwerken is, wat ik bij het algemeen
overzicht, wel wat vluchtig ben voorbijgegaan.
Ik meen het onpartijdigst te doen, wanneer ik een en ander èn uit het voorbericht
van den schrijver èn uit de kritiek geleverd in het weekblad ‘de Amsterdammer’ hier
aanhaal. Daarbij merk ik op dat in het voor mij liggend exemplaar uit de nalatenschap
van den schrijver, van de kritiek reeds gebruik was gemaakt, en dat het werk
doorschoten is met aanteekeningen en verbeteringen, die, was Dr. Hartogh Heys een
langer leven gegund geweest, ontwijfelbaar zouden hebben bijgedragen het in vele
opzichten te volmaken. Wie de oorsprong van dezen ‘Oorsprong’ kent, zal het
begrijpelijk vinden, dat het werk lijdt aan overvloed van stof, dat het misschien te
veel omvattend is en de rijke gegevens nog niet voldoende verwerkt zijn. Deze
gebreken - fouten van rijkdom niet van armoede - zouden stellig bij nadere studie
en volgende uitgaven zijn verbeterd - het had een standaardwerk kunnen worden.
Het heeft niet zoo mogen zijn en wij dienen ons tot het voorhandene te bepalen.
In het voorbericht zegt de schrijver ‘Dat (het boek) de aandacht van het publiek
niet geheel onwaardig (is) meen ik te mogen afleiden uit hetgeen de hoogleeraren
Tiele, Loman, Kuenen en G. Schlegel en Dr. W. Pleyte, conservator aan 's Rijks
Museum van Oudheden te Leiden, aan welke ik een gedeelte toezond, mij daaromtrent
schreven’ - (van deze en natuurlijk zooveel meer talrijke correspondenties is tot mijn
spijt geen letter meer over). ‘Prof. Tiele schreef mij herhaaldelijk en uit zich zelven
o.a., dat de afleiding van Maria van Myrrha, de moeder van Adonis, niet onmogelijk
was, dat hij mijn opstellen
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over Krishna en Boeddha … met veel genoegen had gelezen dat mijn eerste artikel
over de sterrebeelden, zeer belangrijk was, hetgeen mij zeer veel genoegen deed te
hooren van iemand, die onder de christelijke moderne theologen zulk een hooge
plaats inneemt als Tiele, en tevens wellicht de beste kenner van den Perzischen
godsdienst is, die in Europa bestaat. Prof. Loman oordeelde, dat mijn artikelen van
ernstige studie getuigden en hij er met veel belangstelling kennis van genomen had.
Prof. Kuenen schreef o.a. ‘Ik heb uwe artikelen met groote belangstelling gelezen.
Of ik er toe komen zal om daarover iets te schrijven moet ik onbeslist laten. Het zou
moeten zijn, wanneer mijne onderzoekingen mij daartoe rechtstreeks aanleiding
geven, d.i. mij met uwe artikelen in aanraking brachten. Want als beoordeelaar ex
professo mag ik niet optreden, daarvoor ben ik op verreweg het grootste gedeelte
van het door u betreden terrein te zeer dilettant. Met mijn collega Tiele is dit een
ander geval.
Hij beweegt zich voortdurend op het gebied der vergelijking en heeft zich
dientengevolge een tact verworven, dien ik steeds in hem bewonder. Zijn adhaesie
aan sommige uwer resultaten heeft veel meer waarde, dan al wat ik daarover zou
kunnen zeggen’.
‘Ook Prof. Schlegel en Dr. W. Pleyte getuigden de artikelen met genoegen gelezen
te hebben en de eerste gaf zelfs zijn volkomen instemming te kennen met de door
mij gegeven allegorische verklaring van het Christendom en het verband, waarin ik
dien godsdienst met de Perzische, Egyptische en Indische godsdienststelsels bracht’.
De kritiek in het Weekblad de Amsterdammer blijkbaar door een bevoegde hand
(W.P.C.K.) geschreven,
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wil slechts aanspraak maken op den naam van ‘opmerkingen’. Deze zijn over het
algemeen zeer waardeerend. Wat de criticus afkeurt, betreft den overvloed van
onderwerpen, die de schrijver ter sprake brengt en naar zijn inzien te snelle conclusies.
‘De schrijver, zoo zegt de criticus, poneert maar bewijst niet. Trouwens dit is een
gebrek, dat wij in zijn zoo lezenswaardig boek meermalen aantreffen en waarschijnlijk
te wijten aan de beknoptheid, waarmede hij zooveel omvattende onderwerpen
behandelt’. En elders … ‘het door den schrijver ingesteld onderzoek loopt over een
zoo uitgebreid veld van wetenschap, dat een beoordeeling van zijn boek in zijn geheel
slechts aan zeer enkelen vergund zal zijn. Toch acht ik het een aangename taak, de
aandacht op dit geschrift te vestigen. Nog afgezien van de slotsommen door den
schrijver verkregen’ - slotsommen, die naar het schijnt den criticus, hoe objectief hij
tracht te zijn toch niet aangenaam aandoen - ‘is het reeds een verdienste, dat hij den
uitslag zijner onderzoekingen op het gebied der vergelijkende godsdienstwetenschap
onder veler oogen brengt’. En verder ‘op de wording van het christendom of liever
op den oorsprong van de verhalen en legenden, die het ontstaan van het christendom
heeten te beschrijven, werpen de onderzoekingen van den heer H.H.v.Z. een
eigenaardig licht’. Na er op gewezen te hebben, dat de schrijver duidelijk heeft
aangetoond, hoezeer andere godsdiensten grooten invloed hebben uitgeoefend op de
ontwikkeling der christelijke leer en gebruiken, getuigt hij ‘dat veel, wat wordt
meegedeeld hoogst merkwaardig is, de lezing overwaard en eene opmerkelijke
bijdrage levert tot de vergelijkende godsdienststudie’. Zijne grootste afkeuring bewaart
de criticus voor het laatste hoofdstuk, waarin Dr. H.H.v.Z. besluit met een
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apotheose van Keizer Julianus tegenover den afschuwelijken Constantijn ‘den Groote’,
en waarin zeer caustische opmerkingen voorkomen omtrent de oude christenen. ‘De
schrijver laat zich hier te veel door zijn antipathie tegen het Christendom leiden’…
(Deze(?!) ‘vele blijken van oppervlakkigheid in dit laatste hoofdstuk moeten den
indruk schaden van een boek, dat overigens de sporen draagt van een degelijk
wetenschappelijk onderzoek en daarom de kennismaking zeer loont’.
Men bedenke, dat zulke en ook de andere waardeerende getuigenissen van de Prof.
Kuenen, Tiele etc. komen van de zijde van mannen, die zich overigens in geenen
deele geestverwanten van Dr. Hartogh Heys willen noemen. Dit pleit dunkt mij zeer
voor de waarde van 's schrijvers ‘Oorsprong der Godsdienstige denkbeelden’:
Wel weet ik dat Prof. Tiele in het Theol. Tijdschrift zijn eerst uitgesproken gunstige
meening gedeeltelijk heeft teruggenomen. Hiertegen is echter door Dr. Hartogh Heys
in eene brochure ‘Theologisch dubbelboekhouden’ geprotesteerd. En wij behooren
bij de her-critiek in het oog te houden, dat de kwestie van eene wetenschappelijke
een zuiver persoonlijke is geworden. Prof. Tiele nam het euvel op, dat door Dr.
Hartogh Heys de in een brief hem meegedeelde gunstige meening over het werk is
gepubliceerd, en verwijt den schrijver een partijdigen haat tegen het Christendom,
waarop Dr. Hartogh Heys den bal terugkaatst, en Prof. Tiele toevoegt, dat men er,
wetenschappelijke vraagstukken betreffende, geen twee waarheden op na mag houden,
ééne, die men privatim meedeelt en ééne andersluidende, die men voor publicatie
geschikt acht. Ook betoogt Dr. Hartogh Heys, dat de moderne theologen van hunne
zijde met twee maten meten, eene, die zij voor de geschiedenis der christelijke
dogmata gepast achten en
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eene andere, waarmede zich het Boeddhisme kan behelpen.
Maar ik wil van den ‘oorsprong der godsdienstige denkbeelden’, tevens een
oorsprong van een onliefelijk debat liever afstappen. Zich te verdiepen in de historie
van een twistgeschrijf zonder nuttig effect zou al te weinig loonend zijn.
Wel wensch ik ten slotte eenige woorden te wijden, aan de niet genoeg gekende, en
niet juist te ramen verdiensten van een man, als Dr. Hartogh Heys van Zouteveen,
die aan het talent tot populariseeren der wetenschap, zoozeer den moed der overtuiging
paarde.
Achtenswaardige geleerden als Harting, met uiterste behoedzaamheid
voortschrijdend, mogen eene generatie van darwinistische zoölogen opleiden, zij
mogen daarbij in een populair wetenschappelijk werk, als het Album der Natuur,
eene brandende kwestie als de evolutieleer op de lange baan schuivend, toch
eenigermate hebben voorbereid, hun komt niet de eer toe, dat de darwinistische idee
onder de beschaafden van Nederland is doorgedrongen. Dat heeft men te danken aan
mannen als Dr. Winkler en vooral Dr. Hartogh Heys van Zouteveen.
In duizenden exemplaren zijn door hen Darwin's werken in ons land verspreid,
gelezen en gebracht in kringen, die nooit tot de Engelsche bron zouden zijn
doorgedrongen. Door hem bovenal is de publieke opinie onder de ontwikkelden ten
onzent in zoo korten tijd voor de evolutieleer gewonnen. Deze verdienste kan men
niet hoog genoeg aanslaan; ja, kan men m.i. veilig nòg hooger schatten, dan het
opleiden van bekwame dierkundigen - hoe zeer men ook dat waardeere.
Hartogh Heys, als Nederlandsch representant der evolutieleer, trachtte naast een
kleine Darwin, ook een kleine
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Spencer te zijn, hij was op dat standpunt onverschrokken, en als men wil, veel
onbesuisder of heethoofdiger dan deze beide meesters.
Die vurigheid heeft weinig geschaad - wij hebben in ons land, goddank! genoeg
koud water tot afkoeling van het wetenschappelijk enthousiasme ten onzent zoo
zeldzaam voorkomend tegenover de geestdrift op financieel gebied.
Hartogh Heys voldeed aan de eischen, die Buckle den wijsgeer stelt: ‘De wijsgeer
mag slechts één doel hebben, hij moet er zich voor hoeden het practisch resultaat
zijner denkbeelden te beoordeelen. Zijn zij waar, zij mogen leven, zijn zij verkeerd,
zij zullen vergaan. Wat de vraag betreft of zij aangenaam of onaangenaam, troostrijk
of ontmoedigend, heilzaam of verderfelijk zijn, dat mogen de mannen der praktijk
uitmaken, dit hebben de wijsgeeren niet te beslissen. Er is wel geen enkele nieuwe
waarheid, die bij hare verschijning geen moeite, vaak zelfs ongelukken heeft
veroorzaakt, nu eens door de maatschappelijke of godsdienstige orde te verstoren,
dan weer doordien zij te plotseling een ouden gedachtengang vernietigde, waaraan
men innig was gehecht’ 1… ‘De plicht van den wijsgeer is duidelijk. Voor hem ligt
eene rechte lijn, die hij heeft te volgen. Nadat hij alle mogelijke moeite heeft
aangewend om de waarheid te ontdekken, is zijn plicht, zoodra hij een resultaat heeft
verworven, in geenen deele daarvoor terug te deinzen, omdat zij onaangenaam is of
omdat zij gevaarlijk schijnt; zijn plicht is er zich te meer aan te hechten en haar met
een te vuriger ijver te verdedigen, naarmate zij bij de menschen in te slechter reuk
staat - haar dan ijveriger te verdedigen, dan

1

Men vergelijke de overeenkomstige woorden van Dr. Hartogh Heys van Zouteveen
meegedeeld in zijne Voorrede op Darwin's ‘afstamming’ blz. 28.
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wanneer zij door het publiek gunstig wordt opgenomen, haar met luider stemme en
overal te verkondigen, zonder zich te bekommeren over de meeningen, die zij kwetst,
of de belangen, die zij bedreigt’.
Maar genoeg. Genoeg om te doen zien, dat volgens Buckle het standpunt van den
zoöloog en philosoof Hartogh Heys nog hooger moet worden gesteld dan van den
bekenden en achtenswaardigen hoogleeraar der zoölogie.
Immers ‘men kan het niet genoeg herhalen, dat de waarlijk groote weldoeners der
menschen, wier diensten van blijvenden aard zijn, niet zij zijn die … (slechts voor
zich zelve) onderzoeken en observeeren, de grootste weldoeners zijn niet de meest
geleerden of meest ontwikkelden - het zijn de groote denkers. Gedachte, gij schept,
gij geeft leven aan heel de wereld! Daden, feiten … kunnen voor een wijle zegepralen,
maar gij, vooruitgang der denkbeelden, gij bepaalt ten slotte toch den vooruitgang
der wereld!… ‘Wordt er geen ommekeer in de denkbeelden geboren, dan is iedere
verandering oppervlakkig, iedere verbetering wankel’.
Zou dan werkelijk het winnen der publieke opinie van veel gewicht zijn?
Ongetwijfeld! Zouden niet eenige honderden geleerden en wijsgeeren, voor elkaar
en onder elkander een eigen taal schrijvende, tegenover ongeleerden, als in bomvrije
kazematten opgesloten, den verderen vooruitgang kunnen waarborgen? Is het niet
voldoende als Descartes en Spinoza het niet populair latijn tot het voorzichtig voertuig
hunner rijke gedachten maken of een Kant, door Wolffs lotgevallen behoedzaam,
een wereld van ideeën verbergt in omhulsels, waaruit men ze heeft los te wikkelen,
als eene kostbaarheid uit de tienvoudige verpakking van een St. Nicolaas surprise zooals men het schertsend heeft voorgesteld?
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In geenen deele. Een wetenschappelijk idee als het Copernicaansche, het
Darwinistische dient gemeengoed te worden, anders is hare overwinning niet
gewaarborgd. De idee behoort aan de wereld, beheerscht de wereld.
Hoe ijveriger, hoe verder men de nieuwe waarheid verbreidt, hoe sneller de
vooruitgang. Om de juistheid dezer opmerking te doorgronden vergelijke men de
langzame nederlaag der geocentrische leer, met den snellen terugtocht der
anthropocentrische. Copernicus' stelsel had voor de zege evenveel eeuwen noodig
als Darwin's leer tientallen van jaren - in de uiterste schuilhoeken der duisternis
strijden nog heden beide naast elkaar. Men zal zeggen: de tijden zijn veranderd. Maar
beteekent dat niet met andere woorden, dat de geesten beter zijn voorbereid, dat er
eene krachtige ‘communis opinio’ van ontwikkelden bestaat. Voorheen beschutte
en steunde geen sterke openbare meening de strijders der wetenschap tegen hare
vijanden, die, de natuur opvattend als een waardeloos object, als een louter symbool,
niettemin de mannen der realiteit al te reëel in boeien sloegen. Hoe menig geleerde
heeft niet zijn arbeid verheimelijkt, hoe menigeen is niet voor altijd afgeschrikt de
menschheid ten nutte te zijn, onder het dreigend knersen van zware gevangenispoorten
of het vurig vlammen van gierige brandstapels. Men gewaagt slechts van Galilei's
kerkering, van Bruno's en Servet's verbranding. Maar de offers zijn o! zoo talrijk.
Bijna vergeten zijn de artsen Pietro d'Abano en Arnaldo van Villanova, vervolgd,
verbannen, of nog na den dood gevonnist en verbrand. Zelden verneemt men van
Ricetto en Etienne Dolet, den vriend van Rabelais, of van Vanini en Campanella,
den man der ‘Apologia pro Galileo’, enthousiasten en phantasten, doch eerlijke
strijders voor de wetenschap, die beter hadden ver-
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diend dan den brandstapel, die hun allen ten deel viel.
Ontelbaar zijn de anderen, die met iets minder dan een dadelijke doodstraf hunne
gehechtheid aan de wetenschap boetten.
De oogarts Borri, de physicus de Dominis, die, schoon hij, als aartsbisschop, daarop
weinig was aangewezen, de wetten van het licht onderzocht, versmachtten in de
kerkers der inquisitie, terwijl de geleerde Oliva, lid der Academia del Cimento (nog
in 1657), dit lot voorkwam, door zich, na het eerste verhoor op de pijnbank, te dooden.
Maar waar zou ik eindigen, wilde ik zulke offers gaan opsommen. Nog een paar
voorbeelden slechts.
Het reusachtig genie van Roger Baco, die (circa 1200), de waarde der lenzen voor
het natuuronderzoek beseffend, reeds micro-organismen als oorzaak van
(infectie)ziekten vermoedde, werd in de gevangenis gedoofd en deed hem de
wetenschap verwenschen, waarop hij zich uitsluitend had toegelegd. Door de
vervolging, die Galilei onderging en de bedreigingen, die hem zelven reeds hadden
bereikt, werd de groote geest van Descartes zoo ontmoedigd, dat hij zijn plan opgaf
‘de Verhandeling over de wereld’ te schrijven, waarvoor hij de bouwstoffen reeds
had verzameld. Welk een verlies voor de menschheid dit was, kan men bevroeden,
als men weet, welk een rijpe studie Descartes aan het geheel der wetenschappen had
besteed, hij, die aan de anatomie alleen, een tiental jaren had gewijd. Dit alles was
mogelijk, waar nog de publieke opinie niet voldoende was ontwikkeld en voorbereid.
En deze taak der voorbereiding verrichten de populariseerende geleerden en
wijsgeeren, de polyhistors, de ‘Schöngeister’, de publicisten - franctireurs der
wetenschap - met allerlei namen, onder allerlei vanen, in allerlei schakeeringen.
Overal, waar de weg voor eene groote waarheid moet
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worden gebaand, is een ter juister tijd gesproken woord, een ter bekwamer plaats
betoonde daad van moed noodig, om leugen en onwetendheid te doen afdeinzen.
Men denke b.v. aan den grooten invloed der satyrieke ‘Epistolae obscurorum virorum’,
opdoemend, toen de middeneeuwen kenterden. Zij gaven de obscuranten aan den
gerechten spot prijs en bevorderden eene reformatie - buiten Luther om - in vele
twijfelende hoofden. Men denke b.v. aan de beroemde brieven van Junius, juist ter
rechter tijd in het strijdperk tredend, om Engelands parlementaire vrijheid te redden.
Men denke ook aan de Ency, clopaedie, mede een werk van wetenschap, van
wijsbegeerte en onverschrokkenheid, waarvoor een d'Alembert niet schroomde zijn
uitnemende krachten in te spannen.
Die ‘Epistolae’, men weet het, schrijft men soms aan Reuchlin en von Hütten,
vaak ook aan Erasmus toe. Deze, de auteur van den ‘ Lof der zotheid’, was er wel
de man voor. Merkwaardig is daarbij, dat mannen als Erasmus en d'Alembert, minder
nog om hunne geleerdheid, en hun werken van wetenschap, dan wel om hun directen
strijd voor ontwikkeling en humaniteit, bij het nageslacht zijn bekend en geëerd.
Zij, mannen van ruime opvatting hebben het begrepen dat de wijsbegeerte den
onontbeerlijken band der wetenschappen vormt - dat de philosophie is, als de
trompetter in den slag, die het sein geeft tot den aanval en tot verzamelen, er voor
wakend, dat de voeling niet verloren gaat. Ja, waarschuwend als een trompetter laat
zich de wijsbegeerte hooren, met het onderscheid evenwel, dat zij nimmer schettert.
Niemand zal hoop ik de beteekenis van denkers als Erasmus en d'Alembert, van
geleerde philosophen en philosopheerende geleerden, miskennen. En het is in het
gevolg van zulke mannen, dat de naam
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van Dr. Hartogh Heys van Zouteveen met eere dient te worden genoemd.
Hij toch heeft Nederland voor de Darwinsche hypothese ontgonnen, een
onverschrokken daad, waarvoor hij zijn offer heeft gebracht. Hij heeft met zijn werken
over den voorhistorischen mensch, met zijne propaganda voor de evolutieleer, met
zijn zorg voor ‘Ontwikkeling der godsdienstige denkbeelden’, vele geesten wakker
geschud. Slechts zij, die verkozen te blijven sluimeren, zijn hem hiervoor niet
dankbaar.
Gelukkig echter zijn er nog, die erkentelijk zijn, dat zij werden opgewekt. En het
was eene onverwachte hulde aan zijne nagedachtenis, toen onlangs een bloedverwant
van Dr. Hartogh Heys in Indië werd verwelkomd door een jong adept van Darwin.
Deze onbekende zeide behoefte te gevoelen, in den naam van Hartogh Heys van
Zouteveen den man te eeren, zonder wien nooit de evolutieleer tot hem, zoover in
Indië zou zijn doorgedrongen, terwijl hij nu aan Darwin's vertaler een beteren en
ruimeren blik op de wereld had te danken.
Daarin lag de erkenning van de niet te bepalen, en daarom vaak miskende,
verdienste van den geleerde, die het niet versmaadde gaven van de rijke tafel der
wetenschap mee te deelen aan hen, die er naar hunkeren.
Want wat nut heeft het, of er al veel, en goed brood wordt gebakken, wanneer het
in kasten wordt weggesloten, slechts toegankelijk voor de enkele bevoorrechten, die
er den sleutel van bemachtigden. Dat brood is niet voor weinigen, maar voor zeer
velen nuttig en ook toereikend - het behoeft niet te bederven. En verdienstelijk naast
den bakker, eere gevend aan zijn' arbeid, is ook de man, die het noodige voedsel
rondbrengt en
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er de afnemers voor vindt. Hongerigen hiernaar zijn er allerwege, maar den sleutel
missen de meesten.
Het nut van populariseeren wordt vooral in Engeland begrepen. In geen land wordt
zooveel aan de verspreiding der wetenschap gedaan, als daar, waar beroemde
Universiteits professoren zich niet te goed achten, eens uit den engen katheder te
stappen, en buiten den besloten kring der Academie in vrije omgeving te spreken tot
het volk. In Duitschland is, om zeer eminente namen te noemen, door Virchow, door
Dubois Reymond, door Haeckel dit goede voorbeeld gevolgd. En in ons land - met
name te Amsterdam - wenschen blijkens populaire lezingen in de ‘Aula’ en in ‘Ons
Huis’ ook Hoogleeraren der Universiteit denzelfden weg te bewandelen.
Zij begrijpen het als elders: de algemeene resultaten der wetenschap behooren
aan het algemeen. Deze kan men veilig toe vertrouwen aan hen, die naar ontwikkeling
smachten, als een palladium, dat ook zij hebben te verdedigen. Nog altijd zijn bijgeloof
en domheid veel te machtig. En wij weten het ‘Gegen Dummheit kämpfen Götter
selbst vergebens’ *. Doch waar Goden en heroën moeten falen, kunnen vaak pygmaeën
nog overwinnen - juist, omdat muizen en sprinkhanen, niet met olifanten te bestrijden
zijn.

*

Het door enkele dagbladen meegedeelde geval, hoe zeer de beste voorzorgsmaatregelen b.v.
tegen cholera falen, waar domheid aan het woord is, bewijst het weer. Eene schippersvrouw,
die het besmet verklaarde Waalwater dronk en opmerkzaam werd gemaakt op het gevaar,
zei, mutatis mutandis, ‘ik en mijn man en mijn kinderen zullen het water, ten spijt van de
hooge heeren, drinken, zooals God het gegeven heeft.’ Bewijst zoo iets niet de
noodzakelijkheid van verplicht onderwijs - ook in de allereerste eischen der gezondheidsleer,
opdat ieder wete, welk water dan God tot vaarwater heeft bestemd en wat - dank zij ook
goede filters - tot drinkwater is aangewezen.
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De macht van het vooroordeel met zijn myriaden strijders is groot. Het onderwijs
kan niet te goed, de ontwikkeling niet te algemeen zijn. Hoe meer ontwikkelden men
schept, hoe beter waarborg voor den vooruitgang.
Onder hen, die dit altijd begrepen, die daarvoor hunne beste krachten gaven,
behoort Dr. Hartogh Heys van Zouteveen ten onzent in een eerste plaats. Daarom
heeft het mij zeer verwonderd, dat bij den dood van dezen zoo arbeidzamen en
nuttigen man, betrekkelijk zoo weinigen toonden zijne uitstekende verdiensten te
waardeeren, ten minste zoo weinigen die waardeering tot algemeene kennis hebben
gebracht.
Het was mij daarom een aangename plicht, toen ik door de Maatschappij van
Nederl. Letterkunde daartoe in de gelegenheid werd gesteld, tegenover een harer
verdienstelijke leden - zij het dan ook in bescheiden mate - een elders gepleegd
verzuim eenigszins te kunnen herstellen.
H.F.A. PEYPERS.
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Werken van Mr. Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen.
Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. 1864. 8o.
Nieuwe Drenthsche volksalmanak. 1e-9e jaargang. 1882-90. post 8o.
De methoden tot synthesis der organische ligchamen, benevens eene vergelijking
daarvan met methoden tot synthesis van anorganische ligchamen. 1866. 8o.
De dienaren der maag, vervolg op de geschiedenis van een hapje brood, naar de
6e Fransche uitgaaf van Jean Macé. 1870. post. 8o.
Californië's hulpbronnen en toekomst, met het oog op een landverhuizing van
Nederlanders derwaarts; gevolgd door 2 ontwerpen tot stichting eener Nederlandsche
landbouw-kolonie aldaar en tot oprichting eener Nederlandsch-Amerikaansche
landbouw- en emigratie-maatschappij, opgemaakt door eene den 14en Oct. 1871 te
Utrecht benoemde commissie. 1871. roy. 8o.
Kaart van Californië, naar goede bronnen bewerkt, met statistieke bijzonderheden.
1872. 1 blad.
Isis, maandschrift voor natuurwetenschap, met medewerking van desbevoegden.
4e-10e jaargang. 1875-81. 7 dln 8o.
(De 1e-3e jaargang van Isis waren onder andere redactie; met den 10en jaargang
is Isis geëindigd.)
De invloed der geloofsbelijdenis op de beschaving, naar aanleiding van E. de
Laveleye's ‘Le protestantisme et le catholicisme dans leurs rapports avec la liberté
et la prospérité des peuples’; naar het Hoogduitsch van F. von Hellwald. 1875. roy.
8o.
Een woord over Dr. W.C. van Manen's artikel ‘Ethnologie’, in de Vaderlandsche
Letteroefeningen van 1 Juli 1876. 1876. roy. 8o.
Geloofsbelijdenis van een hedendaagsch natuuronderzoeker; naar de 2e
Hoogduitsche uitgave, met aanteekeningen voorzien. 1878. post 8o.
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De Financier, wekelijksche beurscourant. 1879. 3e jaargang. folio. (De 1e en 2e
jaargang waren onder andere redactie. Dit weekblad is na 1879 niet voortgezet.)
De strijd der wetenschap; vrij naar het Engelsch. 1879. roy. 8o.
Lichtbeelden naar de natuur; naar het Hoogduitsch van H.W. Vogel. 1880. post
o
8.
De vooroordeelen der menschheid op staathuishoudkundig, staatkundig en
maatschappelijk gebied; vrij vertaald naar het Hoogduitsch van Lazar B. Hellenbach.
1883. post 8o.
Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een evolutionistisch
standpunt. 1883. post 8o.
Theologisch dubbelboekhouden, met een Drenthschen bril nagecijferd een
leekebrief opgedragen aan Prof. C.P. Tiele te Leiden. 1884. roy. 8o.
Geloofsbelijdenis van een hedendaagsch natuuronderzoeker; naar de 2e
Hoogduitsche uitgave, met aanteekeningen voorzien. 2e druk. 1885. roy. 8o.
Dirk Hartogh; een historisch-geografische schets. (Overgedrukt uit het Algemeen
Nederlandsch Familieblad.) 1888. 4o.
Feiten en theorieën uit de natuurwetenschappelijke wereld van den tegenwoordigen
tijd; naar het Hoogduitsch v. Dr. L. Büchner. 1888. post 8o.
Tal van bijdragen in de Dageraad, de 20e Eeuw, de Nieuwe Provinciale Drenthsche
en Asser Courant, Het Album der Natuur enz. enz.
Overzigt der petrographie, met eenigszins uitvoeriger behandeling der
inflammabilia of koolgesteenten; naar het Hoogduitsch van F.A. Quenstedt. 1868.
8o.
De voorhistorische mensch in Europa; naar aanleiding van de lezingen door C.
Vogt, in Nov. en Dec. 1868 te Rotterdam gehouden, met gebruikmaking van
verscheidene andere bronnen. 1869. 8o.
Handboek der mineralogie, ten gebruike bij het middelbaar en hooger onderwijs.
I en II, 1. 1870. 8o.
Het Darwinisme; uit het Fransch van Emile Ferrière, vertaald en met een naschrift.
1874. post 8o.
De aardschors en hare gedaanteveranderingen, populaire schetsen op het gebied
der geologie. 1876. roy. 8o. (Ook opgenomen in ‘Kosmos, natuurwetenschappelijke
bladen’. 1874/7. 23 afleveringen.)
Worden en vergaan, eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld, in populairen
vorm; uit het Hoogduitsch van Carus Sterne, vertaald en met aanteekeningen voorzien.
1877. 2 d. post 8o.
Handboek der mineralogie, ten gebruike bij het middelbaar en hooger onderwijs.
Nieuwe uitgave. 1882. 2 d. 8o.
De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus; uit het Engelsch van
Ch. Darwin, vertaald en van aanteekeningen voorzien. 1871/2. 2 dln. roy. 8o.
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren; uit het
Engelsch van Ch. Darwin, vertaald en van aanteekeningen voorzien. 1873. roy. 8o.
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De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus; uit het Engelsch van Ch.
Darwin, vertaald en van aanteekeningen voorzien; 2e druk, met een naschrift. 2 dln.
post 8o.
Darwin's Biologische Meesterwerken; voor Nederlanders bewerkt, met Dr. T.C.
Winkler. 1890. 6 d. post 8o.
Kleinere werkjes, meest in tijdschriften verschenen:
Geschiedenis van den Koning Aben Habuz en den sterrewichelaar, Ibrahim Ibn
Abu Agib. (Deze sage verscheen in den schaakkalender van het noordelijk
schaakbond.)
Het fetichisme.
Vuurdienst, Sabeisme enz.
Noord-Friesland en zijn wapen.
Observations sur les coëfficients du vol chez les insectes.
Nouveaux résultats de mesures par le Planimètre Polaire d'Amsler. (Archives
Neerlandaises 1870 IV.)
Een psychologisch probleem (Alb. d. Nat.).
De oorsprong des levens.
Over kunstmatige misvorming van het menschelijk lichaam (Alb. d. Nat. 1876).
Een bijgeloovige hond.
Het instinct, verhandeling nagelaten door Darwin, na zijn dood verschenen
(Wetensch. bladen).
Nog iets over de Phoenicische inscriptie in Noord-Amerika. (Alb. d. Nat.).
Sur la synthèse du sulfocyanate d'ammonium.
Over de oorzaak der interglaciale perioden.
Nog iets over den voor-historischen mensch in Amerika (Alb. d. Nat.).
De diepte der Noordzee enz. (Alb. d. Nat.).
Goethe's verdiensten als onderzoeker der organische natuur.
Over eenige groote veranderingen in de verdeeling van land en water.
Geschiedenis van Jeschua van Nazareth. (Dageraad).
Besoerah Toba. (Dageraad).
De ‘Maagd der Druïden’. (Alb. d. Nat.).
Schaul, de vervolger van den Beth Jeschua (Dageraad).
Dr. C.R. Drysdale.
Duitschland en Nederland.
Eene interessante gedachtenwisseling (Polemiek met Ds. Zaalberg, Dageraad
1882).
Berichten en mededeelingen (Bijdragen in de Dageraad).
O! die blinde heidenen.
Eenige hoogtemetingen in onze duinen (Staatkundig en Staathuishoudkundig
Jaarboekje 1869).
Baäl in Atlantis. (Alb. d. Nat.).
Het oorspronkelijk vaderland van den mensch en de oudste volksverhuizingen in
het Palaeontolitisch Tijdvak.
De Basken. (Alb. d. Nat.).
Microscopisch onderzoek der gesteenten.
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Motto's ontleend aan ‘heidensche’ schrijvers enz.
De ware geschiedenis van Jeschua Ben Joszef.
Hunnebedden in Noordwest-Duitschland.
De Engelsche Noordpool-expeditie (Isis 1876/77).
Wie waren de stichters der Drentsche Hunnebedden. (Drentsche Volksalmanak).
Een kijkje in den Heiligenkalender. (Dageraad).
La forêt Pétrifiée du Caire (Archives Neerlandaises I.v. 1870).
Koning Roderik en Donna Florinda, Romance. (Verscheen in den Drentschen
Volksalmanak).
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Levensbericht van Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer.
Is het moeilijk een waardig verslag te geven van den levensloop, de werkzaamheden
en het karakter van een man als de Hoop Scheffer, die, afkeerig van alle uitwendig
vertoon, niet streefde naar roem bij de menschen, maar zich onderscheidde door
wetenschappelijke degelijkheid, huiselijke deugden en een innig, maar verborgen
gemoedsleven, toch heb ik het gewaagd, die taak op mij te nemen. Ik heb het gewaagd
in de verwachting, dat eensdeels onze meer dan vijftigjarige vriendschapsband, in
den onbezorgden studententijd geknoopt en tot het laatst toe vast en sterk gebleven,
- dat anderdeels verschillende opstellen van zijne leerlingen en vrienden, aan zijne
nagedachtenis gewijd, - en dat eindelijk belangrijke mededeelingen, mij door zijne
nagelatene betrekkingen bezorgd, mij daarbij tot steun zullen verstrekken. Ik wensch
daarbij die soberheid in acht te nemen, welke de Overledene zoozeer op prijs stelde.
Intusschen mogen eenige bijzonderheden uit zijne kindsheid en jeugd niet onvermeld
blijven, om te doen zien, hoe hij onder den invloed zijner opleiding en zijner
zelfstandige vorming geworden is, wat hij later geweest is voor de
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wetenschap, voor zijne huisgenooten en voor zijne vrienden.
Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer werd geboren te 's-Gravenhage den 28sten
September 1819 als de jongste zoon van den heer Johannes Scheffer, die den 25sten
October 1791 ter wereld kwam en reeds den 27sten Mei 1823 door den dood aan zijne
echtgenoot en kinderen werd ontrukt. Hij was ambtenaar bij het ministerie van
Binnenlandsche Zaken en gehuwd met mejuffrouw Agatha Carbasius, die in 1792
het licht aanschouwde en in 1871 overleed. Van twee oudere broeders van Jakob
Gijsbert kwam éen, namelijk Cornelis, geboren in 1816 en ingenieur van scheepsbouw,
in Nederlandsch Indië, en de tweede, namelijk Pieter, geboren in 1818 en ontvanger
van registratie, te Amsterdam te sterven, terwijl zijne beide zusters, mevrouw Agatha
Scheffer, weduwe Jansen, geboren in 1821, en mevrouw Christina Scheffer, weduwe
Muller, geboren in 1823, nog in leven zijn.
Wèl behoorden de beide ouders van Jakob Gijsbert tot de Hervormde Kerk, maar
zijne moeder, eene dochter van mr. Cornelius Carbasius en van Aagje Houttuijn,
welke laatste Doopsgezind en met merkwaardige doopsgezinde geslachten
vermaagschapt was, zou bij de kerkgemeenschap harer moeder gebleven zijn, indien
zich in die dagen te 's-Gravenhage eene Doopsgezinde gemeente bevonden had.
Aagje Houttuijn was in eerste huwelijk verbonden geweest met Cornelis de Hoop,
en beider zoon, Jakob geheeten en gevestigd te Amsterdam, deed aan zijne half-zuster
het voorstel om den vierjarigen Jakob Gijsbert, die naar hem en naar zijne vrouw
genoemd was, tot zich te nemen en voor zijne opleiding te zorgen, 't geen de weduwe,
door het vroegtijdig verlies van haren echtgenoot zoo diep getroffen, niet van de
hand mocht wijzen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

371
Hierdoor opende zich een nieuw tijdperk in de levensgeschiedenis van Jakob Gijsbert.
Zijn pleegvader was een man van meer dan gewone ontwikkeling, een ijverig lid van
de Doopsgezinde gemeente en tevens het type van een ouderwetschen
Amsterdamschen koopman, zich onderscheidend door aristocratische deftigheid en
ongemeene minzaamheid, door godsdienstigen ernst en opwekkenden humor. Groot
was zijne belangstelling in kunst en wetenschap, en toen hij in 1824 de handelszaken
had laten varen, legde hij zich toe op de vaderlandsche letterkunde, beoefende met
goed gevolg de dichtkunst en leverde in de ‘ Letteroefeningen’ boekbeoordeelingen,
die van een zuiveren smaak en van een scherpzinnig oordeel getuigen. Zelf kinderloos,
was hij voor zijn pleegzoon een uitstekend onderwijzer en opvoeder. Hij gaf hem
onderricht in het lezen, schrijven en rekenen en deed hem elken Zondag na kerktijd
de lijst der Bijbelboeken, de Tien Geboden, het Onze Vader en de twee-en-dertig
windstreken van het kompas opzeggen, waarbij later eenige regels uit Vondels
‘Gijsbrecht van Aemstel’ werden gevoegd, met de belofte, dat de jeugdige leerling
dat treurspel zou zien opvoeren zoodra hij het geheel van buiten had geleerd. Aan
deze voorwaarde en ook aan die belofte werd voldaan.
Daar de jeugdige Jakob Gijsbert geen omgang had met knapen van zijn leeftijd,
moest de leiding en ook het voorbeeld van zijn pleegvader een beslissenden invloed
hebben op zijn karakter. Aan dezen smaakvollen man ontleende hij zijne liefde voor
de Nederlandsche letteren, - aan dezen belangstellenden Doopsgezinde zijne neiging
om zich later aan het leeraarsambt te wijden. Zijn gunstige aanleg ontwikkelde zich
voorspoedig door oefening van het geheugen en door vermeerdering van zijne kennis.
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Bij dit laatste kwam de rijk voorziene boekerij van zijn pleegvader hem uitmuntend
te stade, en deze had voor hem zooveel aantrekkelijks, dat hij nauwlijks taalde naar
de gewone uitspanningen van den kindertijd. Zelfs kwam er weinig verandering in
dien toestand, toen hij op zevenjarigen leeftijd ter schole werd gezonden bij Engelberts
Gerrits te Amsterdam, waar hij tot het voorjaar van 1833 zich toelegde op de kennis
der nieuwe talen. Na dien tijd sleet hij de zomermaanden te Leersum bij Amerongen,
waar zijne pleegouders eene buitenplaats hadden betrokken, drie jaren later vervangen
door Broekhuizen, dat als zomer- en winterverblijf werd bewoond.
Steeds waren het bezigheden van letterkundigen aard, die Jakob Gijsbert buiten
de schooluren hielden geboeid. Op tienjarigen leeftijd beijverde hij zich om de
rijmkroniek van Melis Stoke in de thans gebruikelijke taal om te zetten en hij voltooide
dien arbeid op den 26sten October 1831. Voorts wijdde hij menig uur aan de lezing
der gedichten van Spieghel, Hooft, Huygens, Vondel en Antonides, alsmede aan die
der zangers van den nieuwen tijd, zooals Helmers, Bilderdijk, Loots, Nieuwland,
Staring en de beide van Lennep's, terwijl hij van Tollens vooral het gedicht: ‘De
Overwintering der Hollanders op Nova Zembla’ op prijs stelde. Wijders leverde hij
vertalingen en opstellen over geschiedenis - vooral Bijbelsche geschiedenis -, bracht
nasporingen op schrift omtrent dorpen en kasteelen in den omtrek van Leersum en
Amerongen en maakte in 1834 een aanvang met het schrijven van een roman uit den
tijd van Floris van Egmond (het einde der 13de eeuw) naar gegevens van Melis Stoke
en voltooide dien na ruim twee jaar in een tweetal lijvige deelen, die echter niet in
het licht zijn verschenen.
Inmiddels was voor hem, volgens zijn vurigen wensch
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bestemd voor de studie der theologie, de tijd aangebroken, waarin hij zich moest
toeleggen op de kennis der oude talen. Terwijl zijn pleegvader het minder doelmatig
achtte, hem een gymnasium te doen bezoeken, werd hij toevertrouwd aan de leiding
van dr. J.S. Lutgert, die vroeger zich met het onderwijs van den beroemden dichter
en romanschrijver mr. Jacob van Lennep had belast en zijn nieuwen leerling ook
later, gedurende diens studietijd te Amsterdam, bij zich hield. Dat Jakob Gijsbert
onder dien leermeester uitstekende vorderingen heeft gemaakt in de kennis van het
Latijn en Grieksch, is later duidelijk gebleken. In Juni 1837 deed hij met goed gevolg
het admissie-examen, waardoor hij als student aan het Seminarium der Doopsgezinden
en aan de Doorluchtige School te Amsterdam werd ingeschreven. Hij bezocht er de
collegiën der hoogleeraren D.J. van Lennep, T. Roorda en N.G. van Kampen en later
(voor de theologie) die der hoogleeraren S. Muller, W. Cnoop Koopmans, G.J.
Rooijens en Abraham des Amorie van der Hoeven.
Had hij bij dr. Lutgert, om zoo te spreken, kost en inwoning, zoodat hij eenigszins
verwijderd bleef van het gewone studentenleven, hij won daardoor de gelegenheid
om zijne meest geliefde studiën regelmatig en met nauwgezetheid te blijven
behartigen. Hij zonderde zich echter geenszins af van het studentenverkeer, maar
nam daaraan deel, waar het hem uitzichten opende tot vermeerdering zijner kennis
of waar de klank van gelijkgestemde gemoedssnaren weerklank bij hem wekte. Hij
behoorde namelijk tot de ijverigste leden der studentengezelschappen E.T.E.B.O.N.
en N.E.K. Omtrent beide zij een en ander medegedeeld.
Het gezelschap E.T.E.B.O.N., in 1814 gesticht, telde
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nagenoeg alle studenten van het Doopsgezind en van het Remonstrantsch seminarium
onder zijne leden. Ook Jakob Gijsbert werd in 1837 in dien kring opgenomen en in
1840 tot honorair lid benoemd. Op de wekelijksche vergaderingen vond hij - behalve
de later te noemen leden van N.E.K. - C. Sepp, die er den voorzittershamer voerde
en met wien hij later door den band der wederzijdsche vriendschap verbonden bleef,
S. Hoekstra Bz., van der Goot, Bonk, P. Brouwer, Herman de Ridder, J. Sybrandi,
N. Scheltema enz., en met belangstelling nam hij er deel aan de werkzaamheden.
Door de welwillendheid van den heer M. Honigh te Purmerend, thans secretaris van
dat gezelschap, was het mij vergund, de notulen van die jaren in te zien, en uit hetgeen
Jakob Gijsbert aldaar als improvisator en verhandelaar geleverd heeft, blijkt duidelijk,
dat hij zich bij voortduring in dezelfde letterkundige richting bewoog. Ik zal
kortheidshalve niet stilstaan bij de stukken zijner keuze voor het reciet, maar slechts
vermelden, dat hij op verschillende vergaderingen improviseerde over Constantijn
Huygens, over de zonnevlekken, over de volksromans en over de Provençaalsche
poëzij, terwijl van zijne verhandelingen worden vermeld: Jan van Renesse en diens
lotgevallen, Gerbrand Adsz. Brederoo, het Hollandsche volkslied, en de volksroman
Floris en Blanchefloer.
Ik heb gesproken van het studentengezelschap N.E.K. Dit werd gesticht in
November 1838 korten tijd nadat de schrijver van deze biographie de Utrechtsche
Academie verlaten had en als student aan het Seminarium der Doopsgezinden was
ingeschreven. Met mij vereenigden zich in dien kring de studenten D. Harting, P.
Leendertz Wz., J.G. de Hoop Scheffer en H.C.C. Dronryp Uges, die
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later door J. Kerbert vervangen werd. Deze nauw verbonden vriendenkring vergaderde
wekelijks bij éen der leden en was gewijd aan de lezing der voornaamste dichtstukken
uit den bloeitijd onzer letterkunde, aan het voordragen van 't geen deze of gene op
't gebied der poëzij vervaardigd had, aan het beoordeelen hiervan en aan eene
improvisatie in dichtmaat. De boeten werden er met gedichten van bepaalde vormen
en afmetingen onder den naam van boetverzen betaald en op den 17den November,
den geboortedag van Vondel, werd de dies natalis van N.E.K. met grooten luister
gevierd. Jakob Gijsbert, die er den N.E.K.-naam van Huygens droeg en ook later
vele bijdragen met den naam Constanter onderteekende, bezocht steeds met geestdrift
de vergaderingen van N.E.K. en schoon hij slechts zelden een door hem vervaardigd
gedicht ter tafel bracht, wekte hij steeds de bewondering van zijne medeleden door
zijne grondige kennis der oud-Nederlandsche letterkunde en door de scherpzinnigheid
zijner kritiek. Afwisselend met mij trad hij meermalen op als secretaris van het
gezelschap en de door hem gestelde notulen onderscheiden zich zoowel door een
zuiveren stijl als door een gezonden humor.
Uit zijn studententijd te Amsterdam vermeld ik nog, dat hij ter katechisatie ging
bij ds. J. Boeke, die door het toedienen van den doop hem opnam onder de leden van
de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Ook mag ik niet met stilzwijgen
voorbijgaan, dat hij den 20sten April 1839 met zijn vriend P. Leendertz een aanvang
maakte met het afschrijven van het handschrift der gedichten van P.C. Hooft, op de
stadsbibliotheek te Amsterdam aanwezig. Hij verzamelde daarover tal van
aanteekeningen, die hij later ter beschikking stelde van
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Leendertz, toen deze, ijverig werkende aan eene nieuwe uitgave der gedichten van
Hooft, de hierop betrekkelijke, met zooveel moeite bijeengebrachte papieren door
een fellen brand verloren had.
Bepaalde zich het verkeer van Jakob Gijsbert te Amsterdam hoofdzakelijk tot de
leden van N.E.K. en E.T.E.B.O.N., ook de studenten van het Athenaeum waren
daarvan niet uitgesloten. Tot den kring zijner kennissen behoorden vooral de beide
van der Hoevens (Abraham en Martinus), J. Pijnappel, B.F. Matthes, P.G. te Winkel,
J. Herderschee en J. Wijs. In den studentensenaat van het Doopsgezind en
Remonstrantsch seminarium ‘Studia nos jungunt’ bekleedde hij in 1840 de
waardigheid van ceremoniemeester (magister officiorum).
Bij het eindigen van den cursus van 1841-1842 was hij gereed om het
proponents-examen af te leggen. Dit was echter in strijd met de plannen van zijn
pleegvader. Deze, toen te Utrecht gevestigd, verlangde, dat Jakob Gijsbert zich
derwaarts zou begeven, om de vereischte examens af te leggen tot het verkrijgen van
den doctorsgraad in de theologie. Met het oog op die plannen had zijn pleegzoon
reeds in Juni 1838 den hoogsten graad verworven bij het doen van het
groot-mathesis-examen te Leiden, waarop hij in November 1842, desgelijks aan de
Leidsche Academie, het propaedeutisch examen en ruim eene maand later te Utrecht
het candidaats-examen aflegde, telkens met den hoogsten graad. Met belangstelling
bleef hij de collegiën bezoeken der hoogleeraren Bouman, Vinke en Royaards, zoodat
hij nog vóor de Paaschvacantie van 1843 het doctoraal examen aflegde en op den
28sten Juni daaraanvolgende het proponents-examen ten overstaan van curatoren der
Algemeene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam.
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De promotie zou zijne loopbaan als student besluiten, en hij peinsde ernstig over een
geschikt onderwerp voor zijne dissertatie. Volgens den wensch van professor Royaards
bepaalde hij zich aanvankelijk bij ‘Paus Adriaan VI’, maar hij zag er van af toen hij
gedurende zes weken een stapel van verschillende bronnen en bouwstoffen had
doorworsteld. Een ander onderwerp trok hem aan, namelijk ‘De invloed der
Rederijkers op de Hervorming’, maar toen hij tot op de helft met de bewerking
gevorderd was, drongen zijne proponentsreizen en het beroep te Hoorn met de daaraan
verbondene bezigheden hem om dien arbeid te staken. Hij bleef doctorandus totdat
in 1870 de senaat der Leidsche Hoogeschool hem eershalve den doctoralen titel
toekende.
Ook gedurende het Utrechtsche studiejaar kwamen zijne letterkundige neigingen
meer dan eenmaal aan den dag. Hij kwam er al spoedig in aanraking met J.J.L. ten
Kate, die reeds in een voorgaand jaar den N.E.K.-schen vriendenkring te Amsterdam
had bezocht, met den medicus D.H. van Leeuwen en met J. Tideman, student in de
letteren, en stichtte met hen een kring ter beoefening van de Deensche taal onder de
spreuk: ‘Da jeg var lille’. Voorts bewerkte hij met Tideman eene keurige bloemlezing
uit de werken van de Nederlandsche minnedichters der 17de en 18de eeuw, die onder
den titel ‘ Cupido’ in 1844 het licht zag en in de tijdschriften van die dagen zeer
gunstig beoordeeld werd. Ook nam hij deel aan de stichting der Vereeniging tot
bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, waaromtrent het volgende zij
vermeld.
Terwijl dr. P.J. Vermeulen, archivaris te Utrecht, zich bezig hield met de uitgave
van zijn ‘ Van den levene ons Heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen’, besprak
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hij met J. Tideman, die zich als uitgever der ‘ Gedichten van Simon van Beaumont’
had doen kennen, het plan om zoodanige Vereeniging op te richten en daardoor de
uitgave van Middel-Nederlandsche teksten te bevorderen. Laatstgenoemde vestigde
toen de aandacht op zijn medestudent de Hoop Scheffer, die reeds in 1837 in de
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ een voor dien tijd hoogst verdienstelijk opstel had
geleverd onder den titel: ‘Iets over Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel Historiaal’,
waarna de Hoop Scheffer zijnerzijds wees op P. Leendertz als ijverig en grondig
beoefenaar der Nederlandsche letterkunde. Tideman had reeds vroeger te Leiden,
waar hem door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de
bewerking was opgedragen van een catalogus der in hare boekerij aanwezige
verzameling van tooneelspelen, kennis gemaakt met M. de Vries. In overleg met
dezen werd besloten, om nog een ander letterkundige, namelijk dr. W.J.A. Jonckbloet,
tot uitvoering van bovengemeld plan uit te noodigen. Deze zes letterkundigen kwamen
in het voorjaar van 1843 te Leiden bijeen, en de Vereeniging was gesticht, die behalve
de ‘Verslagen en Berichten’ een zeventiental deelen met belangrijke
Middel-Nederlandsche teksten het licht heeft doen zien. Hoewel de Hoop Scheffer,
bij het aanvaarden van zijn predikambt met bezigheden overladen, weinig tijd
overhield om aan Middel-Nederlandsche studie te wijden, betoonde hij steeds groote
belangstelling in deze Vereeniging, werkte mede aan hare ‘Bijdragen’ en bleef de
redactie-vergaderingen getrouw bezoeken. Dat hij die studie niet liet varen, blijkt
voorts uit zijne beoordeeling van Jonckbloet's werk ‘ Over Middel-Nederlandschen
epischen versbouw’, welke in ’Gruno, algemeen wetenschappelijk tijdschrift’ werd
opgenomen. Zijn plan om den ‘ Spiegel
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Historiael’ van van Velthem of den ‘ Rijmbijbel’ van Maerlant onder handen te
nemen, bleef onuitgevoerd.
Nadat de Hoop Scheffer een beroep had aangenomen naar de Doopsgezinde
gemeente te Hoorn, deed hij aldaar zijne intrede op den 3den December 1843 en vond
er in de predikanten Adama van Scheltema en Stemler vriendschappelijk gezinde
ambtgenooten. Hij bleef er tot den 6den December 1846, en tot de merkwaardigste
aangelegenheden van dat tijdperk behooren de redactie van den tweeden jaargang
van ‘Braga’ en zijn huwelijk.
Te Utrecht woonde hij bij Essenberg op 't Steenweg in hetzelfde huis als J.J.L. ten
Kate en bleef door dezen en door mij geheel op de hoogte van alles wat den eersten
jaargang van het ‘Tijdschrift heel in rijm’ betrof. Toen dit met het einde van 1843
werd gestaakt, wist de uitgever den letterlievenden de Hoop Scheffer, dien hij
inmiddels had leeren kennen, tot het leveren van een tweeden jaargang over te halen.
Daar ik alle hierop betrekkelijke bijzonderheden in de inleiding vóor mijne jongste
uitgave van ‘Braga’ heb medegedeeld, meen ik hier te kunnen volstaan met de
vermelding, dat de Hoop Scheffer in den luitenant-ingenieur H. Kretzer een ijverigen
medewerker vond, maar tevens zich genoodzaakt zag, om bij het nazien van diens
bijdragen als omwerker op te treden, zoodat menig stuk eene volslagene verandering
onderging. De pogingen van den uitgever, om den redacteur tot het bezorgen van
een derden jaargang te bewegen, bleven dan ook vruchteloos.
De tweede jaargang van ‘ Braga’ was nog niet voltooid, toen het aangenaam
vooruitzicht zich voor hem opende, om door eene echtverbintenis met mejuffrouw
Anna Petronella Russel Boerlage het ongezellig kamerleven met het verkeer in een
gezelligen huiselijken kring te
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verwisselen. Hoezeer hij zich daarin verheugde, blijkt uit een brief, gedagteekend
uit Hoorn den 31sten Maart 1845, dien ik te Tjalleberd van hem ontving. Daarin schreef
hij o.a.: ‘Maar laat me van iets anders redeneeren, waarmede hoofd en hart meer
vervuld zijn. Daar heb je de verbeelding weêr met haar tooverlantaarn, die mij
duizenden van de bekoorlijkste beelden zien laat. Morgen misschien al getrouwd?
vraagt ge. Antwoord: Neen, maar morgen ga ik mijne lieve halen van Amsterdam,
werwaarts de Oude Lui haar brengen. Dan brengt zij hier een paar dagen door om
een en ander in mijne gehuurde woning te regelen, en vrijdag snellen we naar
Monnikendam om aldaar aan te teekenen. Dáar blijven we het eerste gebod over,
dan naar 's-Hage voor het tweede gebod, en ten slotte, aan het einde van al de reizen,
trouwen we te Monnikendam apparentlijk 17 April, misschien den 16den. Of ge dus
uwe lier stemmen kunt! Of ge bruiloftsverzen maken zult!
‘Om je een en ander van dienstwerk enz. mede te deelen, daar staat mij het hoofd
niet naar: ik ben zoo jolig als een pas ontgroende gans.’
Reeds in 1846 ontving de Hoop Scheffer een beroep naar de stad Groningen en
aanvaardde er het leeraarsambt op den 6den December van dat jaar. Hier vond hij
meer bevrediging voor zijn wetenschappelijk streven in zijne toetreding tot den kring;
die het vrijzinnig tijdschrift ‘ Waarheid en Liefde’ in het licht deed verschijnen,
waartoe in de eerste plaats de hoogleeraren Pareau, Hofstede de Groot en Muurling
behoorden.
Schoon hij er wegens zijne gaven als kanselredenaar en wegens zijn minzamen
omgang door de gemeenteleden en zijne verdere vrienden als het ware op de handen
gedragen werd, toch was een beroep naar de Doopsgezinde
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gemeente te Amsterdam hem geenszins onwelkom. Hij nam afscheid van die te
Groningen op den 28sten October 1849 en deed den 11den November daaraanvolgende
zijne intrede te Amsterdam. Hier, waar hij zijne kindsheid en jeugd en bijna zijn
geheelen studententijd had doorgebracht, gevoelde hij zich volkomen te huis. Hij
vond er oude vrienden en knoopte er nieuwe betrekkingen aan. Al wat deze stad
merkwaardigs opleverde op oudheidkundig en wetenschappelijk gebied, was hem
bekend en boezemde hem eene levendige belangstelling in. Geen wonder, dat hij
zich hier gelukkig gevoelde.
Dat geluk was echter niet onvermengd. Het uitspreken van zijne degelijke en
zorgvuldig gememoriseerde leerredenen had een ongunstigen invloed op zijn
zenuwgestel. Meer en meer begon hij op te zien tegen het beklimmen van den kansel.
Hiervan werd hij echter aanvankelijk grootendeels en later geheel ontslagen, toen
hij zich in 1859 in plaats van wijlen dr. J. van Gilse benoemd zag tot hoogleeraar
aan het Seminarium der Doopsgezinden. Hij aanvaardde die betrekking op den 18den
Januari 1860 met het uitspreken van eene redevoering ‘De providentia divina
Teleiobaptistas Neerlandicos ab exitio vindicante’, later door hem vertaald en in het
licht gegeven onder den titel: ‘De Doopsgezinde broederschap in Nederland voor
vervloeiing en ondergang bewaard’. Zijn ambt noopte hem, om voortaan met den
hoogleeraar Hoekstra zijne krachten te wijden aan de opleiding van toekomstige
Doopsgezinde predikanten, en die beide begaafde mannen bleven tot het laatst toe
door den band der hartelijke vriendschap verbonden. Terwijl Hoekstra de wijsgeerige
vakken voor zijne rekening nam, bepaalde zich de Hoop Scheffer tot het doceeren
van kerkgeschiedenis, van uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testa-
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ment en van de predikkunde. Toen voorts het Athenaeum te Amsterdam verheven
werd tot eene gemeentelijke universiteit, werd hij ook aan deze instelling tot
hoogleeraar benoemd. Toen hij in 1885 zijn zilveren professoraat vierde, zag hij
zijne vrienden en leerlingen aan den feestdisch rondom hem vereenigd en ontving
hij in dicht en ondicht veler hartelijke hulde, en toen hij aan het einde van den cursus
1889-1890 den zeventigjarigen leeftijd had overschreden, maakte eene eervol
emeritaat een einde aan zijne openbare bediening.
De Hoop Scheffer heeft veel - verbazend veel gewerkt. De lange lijst der door hem
in het licht gezonden geschriften, achter deze levensschets geplaatst, is daarvoor
slechts een flauw bewijs. Immers wat hij deed, volbracht hij met de grootste
nauwgezetheid. Afkeerig als hij was van alle vluchtigheid, oppervlakkigheid en
uitwendig vertoon, waagde hij zich aan geen onderwerp, dat hij niet volkomen machtig
was, en zelfs waar hij de bewustheid had van deze macht, eischte hij voor zich zelven
een nauwkeurig en onpartijdig onderzoek van alle beschikbare bronnen. De
oud-Hollandsche opvoeding in zijn kindertijd had hem gewend aan oud-Hollandsche
degelijkheid en deze was een ondelgbare trek van zijn karakter geworden. Dit in
aanmerking nemende, moet men verbaasd staan over zijne uitgebreide werkzaamheid.
Reeds heb ik melding gemaakt van zijne bijdragen in de ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen’, in de ‘Verslagen en Berichten’ van de Vereeniging tot bevordering
der oud-Nederlandsche letterkunde, in ‘ Braga’ en in ‘ Gruno’. Hij leverde voorts
opstellen in ‘Waarheid en Liefde’, in grooten getale in ‘ De Navorscher’, waarvan
hij van 1856 tot 1859 hoofdredacteur was, en vooral in de ‘ Doops-
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gezinde Bijdragen’, die hij van 1870 tot aan zijn dood redigeerde. Wijders werden
vele studiën van zijne hand opgenomen in ‘ De Gids’, in het ‘ Kerkhistorisch Archief’
van N.C. Kist en W. Moll, in de ‘ Studiën en Bijdragen op 't gebied der historische
theologie’, van 1866 tot 1880 door hem en W. Moll geredigeerd, in den ‘
Volksalmanak’, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en
gedurende vijf-en-twintig jaren aan zijne zorg toevertrouwd, in de ‘ Dietsche
Warande’, in de ‘Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen’, in de ‘Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche’,
in de ‘Jaarboeken der universiteit van Amsterdam’, in het ‘Theologisch Tijdschrift’,
in de ‘ Nieuwe Rotterdamsche Courant’ enz. Voorts werden gedichten van zijne hand
opgenomen in den ‘Muzenalmanak’, in den ‘Amsterdamschen Studentenalmanak’
en in de ‘Nutsalmanakken’, terwijl eene nieuwe berijming van eenige Psalmen in
den ‘Zondagsbode’ eene plaats vond. Groot was voorts zijne ingenomenheid met de
Algemeene Doopsgezinde Sociëteit, en van 1861 tot 1889 leverde hij als secretaris
haar jaarverslag. Van ‘ Cupido’ en van zijne redevoering bij het aanvaarden van het
professoraat heb ik reeds gesproken. Tot de gedrukte toespraken behooren nog die
bij de herdenking van het tweehonderdjarig bestaan van het weeshuis der
Doopsgezinde Collegianten, genaamd ‘De Oranjeappel’, en die bij de viering van
het vijf-en-zeventigjarig bestaan van E.T.E.B.O.N. Met onverpoosde vlijt heeft hij
in twee deelen een ‘Inventaris’ geleverd der archiefstukken, berustende bij de
Vereenigde Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, alsmede, desgelijks in twee
deelen, een ‘Catalogus’ van de wél voorziene boekerij dier gemeente. Zijn hoofdwerk
echter, dat hem tot
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onvergankelijken roem verstrekt, is zijne ‘ Geschiedenis der Kerkhervorming in
Nederland van haar ontstaan tot 1531’. Het werd eerst bij gedeelten geplaatst in de
‘Studiën en Bijdragen op 't gebied der historische theologie’ en in 1873 afzonderlijk
uitgegeven en genoot in 1886 de eer eener vertaling in het Hoogduitsch door dr. P.
Gerlach onder den titel: ‘Geschichte der Reformation in den Niederlanden von ihrem
Beginn bis zum Jahre 1531’. Dit geschrift, in boeienden stijl opgesteld en met een
schat van aanteekeningen voorzien, getuigt van de ongemeene belezenheid en ijverige
bronnenstudie van den schrijver en verspreidt een helder licht over een weinig bekend
tijdperk der kerkgeschiedenis.
Als lid van Teylers eerste Genootschap ontving hij ter beoordeeling menig antwoord
op de door dat Genootschap uitgeschreven prijsvragen en zijne medebeoordeelaars
waren gedurig in de gelegenheid om in het door hem geleverd verslag zijne uitgebreide
kennis, zijn scherpen blik en zijn helder verstand te bewonderen. Hij genoot het
voorrecht, dat hij tot den dag van zijn overlijden in het bezit bleef van zijne
voortreffelijke geestesgaven. Tot zijne laatste werkzaamheden op letterkundig gebied
behoort het nazien en wijzigen der liederen, door ds. J. Sepp te Beverwijk voor een
nieuw gezangboek bestemd. Wegens hoogen leeftijd had hij geweigerd, in de
commissie ter samenstelling van dat gezangboek zitting te nemen, maar aan deze
zijn steun toegezegd. Omstreeks veertig liederen zijn door hem in gereedheid gebracht.
Behalve door veelvuldig redactiewerk werd een gedeelte van zijn tijd in beslag
genomen door onderscheidene bestuursplichten. Hij was zoowel te Groningen als te
Amsterdam bestuurder van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen,
voorts lid van het Hoofd-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

385
bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, regent van het weeshuis ‘De
Oranjeappel’ en van het ‘Rozenhofje’, waarvan hij de belangen door een getrouw
bezoek der regentenvergaderingen met ijver bevorderde, van 1862 tot 1868
hoofdbestuurder van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, medestichter en
medebestuurder van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en van de
Vereeniging in 't belang van de weezenverpleging enz. Voegt men hierbij de
bezigheden van zijn hoogleeraarsambt en zijne uitgebreide, steeds met spoed en
nauwgezetheid gevoerde briefwisseling met leeraren en kerkeraden, die raad en steun
bij hem zochten, dan komt men op de gedachte, dat de kunst om de dagen te
verdubbelen voor hem geen geheim is geweest.
Kleedde hij in zijne leerredenen het logisch betoog, de uitkomst van ernstig
onderzoek, gezet nadenken en milde vroomheid, steeds in een aangenamen,
dichterlijken stijl, zoodat hij als predikant een diepen indruk maakte op zijne hoorders,
- wist hij als hoogleeraar door de degelijkheid zijner collegiën en de waardigheid
van zijn toon het ontzag en door zijne groote humaniteit de liefde van zijne leerlingen
te winnen, hij genoot tevens het voorrecht, dat zijne verdiensten als beoefenaar der
wetenschap in ruimen kring werden erkend. Te meer mag dit worden gewaardeerd,
omdat hij, zooals ik reeds heb aangeduid, afkeerig was van alle uitwendig vertoon.
Niet alleen schonk de senaat der Leidsche Hoogeschool hem eershalve den
doctorstitel, maar hij zag zich ook in den aanvang van 1890 benoemd tot ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw. Voorts werd hem het lidmaatschap
opgedragen van het Historisch Genootschap te Utrecht, van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, van het Friesch, Zeeuwsch en
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Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen, van Teylers eerste Genootschap en van de Historical Society of
Philadelphia.
Om eene voorstelling te geven van het karakter van de Hoop Scheffer, om te doen
zien, welk eene plaats hij verworven had in de harten van allen, die hem kenden,
wensch ik te beginnen met de mededeeling van eenige fragmenten uit de
ontboezemingen, die zijne leerlingen na zijn overlijden hebben openbaar gemaakt.
In de ‘Zondagsbode’ van 7 Januari 1894 schreef ds. S. de Waard o.a. het volgende:
‘Onvergetelijk zal mij deze leermeester blijven, maar onvergetelijker nog de raadsman,
de vriend, die in de jaren, toen de practijk van het leven gekomen was, mij, den
jongere, immer met welwillendheid, met vriendelijke tegemoetkoming heeft bejegend.
Dan leerde men eerst recht zijn helderen geest, zijne rijke ervaring, maar vooral zijn
warm hart vol van toewijding waardeeren. Want de Hoop Scheffer gaf zich niet
spoedig; vol van gezonden humor had hij toch niet een ‘sich ausbreitende Natur’;
men moest eerst zoeken wederzijds naar aanhechtingspunten. En eerst wie zelven
eens wat dieper in het leven hadden leeren zien, gingen dán begrijpen, hoeveel zij
aan hem hadden. Vandaar die onverflauwde gemeenschap met schier allen, ook als
zij zijne leerlingen niet meer waren, en die voortdurend aan vertrouwelijkheid en
vriendschappelijkheid won. Maar hoe waren het dan in waarheid goede uren, die
men bij hem doorbracht. Gij zoudt nooit een scherp of hekelend woord van hem
hooren, slechts zeldzaam bij een plan, dat gij hadt, of een raad, dien gij vroegt, iets
ontmoedigends vernemen. Dan kwam hij u met een hartelijk woord te gemoet, dan,
bij zijn spreken
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met u over wat in intiemen kring uw deel was geweest of wat uw gemeente of der
Broederschap aanging, dan raakte hij op dreef, dan tintelde zijn oog, dan was er fijne
humor en goedheid, helderheid van doorzicht en zachtmoedigheid te gader in zijn
oordeel over menschen en dingen, dan klonk zijn woord warm, en als gij dan van
hem gingt met een bemoedigend woord, een oprechten vriendenhanddruk ten afscheid
u gegeven, dan gevoeldet gij te doen te hebben gehad met een nobel hart, waarin
waarachtige belangstelling was voor u en wat aan uw zorgen was toevertrouwd.’
Aan het opstel van den hoogleeraar Cramer, getiteld: ‘Ter nagedachtenis van
professor Scheffer’ en geplaatst in de ‘Zondagsbode’ van 7, 14 en 21 Januari 1894
- een opstel, dat hoofdzakelijk indrukken weêrgeeft uit de laatste levensjaren van
den Overledene, waarin kortademigheid en hoestbuien hem teisterden - ontleen ik
het volgende: ‘Maar al zag men, dat het gaan ook binnenshuis hem al moeilijker viel,
en al was zijn gehoor niet meer op groote samenkomsten berekend, in zijne stemmige,
doodeenvoudige, onberispelijk keurige studeerkamer, dáar was en bleef hij geheel
dezelfde van voorheen; zijn gelaat even waardig en minzaam, zijne houding even
bedaard, maar ook zijn lach even gul, zijn toon even hoffelijk, zijn verhaaltrant even
rustig. Dáar bleven de bekende briefjes even keurig, de hand even vast, de stijl even
smaakvol. Dáar was hij steeds dadelijk met zijn rijkdom van kennis gereed, was zijn
handdruk nog even goedgemeend, zijn oordeel nog even omzichtig, daar kon hij
onbelemmerd zich geven zooals hij was: een braaf, en eerlijk man; een die zich zelven
steeds volkomen meester bleef; onder wiens bedaard en selfpossessing uiterlijk een
hart klopte niet alleen trouw
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en goed, maar veel warmer en inniger in zijne sympathieën en antipathieën voor
menschen en beginselen en dingen dan menigeen mag hebben vermoed. Scheffer
was zeker veelmeer stilzwijgend dan luidruchtig, eer bedaard dan levendig. Doch 't
zijn alleen oppervlakkige zielen, die de luidruchtigheid, welke altoos zoo gemakkelijk
uit en over zich zelve praat, voor 't bewijs van de grootste eerlijkheid houden,
stilzwijgenheid voor teeken van het omgekeerde. Zij alleen verwarren drukte met
warmte en meten den gloed van iemands hart naar de bewegelijkheid van gelaat of
woorden af. Dezulken zouden zich in Scheffer ten eenenmale hebben vergist. Op de
oppervlakte toonde zich van wat in zijn hart omging, ook van zijn godsvrucht, meestal
weinig. Ten uiterste bang voor alles wat ook maar zweemt naar drukte en vertoon
maken met hetgeen het heiligdom moet zijn van ieders eigen hart, was hij
schroomvallig, om niet te zeggen terughoudend, waar 't gold zijn eigen gemoedsleven
uit te spreken, tenzij zeker onder zijn huisgenooten. Misschien werkte de
voorzichtigheid, hem eigen, daartoe mede; misschien zijne groote prijsstelling op
onberispelijkheid van vorm en uitdrukking, die hem niet toeliet zich licht n
ontboezemingen te laten gaan. Ons geloof - maar dat was immers, meende hij, iets
dat ieder in zich zelf moet bezitten, waarmede anderen, waarmede de wereld niet het
allerminste heeft uit te staan. Daarin menge zich dan ook niemand; dat zij bij ieder
aan eigen levensgang, eigen ontwikkeling overgelaten. Angstvallige vrees voor
godsdienstige propaganda, voor het opzet om in dezen op anderen eenigen dringenden
invloed te oefenen; afkeer van al wat gelijkt op 't opleggen van iets godsdienstigs,
en dus van hetgeen van oudsher het eigenaardige van alle kerken vormt, kenmerkten
hem. Iemands
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leven, zijn doen en laten, dát alleen valt binnen het bereik van uwen blik, van uw
oordeel: geef daarnaar iemand uw hart of ontzeg het hem. Daarop komt het ten leste
aan!
Hiermede hing samen Scheffer's wantrouwen tegen alle orthodoxie, die hij licht
verdacht van 't alléen te willen weten, van uitsluitings- en bekeeringszucht, van
spoedig voldaan te zijn met het bezit van niet dan woorden en leeringen. Toch heeft
hij wel tot op hoogen ouderdom onder zijne grootste vrienden orthodoxen geteld,
aan wie hij met de meeste hoogachting en innige gehechtheid was verbonden; maar
nooit anderen dan dezulken, van wie hij met de stukken kon aantoonen, hoe degelijk
zij waren van karakter, hoe edel zij zich toen hadden gedragen, hoe ruim van blik en
hart zij daarin zich hadden getoond. En nooit heeft hij op de rechtzinnigen onder
zijne leerlingen invloed trachten te oefenen in de andere richting. Nooit heb ik
nauwlettender eerbied voor ieders recht op eigen vrije beweging gevonden dan bij
hem.’
De hoogleeraar Cramer, opmerkende dat een professor in de theologie zich niet
met oppervlakkige kennis mag vergenoegen, voegt er bij: ‘Trouwens, wie denkt bij
oppervlakkigheid aan Scheffer? Overdreven grondigheid en nauwkeurigheid, daarover
veeleer heeft men zich soms bij hem beklaagd. Hoe hij zijn professoraat vervulde?
Daar zijn er die 't nog altoos aan hem danken, dat zij in hunne preêken zich schamen
zouden er maar op toe te praten, dat de ernst der taak hen nog steeds binnen eenige
perken van logische en oratorische tucht en van het tekstwoord houdt. Daar zijn er,
die zijne glasheldere uiteenzetting van exegetische moeilijkheden, zijne even
duidelijke als scherpzinnige pogingen om die op te lossen,
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waarbij hij niet rustte eer iedere jota in den samenhang der gedachten verklaard was,
nog niet hebben vergeten. Daar zijn er weêr anderen, wier belangstelling hij wekte
door hetgeen hij uit zijn overvloed van kennis aangaande onze vroegste historie
mededeelde; of die zijne lessen over practische godgeleerdheid, zoo ondoctrinair,
zoo vol inzicht in wat der gemeente dient, vol gezond verstand en juisten smaak later
nog wel opsloegen. Daar zijn er, wie een of andere wenk op 't reciet, meerderen wie
de inhoud van een van die briefjes over schets of preêk niet meer uit 't geheugen is
gegaan. Scheffer's kracht lag niet in dat imponeeren, dat bezielen, waardoor sommige
academische docenten hunne hoorders winnen voor de beoefening van eenig vak
van wetenschap of voor groote begînselen. Maar er viel van hem ontzachlijk veel te
leeren. Namelijk voor hem, die zelf dat leeren wou. Maar ook voor dien alleen. Hij
drong allerminst zijn onderwijs op. Zijne kracht lag allereerst in zijne hoeveelheid
van kennis, maar dan ook vooral in zijne methode: de omzichtigheid van zijne
historische onderzoekingen; de helderheid, waarmeê hij overal en altoos de
hoofdvraag, die 't gold, duidelijk in 't oog vatte en scherp formuleerde; de orde en
regelmaat van zijn betoogtrant.’
Omtrent zijne bemoeiingen met gemeenten en leeraren wordt voorts betuigd: ‘Ook
in die betrekkingen liet Scheffer zich leiden door zijn onbegrensden eerbied voor de
zelfstandigheid van ieder, wie dan ook. Eene gemeente moest al buitengewoon slecht
doen, iemand moest al heel goddeloos handelen, zou Scheffer zich eenigen maatregel
over of tegen hen veroorloven en hen niet hun eîgen weg laten gaan, dien zij verkozen
te volgen. Zijn arbeid was voorts juist het tegendeel van alle piëtiste of methodiste
werkzaamheid. Ook den minsten schijn van godsdien-
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stig leven op te dringen, op te leggen moest z.i. worden vermeden. Op zijne eigen
wijze, langs zijn eigen weg moest overal godsdienstig leven ontwaken, zich
ontwikkelen, zonder eenige inmenging of bemoeiing van buiten. Hij trok het
oud-Doopsgezinde vrijwilligheids-beginsel wel tot in zijne uiterste gevolgtrekking
door, gelijk hij ook, ja! man van regel, maar in 't minst geen man van eene bindende
wet was. Geen wonder, dat velen in Scheffer niets hooger wisten te roemen dan zijne
minzaamheid en zijne onuitputtelijke hulpvaardigheid.’
De hoogleeraar Cramer wijst voorts op bepaalde karaktertrekken van den
Overledene en gedenkt: ‘Aan de omstandigheid dat hij, mennist tot in hart en nieren,
zoo volkomen vrij was - zijne niet-menniste vrienden weten 't het best - van alle
kerkgenootschappelijke bekrompenheid. Bij hem had innige liefde voor eigen
aangewezen kring niets gemeen met liefde voor namen en vormen, ook niet met
overschatting van de beteekenis van dien kring, evenmin als met gemis aan
waardeering van personen of instellingen daarbuiten.
Hij heeft nooit voor ons genootschap geijverd, nooit iemand of iets daarvoor zoeken
te winnen ten koste van andere.
Reeds zijne strenge rechtvaardigheid bewaarde hem daarvoor. Maar ook dit, dat
hij steeds beginselen boven instellingen stelde. En evenzoo behoorde hij nog tot die,
wil men, ouderwetsche liberalen, die wél met hun hart de traditie lief hebben, wél
in het heden leven bepaald zooals dat uit het verledene is geworden, maar die toch
tegelijk een open oog hebben voor hetgeen zich nieuws uit dat historisch gewordene
heden ontwikkelt, een warm hart voor hetgeen reiner en beter opkomt om dat
gewordene te vervangen. Was hij behoudend? Neen, maar
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bedachtzaam, voorzichtig, en bij al zijn historischen zin daardoor reeds losser van
het bestaande dan menigeen, doordat naar zijn oordeel ten slotte niets, volstrekt niets
anders dan degelijke kennis, ernstige arbeid, nederig, braaf en eerlijk te zijn, veel
voor anderen over te hebben, de grondslagen zijn van alle ware levenswijsheid, ook
van de allerhoogste.’
Wijders vestigt de hoogleeraar de aandacht op het rustige en harmonieuse in
Scheffer's levensloop en zegt: ‘'t Was een uitvloeisel zeker mede van de zeldzame
mate van orde en stiptheid, die hem kenmerkte in al zijn doen. Niet alleen in
uitwendige dingen; hierin dat zijn dag zoo streng was ingedeeld, iedere bezigheid
haar vasten tijd had, haar uur. Dat verklaart den omvangrijken arbeid, dien hij heeft
verricht. Maar hem was die regelmaat zaak des harten; zij heerschte ook in datgeen,
waarmede gemoed en geweten zijn gemoeid. Niets was hem meer vreemd dan
verschillende dingen dooreen te behandelen, door eene tweede schrede op eenigen
weg te beproeven voordat hij de eerste geheel ten einde toe had gedaan, dan
voorbarigheid, dan al dat onzuivere doen en spreken met een half hart, met den blik
reeds op iets anders, met afleiding van kracht. Hij heeft geene dingen gezegd die hij
niet waar maken kon; heeft geene beloften gedaan eer hij wist dat hij ze vervullen
kon; heeft geene gevoelens geuit, waarvan hij gevaar liep straks te moeten vragen:
ben ik daarin wel echt, wel volkomen waar geweest? Zijne voorzichtigheid was
eerlijkheid, was de vrees voor al wat niet degelijk is, niet echt en zuiver.’
Is voor de kennis van zijn karakter de redevoering belangrijk, waarin hij als
plaatsvervanger van den rector magnificus dr. W. Berlin verslag gaf van de lotgevallen
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der Universiteit en vooral die, welke hij in 1885 uitsprak als aftredend
rector-magnificus, er op wijzende, dat Amsterdam reeds in de 17de eeuw aanspraak
had op de namen van Eleutheropolis en Irenopolis en dat nog altijd vrijheid en vrede
de schutsengelen waren, wier bescherming den rijksten zegen en de uitnemendste
kracht is voor hare instelling van hooger onderwijs, - bovenal openbaarde zich zijn
vrijzinnige, ik zou haast zeggen Doopsgezind-republikeinsche geest in de redevoering,
die hij in 1857 uitsprak als voorzitter van de Algemeene Vergadering der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Zij draagt tot opschrift: ‘Het Nederlandsch karakter der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’. Daarin getuigt hij, dat bezadigheid, zucht
tot orde en eerbied voor elkanders meeningen grondtrekken zijn van het echt
Nederlandsch volkskarakter, dat de Maatschappij haren oorsprong ontleent aan den
burgerstand, dien men hier te lande kende vóordat Frankrijk vermoedde, dat naast
adel en geestelijkheid een derde stand het hoofd kon opsteken en mededingen naar
de heerschappij, daarbij wijzende op mannen als Vondel, Rembrandt en de Ruyter,
uit den burgerstand opgekomen, terwijl hij de overeenkomst in het licht stelt van de
inrichting der Maatschappij met die der gilden, met die der kamers van rederijkers
en vooral met die der Nederlandsche republiek onder het stadhouderlijk bewind. Aan
het slot roept hij al de Nutsmannen op tot volharding in hun streven met de woorden:
‘Leve ze ook hier in ons midden, beziele ze ook deze bijeenkomst, brenge ze ons
nader aan het doel, ons voor oogen. Volharding in de heilige taak u betrouwd;
volharding in den strijd tegen al wat dáarbuiten ons tegenstaat, in den strijd tegen al
het verkeerde en gebrekkige en zondige in ons zelven; volharding, niet roemend op
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eigen kracht, maar dankbaar aan God voor de kracht u verleend, en van Hem den
zegen hopende, wachtende, biddende .… dat is echt Nederlandsch. O, we willen al
het andere prijsgeven, indien maar daarin onze Maatschappij mag betoonen, dat ze
eene dochter van Nederland is!’
Hoogst belangrijk is ook de karakterteekening, die ds. Jo de Vries in No. 2 van den
jaargang van 1894 van ‘ Eigen Haard’ als bijschrift bij het portret van den Overledene
geplaatst heeft. In keurigen stijl brengt hij hulde aan de verdiensten van de Hoop
Scheffer en beschrijft diens studeerkamer, waarop hij deze regelen doet volgen: ‘Hier
zat hij voor zijn schrijftafel en keerde zich naar u toe met een vol, bleek en, als het
in rust was, waardig en koel gelaat, een gelaat, dat aandoeningen bedekken kon, maar
dat ook - en dat werden wij gewaar! - aandoeningen uiten kon, want hoe menigmalen
heeft zijn belangstelling, zijn ernstig luisteren, zijn zwijgend overleggen, zijn
bedenkelijk twijfelen, zijn vroolijke spot, hoe menigmalen zijn gulle uit de diepte
opgestooten lach dat gansche gelaat bezield, als de oogen begonnen te lichten en de
mond kleine trekkingen kreeg bij de inspanning van de aandacht. Wanneer gij
heengingt, dan stond zijn gansche gelaat in een soort van zonneschijn. Was hij blijde
dat wij hem weêr aan zijn bezigheden lieten? Misschien. Wie zou het hem kwalijk
nemen; maar ik heb het nooit bemerkt, ook niet in de dagen, waarin hij als
hoofdbestuurder van het Nut vóor bijna dertig jaren mijne eerste schreden op het pad
der letterkunde leidde en ik hem meer dan éen kostbaar uur moet hebben ontroofd.
Hij liet u gaan alsof hij blijde was geweest u eens weer te zien, en ik geloof waarlijk
dat hij het ook inderdaad was. Wat is er in die studeerkamers,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

395
die de Hoop Scheffer achtereenvolgens als hoogleeraar heeft betrokken, al
afgehandeld; wat al menschen kwamen hem spreken en wat al menschen stond hij
te woord in zijn spreekkamer! Van hier uit liepen onzichtbare draden naar nog
onzichtbaarder personen, geniussen van hulpvaardigheid, die hij zijne ‘vrienden’
noemde en die wij met evenveel recht onze vrienden mochten noemen, als zij ons
hielpen aan pastorieën, kerken, steun voor verongelukte en aan lager wal geraakte
gemeenteleden, kleine douceurs voor menschen, die van bekrompen middelen groote
gezinnen moesten onderhouden.
‘In den kleinen, gezelligen kring van genootschappen, op vergaderingen, in
commissies, bij rustige conferencies was hij niet minder thuis dan op zijn
studeerkamer, ja, zóo weinig was hij de afgetrokken geleerde, dat hij niet alleen door
zijne kennis, zijn stiptheid, zijn geheugen, zijn schrander oordeel, zijn op alles
verdacht en alles berekenend beleid in menige vergadering eene eerste plaats innam,
maar ook dikwijls door aanhouden, door voorzichtig overleg de zaken zóo wist te
leiden als hij ze wenschte, en aan het eind of - zoo de ernst der zaak het gedoogde te midden der werkzaamheden zijn medeleden bovendien nog vergastte op een snedig
woord van den aangeboren humor, waarmede de natuur hem gezegend had, of op
een dier komische anecdoten, waarvan hij steeds een onuitputtelijken schat in voorraad
had.
‘In het een en het ander, in zijn verkeer met menschen, jongen en ouden,
gemeenteleden en studenten, leden van vergaderingen en commissies, was hij, bij
zijn stillen aard, bij zijne gezellige neigingen, eenvoudig, vriend van den vrede,
ernstig waar het de hoogste belangen gold van godsdienst en hooger leven, liberaal
met
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vermijding van de uitersten, waardig, hulpvaardig en rijk aan al de deugden, die een
vreedzaam karakter medebrengt. Vol liefde voor al wat Doopsgezind was, was hij
om zijn afkeer van alle pralerij, grootspraak, hoogdravendheid en gemaaktheid
misschien de beste type van wat de Doopsgezinde vaderen eenmaal onderscheidde.
Zoo ooit zijne leerlingen in opgeschroefde taal heil zoeken, zij zullen den geest van
de Hoop Scheffer voor zich zien oprijzen, zij zullen den goedigen spot hooren over
hun malligheid en den gullen lach zich moeten getroosten van den man van
eenvoudige en sobere nagedachtenis, die ernstig was en toch niet deftig - al mocht
hij sommigen zoo schijnen -, die degelijk was zonder vertoon, en vol van de innigheid
van een diep en rijk inwendig leven’.
Dat zijne leerlingen hem niet vergeten, moge blijken uit eene redevoering, door
ds. Elhorst van Arnhem den 18den Juli 1894 gehouden op de vergadering der Zwolsche
Vereeniging van Doopsgezinde gemeenten. In welsprekende taal schetste hij den
Overledene als den geleerde, aan wiens onderzoekingen wij zooveel kennis van de
geschiedenis der Doopsgezinden te danken hebben, als den kunstenaar, wiens
meesterschap over de taal in zoo vele zijner geschriften bleek, maar bovenal als den
wachter van onze gemeenten, den vaderlijken vriend en herder van studenten en
predikanten en als de vraagbaak van gemeenten en personen in alle moeilijke
omstandigheden.
Was de Hoop Scheffer door ambtsplicht en studiegeest gebonden aan zijn
studeervertrek, waar hij zich in zijne belangrijke nasporingen verlustigen kon, - was
hij ook innig gehecht aan de Amstelstad, binnen wier singels hij zich geheel te huis
gevoelde, toch had hij een open oog voor de schoone natuur. Door zijn vertoef te
Leersum
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en op Broekhuizen was hij met haar vertrouwd geworden. Had het zijne eigenaardige
bezwaren, in den zomer met geheel zijn huisgezin naar buiten te trekken, en was hij
te zeer aan de zijnen gehecht om zich alleen op reis te begeven, toch heeft hij op
voorschrift van zijn geneesheeren meer dan éen herstellingsoord bezocht. Zoo begaf
hij zich in 1873 naar Boppard aan den Rijn, in 1874 naar Liebenstein in Thüringen,
in 1875 naar Carelshaven bij Delden en in 1881 naar Beurig aan de Saar bij Trier.
Telkens smaakte hij een ongekend genot. Gaarne deed hij groote wandelingen en
zocht gedurig nieuwe wegen, om deze bij zijn terugkeer nog eens na te gaan op de
kaart. Hij kende al de gewassen, en elke bijzonderheid boeide zijne aandacht. Als
hij vervolgens, door de frissche buitenlucht verkwikt, zich weer vestigde in zijne
woning te Amsterdam, dan bleek het, dat niemand meer en juister dan hij alle
bijzonderheden van den tocht in het geheugen had bewaard.
Intusschen bezorgden hem zijne huis- en studeerkamer het reinste en hoogste
genot, zoodat hij als liefhebbend echtgenoot en vader en als man van wetenschap
ieder uur, elders doorgebracht, schier een verlies rekende. Hij was dan ook geen lid
van eene sociëteit, zelfs niet van Artis. Schoon zeer ingenomen met goede muziek
en bezield met groote belangstelling in het Nederlandsch Tooneel, zoodat hij met
kracht de stichting der Tooneelschool bevorderde, bezocht hij noch concerten, noch
schouwburgen. Exposities van schilderijen, teekeningen en oudheden konden echter
rekenen op zijne belangstelling, zoodat hij tot de getrouwe bezoekers behoorde der
tentoonstellingen van Arti et Amicitiae en tot de ijverige leden van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap. Van dit laatste was hij mede-oprichter en meermalen
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voorzitter. In het algemeen was hij met schoone kunst ongemeen ingenomen, terwijl
het onschoone in slordige en gemaakte stijlisten en in kreupelrijmers hem met ergernis
vervulde. Door de lezing van de voortbrengselen der oude en nieuwe dichters van
verschillende volken was zijn dichterlijke aanleg ongemeen ontwikkeld, doch het
scheen, dat het ideaal van een goed gedicht bij hem zóo hoog stond, dat hij bij het
vervaardigen daarvan zóo veeleischend was, dat hij zich slechts zelden hieraan
waagde. Talrijk zijn echter de geestige, humoristisch getinte verzen, zoowel Latijnsche
als Nederlandsche, waarmede hij nu en dan zijne vrienden begroette. Om den
opgewekten en vernuftigen trant te doen kennen, waarin hij ze schreef, deel ik een
mede, dat ik op mijn zeventigsten verjaardag van hem ontving. Het is van den
volgenden inhoud:
Al de zeventig zeventigers waren mannen met eere,
Toen zij te Alexandriëu of daaromtrent
Coulant weg vertaalden heel 't Oude Testament; Ook zijn de zeventigers linieschepen met eere,
Als zij vlug in 't zeilen, gezond, welgedaan,
Krachtig de vloot van den vijand verslaan; Zelfs zijn vijfpercents zeventigers effecten met eere,
Een fatsoenlijk sieraad voor uw ijzeren kist,
Gezocht als geldbelegging bij elken kapitalist; Wie waagt het dan ooit op zeventigers te choqueeren?
Maak gij maar allen beneden en boven de zestig beschaamd
En wees zulk een zeventiger zóo gezocht, zóo gezond, zóo befaamd.

Toen ik hem voorts op zijn laatsten verjaardag in eenige versregels mijn gelukwensch
had gebracht, ontving ik het volgend antwoord:
Hoe boeiend zong de grijze bard van Lisse!
Hoe ruischte 't lied van lang vervlogen tijd,
Van vriendentrouw .… ja, onverganklijk is ze,
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Waar hij het hart, het warme hart aan wijdt.
Verwacht geen antwoord uit het kille noorden,
Dat waardig zij zóo liefelijk een klank;
Maar neem, in plaats van zangen en van woorden,
Een handdruk aan, die zegt: Heb dank! heb dank!

De Hoop Scheffer gevoelde zich bovenal gelukkig in den kring van zijn huisgezin.
Hij genoot het onschatbaar voorrecht, dat hij zijne innig geliefde echtgenoote, met
wie hij in April 1845 in het huwelijk trad, tot aan zijn dood toe aan zijne zijde behield.
Zij, niet minder huiselijk dan haar man en om zoo te spreken met hem eene
sympathieke eenheid, schonk hem een tiental kinderen, van welke twee zonen en
drie dochters, wier ontwikkeling hij met zorgvuldig beleid bewaakte en bestuurde,
nog in leven zijn. Met hartelijke liefde door de zijnen gehuldigd, bemind door zijne
vrienden, gewaardeerd door de mannen der wetenschap, ingenomen met zijn ambt
en in de gelegenheid om zijn zucht tot onderzoek in ruime mate te bevredigen, mocht
hij meer dan iemand de zegeningen van ons ondermaansch bestaan genieten. Wèl
had hij op gevorderden leeftijd met kortademigheid en zware hoestbuien te worstelen,
maar telkens kwamen er dagen van beterschap en zijn optimistisch gemoed deed
hem zijne opgeruimdheid behouden. Met recht kan men zijn leven met een zonnigen
lentedag vergelijken.
Maar ook een lentedag, hoe schoon hij wezen moog, heeft zijn avond. Deze
verscheen, onverwacht voor zijne huisgenooten en vrienden, op den 31sten December
1893. Daags te voren ontving ik zijn laatsten brief, gedagteekend 29 December,
waarin hij o.a. schreef: ‘Houd u zoo krachtig als tot nog toe en verkwik den
huiszittende met uw bezoeken’. Nog altijd was zijn schrift even keurig, zijne hand
even vast als te voren, en weinig kon
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ik vermoeden, dat hij reeds daags na die ontvangst door den dood zou worden
weggerukt.
Omtrent zijn verscheiden meldt de hoogleeraar Cramer het volgende: ‘Op
Donderdag 28 December overviel hem zijn gewone kwaal. Toch waren de
verschijnselen, benauwdheid, krampachtig hoesten, niet ernstiger, eerder minder erg
dan zoo dikwijls het geval was. Des Zaterdags was hij nog als gewoonlijk in zijne
kamer aan den arbeid. 's Zondagsmorgens echter voelde hij zich minder wel en legde
zich weder te bed. Nog duchtte niemand iets van bedenkelijken aard. Ten half éen
ure sprak hij als gewoonlijk met zijn geneesheer en huisvriend. Plotselijk tegen éen
ure trad eene verlamming van het hart in, verloor hij het bewustzijn en werden al
spoedig de levensgeesten zwakker. Nog op dienzelfden oudejaarsdag, tegen drie uur
des namiddags, ging hij zonder pijn of benauwdheid of strijd tot beter leven in. Zóo
onverwacht viel de slag, dat alleen enkelen van zijne ongesteldheid hadden vernomen
en de meesten, ook ik, daarvan eerst tegelijk met de doodstijding het bericht
ontvingen’.
Op Donderdag den 4den Januari 1894 werd bij het heerschen van eene felle koude
zijn stoffelijk overschot op het kerkhof te Diemerbrug ter aarde besteld.
Het komt mij voor, dat de door mij vermelde levensomstandigheden van de Hoop
Scheffer een helder licht verspreiden over de vorming van zijn karakter. Het eenigszins
afgezonderde van zijne kindsheid en jeugd gaf aanleiding tot een innig en zelfstandig
gemoedsleven. In zijn binnenste stichtte hij een heiligen tempel, waarin ook in later
tijd geen vreemde mocht doordringen. Op het altaar in dien tempel schitterde het
vuur, gewijd aan al wat schoon en goed, rein en verheven is. De
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gloed van dat vuur drong echter door de geheimzinnnige ramen heen en bestraalde
allen, die hem kenden en waardeerden, als het licht van oprechte menschenmin, als
het licht van onbekrompene weldadigheid. Maar naast die zegenrijke gemoedsvorming
ontwikkelde zich zijn verstand door eene verbazende uitbreiding zijner kennis, door
een onvermoeid zoeken naar waarheid. Hierdoor kwamen hart en hoofd in evenwicht.
Bij vastheid van eigen overtuiging eerbiedigde hij die van anderen. Schoon zich
bewegend in moderne richting volhardde hij in zijne eenvoudige vroomheid en
bewaarde liefst een bescheiden stilzwijgen over het ondoorgrondelijke. Nauwgezet
in de vervulling zijner plichten was hij verdraagzaam en vergevensgezind ten opzichte
der gebreken van anderen, al waren ook geveinsdheid en zorgeloosheid hem een
gruwel. Schoon ernstig bij het behandelen van ernstige zaken, openbaarde hij gedurig
een gezonden humor, die vooral in den N.E.K.-schen kring voedsel had gevonden,
en zijn dichterlijke geest verloochende zich niet in het dagelijksch leven.
Wat de wetenschap, wat zijne nagelaten betrekkingen, wat zijne vrienden in dien
man hebben verloren, is met geene woorden te melden.
L i s s e , Augustus 1894.
A. WINKLER PRINS.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

402

Lijst der uitgegeven geschriften van J.G. de Hoop Scheffer.
In tijdschriften en verzamelingen.
Vaderlandsche Letteroefeningen.
1837

Iets over Lodewijk van Velthem en zijn
Spiegel Historiaal.

1857

Aankondiging van Rietstap, Handboek
der wapenkunde.
Verslagen en berichten, uitgegeven door
de Vereenigiug tot bevordering van
Oud-Nederlandsche Letterkunde.

1844

Fragmenten uit den roman: de Rose.
Braga.

1844

Onderscheidene gedichten in den
Tweeden jaargang.
Gruno.

1849

Aankondiging van W.J.A. Jonckbloet,
over Middel-Nederlandschen, epischen
versbouw.
Waarheid en Liefde.

1848

Aankondiging van den preêkbundel van
dr. A.A. Buddingh, - voorts van het
tweede deel der leerredenen van A. des
Amorie van der Hoeven.

1849

Aankondiging van J.F. Bruch's
Betrachtungen über Christenthum und
christlichen Glauben, - alsmede:
Onderzoek naar de beteekenis der
zegswijze ‘kinderen Gods’ bij Jezus, bij
Joannes en bij Paulus.
Vijftal leerredenen, uitgegeven ten
voordeele van de Luthersche gemeente
te Doetichem.

1852

No 4. Over Psalm CII: 25a: De zucht naar
verlenging van het leven.
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De Navorscher.
Talrijke stukken, geteekend Constanter.
Doopsgezinde Bijdragen.
1864-1890

Mededeelingen betrekkelijk Menno
Simons I-VII.

1865

Geschiedenis van het kerkgezang onder
ons (met bijvoegsel in 1867), Doopsgezinden in Gallicië, - en De stijl
van Menno Simons.

1867

Het geslacht Sleutel.

1868

Mennisten-streken.

1869

Vriendschapsbetrekkingen tusschen de
Doopsgezinden hier te lande en die in
Pennsylvanië (vertaald door S.W.
Pennypacker in Pennsylvanian
Magazine), - en Leven der
Doopsgezinden in Pennsylvanië.

1870

Onze Martelaarsboeken.

1872

Scheldnamen der Doopsgezinden, - Echt
Doopsgezind, - Statistiek der Baptisten
in Groot-Britannië, - en Doopsgezinden
in Frankrijk.

1873

Het gedenkjaar 1872, - Doopsgezinden
in Noord-Amerika, - De man met den
steek, - Een oordeel in 1693 ten aanzien
van overgangen, - Bibliotheek van een
Doopsgezind leeraar in 1700, - Calvijn
tegen Menno, - Maaltijd na de
vergadering der Waterlandsche Sociëteit,
- Baptisten in Noord-Amerika, Zonderling verlangen van een Martelaar,
- De school te Etupes, thans te Exincourt,
- en De samenkomst te Sembach.

1874

De Doopsgezinden te Leeuwarden in 't
begin der 18de eeuw.

1875

Walsch-Doopsgezinde gemeente te
Leiden (met bijvoegsel in 1876).

1876

Geschiedenis van de Doopsgezinden, in
1617 opgesteld, - Opdracht der kinderen
in de gemeente, - en Iets over de
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geschiedenis der Doopsgezinden te
Haarlem.
1877

Onze gemeenteverordeningen.

1879

Naamlijst der oudsten bij de Groninger
Vlamingen, - Trouwen in de familie, Vier tibben aan het hof van Willem III, Grafschrift op Lubbert Egges (1770), Reizen van oudsten naar de gemeenten,
- en De oude eenvoudigheid gehandhaafd.

1883

De eerste Collegianten te Groningen.

1884

Obbe Filips, de bevestiger van Menno
Simons, - Het tweede eeuwfeest van de
vestiging der Duitschers in
Noord-Amerika, - De oudste
tegenstanders der slavernij in Amerika
(1688), - en Onze geloofsgenooten in
West- en Oost-Pruisen.

1891

De Doopsgezinden der 16de eeuw nu in
Hongarije herboren, - en Onze gemeente
te Friedrichstadt omstreeks 1770.

1892

Hulp bij vacaturen.

1893

't Verbond der vier Steden.

1894

(wordt verwacht) Mededeelingen
betreffende Menno Simons VIII.

1895

(wordt verwacht) Doopsgezinden te
Molkwerum.
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De Gids.
1865

De studie der vaderlandsche kerkhistorie.

1867

Aankondiging Snellebrand, Geschiedenis
der Hervorming te Hoorn.

1874

Aankondiging J.G.R. Acquoy, Jan van
Venray.

1882

Anna Roemer Visscher.

1884

Onze liefdadigheidsgestichten in de
middeleeuwen.

1885

Een merkwaardige begraafplaats.

1887

Een proeve van martyrologie.

1889

De beoefening van de geschiedenis des
vaderlands in België.

1891

Miguel Servede en Jean Calvin.
Kerkhistorisch Archief van N.C. Kist en
W. Moll.

1866

Cornelis Wouterz van Dordrecht, een
martelaar der Hervorming, - en
Geestelijken van ketterij verdacht in
verhoor voor 't Hof van Holland,
1530-1540.
Studiën en Bijdragen op 't gebied der
historische theologie, 1866-1880,
geredigeerd door W. Moll en J.G. de
Hoop Scheffer.
Geschiedenis der kerkhervorming in
Nederland van haar ontstaan tot 1531
(later afzonderlijk uitgegeven), Overgang tot het Jodendom, Bijzonderheden omtrent de oudste
drukken van Willem Tyndales vertaling
van het Nieuwe Testament, Beschuldigingen tegen mr. Wouter te
Amsterdam in 1536, - De ketterij te
Hattem, - De kronijk van Jan Gerbrands
van Leiden en 't Haarlemsch kettergeding
van 1458 in 't vervolg dier kronijk, Advies van Wilhelmus Lindanus over de
gevangenneming van Egbert, vicaris te
Workum in 1560, - Uit de Crimineele
Sententiën 's Hofs van Holland,
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1538-1572, - en Afkondiging der
besluiten van het Twentsche Concilie hier
te lande.
Volksalmanak, uitgegeven door de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
1868

Logeeren in Amsterdam.
Geschiedenis der Christelijke Kerk in
tafereelen.

1869

De broederschap der Doopsgezinden.
Tijdschrift der Vereeniging in 't belang
der Weezenverpleging.

1872

Op welken leeftijd is het wenschelijk, dat
weesjongens het weeshuis verlaten.
De Dietsche Warande.

1873

Een reisjournaal uit de 17de eeuw (van
A. Hellemans Hooft).
Verslagen en mededeelingen van de
Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, afdeeling Letterkunde.

1881

De Brownisten te Amsterdam gedurende
den eersten tijd na hunne vestiging, in
verband met het ontstaan van de
broederschap der Baptisten.

1882

Overzicht der geschiedenis van den doop
bij onderdompeling.
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Verslagen en mededeelingen van de
Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, afdeeling Letterkunde.
1891

Exegetische opmerkingen over eenige
plaatsen uit den brief van Jacobus.
Real-Encyklopädie für protestantische
Theologie und Kirche (2e Ausgabe).

1881

Menno Simons, - en Mennoniten (beide
vertaald in de Doopsgezinde Bijdragen
van 1882).

1883

Hermanus Schijn.
Jaarboeken der Universiteit van
Amsterdam.

1883

Verslag van de lotgevallen der
Universiteit gedurende den cursus
1882-1883.

1885

Amsterdam: Eleutheropolis en Irenopolis.
Redevoering op den jaardag der
Universiteit (vertaald in de
Deutsch-Evangelische Blätter XI 3. 649)
met verslag van hare lotgevallen
gedurende den cursus 1884-1885.
Album, aangeboden aan dr. C.A.
Leemans.

1885

Verklaring van Jacobus II: 7 en 8.
Theologisch tijdschrift.

1885

Is Joël een apocalypticus van 't jaar 400
voor C.?
Feestbundel van E.T.E.B.O.N.

1889

Toespraak bij de viering van het
vijf-en-zeventigjarig bestaan van
E.T.E.B.O.N.
Nieuwe Rotterdamsche Courant.

1892

(3 November). Aagje Pieters Deken, eene
aankondiging van Dyserinck's opstel over
B. Wolff en A. Deken in 't
Novembernommer van De Gids.
Gedichten.
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In den Muzen-almanak, - in den
Amsterdamschen Studentenalmanak, - in
den tweeden jaargang van Braga, - in
Sepp's voorlezing over J.A. Bengel, - in
Nutsalmanakken, - in het album van N.
Beets, - Berijming van een aantal
Psalmen in de Zondagsbode, enz.

Afzonderlijk uitgegeven werken.
1844

Cupido, bij van Paddenburg en Co.
(bloemlezing van Nederlandsche
minnedichten uit de 17de en 18de eeuw,
met J. Tideman).

1857

Het Nederlandsch karakter der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

1860

De providentia divina Teleiobaptistas
Neerlandicos ab exitio vindicante (in
1861 vertaald onder den titel: De
Doopsgezinde broederschap in Nederland
voor vervloeiing en ondergang bewaard).
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1861-1889

Verslagen wegens den staat der
Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in
Holland (29 stukken).

1873

Geschiedenis der kerkhervorming in
Nederland van haar ontstaan tot 1531 (in
1886 in het Hoogduitsch vertaald door
dr. P. Gerlach onder den titel: Geschichte
der Reformation in den Niederlanden von
ihrem Beginn bis zum Jahre 1531).

1875

Toespraak op den gedenkdag van het
200-jarig bestaan van het weeshuis der
Doopsgezinde Collegianten, genaamd de
Oranje-appel.

1883

Inventaris der archiefstukken, berustende
bij de Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Amsterdam (2 deelen).

1885

Catalogus van de Bibliotheek der
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te
Amsterdam (2 deelen).
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Levensbericht van Jacobus Johannes Backer Dirks.
Jacobus Johannes Backer Dirks, geboren te Dordrecht den 26sten Augustus 1825, had
tot moeder Ida Sara Köhn; zijn grootvader en vader heetten Jacobus Johannes en
Johannes Dam Dirks. De laatste schreef en noemde zich echter Johannes Dam Backer
Dirks wegens veelvuldige verwantschap met de Dordtsche familie Backer. Ook de
zoon, wiens levensbericht hier volgt, heeft steeds den naam Backer Dirks gevoerd.
Zijne zuster echter, Petronella Catharina, nog in leven, en zijne broeders Albert
Christiaan en Jan Theodoor hebben alleen onder den naam Dirks bekend gestaan 1.
De grootvader is van 1795 tot 14 Juli 1804, toen hij op 45-jarigen leeftijd overleed,
Luthersch predikant te Groningen geweest.
De vader, die achtereenvolgens landmeter bij het Kadaster en drogist te Dordrecht
is geweest, was niet bemiddeld, zoodat hij zijne kinderen geen onbekrompen
opvoeding kon geven. Hij overleed bovendien in de kracht

1

A.C. Dirks, reeds op 34-jarigen leeftijd in October 1864 te Dordrecht overleden, was apotheker
en een niet onverdienstelijk bellettrist. J. Th. Dirks leefde van 1833 tot 1892 en was ijker te
Dordrecht.
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van het leven den 24sten April 1844, toen Jacobus Johannes, die de oudste zoon was,
ternauwernood in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien als secondant op het
Instituut van den Heer W. Baar te Lienden. In Augustus 1844 - April te voren had
hij het diploma van den derden rang verkregen - volgde eene verplaatsing naar de
openbare lagere school te Brouwershaven, onder den hoofdonderwijzer Z.J. van der
Zee.
Twee jaar later trad Backer Dirks, met eene kleine verbetering, te Oud-Alblas op
als huisonderwijzer in het gezin van den emeritus predikant J.J. Kam. In Mei 1848
volgde eene zelfde betrekking te Leiden, ten huize van Mevrouw de Weduwe van
Heyst, waar hij den later gunstig bekenden Letterkundige D.F. van Heyst onder zijne
leerlingen telde.
1 Maart 1851 kreeg hij eene plaatsing aan het degelijk Instituut van den Heer
Kaptein te Barneveld, op een salaris van ƒ 240. Dit gaf hem nieuwen moed en, trots
den zeer drukken en inspannenden arbeid voor het instituut, wist hij den tijd te
ontwoekeren om eigen studie voort te zetten, zoodat in April 1852 met glans de
examens voor den tweeden rang en de acte van het Hoogduitsch werden afgelegd en
hem 12 October van het volgend jaar met bijzonderen lof de acte voor het Engelsch
werd toegekend. Geen wonder dus dat Backer Dirks het waagde andermaal naar
lotsverbetering mede te dingen en daartoe opnieuw, nu vergelijkende examens ging
afleggen. Mocht dit aanvankelijk zonder succes blijven, ten laatste slaagde hij boven
verwachting in Medemblik. Daar had hij dermate de aandacht getrokken van de
examinatoren, van wie er een de betrekking vervulde van schoolopziener in de
provincie Noord-Holland en die vroeger lector was geweest aan het Koninklijk
Instituut der
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Marine te Medemblik, dat deze met krachtige aanbeveling Backer Dirks den Minister
van Marine als den geschikten persoon noemde, voor onderwijzer in de geschiedenis
en de letterkundige vakken voor de aanstaande nieuwe inrichting tot opleiding van
Adelborsten op Z.M. Wachtschip te Willemsoord.
Gelijk bekend wenschte de regeering in die dagen te breken met de opleiding der
adelborsten aan de Academie te Breda, waar zij sedert 1850 gezamenlijk met die
voor de cadets der landmacht werd gegeven, ongerekend de practische oefening van
half Juni tot 1 Augustus op instructietochten met oorlogschepen (in 1851 aan boord
van Z.M. korvet Ajax en Z.M. stoomschip Gedeh; in 1852 op Z.M. fregat
Doggersbank en in de volgende jaren met Z.M. brik Zeehond).
Hoe ook lichtzijden aan de gemengde opleiding waren verbonden, zij werd al
dadelijk veroordeeld door het gros der zee-officieren. Door den van de opleiding te
Delft afkomstigen Gepensionneerden Kapitein-Luitenant ter zee P. Bruining 1, werd
in eene brochure het verkeerde van de vorming der Adelborsten te Breda zóó
overtuigend aangewezen, dat zijn advies onder het ministerie Enslie werd opgevolgd.
In Augustus 1854 besloot men in beginsel tot de opheffing en tegelijk tot het in het
leven roepen van de reeds genoemde tijdelijke inrichting te Helder, die thans reeds
op nagenoeg veertigjarig bestaan mag bogen.
In de allereerste plaats moet zich in die verandering wel verheugd hebben Backer
Dirks, die ‘aan zijne bekwaamheid, tact, ervaring en volharding tevens bescheidenheid,
goeden toon en beschaving wist te paren’

1

Vier jaar voor zijne komst te Delft was Bruining apprenti-marin en buitengewoon adelborst
aan boord geweest.
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en op grond van die gunstige en welsprekende getuigenis van den boven bedoelden
oud-lector van het Instituut te Medemblik bij de oprichting der nieuwe
marine-opleiding werd aangesteld tot tijdelijk onderwijzer in de geschiedenis en de
letterkundige vakken.
Welk eene voldoening voor den volijverigen secondant: na twaalf-jarige
onvermoeide praktijk in het onderwijzersleven tegenover gewone scholieren, thans
geroepen mede te werken aan de vorming van aanstaande zee-officieren, van
jongelingen, die de kinderschoenen ontwassen zijn en die onder militaire tucht staan.
Niettemin moest Backer Dirks gaandeweg ondervinden dat ook deze nieuwe
betrekking, al schonk ze eene groote financiëele en maatschappelijke verbetering,
hare schaduwzijden heeft. Ik behoef slechts te wijzen op het verschil in waardeering
door de adelborsten tusschen den burgerleeraar en den officier-instructeur en op het
onderscheid in de resultaten van het onderwijs in de letterkundige vakken en die op
wiskundig, militair en maritiem gebied. Trots het beste letterkundig onderwijs is het
niet dan bij uitzondering, dat de adelborst zich voor die lessen zal inspannen. En wat
is ondankbaarder voor een leeraar dan dat euvel te ondervinden en het niet te kunnen
overwinnen. Ten eenenmale wordt dit belet zoowel omdat zijne resultaten zooveel
minder gewicht in de schaal leggen bij de algemeene beoordeeling der bekwaamheid
van de leerlingen als door de onvermijdelijkheid, dat de uren waarin voor de
wiskundige en daaraan verwante vakken les wordt gegeven, bij voorkeur die worden
gekozen, waarin de jongelieden het beste opnemingsvermogen hebben, terwijl de
letterkundige vakken eerst aan de beurt komen wanneer de hersenen der toehoorders
reeds meer of min vermoeid zijn. Tot zekere hoogte werd het hier
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bedoelde nadeel tijdens mijn eigen leertijd op de Academie te Breda veronzijdigd
door de strenge maandelijksche inspecties door de hoofden der vakken van onderwijs
en door de hooge eischen der overgangs-examens. Onverschillig of het een wiskundig,
krijgskundig, maritiem of letterkundig vak betrof, werd onverbiddelijk
‘geconsigneerd’, zegge onbepaald arrest opgelegd, indien men bij de inspecties het
antwoord schuldig bleef, en werd na het verlof herexamen geëischt of ging men niet
over in een volgend studiejaar evenzeer in geval de vorderingen onvoldoende waren
in de letterkundige vakken als in de andere vakken.
Na dit te hebben vooropgesteld zou ik de waarheid te kort doen met de bewering
dat Backer Dirks in zijn 24-jarigen werkkring als leeraar aan het Marine-Instituut
niettemin met de gewenschte voldoening is werkzaam geweest.
Backer Dirks toch was wat men noemt een door en door goed man, die veel van
de adelborsten door de vingers zag en het is niet onverklaarbaar dat daarvan
menigmaal misbruik is gemaakt, inzonderheid in het tweede studiejaar, nadat de
beschroomdheid van het jongste jaar is afgelegd en terwijl men nog niet tot het oudste
jaar behoort, waarin de te veroordeelen gedragingen jegens burgerleeraars, als
kinderachtig bestempeld, ter zijde worden gelegd. Alzoo moet dan erkend worden
dat het prestige van Backer Dirks tegenover de adelborsten niet altijd voldoende is
geweest. Toch bleef hij in die gevallen toegevend en de adelborsten verschoonend
beoordeelen, totdat zij zelf begrepen dat het te erg werd en er, wat men noemt, een
stokje voor staken, zoodat bezwarende rapporten achterwege bleven. Wel beschouwd
droegen zij hun leeraar Backer Dirks dan ook een goed hart toe; eerden zij in hem
zijn degelijk onderwijs en zijne in druk uitgegeven
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geschriften; waren zij hem erkentelijk voor de krachtige medewerking aan hun sedert
1871 verschenen jaarboekje.
Zich eenmaal in zijn nieuwen werkkring aan het Marine-Instituut, hebbende
ingewerkt, - en hiervoor kwam heel wat kijken, want eerst twee jaar later, in 1856,
werd het Onderwijs in de Fransche en in de Engelsche taal en in de algemeene
geschiedenis en aardrijkskunde aan de toen benoemde leeraren J.G.R. Vos en J.J.
van Hattum overgedragen, - zette Backer Dirks zijne vrije studie van vroeger voort,
en was daarin de Geschiedenis zijn lievelingsarbeid.
Zooals meer gebeurt met mannen van veel ambitie en algemeene kennis kon Backer
Dirks zich niet-bij uitsluiting aan zijn uitverkoren vak wijden, zag hij zich al spoedig
geroepen voor het redactiewerk van het in 1858 en 1859 verschenen jaarboekje
Neptunus, (mede-redacteur was de Luitenant ter zee 1e Klasse-titulair P.M. Brutel
de la Riviere, later Hoogleeraar aan het Koninklijk Marine-Instituut), werd hem de
recensie opgedragen van tal van nieuw uitgekomen boeken; leverde hij een paar maal
een verdienstelijk levensbericht - van den predikant, letterkundige J.H. Sonstral
(1871) en van den directeur van het Depot Zeekaarten, tevens bibliothecaris aan het
Marine-Departement J.M. Obreen (1878); behoorde hij tot de wetenschappelijke
mannen, die den belangrijk herzienen tweeden druk van Nieuwenhuis' Woordenboek
van Kunsten en Wetenschappen hebben bewerkt (vijf deelen in quarto, uitgever A.W.
Sijthoff te Leiden 1855-1868); volbracht hij eene uitmuntende vertaling uit het
Engelsch van het leven van Thomas Cochrane Lord Dundonald, in twee deelen, voor
de Haarlemsche uitgevers de erven F. Bohn (1861) en leverde hij buitendien zijn
contingent aan verschillende zaken van algemeen nut. Zoo was Backer
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Dirks o.a. jaren lang lid en voorzitter der plaatselijke schoolcommissie en lid der
vormschool tot opleiding van hulp- tot hoofdonderwijzer.
Van zijn zoo even genoemd uitgebreid veld van liefhebberijwerk zij nader de
aandacht gevestigd op de medewerking aan het jaarboekje Neptunus en aan de
encyclopedie van Nieuwenhuis. In het eerste, jaargang 1858, leverde Backer Dirks
1
als debut eene bijdrage voor het mengelwerk ten titel voerende ‘de vernieling der
Fransche vloot in de baai van Aboukir’, een onderwerp waarover in onze taal nog
weinig geschreven was en dat den schrijver natuurlijk eigenaardige moeilijkheden
kostte van wege de technische zijde, om van het ageeren der Engelsche en Fransche
schepen eene duidelijke voorstelling te geven, zonder toelichtende schets of kaart.
Backer Dirks kweet zich echter op uitmuntende wijze er van; met ingenomenheid
werd het vooral begroet door de marinewereld, maar geenszins zonder eene exceptie.
Al spoedig toch verscheen in de Verhandelingen en Berichten betrekkelijk het
Zeewezen, 1858 No. 1, 2e afd. een tegenschrift van den Luitenant ter zee 1e kl. Jhr.
A. Meyer.
Backer Dirks wordt daarin beschuldigd van te vele onnauwkeurigheden, ‘dan dat
de heer Meyer ze onopgemerkt kan laten voorbijgaan’; ja, recensent beweerde: ‘dat
de schrijver buiten den kring der waarschijnlijkheid was gegaan’; wees er op ‘dat de
feiten juist gesteld en de episoden goed ontwikkeld moesten zijn, opdat de adelborsten
zich anders valsche voorstellingen konden maken en lichtelijk besluiten tot eene
verkeerde beoordeeling van de betrokken personen’, waarna nog eene aanhaling
volgt uit ‘de lessen der geschiedenis door Backer Dirks’ (mede

1

In den tweeden en laatsten jaargang 1859 schreef (Backer Dirks: ‘De strijd voor Tabago door
commandeur Jacob Binckes’.
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voorkomende in den eersten jaargang van Neptunes) luidende: ‘gewichtig zijn derhalve
de lessen der geschiedenis mits de geschiedenis grondig gekend, goed begrepen en
niet misbruikt worde’. Dat was voor Backer Dirks de maat volgemeten en aanstonds
zette hij zich tot eene beantwoording, opgenomen in het eerstvolgende nummer der
genoemde verhandelingen en berichten; 1858, No. 2, 2e Afd.
Scherp maar toch met alle bezadigdheid, heeft de schrijver den recensent daarin
volledig opheldering gegeven, zonder in eenig punt van belang ongelijk te behoeven
bekennen en geen enkele maal is Backer Dirks na dien, in de vijf en dertig jaren
welke hij nog geschiedkundige bijdragen of boeken heeft geschreven met kritiek
over onnauwkeurigheid, onwaarschijnlijkheid of oppervlakkigheid in zijn
mededeelingen en beschouwingen lastig gevallen.
Tot betere waardeering van de hooger genoemde medewerking aan Nieuwenhuis'
encyclopedie zij aangeteekend, dat deze zich heeft bepaald tot het gebied der
geschiedenis en aardrijkskunde en van het zeewezen, zoover betreft het laatste gedeelte
van het vijfde tot en met het tiende en laatste stuk, waarvan, te zamen genomen,
vijfhonderd kolommen alléén van de hand van Backer Dirks afkomstig zijn. Gelijk
al wat hij deed is ook dat degelijk en zaakrijk werk. Niettemin ware hier en daar eene
grootere uitgebreidheid welkom geweest, zooals dit trouwens bij het opslaan van
bijna alle woordenboeken, zoo menigmaal gewenscht wordt en dus waarlijk geen
verwijt is te noemen. Toevallig werd mijne aandacht getrokken door het woord Var
(Het département du) in het Z.O. van Frankrijk, waarvan Backer Dirks onder anderen
zegt, dat verschillende daarin gelegen plaatsen meer of minder aan
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belangrijke staatkundige gebeurtenissen herinneren. Men leest er dan ook, dat in
1707 de vereenigde Britsche en Nederlandsche vloot verscheen om den overtocht
der troepen van den hertog van Savoye te begunstigen, waarmede deze tevergeefs
Toulon belegerde.
Hetzij mij vergund hierbij ook eene herinnering van treurigen aard te noemen,
zegge de harde krijgsgevangenschap van een aanzienlijk deel van het personeel onzer
toenmaals bij het Fransche Keizerrijk ingelijfde zeemacht, nadat Nederland zich in
November 1813 van de vreemde heerschappij had losgerukt en Willem I als Souverein
was uitgeroepen.
Al spoedig na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk deed Napoleon,
vooral in de lagere rangen, vele officieren en minderen van de vroegere Hollandsche
Marine op Fransche schepen overgaan, of hen in Holland en op de Schelde onder
Fransche commandanten dienen, terwijl daarentegen personeel van de keizerlijke
marine op Hollandsche schepen werd overgeplaatst - alles om de denationaliseering
van het vroegere personeel der Hollandsche zeemacht in de hand te werken.
In November 1813 waren op die wijze tijdens het uitbreken der omwenteling 131
van de 339 Hollandsche zeeofficieren en 92 van de 192 élèves in de Fransche havens
aanwezig en werd het meerendeel hunner, zoover zij zich niet onvoorwaardelijk voor
den Franschen dienst beschikbaar verklaarden, krijgsgevangen gehouden. De in
Frankrijk dienende officieren en élèves waren als volgt over de verschillende rangen
verdeeld:
2 Contre-amiraux (Schout-bij-nachts).
5 Capitaines de vaisseau 2me cl.
(Kapiteins ter zee 2e kl.).
2 Capitaines de fregatte
(Kapitein-Luitenants)

1
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29 Lieutenants de vaisseau (Luitenants
ter zee 1e kl)

8

38 Enseignes de vaisseau (Luitenants ter 11
zee 2e kl)
1 Officier auxiliaire.
54 Aspirants de 1ière cl. (Adelborsten 1e 8
kl.)
131 Officieren

28

66 Aspirants de 2me cl. (Adelborsten 2e
kl.)

13

9 Elèves (Adelborsten 3e kl.)
17 Apprenti-marins (buitengewone
adelborsten)

4

92 Elèves

17

123 officieren en 16 élèves bevonden zich bovendien in Engelsche
Krijgsgevangenschap en 2 officieren in Oost-Indië, zoodat binnenslands bleven 183
officieren en 82 élèves, waarvan er respectievelijk 52 en 8 nonactief en 131 en 102
in de Hollandsche zeeplaatsen in dienst waren. Opmerkelijk dus juist evenveel - 131
officieren actief in Frankrijk als in Holland, terwijl het aantal élèves dat in Frankrijk
met een tiental overschreed.
Overbekend is het dat het in Holland aanwezige Marine-personeel aanstonds met
het uitbreken van de omwenteling den Franschen adelaar verliet om zich weder onder
de Vaderlandsche driekleur en Oranjevaan te scharen en dat hierop alleen uitzondering
werd gemaakt door den te Helder bevelvoerenden vice-admiraal C.H. Verhuell voor
zich en zijne adjudanten en door de commandanten of eerste officieren die met enkele
officieren en eenige onderofficieren en minderen aan boord hunner schepen bleven
om deze met de bewapening, inventaris en verder toebehooren in het welbegrepen
belang van den lande zoo compleet mogelijk en in goeden toestand te houden. Bij
de overgave der vloot den 4en Mei 1814, telde hare bemanning dan ook slechts 150
van de ongeveer 4000 koppen, die in November 1813 de equipages hadden
uitgemaakt.
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Terecht had de Keizerlijke regeering ondersteld, dat de in de Fransche havens
aanwezige Hollanders zich door de omwenteling zouden laten meeslepen,
inzonderheid die van het Station op de Schelde, te Vlissingen en te Antwerpen.
Ongeveer een vierde hunner werd naar Bretagne en de overigen naar het Zuiden van
Frankrijk gedirigeerd, bij name naar de departementen Limosin, Auvergne en Guercy
en naar de streek van Languedoc. De reis derwaarts geschiedde te voet onder bevel
van Hollandsche officieren, geleid door Fransche autoriteiten, meest over Lille,
Amiens, Rouen, Evreux, Chartres, Orléans, Bourges, Chateauroux, Limoges, Brive
en Cahors. Gedurig waren daarbij veranderingen in de reisroute en in de aangewezen
cantonnementen aan de orde, hiermede eindigende dat de krijgsgevangen verklaarde
Hollanders verspreid waren over Issoire, Rodez, Villefranche, Alby, St. Affrique en
Cartres in het Zuiden en te Josselin en Rennes in Bretagne; terwijl nog een belangrijk
aantal, al dan niet geheel vrijwillig, te Boulogne-sur-Mer, Cherbourg, St. Malo, Brest,
Orient, Rochefort, en Toulon, althans voorloopig dienst bleef doen op de Fransche
schepen.
Vooral in het begin, zoo bij het verlaten van Vlissingen als Antwerpen, kwam
desertie veelvuldig voor, ook zelfs bij de oudere officieren. Zoo b.v. de capitaine de
fregatte F.E. Melms, commandant van het linieschip Chattam, die op weg van
Antwerpen naar Cherbourg met eenige officieren en 300 man zijner equipage naar
Holland wist te ontvluchten. Over het algemeen waren het intusschen deserties van
enkele personen of kleine groepen, terwijl het meerendeel, behoorlijk bewaakt, de
bevolen stations in Bretagne en het Zuiden van Frankrijk bereikte. Het totaal der
deserties van de officieren
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en élèves teekende ik aan achter de verschillende rangen, waarvan hooger het aantal
der krijgsgevangenen werd opgegeven. 25 van de 28 gedeserteerde officieren en alle
17 gedeserteerde élèves waren van het Scheldestation afkomstig, met uitzondering
van één enseigne de vaisseau, Warmoltz, die aan boord van de Patriot dienende, ter
westkust, reede Aix op een Engelsch eskader wist te vluchten, dat Rochefort
blokkeerde; de overige drie officieren, de enseigne de vaisseau J.C. Goteling Vinnis
en de aspirants de 1ière cl. G.M. Roentgen en J.P. Noorduyn behoorden tot het eskader
van Toulon.
Opmerkelijk genoeg, was het bericht der November-omwenteling eerst in het
begin van Februari 1814 aan de Hollanders te Toulon bekend geworden. Aanstonds
werd door 32 van de 64 officieren en élèves verzocht om eervol ontslag uit den dienst
en terugkeer naar Holland. Helaas voor hen zonder het minste succes; alle
requestranten: 7 enseignes de vaisseau, 17 aspirants de 1ière cl. en 8 aspirants de 2me
cl., de meesten zonder eenigen bedenktijd, werden gevangen gezet in het Fort la
Malgue. Na eene wekenlang harde behandeling, waarbij alle gemeenschap met de
buitenwereld was afgesloten, besloten negen hunner: J.H. van Kervel, J. Boelen, J.
le Jeune, F.J. Hugenholtz, S.R. van Franck en J.H.R. van Kervel, met de drie zoo
even genoemden te ontvluchten. Een ongelukkig toeval verried de ontsnapping, die
in den nacht van 25 op 26 Maart in de daad plaats had. Op het alarmsignaal waren
spoedig de noodige patrouilles naar buiten gerukt om de vluchtelingen te achterhalen
en reeds bij de uitgangsbrug van het fort werden de zes laatstgenoemden ingehaald
om eene nog strengere opsluiting te ondergaan. Dank de duisternis mocht het de drie
anderen echter gelukken tegen den
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morgen veilig La Seigne te bereiken en met een raffio naar buiten te gaan. Zoo brutaal
mogelijk werd op de ter reede Toulon liggende Fransche oorlogschepen aangestuurd
en, deze eenmaal gepasseerd zijnde, met kracht van zeil naar twee in zee kruisende
Engelsche oorlogschepen gestevend, trots het sein van den Franschen admiraal:
‘verdachte raffio in zee’ waarop tal van sloepen het kleine vaartuig met de drie
deserteurs met kracht van riemen nazetten. De raffio had echter eenmaal den
voorsprong en wist, begunstigd door een voordeeligen wind, onder zeil hare vervolgers
te ontkomen. Met veel moeite werd tegen den middag geëmbarkeerd aan boord van
de Almene capt. Gogland. Deze gaf de deserteurs over aan admiraal Sir Eduard Pellen,
van wien zij passage verkregen naar Minorca, om verder per Royal George naar
Plymouth te vertrekken, weinig vermoedende dat zij 1 Juli hier aangekomen, een à
twee maanden later in het vaderland zouden terug zijn dan hunne krijgsmakkers,
wier ontvluchting niet was gelukt.
Al spoedig na de wederoptreding der Bourbons te Parijs in April 1814 was namelijk
aan de Hollandsche zeeofficieren, die in Frankrijk verblijf hielden, hetzij aan boord
in actieven dienst, hetzij in krijgsgevangenschap, verlof gegeven om met de
onderofficieren en minderen naar het vaderland terug te keeren. Zoo vond ik
aangeteekend dat de Lieutenant de vaisseau D.W. Kicherer met 4 officieren en 681
manschappen reeds den 19den Mei van Toulon te Rotterdam was teruggekeerd en
nog twee dagen vroeger te Amsterdam de aspirant J. Kool, die alsmede een
detachement van Toulon onder zijn geleide had gehad. De enseigne de vaisseau M.N.
Riemersma verliet Toulon met zijn detachement matrozen eerst 12 Mei, terwijl de
Lieutenant de vaisseau A. Gordon niet
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voor het begin van Juni met een detachement van 300 man van L'Orient in Holland
arriveerde.
Deze lange uitweiding - als eene vluchtige greep te beschouwen uit de geschiedenis
van ons Marine-personeel van tachtig jaren geleden, - diene als uitgangspunt voor
de beoordeeling van Backer Dirks' hoofdarbeid: ‘ de Nederlandsche Zeemacht in
hare verschillende tijdperken geschetst’.
Ik wenschte er namelijk de opmerking aan vast te knoopen, dat men dat onderwerp
der krijgsgevangenschap te vergeefs in het genoemde boek van Backer Dirks zal
zoeken, niettegenstaande het nauw verband daarvan met het optreden der Marine na
November 1813, hetgeen wel en zelfs met de noodige uitvoerigheid door den schrijver
is behandeld. De in den loop van 1814 tot stand gekomen organisatie van het
personeel, waarop de bewuste krijgsgevangenschap almede een belangrijken invloed
heeft gehad, is slechts zeer ter loops aangestipt en, vreemd genoeg, valt dezelfde
overdreven beknoptheid op te merken met betrekking tot andere organisaties van
vroeger en later tijd. Mijns inziens is dit in het overigens niet genoeg te prijzen werk
van Backer Dirks eene tekortkoming en waar het nu in dezen op mijn weg ligt dien
gewichtigen arbeid van den overleden vriend te bespreken, kwam het mij geschikter
voor deze bedenking te laten voorafgaan, dan er mede te eindigen.
Alvorens nu verder Backer Dirks' geschiedenis der zeemacht te bespreken wensch
ik nog eerst een en ander over het tot stand komen ervan in het midden te brengen.
Gelijk reeds in den aanvang vermeld is, werd Backer Dirks na twee jaar onderwijs
in alle letterkundige vakken en de geschiedenis en aardrijkskunde, in 1856, met de
vermeerdering van het leeraarspersoneel aan het Marine-Insti-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

421
tuut te Helder, ontheven van de lessen in het Engelsch en Fransch en in de algemeene
geschiedenis en aardrijkskunde. Hiermede verkreeg het onderwijs in de Vaderlandsche
geschiedenis eene andere richting. Zoowel te Medemblik als te Breda was dit vak
slechts behandeld als onderdeel der algemeene geschiedenis, beginnende met het
einde der Middeleeuwsche geschiedenis, terwijl geheel buiten het bestek lag eene
afzonderlijke behandeling van de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen;
geheel in overeenstemming met het feit, dat destijds geen eigenlijk leerboek in dit
vak het licht had gezien; met welke bewering ik niets meen te kort te doen aan het
zoo gunstig bekende geschrift ‘Nederland's Heldendaden ter zee’, aan een
standaardwerk als dat van Brandt, en bovenal niet aan den voortreffelijken arbeid
van Jhr. Mr. C. de Jonge.
Waar nu Backer Dirks zich tot hoofddoel had gesteld een leerboek voor het
Zeewezen, dat als leiddraad kon dienen bij zijn onderwijs, onverschillig of dat boek
eene schets zou heeten, daar kon ook door hem er niet aan gedacht worden een
oorspronkelijk geschiedboek te schrijven, voornamelijk gegrond op eigen
onderzoekingen van oorspronkelijke bescheiden. Backer Dirks erkent zelf in het
voorbericht van het eerste deel, eindigende met den Munsterschen vrede, dat hij
uitsluitend gedrukte bronnen heeft gebruikt. Dit zelfde geldt voor het tweede stuk,
van 1648 tot 1678. Zeker moet daarin de oorzaak der oppervlakkige en onwelwillende
beoordeeling worden gezocht, volgens welke het boek van Backer Dirks niets meer
dan een verkorte geschiedenis van het Zeewezen van de Jonge zou zijn. In hoever
die zienswijze van invloed is geweest op het eerste debiet, is moeilijk te zeggen;
zeker is het dat de uitgever van het eerste stuk,
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H. Nijgh te Rotterdam, zich niet wilde verbinden voor de uitgave der aangekondigde
drie andere stukken.
Gelukkig intusschen deed deze ontmoedigende ervaring des schrijvers zijn moed
en ijver voor den eens begonnen arbeid niet verflauwen en vond hij den uitgever J.C.
de Buisonjé te Helder voor de verdere uitgave van het werk bereid, zonder twijfel
in zijn vertrouwen op een goed debiet gesteund door de zeer gunstige beoordeeling
van het eerste stuk in ‘ de Gids’ Nov. 1866. Dat vertrouwen is niet beschaamd. In
1867, 1871 en 1876 verschenen achtereenvolgens het tweede, derde en vierde stuk
- van (1648-1678), (1678-1795) en (1795, en 1874) en reeds in 1890 mocht een
tweede druk van het geheel volgen, thans in twee deelen, het eerste eindigende met
den Utrechtschen vrede (1713) en het tweede loopende tot den tegenwoordigen tijd.
Ook deze nieuwe, eenigszins gewijzigde uitgave, verschenen bij de gebroeders van
Cleef te 's-Gravenhage, zij uit volle overtuiging een goede opgang toegewenscht.
Van het begin tot het einde met de meeste nauwgezetheid bewerkt, kenmerkt het
boek zich door eene bijzonder duidelijke voorstelling der gebeurtenissen, ontwikkeling
en opvolgende toestanden van het Nederlandsche zeewezen zoo in zijn geheel als in
de onderdeelen. Beknopt en zakelijk beschrijft Backer Dirks het ontstaan en optreden
van de zeemacht in hare kindsheid, toont hij daarbij aan de hand der geschiedenis
den natuurlijken gang aan, waaruit zich als van zelf het standpunt moest ontwikkelen,
waarop het mogelijk is geweest den Spanjaard reeds in het einde der zestiende eeuw
op onze binnenwateren te weerstaan en zelfs te overwinnen en ons later, in de eerste
helft der zeventiende eeuw, met zijne destijds veel machtiger vloten op den Oceaan
te meten en onbekom-
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merd om het reeds gevestigd gezag van Spanjaard en Portugees buiten Europa, ook
Nederlands vlag in Oost en West, in alle werelddeelen te planten en waar het in het
belang was van de Oost- en West-Indische compagnie de Spaansche en Portugeesche
overheerschers voor goed te verdringen.
Eenmaal tot het bloeitijdperk van Neerlands zeemacht gevorderd, wordt de schrijver
levendiger in zijne voorstellingen en teekent hij met geestdrift hare heldendaden,
eerst tegenover den Brit alleen, daarna tegen de Engelsche en Fransche vloten te
zamen en vervolgens tegen de Fransche zeemacht alleen, het laatst met Engeland als
bondgenoot in plaats van bestrijder.
Met groote vereering zijn ons langs dien weg, in het eerste deel (2e druk) tot 1713,
achtereenvolgens de groote daden geschilderd van L. van Boysot, J.v. Duyvenvoorde,
W.v. Bloys v. Treslong, Jb. v. Heemskerk, Pieter Pieterszoon Hein, H. Loncq, Jan
v. Galen, Joos Banckers, Maarten Harpertszoon Tromp, Witte Corneliszoon de With,
Pieter Floriszoon, Egbert Meeuwsen Kortenaer, A. van der Hulst, Jb. van Wassenaer
van Obdam, Johan Evertsen (de oude), Tjerk Hidde de Vries, W. van der Zaen, J.
Meppel, Adriaan Banckers, W. Joseph van Ghent, D. Vlugh, Michiel Adriaanszoon
de Ruyter, Volkhard Schram, Corn. Evertsen, Jan de Liefde, Engel de Ruyter, Cornelis
Evertsen Jr., Jan v. Brakel, Gillis Schey, Cornelis Tromp, Gelein Evertsen, Gerard
Callenburg, Frans van Aarssen van Sommelsdijk en J. Taalman.
Daarnaast doet Backer Dirks in geene mindere mate de groote verdienste uitkomen
van 's lands regeering en van de Admiraliteiten, die het verschaffen van de middelen
om tegen de bestrijders van het vaderland op den Oceaan op te treden, hebben
mogelijk gemaakt en van de offer-
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vaardigheid der groote en invloedrijke steden, die er hunne schatten voor veil hebben
gehad. Natuurlijk werd ook, aan de hand der staatkundige geschiedenis, ten duidelijkst
in het licht gesteld dat het de omstandigheden zijn geweest: onze verhouding tot de
verschillende Europeesche staten en de quaesties tusschen deze onderling, die ons
vaderland beslist de roeping hebben opgelegd, vooral in de tweede helft der
zeventiende en het begin der achttiende eeuw, die toongevende rol met onze zeemacht
te vervullen. Het moge al waar zijn, dat onze Republiek haar tijdperk van hoogsten
bloei heeft gehad, toen tevens hare zeemacht haar toppunt had bereikt, minder juist
is de vaak gehoorde stelling, dat het eerste te danken is geweest aan het laatste, anders
gezegd dat Nederland groot is geworden door zijne zeemacht. Aangenomen dat in
die lange reeks van jaren geene kuiperijen van een Lodewijk XIV hadden bestaan
en het bestuur der Republiek zich niet had willen leenen om die te helpen bestrijden,
dan toch zou het Nederlandsche zeewezen waarschijnlijk reeds na den tweeden
Engelschen oorlog eene bescheidener plaats hebben ingenomen, of, zooals men het
gewoonlijk voorstelt, tot den staat van verval zijn gekomen, als waartoe het als van
zelve in de achttiende eeuw is afgedaald, nadat Nederland had opgehouden eene
hoofdrol te vervullen in de Europeesche politiek. Laat ons het bekennen: het dalen
van Neerlands zeemacht van den eersten tot den tweeden en gaandeweg tot den
derden rang is niet te wijten aan onwil of gebrek aan macht of middelen, maar
hoofdzakelijk aan de verandering der politieke omstandigheden, die niet langer
gedoogden, dat onze vloot de wateren beheerschte.
Van zelf is het tijdperk van 1713 tot den tegenwoor-
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digen tijd, dat het tweede en laatste deel der 2de uitgave van Backer Dirks uitmaakt,
een veel ondankbaarder taak voor den schrijver geweest dan het eerste. Reeds was
de zeemacht van hare eereplaats verdrongen en hadden personeel en materieel bereids
vóór 1713 belangrijke verminderingen ondergaan, toen haar voor 't vervolg alleen
tot taak was opgelegd: bescherming van de nog altijd buitengewoon uitgebreide
koopvaart, de veiligheid onzer havens en kusten in oorlogstijd en de schraging van
ons gezag in de West-Indische Koloniën. Zoo min als vroeger was ook nu in de eerste
tientallen jaren quaestie van behoefte aan den steun der zeemacht in de Oost-Indische
bezittingen, aangezien de Oost-Indische compagnie hare eigen vloot bezat, die zelfs
meermalen het vaderland in zijne moeilijke oorlogen had bijgestaan. In vergelijking
met dien in de zeventiende eeuw was de werkkring dus buitengewoon ingekrompen
en daarmede ging bovendien gepaard eene gaandeweg toenemende onverschilligheid
voor het zeewezen, met algeheele verwaarloozing van materieel en personeel. Ja,
zóó ernstig werd de toestand van verval tegen het midden der achttiende eeuw dat
vreemde hulp, bijstand der Britsche zeemacht, moest worden ingeroepen toen ook
de Republiek, aan het einde, in den zevenjarigen strijd werd betrokken met den
onverwachtschen inval der Franschen in Zeeland en de belegering van Bergen op
Zoom.
Toch waren reeds sedert tal van jaren waarschuwende stemmen opgegaan van
bekwame mannen die een open oog voor den toestand hadden, wiep het welzijn der
Republiek en hare zeemacht na aan het harte lag. Maar het had niet mogen baten.
Onverschillig en zorgeloos voor alles wat het zeewezen betrof, was men dertig,
veertig

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1894

426
jaren voortgegaan met dit tot den treurigsten toestand te laten verachteren, ja als het
ware te doen verloopen. Slechts voor een wijle, met de verheffing van Willem IV
tot erfstadhouder, tot diens onverwacht spoedigen dood, kwam daarin verandering
ten goede, om echter vervolgens een kwart eeuw lang andermaal aan het schromelijkst
verval te worden prijsgegeven. Niet voor en aleer met het uitbreken van den
Engelschen oorlog de wrange vruchten van bedoeld wanbeheer waren ingeoogst,
werd onder Willem V met kracht de hand ter verbetering aan het werk geslagen.
Trots de in den jongsten Engelschen oorlog geleden verliezen, de vele zeerampen,
die de zeemacht na 1782 hadden getroffen, en het overgroot aantal schepen, dat ten
gevolge van ouderdom en gebreken aan den dienst was ontvallen, bestond de zeemacht
dan ook in de laatste jaren van het bestaan der Republiek vóór 1795 nog uit een vrij
belangrijk aantal schepen en fregatten en telde ze bovendien een vrij talrijk en goed
gewapend personeel. Onverminderd schoot ze echter toch nog in vele opzichten te
kort, was onze houding in die jaren tegenover de Barbarijsche zeerooverstaten
meermalen allerbedroevendst en moest tijdens de verwikkelingen met Oostenrijk in
1783 en tien jaar later in den oorlog met Frankrijk opnieuw de hulp van Engeland
worden ingeroepen.
Met meesterhand is dit te beschrijven ondankbaar tijdperk van 1713 tot 1795 door
Backer Dirks uiteengezet in het eerste gedeelte van het tweede deel zijner tweede
uitgave, in hoofdzaak hetzelfde als in het derde stuk der eerste uitgave en hij heeft
zich daarbij naast de gedrukte bronnen tevens bediend van tal van autentieke stukken,
meest manuscripten, aanwezig in het Rijksarchief.
Mr. Jhr. J.C. de Jonge moge in zijn ‘ Geschiedenis van
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het Zeewezen’ het onderwerp in de meeste opzichten uitvoeriger hebben bewerkt,
toch treft men de hoofdzaak der verschillende onderdeelen ook in Backer Dirks aan
en leest men bij dezen zelfs bijzonderheden, die men te vergeefs in de Jonge zal
zoeken. Bovendien worden de zaken door Backer Dirks op andere wijze ingekleed,
heeft hij zijn geheele boek door steeds vastgehouden aan het doel voor de adelborsten
een leiddraad voor de geschiedenis van het Zeewezen te verschaffen en daartoe zich
zoo veel mogelijk te bepalen tot het schetsen van het geheel, alles in onmiddellijk
verband met de staatkundige geschiedenis van het vaderland.
Wel jammer, dat in de tweede uitgave de aanhaling der bronnen in noten onder
aan de bladzijde is weggelaten. Ten eerste was daaraan het nut verbonden, dat de
belangstellende lezer beter aan zijne weetgierigheid kon voldoen, en ten tweede viel
er juister door te beoordeelen het gezag, dat men aan het medegedeelde kan hechten.
De nauwgezetheid, waarmede Backer Dirks zijn geheele boek bewerkt heeft, is
mij ten duidelijkste gebleken door de inzage zijner nagelaten papieren, dank de
welwillende toestemming van mevrouw de Weduwe J.J. Backer Dirks. Waar, om
iets te noemen, eene aanhaling uit een of ander werk over het Internationaal Zeerecht
wordt gedaan, ziet men dat die berust op eene volledige schets, over dat onderwerp,
ontleend aan onderscheiden er over in het licht verschenen werken. Dit nalezen der
aanteekeningen van den overleden vriend heeft mij nog te meer zijn arbeid op hoogen
prijs doen stellen. Zulk net, zakelijk en uitstekend geordend werk, dat, desnoods,
aanstonds geschikt is voor de pers, is voorbeeldeloos. Geen wonder dan ook, dat het
verdere gedeelte zijner geschiedenis van de Zeemacht van 1795 tot einde 1813 en
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verder tot den tegenwoordigen tijd zich evenals het voorafgegane kenmerkt door
eene bij uitnemendheid heldere voorstelling van zaken. Met zeldzamen tact is door
het geheel één draad geweven; wordt alleen bij de hoofdpunten stilgestaan; vindt
men er de opvolgende tijdperken van het Zeewezen, hand aan hand met de
staatkundige geschiedenis met groote duidelijkheid beschreven, terwijl de zeeslagen,
expeditiën en afzonderlijke gevechten met scherpe kleuren worden geteekend en de
handelingen van eskaders en schepen tot oefening en vlagvertooning, zonder ophef,
op eenvoudige wijze zijn medegedeeld.
Als welsprekend staaltje van Backer Dirks' wijze van bewerking - binnen het
bestek van eene enkele bladzijde - zij gewezen op zijne beschrijving van het gevecht
tusschen ‘de Gelderland’ met 36 en het Engelsche fregat ‘de Virginia’ met 46
kanonnen in den avond van den 19en Mei 1808. Men vergelijke dat verhaal met de
beschrijving door Mr. Jhr. J.C. de Jonge, die er zeven bladzijden aan wijdt. Toch
verzwijgt Backer Dirks geen enkel der voornaamste momenten van den strijd en
schetst hij het, helaas te veroordeelen gedrag van den commandant der ‘Gelderland’
ruim zoo volledig als dit door Mr. Jhr. de Jonge wordt gedaan, niettegenstaande
beiden dezelfde bronnen hebben geraadpleegd. Het geheele werk door heeft Backer
Dirks het onmiskenbaar talent, de hoofdzaken in een scherp licht te stellen, zoodat
de lezing van zijn boek in algemeenen zin vruchtbaarder zal worden bevonden dan
die van het zoo veel uitgebreidere boek van de Jonge. Natuurlijk zal echter het laatste
beter in den geest vallen van hen, wiep het te doen is om alle bijzonderheden te
kennen, inzonderheid omtrent bepaalde personen. In dat opzicht staat de
‘Nederlandsche Zeemacht’
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van Backer Dirks zeker verre achter bij de geschiedenis van het Nederlandsche
Zeewezen door Mr. Jhr. J.C. de Jonge. Beide schrijvers hebben trouwens een geheel
verschillend bestek voor hun werk gesteld, zooals ten duidelijkste blijkt uit het
voorbericht der twee boeken. En wel beschouwd heeft Backer Dirks inderdaad
aanmerkelijk meer gegeven dan men volgens zijn voorrede verwachten mag.
Niettemin is de onderstelling geenszins gewaagd, dat er belangstellende lezers
zullen zijn, inzonderheid onder hen, die aan een of meer der expeditiën van de laatste
halve eeuw hebben deelgenomen, die niet geheel over het boek voldaan zijn, waar
zij, wegens de door den schrijver gestelde grens, veel onvermeld zullen vinden van
hetgeen zij zelf hebben bijgewoond en wat dus volgens hen te kort behandeld zal
zijn. Zoo beslaat het verhaal van de krijgsverrichtingen tegen Japan in 1863 en 1864
slechts één bladzijde, terwijl het daarop betrekking hebbende werk van Jhr. F. de
Casembroot ‘de Medusa in de wateren van Japan’ honderd en vijftig bladzijden telt.
Opmerking verdient het, dat Backer Dirks niet duidelijker de beteekenis heeft doen
uitkomen van het succes der in 1864 volbrachte expeditie - door onze vier
oorlogschepen Metalen Kruis, Amsterdam, Djambi en Medusa (respectievelijk
gecommandeerd door den Kapitein ter zee J.E. de Man en de Kapitein-Luitenants
ter zee J.P.G. Muller, P.A. van Rees en Jhr. J.F. de Casembroot) in vereeniging met
het Engelsch eskader onder den vice-Admiraal Kuper, een Fransch smaldeel onder
den contreamiral Juarès en een Amerikaansch schip onder bevel van Captain Pearson.
Naast de diplomatie is het aan het gezamenlijk optreden van die macht tegen den
Japanschen Prins Nagato in straat Simoniseki te danken, dat de opening van Japan
voor den wereldhandel duurzaam is bevestigd.
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Neemt men in aanmerking dat bij ieder der drie Balische expedities en de
krijgsverrichtingen ter Westkust van Borneo mede slechts één bladzijde en bij de
expedities tegen Djambi, Reteh, Boni en Bandjermasin te zamen genomen slechts
op twee bladzijden werd stilgestaan, dan blijkt dat de schrijver in het betrachten van
kortheid bij de bespreking der krijgsverrichtingen in Indië, over de laatste veertig
jaren althans, zich zelven gelijk is gebleven. Hij oordeelde dat genoemd tijdvak nog
niet binnen het terrein der geschiedenis lag. Aanmerkelijk uitvoeriger was Backer
Dirks bij de vroeger voorgevallen expedities tegen Algiers 1816, in de Molukken
1817-1818, tegen Palembang 1819-21 en op de Schelde 1830-32, zij het ook dat hij
evenzeer hier sober is geweest met de persoonlijke daden in het licht te stellen of
zelfs in het algemeen mededeeling te doen van den aan het personeel toegekenden
lof en de onderscheidingen voor de bij die krijgsverrichtingen bewezen diensten.
Slechts bij hooge uitzondering is dit gedaan voor de expeditie ter kuste van Guinée
in 1869.
Keeren wij thans terug tot den verderen levensloop van Backer Dirks, nadat hij in
1878 wegens ziekte, onder toekenning van verlof het Koninklijk Instituut voor de
Marine en daarmede de gemeente Helder voor goed heeft moeten verlaten. Gelukkig
mocht hij gaandeweg herstellen en zijne krachten weder dermate zien toenemen, dat
hij het volgende jaar, hoezeer niet meer in dezelfde betrekking, in actieven dienst
kon hersteld worden. Met denzelfden datum 1 October 1879, waarop hem eervol
ontslag werd verleend als leeraar, aanvaardde hij de betrekking van Direkteur der
modelkamer en der bibliotheek aan het Ministerie van Marine. 15 Augustus 1883
bekwam hij als zoodanig op zijn verzoek den titel van
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Commies. In 1886 verviel van zijn werkkring het beheer der modelkamer, wegens
het reeds sedert 1883 gaandeweg overbrengen van het meerendeel der modellen en
antiquiteiten naar het Rijksmuseum te Amsterdam. Van de laatste categorie zij te
dezer plaatse in herinnering gebracht het wapenschild van den spiegel van de in 1667
veroverde Royal Charles en de verzameling voorwerpen door Heemskerk en Barends
in 1597 na de overwintering op Nova-Zembla achtergelaten en daar bijna drie eeuwen
lang onder de sneeuw begraven geweest tot Sept. 1871, toen zij door den Deenschen
Kapitein Carlsen zijn teruggevonden. In hetzelfde jaar werden zij verkocht aan den
Engelschman Ellis C. Lister Kay, van wien zij eenige jaren later door tusschenkomst
van den Ned. Gezant te Londen, Graaf van Bijlandt, en van den Minister van
Buitenlandsche Zaken Baron Gericke in eigendom zijn overgegaan aan den
Nederlandschen Staat.
Als Bibliothecaris was Backer Dirks tevens belast met de redactie van het
jaarboekje der verrichtingen van Z.M. Zeemacht. Hij heeft daarvan de jaargangen
bewerkt van 1879-80 tot 1888-89. 1 October 1890 werd Backer Dirks wegens hoogen
leeftijd eervol ontslag verleend, onder toekenning van pensioen.
Kort te voren had Backer Dirks de groote voldoening gehad den reeds
bovengenoemden tweeden druk van zijn geschiedboek over de Nederlandsche
Zeemacht in het licht te zien komen. Daargelaten het omvangrijke van den arbeid,
bracht deze druk eene verbetering van het boek, als bijgewerkt tot den tegenwoordigen
tijd, terwijl met deze nieuwe uitgave, bij de firma gebroeders van Cleef, het
voortbestaan van het werk voor den schrijver gewaarborgd werd, hetgeen bij den
eersten druk niet het geval was.
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Wel verre van na zijne pensionneering rust te gaan nemen heeft Backer Dirks ook
nog daarna met den tijd gewoekerd en in zijne drie laatste levensjaren zooveel
mogelijk vruchten van zijn arbeid ten beste blijven geven. Achtereenvolgens zagen
nog van zijne hand het licht: ‘ Uit den Franschen tijd’ en ‘ Nagelaten herinneringen
van den Vice-admiraal Jhr. A.C. Twent’ beide in het letterkundig tijdschrift Nederland
en ‘ Het verloren scheepsjournaal van Z.M. linieschip Prins Frederik’ (1816-1820)
bij de gebroeders van Cleef te 's Gravenhage in 1892, terwijl nog verscheidene
artikelen, meest geteekend met de initialen B.D., in het Algemeen Handelsblad en
het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage zijn verschenen. Inzonderheid
verdienen daarvan vermelding: - in het Dagblad - de Koloniale Marine (15 en 16
October 1891), Leerplicht (21 Juni 1892), Eerebetoon in den ouden tijd (3, 4, 10, 11
Juli 1892), Maar wat dan (21, 22, 28 en 29 Aug. 1892), Hedendaagsche realisme (9,
10, 16 en 17 April 1893), Praatje over ambtenaren (14, 15, 21 en 22 Mei 1893), Klaas
Klim's reis (28 en 29 Mei en 4 en 5 Juni 1893) en - in het Handelsblad - de taal onzer
vonnissen (4 Juni 1893), Begin der stoomvaart (1 Augustus 1893) en De toeneming
der stoomvaart (20 Oct. 1893).
Onvoltooid is helaas gebleven, om redenen mij onbekend, eene verkorte
geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, waarvan het handschrift gereed was
tot het einde der zeventiende eeuw. Dit was hoofdzakelijk bestemd tot leerboek voor
de lichtmatrozen aan boord van Z.M. Opleidingsschip Admiraal van Wassenaer. De
toenmalige commandant, wijlen de Kapitein W. Steffens had daartoe de impulsie
gegeven en blijkens de hierover gevoerde correspondentie was die verdienstelijke
zeeofficier
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in hooge mate met het geschiedboek, voor zoover gereed, ingenomen.
De laatste arbeid van Backer Dirks is geweest een stuk gesteld: Otto Willem Gobius
1791 tot 1795. Eene belangrijke historische bijdrage uit het leven van genoemden
Kapitein ter zee als Commandant van 's lands fregatten Brielle en Castor, geheel
gereed voor de pers. Deze Gobius is dezelfde die na het herstel van Neerlands
onafhankelijkheid als Schout-bij-nacht, Vice-Admiraal en Luitenant-Admiraal de
betrekking heeft vervuld van Directeur en Commandant der Marine te Vlissingen en
wiens naam nog onlangs in herinnering is gebracht bij de eerste steenlegging voor
de nieuwe standplaats van het monument ter herdenking van den onsterfelijken
Michiel Adriaanszoon de Ruyter door den Kapitein ter zee titulair, inspecteur van
het loodswezen te Vlissingen J.C. de Ruyter de Wildt.
Behalve het hier genoemde geschrift over Gobius bleven nog onuitgegeven een
opstel over den Belgischen opstand en ‘ De Nederlandsche letterkunde tot het einde
der zeventiende eeuw’. Voor zijn ijver op het gebied der letteren pleit nog dat Backer
Dirks van 1859 tot 1861 eene degelijke studie heeft gemaakt van het Latijn, onder
leiding van den doopsgezinden leeraar te Helder, P. Douwes Dekker.
In de vele beoordeelingen, door Backer Dirks geschreven (zie de bijlage), doet hij
zich kennen als man van groote algemeene kennis en onmiskenbaar vernuft, die
vooral een scherp oog had voor de eischen onzer Nederlandsche taal - menige schrijver
zal hem in gedachte dank weten voor de zoo nauwkeurige als ook leerrijke correctie
zijner drukproeven - en bij eigen groote verdienste op het gebied der geschiedenis
de kennis van anderen naar waarde
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wist te schatten. Zonder te plooien wees hij zoo noodig op fouten, maar wist ook met
een warm hart ware verdiensten te prijzen.
Van zijn eigen arbeid mocht Backer Dirks de voldoening inoogsten zijner
benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 18
Juni 1868, tot lid van het Utrechtsch Historisch genootschap 9 Januari 1871 en tot
ridder der orde van de Eiken Kroon 12 Maart 1871.
In het familieleven heeft Backer Dirks veel geluk ondervonden. Moest hij, gelijk
in den aanvang gemeld is, reeds op negentienjarigen leeftijd zijn vader verliezen,
zijne moeder, eene lieve en zeer verstandige vrouw, mocht hij daarentegen tot op
hoogen ouderdom behouden; zij overleed te Dordrecht 16 October 1869. Getuige de
levendige briefwisseling tusschen beiden, was de band tusschen moeder en zoon
buitengewoon innig en hartelijk.
Den grootsten zegen mocht hij ondervinden door een gelukkig huwelijk met
Mejuffrouw Anna Maria Clasina Thierens, met wie hij zich in den echt verbond in
1880 en die hem vijf kinderen schonk, waarvan drie in leven Cornelis Pieter (geb.
13 Febr. 1883), Jacobus Johannes (geb. 19 Febr. 1886) en Ida Sara (geb. 2 April
1887).
Mogen zij zich steeds spiegelen in het voorbeeld van hunnen hoogstverdienstelijken
vader; in den vollen zin van het woord zoo navolgingswaardig.
Immer hulpvaardig, mild in zijne levensopvatting en zacht in zijn oordeel jegens
anderen, was Backer Dirks altijd streng voor zich zelf, bescheiden in doen en laten,
werkzaam tot zijn laatste levensuur en een trouw en liefhebbend echtgenoot en vader.
Zijn minzaam karakter ging daarbij gepaard aan eene onveranderlijke
opgewektheid, hoezeer hij lichamelijk vaak
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veel heeft moeten lijden. Gelukkig bleef hij gespaard van een langdurig ziekbed.
Tot kort voor zijn dood verkeerde hij in den huiselijken kring en nog den dag voor
zijn overlijden was hij werkzaam voor de pers, ja, vleide hij zich dat de ongesteldheid
slechts van voorbijgaanden aard zoude zijn. Helaas mocht het echter niet zoo wezen.
Een zachte doodstrijd maakte 's anderen daags - den 30 November 1893 - een einde
aan zijn welbesteed leven, diep betreurd door gade en kroost.
4 December werd de trouwe vriend in stillen eenvoud op de begraafplaats
Eikenduinen bijgezet.
's-G r a v e n h a g e , 1 September 1894.
H. DYSERINCK.
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Lijst der boekwerken aangekondigd door J.J. Backer Dirks.
In de Vaderlandsche Letteroefeningen:
Zielkundig-historische inleiding ter algemeene en Nederlandsche taalkennis, tweede
druk, door Dr. J. van Vloten.
Proeven van woordverklaring, door Dr. W.L. van Helten.
De volkstaal in Noord-Holland, inhoudende eene lijst van woorden, die in deze
provincie meer of minder gebruikelijk zijn, door J. Bouman.
Geschiedenis van het Consulaat en het Keizerrijk, door A. Thiers. Uit het Fransch
vertaald.
Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de
oorspronkelijke bescheiden, door Joh. van Vloten.
Taalkundige opstellen van Mr. A. Bogaers, uitgegeven door Dr. W.G. Brill.
Simon Gorter's Letterkundige studiën.
Dr. J. van Vloten, Aesthetika of leer van den kunstsmaak, naar uiten inheemsche
bronnen voor Nederlanders bewerkt. Tweede druk.
Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen, volledig verzameld en met een
levensbericht van den dichter verrijkt door Mr. J.L.D. Nepveu. - Volksuitgave.
Mare clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en
Nederland in de zeventiende eeuw, door Mr. S. Muller Fz.
De vereenigde Staten van Noord-Amerika, eene geschiedkundige schets. Naar het
Engelsch van Robert Mackenzie, door C. Koning Altman.
De tachtigjarige oorlog, een volksleesboek door N.W. Posthumus.
De Delftsche wonderdokter, door Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint, tweede druk.
Hanna de Freule, door J.J. Cremer.
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, door Dr. W.J.A. Jonckbloet. Tweede,
geheel omgewerkte uitgave.
Neerlands letterkunde in de negentiende eeuw. - Bloemlezing, ten gebruike bij de
beoefening onzer letterkunde, door J.P. de Keyser.
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Handelingen van het XIIe Nederlandsch taal- en letterkundig congres, gehouden te
Middelburg, den 3, 4 en 5 September 1872.
Geschiedenis van Nederland na 1830, met aanteekeningen en onuitgegeven stukken,
door Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper.
De vorsten en bewindvoerders van al de oude en nieuwe staten der wereld, met
geschied- en aardrijkskundige mededeelingen, mitsgaders opgave van al de voormalige
en nog bestaande geestelijke en wereldlijke ridderorden, door P.A. van den Bergh.
In memoriam. Tafereelen uit Holland's tachtigjarigen strijd.

In het Leeskabinet.
Wittenberg en Rome. - Kloosternovellen uit Luther's tijd door Gustav Kühne. Uit
het Hoogduitsch bewerkt door W.J.N. Landré.
In vuur en stormwind. - Historisch-Romantische verhalen, door W.N. Wolterink.
Een strijd om Rome. - Historische roman door Felix Dahn, uit het Duitsch vertaald
door G.T.B.
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