Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, 1896

bron
Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
over het jaar 1895-1896. E.J. Brill, Leiden 1896

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_jaa002189601_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Verslag van de 129ste jaarlijksche vergadering,
gehouden te leiden op den 18den Juni 1896.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 8sten Mei 1896.
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 18den Juni, des voormiddags klokke elf
uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
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I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. Dr. P.J. BLOK, met eene
toespraak.
II.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
III.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV.
Verslag omtrent de Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.
V.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden (zie Bijlage A).
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
dat recht gebruik willen maken, zorgen, dat het
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hun nevens de candidatenlijst toegezonden stembiljet, duidelijk ingevuld
en met hun naam onderteekend, uiterlijk 24 uren vóór den aanvang der
Vergadering is ingekomen bij den Secretaris. Eene in de voorafgaande
Maandvergadering te benoemen Commissie van Leidsche leden maakt
den uitslag der stemming den avond te voren op en deelt dien aan de
Vergadering mede.
VIII.
1o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
eene som van 100 gulden te schenken aan het ‘Taalfonds tot behoud en bevordering
van het Hollandsch als volkstaal in de Boerenrepublieken van Zuid-Afrika’.
2o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
eene som van ten hoogste 400 gulden beschikbaar te stellen voor de uitgave der
Spelen van Cornelis Everaert.
IX.
Behandeling van de voorstellen der Commissie van praeadvies voor de Wetsherziening
(zie Bijlage B).
X.
Verkiezing van een Lid des Bestuurs in de plaats van het tijdelijk lid Dr. S.G. DE
VRIES, plaatsvervanger van Dr. W.C. VAN MANEN, die aan de beurt van aftreding
zoude geweest zijn. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
Dr. S.G. de Vries en Mr. CH.M. DOZY.
XI.
Verkiezing van een Secretaris in de plaats van den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

6
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
E.A.H. Seipgens en Dr. D.C. Hesseling.
XII.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den aftredenden titularis. Het door
de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Louis D. Petit en Dr. A. Beets.
NAMENS HET BESTUUR, Emile Seipgens, Secretaris.
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[Bijlage]
Bijlage behoorende bij den Beschrijvingsbrief.
Verslag aan de Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden.
De Commissie, volgens besluit der Jaarlijksche Vergadering van 13 Juni 1895
benoemd door de Maandelijksche Vergaderingen van 4 October en 1 November
1895, heeft ter voldoening aan de opdracht, haar gegeven in de ter Jaarlijksche
Vergadering aangenomen motie: ‘praeadvies uit te brengen over alle ingediende
voorstellen tot wetswijziging en, zoo noodig, een gemotiveerd ontwerp kenbaar te
maken’, al deze, alsmede enkele daarna vanwege het Bestuur bij haar aanhangig
gemaakte voorstellen onderzocht. Vooraf echter heeft zij het door Dr. Van Manen's
rede aan de orde gestelde principiëele vraagstuk van het doel en de richting der
Maatschappij historisch nagegaan, en overwogen welke richting de Maatschappij in
de toekomst behoort te volgen. Als slotsom harer overwegingen deelt zij aan Uwe
Vergadering het volgende mede.
Onze Maatschappij, die haar oorsprong had in een kring van mannen bij wie een
opgewekt letterkundig leven heerschte, in een tijd toen men eene verjonging der
Nederlandsche letterkunde aanstaande achtte, beoogde aanvankelijk zoowel de
zelfstandige beoefening dier letterkunde, naar eene vrijere opvatting en onder
aansluiting aan de ontwikkeling in naburige landen, als de bestudeering van de oudere
taal en letteren, de geschiedenis en de oudheden des vaderlands.
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De vestiging der Maatschappij in de academiestad Leiden, in verband met den groei
en den bloei van de Nederlandsche philologie - inzonderheid van de middeleeuwsche
taal- en letterkunde -, alsmede veranderde denkbeelden omtrent het onderscheiden
karakter van wetenschap en kunst en de roeping van een genootschap te dien aanzien:
deze en andere oorzaken hebben samengewerkt om reeds zeer spoedig, ja bijna van
den aanvang af, in de Maatschappij, althans in hare uitgegeven Werken, de studie
van het verleden op den voorgrond te brengen. Dit meer wetenschappelijk of geleerd
karakter, der Maatschappij vanouds eigen, is ook duidelijk uitgesproken in hare thans
geldende Wet (zie b.v. art. 1-4, 14, 53, 67, 82).
Terwijl dus de uitgaven der Maatschappij, in overeenstemming hiermede, van den
beginne af een min of meer geleerd philologisch karakter hebben gedragen, is de
kring harer leden daarentegen om verschillende redenen steeds uitgebreid, ook tot
hen die in deze werkzaamheid weinig of geen belang stelden. Vandaar een gemis
aan overeenstemming tusschen de Maatschappij, zooals zij te Leiden, overeenkomstig
hare geschiedenis en hare Wet, werkt en den aard en het aantal harer leden; vandaar
dat men inderdaad niet zonder grond heeft kunnen spreken van het ‘dubbel aangezicht’
der Maatschappij, al mag gevraagd worden of deze gebreken niet in andere
genootschappen eveneens zijn waar te nemen.
Eene andere niet ongegronde grief, reeds door de vorige Commissie van praeadvies
besproken, is dat ‘de Maatschappij te weinig doet voor en door hare leden’.
Ook deze Commissie is van meening dat verbetering in dezen wenschelijk en
mogelijk is. Op welke wijze?
Den ouden weg geheel te verlaten acht Uwe Commissie, evenals hare voorgangster,
ongewenscht en ook on-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

9
geoorloofd. Onze Maatschappij heeft op het gebied van de ‘Nederlandsche Taal- en
Letter-, Geschied- en Oudheidkunde’ in de tot dusverre gevolgde richting door hare
uitgaven, door hare boekerij en door hare vergaderingen met vrucht gearbeid, en is
daardoor hier te lande en in den vreemde met roem bekend. Met dit verleden te breken
zou niet alleen getuigen van weinig piëteit en historischen zin; maar het zou ook
eene zeer ingrijpende wetsherziening vereischen, die het doel en den werkkring der
Maatschappij geheel en al veranderde. Daartoe zou Uwe Commissie niet willen
medewerken; zij sluit zich volgaarne aan bij hetgeen door de vorige Commissie
hierover, alsmede over de Bibliotheek en over het Fonds gezegd is1. En dat er in de
geschiedenis der geestelijke ontwikkeling van het Nederlandsche volk, d.i. de
geschiedenis van literatuur en taal, maar ook van staat en recht, godsdienst en kerk,
kunst, volksleven en volkshuishouding, kortom in de Nederlandsche philologie, in
den ruimeren zin van dit woord, ook voor onze Maatschappij nog genoeg te doen
overblijft - dit behoeft hier waarlijk niet betoogd te worden.
Voorts is uwe Commissie van oordeel, dat rechtstreeksche bemoeiingen met de
literaire k u n s t stellig niet op den weg van deze, noch van eenige Maatschappij
liggen: genootschappelijke beoefening of bevordering der kunst, officieel gezag en
officieele critiek hebben nooit veel goeds gesticht en behooren niet in dezen tijd te
huis.
Maar wel gelooft zij dat er in onze Maatschappij naast de bestudeering van het
verleden plaats is voor studie der hedendaagsche verschijnselen, richtingen en
stroomingen op het gebied onzer taal, letteren en geschiedenis.

1

Zie Handel. 1894-1895, blz. 10-11.
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Immers niet alleen het letterkundig leven dat, afgeloopen, tot het verleden behoort,
heeft een vorm; ook het tegenwoordige heeft eene gestalte. Er openbaart zich sedert
lang eene krachtige beweging in onze taal en in onze letterkunde: dat leven vinde
ook in onzen kring uiting. Onze Maatschappij zou, onder zekere voorwaarden, eene
vertegenwoordigster van het letterkundig leven hier te lande kunnen zijn. Zij kan in
hare vergaderingen personen en denkbeelden die elkander elders niet licht ontmoeten
samenbrengen, een band zijn zoowel tusschen geleerden en letterkundigen, als
tusschen ouderen en jongeren. Terwijl de beide wetenschappelijke Commissiën,
volgens art. 53 der Wet, het steunpunt blijven voor de historische studiën en tevens
de plaats worden ter nadere bespreking van de in de Maandvergaderingen opgeworpen
vraagstukken, kunnen de Maandvergaderingen, maar ook de Jaarvergadering - waarin
een of ander onderwerp door een vooraf uitgenoodigd spreker worde ingeleid - en
de daaraan voorafgaande Sectie-vergaderingen ten deele bestemd worden voor
bespreking van allerlei vraagstukken uit den kring der Nederlandsche taal, letteren
en geschiedenis, die meer op het hedendaagsch geestelijk leven dan op het verleden
betrekking hebben.
Ofschoon nu deze denkbeelden en plannen in sommige opzichten wellicht schijnen
overeen te komen met de door Dr. Van Manen ontwikkelde, acht Uwe Commissie
toch diens voorstellen naar inhoud en vorm niet aannemelijk: noch de wijziging van
art. 1, ook in haar laatsten vorm, noch de instelling der verschillende kringen of
groepen. En dit voornamelijk omdat die voorstellen, hoewel gegrond op eene klacht
over de verwaarloozing der literaire k u n s t , feitelijk beoogen de Maatschappij
dienstbaar te maken aan de beoefening van verschillende
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w e t e n s c h a p p e n die buiten den kring der Maatschappij staan. Nog daargelaten
de vraag of voor dergelijke groepen te Leiden inderdaad een genoegzaam aantal
leden en ook eene geschikte werkzaamheid zou te vinden zijn, zouden die voorstellen,
naar het oordeel dezer zoowel als der vorige Commissie, leiden tot eene zeer
ongewenschte versnippering van de krachten der Maatschappij en tot eene verandering
van haar karakter. Dit karakter moet dan ook in niet al te onbepaalde termen in art.
1 der Wet uitgedrukt blijven. Onze Maatschappij moet noch een kunstkring, noch
een gezelschap tot beoefening van verschillende uiteenloopende wetenschappen
worden, maar een genootschap blijven ter beoefening der vakken, thans in art. 1 der
Wet genoemd; met dien verstande alleen dat ook het heden tot het terrein harer
werkzaamheid worde gerekend.
Ter bereiking van dit doel, dat ook de vorige Commissie beoogde, achten de
ondergeteekenden echter de door deze gewenschte instelling eener derde ‘vaste
Commissie voor de letterkunde en hare geschiedenis’ niet het aangewezen middel.
Vooreerst is de werkkring dezer Commissie wellicht nog te weinig duidelijk
afgebakend en ook te tweeslachtig, om niet te vreezen dat zij, door het gemis van
een welomschreven doel en derhalve van voldoende bezigheid, wellicht ook bij
gebreke aan geschikte leden, een kwijnend bestaan zou voortsleepen, tot schade der
Maatschappij. Maar bovenal: de bespreking van de Nederlandsche letterkunde en
hare geschiedenis (die zich ook tot het heden uitstrekt) is bij uitstek geschikt voor
de Maandvergaderingen en moet dus niet van daar naar een meer beperkten kring
verwezen worden. Bijzondere historische vraagpunten, alleen voor de eigenlijke
beoefenaars der letterkundige geschie-
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denis van belang, kunnen overgelaten worden aan de tegenwoordige Commissie voor
Taal- en Letterkunde, waarin zeker het literair-historisch element meer dan thans op
den voorgrond zou kunnen en moeten treden.
Uwe Commissie is van oordeel dat men den geest onzer Maatschappij geleidelijk
kan vernieuwen zonder groote, en ten slotte toch maar uiterlijke veranderingen in
hare Wet of hare organisatie. Door zoowel de Maandvergaderingen als de Jaar- en
Sectie-vergaderingen voor alle leden belangrijk en aantrekkelijk te maken kan het
hier aangewezen doel bereikt worden. Mits er slechts - en dit zij op den voorgrond
gesteld - hartelijke instemming, opgewekte belangstelling, krachtige samenwerking
gevonden worde bij alle leden, zoowel de te Leiden als de elders wonende. Zal de
Maatschappij inderdaad het geestelijk leven van dezen tijd medeleven, dan moeten
ook de buiten Leiden wonende, en vooral ook de jongere leden de Jaar-, Sectie- en
Maandvergaderingen bijwonen, daar als sprekers of inleiders optreden, en deelnemen
aan de werkzaamheden van Bestuur en Commissiën.
De tegenwoordige Wet bevat slechts enkele bepalingen die bij de verwezenlijking
van dit alles hinderlijk zouden kunnen zijn, en behoeft dan ook te d i e n einde
ternauwernood eenige verandering te ondergaan. De hieronder volgende voorstellen
strekken dan ook slechts ten deele hiertoe; meerendeels bedoelen zij eenige
administratieve verbeteringen aan te brengen, die door het Bestuur, nu zich daartoe
de gelegenheid voordoet, gewenscht worden. Niet in de Wet schuilt het kwaad; van
wetsherziening verwachte men derhalve niet te veel.
Veel zal daarentegen afhangen van het Bestuur, waaraan de verdere uitvoering
dezer plannen moet worden overgelaten; inzonderheid zal er veel aankomen op
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den Secretaris die, als blijvend Bestuurslid, met het geheele beheer der Maatschappij
en met alle zaken, die zij zich heeft aangetrokken, vertrouwd is. Is het Bestuur genegen
den hier aangewezen weg op te gaan - gelijk Uwe Commissie vertrouwt dat het geval
is -, dan zal het, binnen de grenzen der Wet, allicht nog enkele hervormingen in den
geest van dezen tijd weten aan te brengen.
Uwe Commissie vertrouwt dat de Maatschappij, in dezen geest hervormd, zonder
verzaking van haar verleden, integendeel wakker voortarbeidende op het mede door
haar ontgonnen terrein, daarnaast een nieuw veld van werkzaamheid kan vinden.
Maar deze proef om het nieuwe met het oude te vereenigen - het zij hier nogmaals
met nadruk gezegd - kan alleen slagen, indien er samenwerking, toenadering en
opoffering van verschillende zijden wordt gevonden.
De Commissie acht hiermede hare taak volbracht, voor zooverre het de algemeene
beschouwingen en de door haar niet overgenomen voorstellen betreft. De overige
voorstellen van verschillende herkomst heeft zij, soms met eenige wijziging, aanvaard;
te zamen met enkele andere, door haar ontworpen ter verzekering der gewenschte
hervormingen, worden zij hierbij, kortelijk toegelicht, aan Uwe Vergadering
aangeboden.
Aldus vastgesteld 4 Mei 1896.
De Commissie voornoemd, J.A. LEVY, Voorzitter.
C. ASSER.
W.G.C. BIJVANCK.
H.C. ROGGE.
J.W. MULLER, Verslaggever.
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THANS GELDENDE ARTIKELEN.
ART. 1.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN.

De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gevestigd te Leiden, heeft
ten doel de bevordering der
Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- en Oudheidkunde.

De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gevestigd te Leiden, heeft
ten doel de bevordering der
Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- en Oudheidkunde, alsmede
hare beoefening in het belang van het
maatschappelijk leven in Nederland.

Deze toevoeging tracht de denkbeelden omtrent eene nieuwe richting, in het
voorafgaande ontwikkeld, in eene formule samen te vatten. De Maatschappij moet
niet gaan buiten het aangewezen terrein van werkzaamheid; maar zij kan beproeven
ook een ander gedeelte van dat terrein te bearbeiden.
ART. 10.
Die de benoeming aannemen, ontvangen
het bewijs van lidmaatschap, een
exemplaar van de Naamlijst der Leden
en van den Catalogus der Boek- en andere
Verzamelingen, waarvoor een door het
Bestuur vast te stellen prijs door hen
betaald wordt.

Die de benoeming aannemen, ontvangen
het bewijs van lidmaatschap, een
exemplaar van de Naamlijst der Leden
en, zoolang de voorraad strekt, van den
Catagus der Boek- en andere
Verzamelingen, waarvoor een door het
Bestuur vast te stellen prijs door hen
betaald wordt. Van de verplichting tot
aanvaarding en betaling van den
Catalogus kan het Bestuur, in
buitengewone gevallen, vrijstelling
verleenen.

Deze wijziging heeft ten doel: 1o. gelegenheid te geven om nieuwe leden, die bij
hunne benoeming den Catalogus reeds bezitten of die om geldige redenen dien
Catalogus niet wenschen te ontvangen, vrij te stellen van eene bezwarende
verplichting, die dikwijls klachten heeft doen rijzen; 2o. de Maatschappij te ontheffen
van de verplichting om, wanneer de Catalogus of een gedeelte er van uitverkocht
mocht raken, ten behoeve der nieuwe leden onmiddellijk tot herdrukken over te gaan.
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Nieuw artikel achter het tegenwoordige
art. 11:
Wanneer iemand, die voor zijn
lidmaatschap bedankt heeft, aan het
Bestuur zijn wensch te kennen geeft om
weder als lid te worden opgenomen, is
het Bestuur bevoegd, indien het oordeelt
dat daartoe termen bestaan, zonder
hernieuwde voordracht aan de
Jaarlijksche Vergadering, aan dien
wensch te voldoen.
Dit geval heeft zich wel eens voorgedaan; eene voorziening schijnt niet overbodig.
Misbruiken zijn nauwelijks te duchten.
ART. 14.
Geleerden en voorstanders van het doel
der Maatschapij, niet in Nederland of in
zijne bezittingen gevestigd, kunnen, als
eene hulde aan hunne verdiensten, op de
wijze bepaald bij de artt. 5-8, tot
buitenlandsche leden benoemd worden.
Na aanneming der benoeming ontvangen
zij, met het bewijs van lidmaatschap, een
exemplaar van de naamlijst der leden.
Zij hebben geene verplichtingen en geene
andere rechten dan het bijwonen der
vergaderingen met raadgevende stem. Zij
zijn bevoegd, hunne opneming onder de
gewone leden te vorderen.

Vreemdelingen, niet in Nederland
gevestigd, die zich door hunne geschriften
of op andere wijze als beoefenaars of
voorstanders der Nederlandsche Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen,
op de wijze bepaald bij de artt. 5-8, tot
buitenlandsche leden benoemd worden.
De Secretaris geeft aan de gekozen
buitenlandsche leden schriftelijk kennis
van hunne benoeming, met toezending
van een exemplaar der Wet en van eene
opgave der in de laatste jaren door of
vanwege de Maatschappij uitgegeven
werken; hij vestigt daarbij tevens hunne
aandacht op het voorlaatste lid van dit
artikel.
Na aanneming der benoeming ontvangen
zij, met het
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bewijs van lidmaatschap, een exemplaar
van de Naamlijst der Leden.
Zij hebben geene verplichtingen, en geene
andere rechten dan het bijwonen der
vergaderingen met raadgevende stem.
Wanneer zij dit verlangen, worden hun
dezelfde rechten en verplichtingen als
aan de gewone leden toegekend.
Wanneer zij zich hier te lande vestigen,
worden zij onder de gewone leden
opgenomen.
De bedoeling van dit voorstel is juister en strenger de gewone en de buitenlandsche
leden te onderscheiden. Volgens de tegenwoordige bepalingen vallen Nederlanders,
in den vreemde gevestigd, zoowel onder art. 4 als onder art. 14: zij kunnen tot gewoon,
maar ook tot buitenlandsch lid benoemd worden. Toch schijnt er geen reden om deze
landgenooten tot eene andere categorie te brengen dan die welke, in onze koloniën
of bezittingen gevestigd, alleen gewoon lid kunnen worden: de omstandigheden zijn
in beide gevallen gelijk. Het buitenlandsch lidmaatschap behoort een eerbewijs, eene
hulde te blijven aan e n k e l e verdienstelijke v r e e m d e l i n g e n , die niet hier te
lande wonen.
De weglating van ‘of in zijne bezittingen’ maakt het mogelijk vreemdelingen, in
die bezittingen gevestigd, die anders noch onder dit art., noch onder art. 4, 2o zouden
vallen, te benoemen tot buitenlandsche leden.
Het nieuwe tweede lid van dit art. heeft ten doel de benoemde buitenlandsche
leden bekend te maken met het werken en streven der Maatschappij en inzonderheid
met de bevoegdheid, hun in het vijfde lid verleend.
De redactie van dit laatstgenoemde lid is veranderd met het oog op de
bewoordingen van art. 4.
Wat de laatste alinea betreft, wanneer buitenlandsche leden zich hier te lande
vestigen, vallen zij onder art. 4, 2o; zij behooren dan van rechtswege, ook zonder
aanvrage hunnerzijds, gewoon lid te worden.
Nieuw artikel achter het tegenwoordige
art. 14.
Het Maatschappelijk jaar vangt aan
onmiddellijk na de Jaarlijksche
Vergadering.
De leden, die niet langer als zoodanig
aangemerkt wenschen te worden, geven
hier-
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van aan den Secretaris kennis vóór de
Jaarlijksche Vergadering; bij gebreke
van dien blijft hun lidmaatschap, met de
daaraan verbonden rechten en
verplichtingen, tot aan de volgende
Jaarlijksche Vergadering voortduren.
Dit voorstel strekt tot regeling van een punt, waaromtrent thans onzekerheid bestaat.
De Jaarlijksche Vergadering, waarop nieuwe leden en Bestuursleden benoemd worden
en waarop verslagen over het afgeloopen tijdvak worden uitgebracht, is het
aangewezen slot van het jaar.
De beschrijvingsbrief herinnert alle leden bijtijds aan hun lidmaatschap: wie,
voornemens te bedanken, het dan verzuimt behoort gedurende het nieuw ingetreden
jaar lid te blijven.
ART. 19.
Het Bestuur bestaat uit zeven leden, onder Het Bestuur bestaat uit negen leden,
welke ambtshalve de Secretaris en de
waarvan vijf, onder welke de Secretaris
Penningmeester behooren.
en de Penningmeester, te Leiden of in de
nabijheid moeten wonen.
Deze uitbreiding van het Bestuur heeft ten doel gelegenheid te geven om in het
Bestuur de verschillende richtingen in de Maatschappij beter te vertegenwoordigen,
ook door buiten Leiden wonende leden (die trouwens door de tegenwoordige Wet
volstrekt niet zijn uitgesloten). Het schijnt wenschelijk inderdaad te beproeven het
Bestuur ten deele uit niet-Leidsche leden samen te stellen, en af te wachten of de op
zich zelf niet te miskennen practische bezwaren onoverkomelijk zijn. De meerderheid,
waaronder natuurlijk de Secretaris en de Penningmeester, behoort echter te Leiden
te wonen, ten einde in spoedeischende gevallen te kunnen besluiten en te allen tijde
de loopende zaken af te doen. Of ook de Voorzitter te Leiden moet wonen zal de
ervaring leeren; dit in de Wet te eischen schijnt niet raadzaam, daar de keuze voor
een Voorzitter dan onder zekere omstandigheden te beperkt zou kunnen zijn.
ART. 22.
Van de overige vijf leden treedt jaarlijks Van de overige zeven leden treden in drie
één af. De aftredende is na twee jaren
achtereenvolgende jaren jaarlijks twee
weder verkiesbaar.
leden, en in het daarop volgende jaar één
lid af, volgens een door het Bestuur vast
te stellen rooster. De aftredenden zijn na
twee jaren weder verkiesbaar.
Wordt het aantal der Bestuursleden, buiten den Secretaris en den
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Penningmeester, op zeven gebracht, dan schijnt het wenschelijk dat jaarlijks meer
dan één lid aftreedt, daar een zittingtijd van zeven jaar te lang geacht mag worden.
Bij de hier voorgestelde regeling hebben deze zeven leden elk vier jaar zitting.
ART. 23.
Uit deze vijf leden van het Bestuur wordt Uit deze zeven leden van het Bestuur enz.
jaarlijks in October door de
Maandelijksche Vergadering een
Voorzitter der Maatschappij gekozen, die,
zoolang zijne betrekking als lid van het
Bestuur duurt, herkiesbaar is.
Zie de toelichting der voorgestelde wijziging van het vorige art.
ART. 28, laatste lid.
[De Secretaris geniet voor zijne
De Secretaris geniet voor zijne
werkzaamheden eene jaarwedde van ten werkzaamheden eene jaarwedde, door de
hoogste ƒ 400].
Jaarlijksche Vergadering op voordracht
der Maandelijksche te bepalen, van ten
hoogste ƒ 600.
In verband met de meerdere werkzaamheden, die den Secretaris bij de nieuwe
richting misschien op de schouders gelegd zullen worden, en de zwaardere eischen
die men hem dan mag stellen, schijnt een hooger maximum gerechtvaardigd, opdat,
bij gebleken behoefte, de Wet geen beletsel zij tegen eene verhooging van jaarwedde.
De toevoeging strekt om de bepaling der jaarwedde voor den Secretaris in de Wet
op dezelfde wijze te regelen als voor den Bibliothecaris (art. 74) en de Wet dus in
overeenstemming te brengen met de practijk (zie Handel. 1888-1889, blz. 12;
1892-1893, blz. 14).
ART. 29, 6de lid.
Hij doet de betalingen na schriftelijke
goedkeuring van den Voorzitter en
Secretaris; die van den Bibliothecaris
wordt mede vereischt, voor zoover de
betalingen hem aangaan.

Hij doet de betalingen na schriftelijke
goedkeuring van den Voorzitter, en van
den Secretaris of den Bibliothecaris, naar
gelang de zaken dezen aangaan.

De gewijzigde redactie bedoelt alleen voor zaken de Bibliotheek betreffende niet
langer mede het fiat te eischen van den Secretaris, die daarvan niet op de hoogte kan
zijn; ook schijnt eene dubbele fiatteering ruim voldoende.
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ART. 37.
Tot het bijwonen der Maandelijksche
Vergaderingen worden alleen de leden,
die te Leiden of in de nabijheid wonen,
door den Secretaris, ten minste twee
dagen te voren, schriftelijk opgeroepen
met opgave van de punten ter
behandeling.

Tot het bijwonen der Maandelijksche
Vergaderingen worden alle gewone, in
Nederland gevestigde leden door den
Secretaris, ten minste drie dagen te voren,
schriftelijk opgeroepen met opgave van
de punten ter behandeling.

Hierboven is de wenschelijkheid betoogd dat ook de buiten Leiden wonende leden
meer dan tot dusverre deelnemen aan de vergaderingen. Maar dan moeten dezen
natuurlijk daartoe ook worden opgeroepen. Men mag hopen dat de niet onbelangrijke
kosten en moeiten, verbonden aan het achtmaal per jaar bijeenroepen der ongeveer
450 buiten Leiden wonende leden, beloond zullen worden door een trouw bezoek
der Maandelijksche Vergaderingen.
ART. 38.
De Maandelijksche Vergaderingen
worden gehouden op den eersten Vrijdag
in Januari, Februari, Maart, April, Mei,
October, November en December, des
avonds te zeven uren.
Het Bestuur is bevoegd, de Vergadering
tot den eerstvolgenden Vrijdag te
verschuiven.

De Maandelijksche Vergaderingen
worden gehouden op den eersten Vrijdag
in Januari, Februari, Maart, April, Mei,
October, November en December.
Het Bestuur is bevoegd, de Vergadering
tot den eerstvolgenden Vrijdag te
verschuiven of, in buitengewone gevallen,
op een anderen dag der eerste of der
tweede week van de maand te stellen.

De wettelijke bepaling van het uur der Maandelijksche Vergaderingen is in de
practijk lastig en kan veilig aan deze Vergadering zelve overgelaten worden.
De uitbreiding van het tweede lid strekt om voor buitengewone gevallen meer
vrijheid te geven.
ART. 44.
De Jaarlijksche Vergadering wordt
gehouden op den derden Donderdag in
Juni.

De Jaarlijksche Vergadering wordt
gehouden op den tweeden Woensdag in
Juni.
De Maandelijksche Vergadering is
bevoegd, op een met redenen omkleed
voorstel van het Bestuur, de vergadering

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

20

op een anderen dag der maand Juni te
stellen.
De 2de Woensdag schijnt verkieselijk boven den 3den Donderdag, omdat vele
leden op laatstgenoemden dag verhinderd kunnen zijn de vergadering bij te wonen
o.a. door de omstreeks half Juni alom beginnende examina, door de zeer kort daarna
gehouden vergadering van het Prov. Utrechtsch Genootschap of door ambtsbezigheden
(die op Woensdagmiddag rusten); bovendien vallen om de vijf jaar de academische
lustrumfeesten allicht in dezelfde week als de derde Donderdag.
Het tweede lid strekt om, in buitengewone gevallen, op wettige wijze de
vergadering te kunnen verzetten.
ART. 45.
9o. Behandeling van andere voorstellen,
welke volgens drie vierden der aanwezige
leden geen uitstel kunnen lijden;
10o. Verkiezing van leden van het Bestuur
(Art. 20).

9o. Behandeling van andere voorstellen,
niet strekkende tot wetswijziging, welke
volgens twee derden der aanwezige leden
geen uitstel kunnen lijden;
10o. (Blijft onveranderd).
11o. Bespreking van een of meer
onderwerpen uit den kring der door de
Maatschappij beoefende vakken.

Wat punt 9o betreft, de behandeling van niet vooraf aangekondigde voorstellen
zóó gemakkelijk te maken als de Commissie van praeadvies ten vorigen jare wenschte,
dit schijnt 1o. niet zonder gevaar, met het oog op niet behoorlijk voorbereide
voorstellen, welker aanneming aan het einde eener vergadering - wanneer veelal
ettelijke leden deze reeds verlaten hebben, andere min of meer vermoeid zijn - dan
mogelijk, maar zeker niet wenschelijk zou zijn; 2o. minder gepast tegenover de
afwezige leden; 3o. onnoodig, daar een geschikt voorstel van niet te verre strekking
ook met 3/4 der stemmen wel in behandeling wordt genomen. Eene b e s p r e k i n g
van eenig punt is bovendien door de thans geldende bepaling niet verboden. Intusschen
is wellicht eenige meerdere ruimte gewenscht: vandaar de verandering van ‘drie
vierden’ in ‘twee derden’. De uitsluiting der behandeling van voorstellen strekkende
tot wetswijziging, die in de tegenwoordige Wet gemist wordt, verdient echter
aanbeveling.
De strekking van het nieuwe punt 11o is niet zoozeer de verplichting op te leggen,
als wel de gelegenheid te geven om op de Jaarlijksche Vergadering een onderwerp
van algemeenen aard (maar uit het gebied der Maatschappij) te doen behandelen of
inleiden door een daartoe bevoegd lid, hetzij al of niet met daarop volgende
gedachtenwisseling, ten einde daardoor die Vergadering voor alle leden in belang te
doen winnen (zie boven, blz. 10 en 12).
ART. 51.
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De benoeming geschiedt door de
Maandelijksche Vergadering van October
uit een dubbeltal, door de Commissiën
aan het Bestuur voor te dragen.
Jaarlijks treedt in elke Commissie één lid
af, dat herkiesbaar is.
Elke Commissie is bevoegd, zich één of
meer raadgevende leden toe te voegen.

De benoeming geschiedt door de
Maandelijksche Vergadering van October
uit een dubbeltal, door de Commissiën
aan het Bestuur voor te dragen.
Jaarlijks treedt in elke Commissie één lid
of, zoo het getal der leden meer dan zeven
bedraagt, twee leden af, die herkiesbaar
zijn.
Elke Commissie is bevoegd, zich in
bepaalde gevallen één of meer
raadgevende leden toe te voegen, en
andere leden der Maatschappij tot
bijwoning van eene of meer harer
Vergaderingen uit te noodigen.

Het schijnt wenschelijk de beperking in de keuze tot de Leidsche leden niet langer
in de Wet gebiedend voor te schrijven. Daarbij heeft de ervaring geleerd dat er te
Leiden veelal reeds meer dan vijf leden zijn die men in elke der Commissiën wenscht
te doen zitting nemen; vandaar dat de raadgevende of ‘geassumeerde’ leden in den
laatsten tijd feitelijk met de gewone leden geheel gelijkstonden. Uitbreiding van het
getal leden kan in deze behoeften voorzien; de toevoeging van raadgevende leden
behoort dan voortaan alleen in bijzondere gevallen, telkens voor een bepaald doel,
te geschieden.
In verband met deze facultatieve uitbreiding behoort ook de aftreding gewijzigd
te worden.
Eindelijk moet er vrijheid bestaan om een of meer leden der Maatschappij in eene
Commissie-vergadering te introduceeren, hetzij als adviseur over een bepaald punt,
hetzij als belangstellend toehoorder.
ART. 55.
De Commissiën zijn gemachtigd tot de Te schrappen.
uitgave, buiten kosten der Maatschappij,
van zoodanige geschriften, als voor de
werken der Maatschappij minder geschikt
zijn, of van mededeelingen van kleineren
omvang, wier waarde en invloed
afhankelijk zijn van spoedige
openbaarmaking.
Dit artikel, dat in een vroeger tijdperk gestrekt heeft om, buiten de
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met lange tusschenpoozen verschijnende ‘Werken’, waarin alle uitgaven der
Maatschappij werden opgenomen, aan de Commissiën de bevoegdheid te geven tot
zelfstandige kleinere publicatiën van meer oogenblikkelijk belang, heeft thans, nu
die Werken sinds lang gestaakt zijn, alle reden van bestaan verloren. En al bestaat
er tegen zoodanige zelfstandige uitgaven door de Commissiën op zich zelf geen
overwegend bezwaar, het Bestuur behoort toch als zoodanig kennis te dragen van al
wat van de Maatschappij of hare Commissiën uitgaat.
ART. 56.
Elke Commissie geeft jaarlijks schriftelijk
verslag van hare werkzaamheden aan het
Bestuur, 't welk beslist op welke wijze
dit ter kennis van de leden wordt
gebracht.

Elke Commissie geeft jaarlijks vóór de
laatste aan de Jaarlijksche Vergadering
voorafgaande Bestuursvergadering
schriftelijk verslag enz.

Deze wijziging bedoelt alleen de regelmatige indiening dezer verslagen bij het
Bestuur te bevorderen.
Nieuw artikel, achter het tegenwoordige
art. 56.
Elke Commissie houdt des avonds vóór
de Jaarlijksche Vergadering - op het uur
en de plaats in den beschrijvingsbrief te
vermelden - eene voor alle leden der
Maatschappij toegankelijke bijeenkomst.
Ter toelichting van dit voorstel, dat deze Commissie gaarne en met instemming
van de vorige Commissie overneemt, zij verwezen naar hetgeen er in het Verslag
der laatstgenoemde over is gezegd (zie Handelingen 1894-1895, blz. 14).
ART. 68.
Na machtiging der Jaarlijksche
Vergadering kan door de Maatschappij
geldelijke ondersteuning worden verleend
voor de uitgave van belangrijke
geschriften tot de taal en letteren,
oudheden en geschiedenis van Nederland
betrekkelijk, voor welke anders moeilijk
een uitgever te vinden zou zijn.

Na machtiging der Jaarlijksche
Vergadering kan door de Maatschappij
geldelijke ondersteuning worden verleend
voor de uitgave, door andere
genootschappen of door bijzondere
personen buiten toedoen der
Maatschappij ondernomen, van
belangrijke geschriften tot de taal en
letteren, geschiedenis en
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oudheden van Nederland betrekkelijk,
voor welke anders moeilijk een uitgever
te vinden zou zijn. Deze geschriften
voeren op den titel: ‘Uitgegeven met
ondersteuning van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden’.
Deze wijziging, in verband met die van art. 70, heeft ten doel, duidelijker dan tot
dusverre te onderscheiden: 1o. die geschriften, hetzij bekroonde prijsvragen, hetzij
aangeboden verhandelingen, hetzij uitgaven volgens opdracht der Maatschappij,
welke v a n w e g e , d.i. door rechtstreeksche bemoeiing der Maatschappij, volgens
contract van het Bestuur met een uitgever, in het licht verschijnen en voor de leden
tegen verminderden prijs verkrijgbaar zijn (onverschillig of die uitgave plaats heeft
voor rekening der Maatschappij, dan wel voor die des uitgevers met steun der
Maatschappij in den vorm van subsidie of waarborg); 2o. die publicatiën welke, door
bijzondere personen of door andere genootschappen ontworpen en tot stand gebracht,
van onze Maatschappij alleen eene g e l d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g , zonder meer,
ontvangen, zooals dit b.v. is geschied met het tijdschrift ‘Onze Volkstaal’ en laatstelijk
met de Taalkaart voor Noord-Nederland.
ART. 69, 3de en 4de lid.
De bezorging der overige geschriften,
door de Maatschappij op eigen kosten of
met geldelijke ondersteuning uitgegeven,
geschiedt door de schrijvers of bewerkers
onder toezicht van de Commissie van
Redactie, door het Bestuur te benoemen.
De schrijvers kunnen hunne eigene
spelling behouden.

De bezorging der overige geschriften,
vanwege de Maatschappij uitgegeven,
geschiedt door de schrijvers of bewerkers
onder toezicht van eene der beide
wetenschappelijke Commissiën, of wel
van eene bijzondere Commissie van
Redactie, door het Bestuur te benoemen.
Het Bestuur houdt het toezicht over al
wat op het uiterlijk der uitgave betrekking
heeft.
De schrijvers kunnen hunne eigene
spelling behouden.

Het toezicht over de wetenschappelijke uitgaven behoort uit den aard der zaak aan
de beide wetenschappelijke Commissiën; daarnevens kan in sommige gevallen,
zooals thans voor de Levensberichten, eene bijzondere Commissie van Redactie
gewenscht zijn. Aan het Bestuur komt het recht van oppertoezicht over alle uitgaven
van de Maatschappij toe.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

24
Voor de verandering van ‘op eigen kosten of met geldelijke ondersteuning’ in
‘vanwege’ zij verwezen naar de toelichting der wijziging van art. 68; op de werken,
uitgegeven ‘met ondersteuning van de Maatschappij’ (naar de boven, bij art. 68,
bedoelde opvatting), heeft deze, zonder daartoe strekkende bepaling, geen recht van
toezicht.
ART. 70.
Al de vanwege de Maatschappij
uitgegeven geschriften voeren op den
titel: ‘Uitgegeven (of Bekroond en
uitgegeven) vanwege (of met
ondersteuning van) de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden’.
Zij worden afzonderlijk uitgegeven, tenzij
hunne mindere uitgebreidheid
samenvoeging raadzaam maakt.

Alle geschriften, welke vanwege de
Maatschappij worden uitgegeven, hetzij
prijsverhandelingen, hetzij andere
geschriften, volgens opdracht of onder
rechtstreeksche medewerking en toezicht
der Maatschappij bewerkt, voeren op den
titel enz.

Zie de toelichting der voorgestelde wijziging van art. 68.
ART. 71.
De schrijvers van Levensberichten,
Mededeelingen en kleinere
Verhandelingen ontvangen veertig
afdrukken; dit getal wordt beperkt tot
twintig ten aanzien van groote werken,
op kosten der Maatschappij uitgegeven,
en tot tien voor geschriften, uitgegeven
met geldelijke ondersteuning.

De schrijvers of bewerkers van
geschriften, welke vanwege de
Maatschappij worden uitgegeven, hebben
recht op een zeker getal afdrukken: die
van Levensberichten op veertig, die van
Mededeelingen en kleinere
Verhandelingen op vijf en twintig, en die
van groote werken op twaalf.

Een getal van 40 afdrukken heeft alleen voor Levensberichten, die uit den aard
der zaak onder familieleden en kennissen ruim verspreid worden, reden van bestaan;
voor Mededeelingen en kleinere Verhandelingen schijnt 25 een meer normaal getal,
dat dan ook bij het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde als regel geldt.
Sommige schrijvers verlangen in 't geheel geene afdrukken; vandaar de wijziging in
de eerste zinsnede, die ten doel heeft onnoodige uitgaven te vermijden.
Voor groote werken schijnt een getal van 20 eveneens zeer ruim; in sommige
gevallen kan dit het debiet van een werk drukken.
Voor de verandering van ‘op kosten van’ in ‘vanwege’ en de weglating der laatste
zinsnede zij verwezen naar de toelichting der voorgestelde wijzigingen van art. 68
en 69: over afdrukken van werken, door bijzondere personen of andere
genootschappen uitgegeven, heeft onze Maatschappij niet te beschikken. Een
v o o r a f g a a n d b e d i n g , bij
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het verleenen van subsidie, van zeker getal afdrukken, van prijsvermindering voor
de leden der Maatschappij, van toezicht op de uitgave enz. is door deze en de vorige
bepalingen natuurlijk niet uitgesloten.
ART. 72.
Elk gewoon lid ontvangt kosteloos een
exemplaar van de na zijne benoeming in
't licht gezonden Prijsverhandelingen,
Handelingen, Mededeelingen en
Levensberichten, Verslagen, Bijvoegsels
op de uitgegeven Lijsten en verder uit te
geven werken der Maatschappij.
De Jaarlijksche Vergadering is bevoegd,
op voorstel des Bestuurs, te bepalen dat
eenig werk voor de leden verkrijgbaar zal
zijn tegen de helft van den
boekhandelsprijs.
Ten aanzien van geschriften, met
geldelijke ondersteuning uitgegeven,
hebben de leden geene bijzondere
rechten.

Elk gewoon lid ontvangt kosteloos een
exemplaar van de na zijne benoeming in
't licht gezonden Handelingen,
Mededeelingen en Levensberichten,
Verslagen en Bijvoegsels op den
uitgegeven Catalogus.
De overige vanwege de Maatschappij
uitgegeven geschriften zijn voor de leden
tegen verminderden prijs verkrijgbaar,
tenzij de Jaarlijksche Vergadering, op
voorstel van het Bestuur, hieromtrent
anders beslist.
Ten aanzien van geschriften, met
geldelijke ondersteuning uitgegeven,
hebben de leden geene bijzondere
rechten.

Deze wijziging heeft ten doel de Wet in overeenstemming te brengen met den
feitelijken toestand. De Jaarlijksche Vergadering behoudt dan het recht om te bepalen
dat eene uitgave der Maatschappij kosteloos aan alle leden toegezonden zal worden,
of wel dat de leden integendeel geene prijsvermindering zullen genieten.
Het laatste lid ziet nu, overeenkomstig het bij art. 68 opgemerkte, alleen op
gesubsidiëerde uitgaven van bijzondere personen of andere genootschappen.
ART. 79.
De Bibliothecaris levert vóór den laatsten
Mei aan het Bestuur een verslag in
omtrent de Boek- en andere
Verzamelingen, waaruit, na goedkeuring
door het Bestuur, op de Jaarlijksche
Vergadering het belangrijkste wordt
voorgelezen.

De Bibliothecaris levert vóór de laatste
aan de Jaarlijksche Vergadering
voorafgaande Bestuursvergadering een
verslag in enz.

Zie de toelichting der voorgestelde wijziging van art. 56.
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ART. 83.

(als slotartikel).

Deze Wet treedt in werking den 1sten
October 1872.
Tot wijzigingen daarin wordt eene
beslissing vereischt met twee derden der
stemmen van de op de Jaarlijksche
Vergadering aanwezige leden.

Deze Wet treedt in werking den 1sten
October 1896.
(als vóórlaatste artikel).
Tot wijzigingen in deze Wet wordt eene
beslissing enz.

De datum van 1 October a.s. is gekozen ten einde aan het Bestuur gelegenheid te
geven de nieuwe toestanden voor te bereiden. De in deze Jaarlijksche Vergadering
benoemde nieuwe leden vallen dus nog onder de bepalingen der ongewijzigde Wet.
ART. 84.
Door deze Wet vervallen de Wet van den Te schrappen.
17den Juni 1852 en de daarin gebrachte
veranderingen.
Het behoud van een (gewijzigd) art. 84 schijnt onnoodig.
De nieuwe nummering, druk en uitgave der gewijzigde Wet zij aan de zorg van het
Bestuur overgelaten.
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De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden Dr. P.J. Blok, Voorzitter,
Mr. H. van der Hoeven, Dr. J.W. Muller, Dr. J. ten Brink; door het tijdelijk Bestuurslid
Dr. S.G. de Vries, waarnemend Secretaris, en door de Leden:
Mejuffrouw Johanna A. Wolters, Mejuffrouw Elise Soer, de Heeren Dr. R.J. Fruin,
Dr. A. Beets, S.C. van Doesburgh, A.P.M. van Oordt, P.A.M. Boele van Hensbroek,
J. Tideman, Dr. D.C. Hesseling, Dr. H.G. Hagen, A.L.H. Ising, H. Bouman, H. de
Jager, M. Buys, Dr. G. Brom, Mr. J.A. Feith, Dr. Corn. Hofstede de Groot, Mr. Seerp
Gratama, Mr. J.C. Overvoorde, Dr. J. te Winkel, Mr. P.A.N.S. van Meurs, Mr. J.E.
Heeres, J.H.W. Unger, J.H. Hingman, James de Fremery, Mr. Ch. M. Dozy, Mr.
L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, G.H. van Borssum Waalkes, Jhr. Mr. J.K.W. Quarles
van Ufford, J.H. Krelage, Dr. W.P.C. Knuttel, Dr. Joh. Dyserinck, Louis D. Petit,
R.W.P. de Vries, Mr. S.J. Fockema Andreae, F.H. Boogaard, P. van Eeghen, Dr. G.
Kalff, Dr. S. Cramer, H.T. Boelen, Dr. F. Pijper, V. Loosjes, W.J. Leendertz, F. Smit
Kleine, Mr. M.G.L. van Loghem, Dr. H. Oort, Dr. J. Offerhaus Lzn., Dr. L.A. van
Langeraad, D.C. Meyer Jr., J.F. Gebhard Jr., Mr. C. Bake, J.H. Groenewegen, Dr.
L. Knappert, Dr. H.Y. Groenewegen, T. Tal, H.M. Werner, A.A. Vorsterman van
Oyen, Mr. J.J. van Geuns, Dr. J. Verdam, Dr. A.E.J. Holwerda, G.J.W. Koolemans
Beynen, Dr. W.G.C. Bijvanck, Dr. H.C. Rogge, Mr. C. Asser, Mr. J.A. Levy, Dr. A.
Kluyver, Dr. B.F. Matthes, Dr. W.N. du Rieu, J. Craandijk, Dr. D. de Loos, P.H. van
der Kemp, Dr. C.P. Burger Jr., Dr. K. Kuiper, Th. Nolen, Dr. W.H. Kosters, Dr. J.H.
Kern Jr., Dr. P.J. Cosijn, Dr. R. Krul.
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De Voorzitter opent te elf uren de vergadering met een woord van welkom en met
eene toespraak over: ‘De geschiedenis van den oorsprong onzer Maatschappij.’
Onmiddellijk daarop vraagt de Heer J. Tideman het woord. Hij betuigt den Voorzitter
zijnen dank voor de gehouden toespraak en verzoekt hem deze ter uitgave in de
‘Handelingen’ af te staan. De Voorzitter verklaart zich hiertoe onder toejuiching der
aanwezigen bereid (zie Bijlage I).
Alvorens tot punt II van den Beschrijvingsbrief over te gaan neemt de Voorzitter
andermaal het woord en spreekt het volgende:
‘Voordat ik den waarnemenden Secretaris het woord geef tot het voorlezen van
zijn jaarverslag, zij het mij vergund een woord te spreken ter herinnering aan de
zeventien leden, die ons dit jaar door den dood zijn ontvallen. Er zijn er onder hen,
die behoorden tot de besten onzer. Ik herinner aan den veelzijdigen oud-hoogleeraar
Dr. W.G. B r i l l , den vereerden leermeester van velen onder ons; aan den
gemoedelijken J.P. H a s e b r o e k , dichter en prozaschrijver van ongemeen talent;
aan den smaakvollen en geleerden Dr. H.E. M o l t z e r , den trouwen vriend, wiens
noodlottig einde wij allen betreuren; aan den braven oud-rector Dr. W.H.D.
S u r i n g a r , wiens hooge leeftijd hem niet belette zijne studiën ijverig voort te zetten;
aan den uitmuntenden staatsman en rechtsgeleerde Mr. J. K a p p e y n e v a n d e
C o p p e l l o ; aan den scherpzinnigen jurist Mr. J. Te l t i n g , den kenner der Friesche
rechtsgeschiedenis; aan Mr. H.O. F e i t h en Mr. A.J. E n s c h e d é , verdienstelijke
archivarissen en tevens verdienstelijke burgers; aan de betreurde musici Jhr. Mr.
J.C.M. v a n R i e m s d i j k en W.F.G. N i c o l a ï ; aan den oud-minister en beken-
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den krijgsgeschiedkundige A.W.P. We i t z e l ; aan den betreurden dichter van ‘Geen
Zomer’, C. H o n i g h ; aan den braven vaderlander Mr. P.W. A l s t o r p h i u s
G r e v e l i n k ; aan onzen humanen vriend Dr. F.W.B. v a n B e l l ; aan den
uitnemenden wiskundige Dr. D. B i e r e n s d e H a a n ; aan den bekwamen Mr. F.
d e r K i n d e r e n ; aan ons geacht buitenlandsch medelid Dr. L. C o s s a te Pavia.
Hun allen zij de aarde licht. Zij zullen voortleven in onze dankbare herinnering.’
De waarnemende Secretaris leest hierop zijn verslag voor omtrent den staat der
Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het
verloopen jaar (zie Bijlage II) en de Bibliothecaris brengt verslag uit omtrent den
staat der Boekverzameling (zie Bijlage III). Aan beiden betuigt de Voorzitter den
dank der Vergadering.
Namens de Commissie belast met het nazien van de rekening en verantwoording van
den Penningmeester (zie Bijlage IV) deelt de Heer Dr. D.C. Hesseling mede dat die
rekening in orde is bevonden en onder dankzegging aan den Penningmeester voor
zijn nauwgezet beheer is goedgekeurd. Met dezen dank vereenigt zich de Vergadering
door haar applaus.
De jaarverslagen van de Commissiën voor Geschieden Oudheidkunde en voor Taalen Letterkunde worden door de Heeren Mr. Ch. M. Dozy en Dr. A. Beets in uittreksel
voorgelezen. De Voorzitter betuigt aan beide heeren den dank der Vergadering en
deelt mede dat het Bestuur deze zeer uitvoerige verslagen in hun geheel zal laten
afdrukken in de ‘Handelingen’ (zie Bijlagen V en VI).
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De Heer Dr. A. Kluyver maakt den uitslag bekend van de stemming over de te kiezen
20 gewone en 4 buitenlandsche leden, volgens besluit van de Maandelijksche
Vergadering van den 8sten Mei. De Commissie van stemopneming, waarin met den
Heer Kluyver zitting hadden de Heeren Mr. H.P. Berdenis van Berlekom, Dr. E.F.
van Dissel, S.C. van Doesburgh, G.J.W. Koolemans Beynen en Dr. S.G. de Vries,
heeft uit handen van den Secretaris ontvangen 205 stembiljetten, waarvan 3 van
onwaarde werden verklaard, zoodat het geldige aantal 202 bedraagt.
Gekozen zijn:
Gewone leden:
Dr. G.J. Boekenoogen, te Leiden.
Dr. Th. P.H. van Aalst, te 's Gravenhage.
Dr. J.A. Beyerman, te Groningen.
Dr. H. Brugmans, te Groningen.
Mejuffrouw M.W. Maclaine Pont, te Zetten.
A.G.C. van Duyl, te Amsterdam.
Mejuffrouw Dr. A. Nijland, te Rotterdam.
Dr. D.G. Jelgersma, te Amsterdam.
P.J.F. Louw, te Batavia.
Dr. B.J.H. Ovink, te Gouda.
Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, te Haarlem.
Prof. Dr. I.M.J. Valeton, te Amsterdam.
C.H. Peters, te 's Gravenhage.
J.W. Enschedé, te Haarlem.
Mevrouw Thérèse Hoven, te 's Gravenhage.
Mejuffrouw E.C. Knappert, te Leiden.
Mr. J.W.H.M. van Idsinga, te 's Gravenhage.
Dr. J.C. Breen, te Amsterdam.
J.AE.C.A. Timmerman, te Amsterdam.
F.H.A. Sabron, te 's Gravenhage.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

31
Buitenlandsche Leden:
W. Elliot Griffis, te Ithaca (State of New-York).
Miss Ruth Putnam, te New-York.
Prof. Dr. W.T. Hewett, te Ithaca (State of New-York).
Dr. Leon. Willems, te Gent.
Bij punt VIII van den Beschrijvingsbrief doet de Voorzitter mededeeling van een
schrijven van den Secretaris der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, door
het Bestuur ontvangen den 31sten Mei jl., te laat dus om op den Beschrijvingsbrief
melding ervan te kunnen maken. In dat schrijven wordt bericht, dat bij de oprichting
van het ‘Taalfonds, tot behoud en bevordering van het Hollandsch als Volkstaal in
de Boeren-Republieken van Zuid-Afrika’ bepaald is, dat bij eventuëele ontbinding
der Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging alle rechten, welke die Vereeniging
tegenover het ‘Taalfonds’ bezit, zullen worden overgedragen op de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde. Na voorlezing van eenige bepalingen uit het
Reglement van het ‘Taalfonds’, waaruit blijkt, welke die rechten zijn, stelt de
Voorzitter namens het Bestuur voor, dat deze zaak urgent worde verklaard en dat de
Vergadering hem machtige deze verplichtingen en rechten te aanvaarden. Dit wordt
onder applaus der Vergadering aangenomen.
Het hierop in behandeling gebrachte Voorstel (VIII, 1o) van de Maandelijksche
Vergadering om uit de renten van het Fonds eene som van 100 gulden te schenken
aan het ‘Taalfonds, tot behoud en bevordering van het Hollandsch als Volkstaal in
de Boeren-Republieken van Zuid-Afrika’ geeft den Heer A.L.H. Ising aanleiding tot

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

32
eene klacht over de weinig welwillende wijze, waarop in verschillende
Zuid-Afrikaansche dagbladen over het ‘Taalfonds’ wordt gesproken; eene verdediging
en nadere uiteenzetting van het doel dier stichting scheen hem van de zijde der
Nederlanders wenschelijk. De Heer Mr. P.A.N.S. van Meurs herinnert aan een
denkbeeld door den Heer Dr. Engelenburg in de ‘Volksstem’ geopperd, dat de
Maatschappij het initiatief zou kunnen nemen tot vereenvoudiging der spelling.
Daarop wordt het voorstel der Maandelijksche Vergadering onder applaus
aangenomen.
Het Voorstel (VIII, 2o) van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het
Fonds eene som van ten hoogste 400 gulden beschikbaar te stellen voor de uitgave
der Spelen van Cornelis Everaert wordt toegelicht door den Heer Dr. J.W. Muller,
lid des Bestuurs en der Commissie voor Taal- en Letterkunde. Hij wijst er op dat in
den laatsten tijd meer en meer de aandacht gevestigd wordt op onze zestiendeeuwsche
letterkunde, en meent dat de Maatschappij, die zooveel heeft gedaan voor de uitgave
der gedenkstukken onzer middeleeuwsche literatuur, in dezen niet mag achterblijven.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde is van oordeel dat de Maatschappij op dit
terrein een goed werk zou verrichten door de uitgave der 35 Spelen van Corn.
Everaert, facteur der Rederijkerskamer ‘De drie Santinnen’ te Brugge, wiens
tooneelwerk voor verreweg het grootste gedeelte onuitgegeven is. Zijne godsdienstige
spelen van sinne zijn merkwaardig als modellen van dergelijke stukken; de historische
stukken en de tafelspelen gunnen ons een blik in den maatschappelijken en
staatkundigen toestand van de Nederlanden, vooral van Vlaanderen, in de eerste helft
der 16e eeuw; de esbatementen be-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

33
kleeden eene belangrijke plaats in de geschiedenis van ons kluchtspel; alle stukken
zijn van belang voor de grondiger kennis van onze literatuur en onze taal in de 16e
eeuw. De uitgave (naar het vroeger voor de Maatschappij vervaardigde afschrift),
met inleiding en aanteekeningen, zou door spreker, met hulp van Dr. Scharpé en
onder medewerking van de overige leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde,
bezorgd worden; zij wordt geraamd op ongeveer 40 vel druks, en zou geschieden
vanwege de Maatschappij, doch voor rekening eener uitgeversfirma, met eene
waarborgsom van ƒ 10 per vel, ten hoogste ƒ 400.- Na deze toelichting wordt het
voorstel zonder discussie aangenomen.
Hierna wordt de Vergadering voor drie kwartier geschorst.
Na de pauze brengt de Voorzitter in behandeling punt IX, de voorstellen der
Commissie van praeadvies voor de Wetsherziening (zie hiervóór blz. 7-26). Hij
verklaart waarom het Bestuur geen nader praeadvies op het verslag en de voorstellen
dier Commissie heeft uitgebracht, maar zich zal bepalen tot het indienen van eenige
amendementen op enkele der nu te behandelen voorstellen. Daar niemand gebruik
maakt van de gelegenheid tot het houden van algemeene beschouwingen, wordt
overgegaan tot de behandeling van
Art. 1. Voorstel der Commissie van praeadvies om het bestaande artikel aan het
slot aan te vullen met de woorden: ‘alsmede hare beoefening in het belang van het
maatschappelijk leven in Nederland’.
De Heer Dr. D.C. Hesseling verklaart de voorkeur te geven aan het oude artikel,
en stelt voor dit ongewijzigd te behouden. Hij acht die beperking: ‘in het belang van
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het maatschappelijk leven’ niet gewenscht, vooral omdat de bedoeling daarvan niet
duidelijk is, en meent dat in het woord ‘bevordering’ de ‘beoefening’ reeds ligt
opgesloten.
Hierbij sluit zich de Heer A.L.H. Ising aan, die eveneens de uitdrukking
‘maatschappelijk leven’ dubbelzinnig acht.
De Heer Dr. H.G. Hagen verdedigt de bedoeling der Commissie van praeadvies
en waarschuwt er tegen deze door een bezwaar tegen een gekozen woord of
uitdrukking te verijdelen. Hij geeft dus in overweging het woord ‘maatschappelijk’
te vervangen b.v. door ‘geestelijk’.
De Heer Mr. J.A. Levy spreekt namens de Commissie van praeadvies zijne vreugde
uit over den ‘historischen’ steun, welken de Commissie in de Toespraak van den
Voorzitter heden heeft ontvangen. Hij treedt in eene uitvoerige bespreking van
verschillende grieven, tegen de Maatschappij ingebracht, en legt vooral nadruk op
twee daarvan: 1o. dat bij het karakter der Maatschappij, zooals dit blijkt uit hare
uitgegeven werken, hare ‘Handelingen’, er eene zekere wanverhouding bestaat
tusschen het aantal harer leden en dat karakter, en 2o. dat de Maatschappij te weinig
doet voor hare leden, en zich, in geleerde studiën van het verleden verdiept, te dikwijls
onzijdig houdt ten opzichte van groote vraagstukken van het heden, b.v. de hervorming
van taal en stijl door het huldigen van natuur en waarheid, de vereenvoudiging van
de spelling, enz. Hij verdedigt de voorgestelde toevoeging, althans wat den geest
betreft, doch wil aan de bewoordingen er van niet al te zeer vasthouden, zoodat hij
bereid is eene andere redactie, die beter kan uitdrukken hetgeen bedoeld wordt, te
aanvaarden.
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De Voorzitter verklaart zich namens het Bestuur ingenomen met de bedoeling der
Commissie van praeadvies, om naast de studie van het verledene ook de deelneming
in het heden tot haar recht te laten komen, meer dan dit tot nu toe geschiedde. Het
Bestuur erkent de noodzakelijkheid daarvan volkomen, doch meent, dat het thans
bestaande art. 1 dit volstrekt niet uitsluit, maar dat integendeel dit denkbeeld in het
woord ‘bevordering’ van dat art. reeds ligt opgesloten. Hij concludeert dus, in
aansluiting aan hetgeen de Heer Hesseling reeds betoogde, tot verwerping van het
voorstel.
De Heer Dr. J. ten Brink betuigt zijne sympathie met de wenschen der Commissie
en zal gaarne in den door haar bedoelden geest medewerken. Hij waarschuwt evenwel
tegen het gebruik van woorden als ‘natuur’ en ‘waarheid’. Immers door vele
hervormingsgezinden worden deze begrippen maar al te dikwijls geheel verwaarloosd.
De Heer P.A.M. Boele van Hensbroek waarschuwt tegen aanneming van het
voorstel der Commissie, waardoor z.i. buitenaf de indruk zou worden gevestigd, dat
inderdaad de Maatschappij nog nooit iets in het belang van het maatschappelijk leven
zou hebben verricht.
De Heer Dr. R. Fruin sluit zich aan bij het door den Voorzitter gezegde, en acht
wijziging van art. 1 onnoodig, om te geraken tot het ook door hem gewenschte doel.
Hij geeft dus der Commissie in overweging het voorstel in te trekken.
De Heer J.H. Krelage ondersteunt het voorstel der Commissie, ofschoon ook hij
de bewoordingen niet gelukkig gekozen acht. Hij geeft haar in overweging de
voorgestelde toevoeging te veranderen in: ‘mede om daardoor invloed uit te oefenen
op de ontwikkeling van het Nederlandsche Volk.’
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De Heer Mr. J.A. Levy zegt dat de Commissie den raad van den Heer Fruin niet kan
opvolgen, uit vrees, dat er vele leden zouden zijn, die dan geheel bij de oude sleur
zouden willen blijven en alleen ‘historische’ beoefening zouden willen behouden.
De Maatschappij b e m o e i e zich met de letterkundige vragen van het heden, in
plaats van uitsluitend te letten op de geschiedenis. Die ‘bemoeiing’ ligt z.i. in het
woord ‘bevordering’ niet opgesloten. Ook het denkbeeld van den Heer Krelage kan
de Commissie niet aanvaarden, dat, naar zij meent, eene al te paedagogische strekking
heeft.
De Heer Dr. R. Fruin zet nogmaals uiteen, waarom hij de voorgestelde toevoeging
onduidelijk en gebrekkig van uitdrukking vindt, en wijst er op dat de v o r m er van
nog door niemand is verdedigd. Hij blijft dus van meening, dat het voorstel geene
goedkeuring verdient.
De Heer Dr. J. ten Brink dient een amendement in, waarbij de voorgestelde
toevoeging zou komen te vervallen, maar de laatste woorden van het bestaande art.
zouden luiden: ‘de bevordering der Nederlandsche Taalen Letterkunde van den
vroegsten tijd tot heden, en der Nederlandsche Geschied- en Oudheidkunde.’
De Heer Mr. C. Bake oppert eenige bezwaren tegen dit amendement, en stelt zelf
bij amendement voor het art. aldus te stellen: ‘De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gevestigd te Leiden, heeft ten doel de bevordering der Nederlandsche
Taal en Letteren, Geschieden Oudheidkunde.’
De Heer T. Tal betuigt zijne sympathie met het doel der Commissie van praeadvies,
doch acht de door haar voorgestelde redactie niet duidelijk. Hij dient een amendement
in om art. 1 te lezen: ‘De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, gevestigd
te Leiden, heeft
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ten doel de bevordering en beoefening der Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschieden Oudheidkunde, ook met het oog op de voortgaande volksontwikkeling ten aanzien
dier wetenschappen.’
De Heer Mr. H. van der Hoeven oppert een practisch bezwaar tegen het in stemming
brengen van het voorstel van den Heer Hesseling, dat strekt tot verwerping der
voorgestelde toevoeging, en dus z.i. niet als amendement kan worden behandeld. Hij
stelt de volgende motie voor: ‘De Vergadering, gehoord de discussie over art. 1,
waardeerende de bedoeling van de Commissie van praeadvies voor de Wetsherziening,
verklaart zich voor het onveranderd behoud van het tegenwoordig art. 1.’
De Heer Dr. W.G.C. Bijvanck, lid der Commissie van praeadvies, bestrijdt deze
motie, en verdedigt ook zijnerzijds de voorgestelde toevoeging door te wijzen op de
noodzakelijkheid, dat van den nieuwen geest, die geacht wordt in de Maatschappij
te zijn gevaren, ook in de Wet worde getuigd: naast het verledene trede het heden
duidelijk op den voorgrond.
Ook de Heer J.H. Krelage verklaart zich tegen de motie van den Heer Van der
Hoeven, en raadt aan het voorstel van den Heer Hesseling in stemming te brengen.
De Heer Dr. J.W. Muller, lid der Commissie van praeadvies, deelt mede dat de
meerderheid dier Commissie, met voldoening uit de gehouden discussie bemerkt
hebbende, dat de Vergadering het met hare bedoeling geheel eens is, doch wijziging
van art. 1 daartoe niet noodig acht, zich, in vertrouwen op de verklaring, door den
Voorzitter namens het Bestuur afgelegd, met de motie van den Heer Van der Hoeven
kan vereenigen.
Hierop wordt de motie in stemming gebracht, en bij zitten en opstaan met groote
meerderheid aangenomen.
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Art. 10. Nadat de Heer J. Tideman eenige inlichtingen omtrent dit art. heeft gevraagd,
welke hem door den Voorzitter worden verstrekt, ontwikkelt de Heer J.H. Krelage
zijne bezwaren tegen den dwang, zoowel volgens het tegenwoordige art. als volgens
de voorgestelde wijziging, op de nieuwbenoemde leden geoefend tot het koopen van
den Catalogus der Boek- en andere Verzamelingen. Z.i. moesten die leden worden
vrijgelaten zich dien Catalogus al of niet aan te schaffen. Hij stelt dus als amendement
voor te lezen:.… ‘een exemplaar van de Naamlijst der Leden, en kunnen,
desverkiezende, zoolang de voorraad strekt, een exemplaar ontvangen van den
Catalogus der Boek- en andere Verzamelingen, waarvoor enz.’
De Heer Dr. J.W. Muller verdedigt het voorstel van de Commissie van praeadvies,
dat het Bestuur vrijheid geeft van de verplichting tot aanvaarding en betaling van
den Catalogus, in buitengewone gevallen, vrijstelling te verleenen. Dit acht hij
voldoende, het amendement van den Heer Krelage daarentegen van te verre strekking,
onbillijk tegenover hen die in de laatste jaren den Catalogus hebben moeten koopen,
en ook met het oog op den stand der kas onaannemelijk.
Het amendement, hierop in stemming gebracht, wordt verworpen. Daarna wordt
het voorstel der Commissie van praeadvies aangenomen.
Nieuw artikel achter het tegenwoordige art. 11. Zonder discussie aangenomen.
Art. 14. De Voorzitter stelt hierop namens het Bestuur en in overleg met de Commissie
van praeadvies als amendement voor, het voorlaatste lid van dit art. te lezen: ‘Indien
zij dit verlangen, worden hun dezelfde
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rechten als aan de gewone leden toegekend en rusten op hen dezelfde verplichtingen.’
Aldus geamendeerd wordt art. 14 aangenomen.
Nieuw artikel achter het tegenwoordige art. 14. Zonder discussie aangenomen.
Art. 19. De Heer J.H. Krelage acht de uitdrukking: ‘te Leiden of in de nabijheid’
onduidelijk, en dient een amendement in, luidende:.… ‘te Leiden of in de omliggende
gemeenten’.… Dit amendement wordt verworpen, daarna het voorgestelde art.
aangenomen.
Artt. 22, 23 en 28, laatste lid worden zonder discussie aangenomen.
Art. 29, 6de lid. De Voorzitter stelt namens het Bestuur als amendement voor aan het
einde in plaats van ‘dezen aangaan’ te lezen: ‘een van deze beiden aangaan’. De
Commissie van praeadvies neemt dit amendement over; het aldus geamendeerde
voorstel wordt aangenomen.
Art. 37. De Voorzitter verklaart zich namens het Bestuur tegen de voorgestelde
wijziging. Het verplicht oproepen van alle leden der Maatschappij tot de
Maandelijksche Vergaderingen zal belangrijke kosten en moeite veroorzaken, niet
geëvenredigd aan het nut van dezen maatregel, daar vele leden ver van Leiden
verwijderd wonende, toch in de onmogelijkheid zullen zijn die Vergaderingen te
komen bijwonen en zelfs niet eens zullen verlangen hiertoe geregeld opgeroepen te
worden. Om echter tegemoet te komen aan de bezwaren door de Commissie van
praeadvies tegen het tegenwoordige art. ge-
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opperd, dient hij een amendement van het Bestuur in, strekkende om art. 37 te lezen:
‘Tot het bijwonen der Maandelijksche Vergaderingen worden de leden, die te Leiden
of in de nabijheid wonen, door den Secretaris, ten minste twee dagen te voren,
schriftelijk opgeroepen met opgave van de punten ter behandeling. De overige in
Nederland gevestigde leden worden alleen dan geregeld opgeroepen, wanneer zij
hunnen wensch daartoe schriftelijk aan den Secretaris hebben medegedeeld.’
De Heer Mr. J.A. Levy verdedigt namens de Commissie van praeadvies het door
haar ingediende voorstel, dat voornamelijk beoogt bij alle over het geheele land
verspreide leden der Maatschappij meer belangstelling en deelneming te wekken in
hetgeen in hare Maandelijksche Vergaderingen wordt verricht. Hij meent dus wel
eenig nut van den voorgestelden maatregel te mogen verwachten, en wil althans eene
proef daarmede genomen zien. Indien het Bestuur zich daartoe wil verbinden, en
gedurende een zekeren tijd de agenda van alle Vergaderingen aan alle leden wil
melden, later dan alleen aan hen, die schriftelijk verzoeken die berichten te blijven
ontvangen, dan acht hij een bepaald voorschrift dienaangaande in de Wet niet volstrekt
noodig. Onder dit voorbehoud zal de Commissie het amendement des Bestuurs
aanvaarden.
De Heeren Dr. F. Pijper en Dr. L. Knappert betuigen hunne ingenomenheid met
het voorstel van de Commissie, doch raden aan nog verder te gaan en naast de
Maandelijksche Vergaderingen te Leiden ook afdeelingsvergaderingen in andere
plaatsen te doen houden. Door den Heer Dr. J.W. Muller worden zij verwezen naar
art. 49 der Wet.
De Heer Mr. J.E. Heeres acht het nemen van eene proef, gelijk de Heer Levy
bedoelt, raadzaam, doch meent,
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dat het Bestuur hiertoe dient te worden gemachtigd door eene bepaling in de Wet,
en stelt dus als amendement voor het tegenwoordige art. te behouden, doch aan het
einde er aan toe te voegen: ‘Het staat echter het Bestuur vrij, ook de andere in
Nederland gevestigde leden op dezelfde wijze op te roepen.’
De Voorzitter verklaart zich namens het Bestuur bereid tot het nemen van de proef,
doch acht eene bepaling dienaangaande in de Wet overbodig. Het amendement van
den Heer Heeres wordt hierop verworpen; het door de Commissie van praeadvies
volgens het voorstel des Bestuurs geamendeerde artikel wordt aangenomen.
Art. 38. De Heer H.T. Boelen geeft zijn wensch te kennen, dat de Maandelijksche
Vergaderingen niet uitsluitend te Leiden worden gehouden, en stelt als amendement
voor het eerste lid van het voorgestelde art. aan te vullen met de woorden:.…
November en December] ‘,hetzij te Leiden of in eene andere gemeente van het land.’
Dit wordt ondersteund door den Heer Dr. L. Knappert, die de wenschelijkheid
betoogt van het houden van afdeelingsvergaderingen in andere plaatsen, waartoe een
spreker uit Leiden zou worden uitgenoodigd.
Het amendement van den Heer Boelen wordt in stemming gebracht, en met 32
tegen 29 stemmen aangenomen. Het aldus geamendeerde voorstel tot wijziging van
art. 38 wordt hierop aangenomen.
Art. 44. De Voorzitter dient namens het Bestuur een amendement in om de woorden:
‘der maand Juni’ in het laatste lid te schrappen. Dit wordt door de Commissie van
praeadvies overgenomen.
De Heer Mr. C. Bake verklaart zich tegen het ver-
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anderen van ‘Donderdag’ in ‘Woensdag’ in het eerste lid van het art., en stelt als
amendement voor aldaar te lezen: ‘op den tweeden Donderdag in Juni’. Dit
amendement wordt bestreden door de Heeren Dr. J.W. Muller en H.T. Boelen, en
ondersteund door den Heer Dr. J. Dyserinck. In stemming gebracht, wordt het met
33 tegen 26 stemmen verworpen.
Hierop wordt het door de Commissie van praeadvies geamendeerde voorstel
aangenomen.
Art. 45. 9o. Zonder discussie aangenomen.
Art. 45. 11o. De Heer Dr. R. Fruin motiveert zijne bezwaren tegen het voorstel, zooals
het hier gedaan wordt. Z.i. wordt door de gebruikelijke rondvraag aan het einde der
Vergadering voldoende gelegenheid gegeven tot het bespreken van onderwerpen uit
den kring der door de Maatschappij beoefende vakken. Wil men echter een bepaald,
vooraf aangekondigd onderwerp doen bespreken, dan vreest hij dat dit aan het einde
eener wellicht reeds langdurige vergadering niet veel nut zal stichten. Men moet dat
onderwerp dan niet zoo laat op de agenda stellen en tevens zorgen dat de zaak
zorgvuldig zij voorbereid, bovendien aan het Bestuur het recht toekennen haar te
regelen, en indien meer dan één onderwerp mocht worden aangekondigd, den voorrang
vast te stellen. Hij stelt dus voor de bespreking, onder no 11 bedoeld, reeds als no 2
op de agenda te brengen, onmiddellijk na de Toespraak van den Voorzitter, de regeling
er van over te laten aan de prudentie van het Bestuur en dit uit te noodigen zelf zulk
een onderwerp reeds in het volgende jaar op den Beschrijvingsbrief te brengen, met
aanwijzing van eenen bepaalden inleider.
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De Heer Mr. J.A. Levy verklaart zich namens de Commissie van praeadvies
ingenomen met dit voorstel van den Heer Fruin, en gaarne bereid het over te nemen.
De Heer Dr. J.W. Muller, lid van de Commissie van praeadvies, acht die
‘bespreking’ reeds als no 2 op den Beschrijvingsbrief te vroeg gesteld, daar de
Jaarverslagen door den Secretaris enz. uit te brengen, z.i. in nauw verband staan met
de Toespraak van den Voorzitter en onmiddellijk op deze dienen te volgen. Eerst
dient men al deze zaken van huishoudelijken aard af te doen, voordat men tot het
behandelen van een bepaald onderwerp overgaat. Hij raadt dus aan de Jaarverslagen,
zoo noodig, nog meer te bekorten, maar in de tegenwoordige volgorde te behouden,
en dan met het bespreken van een bepaald onderwerp onmiddellijk na de gebruikelijke
pauze te beginnen.
Het door de Commissie van praeadvies overgenomen voorstel van den Heer Fruin
tot wijziging der volgorde, en het aldus geamendeerde voorstel der Commissie worden
achtereenvolgens aangenomen.
Art. 51. De Voorzitter dient namens het Bestuur een amendement in om in het laatste
lid van dit art. de woorden: ‘in bepaalde gevallen’ te vervangen door: ‘in bijzondere
gevallen’. Dit amendement wordt door de Commissie van praeadvies overgenomen;
haar voorstel wordt aangenomen.
Art. 55. De voorgestelde schrapping van dit art. wordt zonder discussie aangenomen.
Art. 56. De Heer Mr. Ch. M. Dozy maakt bezwaar tegen de voorgestelde wijziging,
daar het hem voor de
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Vaste Commissiën lastig voorkomt den juisten datum der bedoelde
Bestuursvergadering te weten te komen. De Heeren Dr. J.W. Muller en Mr. H. van
der Hoeven verklaren in dit bezwaar niet te deelen. Het voorstel wordt aangenomen.
Nieuw artikel, achter het tegenwoordige art. 56.
De Voorzitter ontwikkelt namens het Bestuur eenige bezwaren tegen de
verplichting, hier aan de beide Vaste Commissiën opgelegd. Onder betuiging van
sympathie met het denkbeeld der Commissie van praeadvies acht hij het toch
bedenkelijk de Vaste Commissiën aldus voor altijd te binden, en zou liever het houden
van bedoelde vergaderingen facultatief stellen. Het Bestuur stelt dus bij amendement
voor het woord ‘houdt’ te vervangen door ‘kan.… houden’.
De Heer Mr. J.A. Levy betoogt namens de Commissie van praeadvies, dat deze
dit amendement niet kan aanvaarden, uit vrees dat van de geheele zaak niets zal
komen, indien de Wet niet uitdrukkelijk het houden dier vergaderingen voorschrijft.
De Heer Dr. R. Fruin bestrijdt het amendement als zijnde z.i. thans overbodig, na
aanneming van art. 51, laatste lid. Doch tevens bestrijdt hij het voorstel zelf, dat hij
zeer moeielijk uitvoerbaar en van twijfelachtig nut acht. De leden der beide Vaste
Commissiën, thans gewend de uitkomsten hunner studiën in beperkten kring onderling
te bespreken, zouden niet licht te bewegen zijn in eene voor alle leden der
Maatschappij toegankelijke bijeenkomst op dezelfde wijze op te treden of veel tijd
en moeite te besteden tot het uitwerken van voordrachten. En de overige leden der
Maatschappij zouden weinig belangstelling kunnen koesteren in vergaderingen,
waarin zij slechts eene lijdelijke rol zouden mogen vervullen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

45
Immers die bijeenkomsten zouden voor hen wel ‘toegankelijk’ zijn, maar zij zouden
zich daar toch moeten bepalen tot luisteren naar hetgeen de Commissieleden zouden
mededeelen, niet ook het recht hebben zelf iets voor te dragen of aan een debat deel
te nemen.
De Heer Mr. J.A. Levy verdedigt het voorstel der Commissie van praeadvies,
onder verwijzing naar de motiveering in het vorige jaar door de Commissie van
Twaalf gegeven bij haar gelijkluidend voorstel, en naar het voorbeeld van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, dat sedert jaren dergelijke vóórvergaderingen
met vrucht heeft gehouden. Ook bestrijdt hij de enge interpretatie, door den Heer
Fruin gegeven, van de uitdrukking: ‘Voor alle leden.… toegankelijke bijeenkomst’,
en spreekt als zijne verwachting uit, dat alle aanwezige leden in zulk eene bijeenkomst
wel degelijk gelegenheid zullen verkrijgen ook zelf te spreken en aan het debat deel
te nemen.
De Heer Fruin, antwoordende, blijft bij zijne meening, dat het gevaarlijk is deze
nieuwigheid reeds dadelijk in de Wet verplicht te stellen. De beide Vaste Commissiën
zouden evenwel eene proef kunnen nemen gedurende een paar jaren. Gelukte deze,
dan zou men later altijd nog gelegenheid hebben de Wet in dien zin aan te vullen.
De Heer Levy verklaart namens de Commissie van praeadvies, dat zij vertrouwen
stelt in de bereidwilligheid van de beide Vaste Commissiën tot het nemen van eene
dusdanige proef, en dus besloten heeft haar voorstel in te trekken.
Art. 68 en Art. 69, 3de en 4de lid worden zonder discussie aangenomen.
Art. 70. De Heer Mr. J.A. Levy deelt mede, dat de
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Commissie nog eene kleine vergissing in de redactie heeft te herstellen, door nl. in
het tegenwoordige art. te doen vervallen de woorden ‘(of met ondersteuning van)’.
Aldus gewijzigd wordt het voorstel der Commissie aangenomen.
Art. 71. Wordt zonder discussie aangenomen.
Art. 72. De Voorzitter stelt namens het Bestuur een amendement voor om in het 2de
lid van dit art. de woorden ‘tegen verminderden prijs’ te vervangen door: ‘tegen een
door het Bestuur te bepalen verminderden prijs’. Dit amendement wordt door de
Commissie van praeadvies overgenomen. Haar voorstel wordt zonder discussie
aangenomen.
Art. 79. De Heer Dr. H.G. Hagen dient een amendement in, strekkende tot verkrijging
eener betere redactie, door verandering van de woorden: ‘vóór de laatste aan de
Jaarlijksche Vergadering voorafgaande Bestuursvergadering’ in: ‘vóór de
Bestuursvergadering, voorafgaande aan de Jaarlijksche Vergadering’. De Commissie
van praeadvies neemt dit over; haar voorstel wordt aangenomen. Tevens wordt
besloten dezelfde wijziging van redactie alsnog te brengen in het aangenomen art.
56.
Art. 83 en het voorstel tot schrapping van het tegenwoordige art. 84 worden zonder
discussie aangenomen.
De geheele Wetswijziging, aldus geamendeerd voorgesteld, wordt thans in stemming
gebracht en met algemeene stemmen aangenomen.
De Voorzitter neemt hierop het woord en betuigt onder
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blijken van instemming der Vergadering oprechten dank aan de leden der beide
Commissiën, zoowel die van Twaalf van het vorige jaar, als de laatste Commissie
van praeadvies, voor alles wat zij in het belang der Maatschappij hebben verricht.
De Heer H.T. Boelen spreekt - eveneens onder blijken van instemming der
aanwezigen - een woord van dank aan den Voorzitter voor diens uitmuntende leiding
dezer Vergadering.
De Heer P.A.M. Boele van Hensbroek brengt ter sprake de uitvoering van het nu
aangenomen art. 19, en vraagt wie voor de eerste maal de twee nieuwe leden des
Bestuurs zal kiezen, waartoe deze Jaarlijksche Vergadering de gelegenheid mist,
daar er nog geene voordracht door eene Maandelijksche Vergadering kon worden
opgemaakt. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten, met ruime interpretatie
van art. 24, aan de eerstvolgende Maandelijksche Vergadering over te laten hierin
tijdelijk te voorzien tot aan de volgende Jaarlijksche Vergadering.
X. Bij de verkiezing van een lid des Bestuurs worden uitgebracht 35 stemmen,
waarvan 33 op den Heer Dr. S.G. de Vries en 2 op den Heer Mr. Ch. M. Dozy, zoodat
gekozen is de Heer De Vries. Deze, ter Vergadering aanwezig, verklaart de benoeming
aan te nemen.
XI. Bij de verkiezing van een Secretaris worden uitgebracht 35 stemmen, waarvan
31 op den Heer E.A.H. Seipgens, aftredend Secretaris, en 4 op den Heer Dr. D.C.
Hesseling, zoodat benoemd is de Heer Seipgens.
XII. Bij de verkiezing van een Bibliothecaris worden uitgebracht 35 stemmen,
waarvan 34 op den Heer Louis
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D. Petit, aftredend Bibliothecaris, en 1 op den Heer Dr. A. Beets, zoodat benoemd
is de Heer Petit.
Bij de rondvraag neemt de Heer Mr. C. Bake het woord en brengt eene warme hulde
aan de nagedachtenis van den onlangs overleden Hoogleeraar Allard Pierson. Daar
deze gedurende de laatste jaren zijns levens geen lid der Maatschappij meer was,
kon de Voorzitter geene gelegenheid vinden hem in zijne toespraak te herdenken.
Doch zijne groote verdiensten, ook op het gebied der Nederlandsche Letterkunde,
worden ook in dezen kring hoog gewaardeerd en zullen daar niet worden vergeten.
De Voorzitter sluit zich hierbij aan en brengt ook zijnerzijds hulde aan de verdiensten
van den overledene. De Vergadering toont door applaus hare instemming met deze
woorden.
De Voorzitter spreekt ten slotte den wensch uit, dat de vele werkzaamheden, in deze
Vergadering verricht, mogen strekken tot heil der Maatschappij, en sluit de
Vergadering.
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Bijlagen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

51

Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde!
Namens het Bestuur, namens de Leidsche leden bied ik u een hartelijken
welkomstgroet.
Belangrijk kan onze vergadering van heden worden voor de geschiedenis onzer
Maatschappij. De wetsherziening waarover wij hebben te handelen, herhaaldelijk
reeds ter sprake gekomen, moet heden worden volbracht. Ik koos daarom tot
onderwerp van de toespraak, waarmede ik more majorum als Voorzitter deze
vergadering wensch te openen:

De geschiedenis van den oorsprong onzer Maatschappij.
De uitwendige geschiedenis onzer Maatschappij wordt tot nog toe voornamelijk
gekend uit wat Dr. Bergman in het Gedenkschrift1 daaromtrent in korte trekken

1

Bijdragen tot de geschiedenis van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden
1766-1866. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest. (Leiden,
E.J. Brill 1867).
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vermeld heeft. Dit verhaal geeft intusschen van de verhouding tusschen het
studentengezelschap Linguaque Animoque Fideles, later Minima Crescunt geheeten,
en onze daaruit voortgekomen Maatschappij eene minder juiste voorstelling; het
behandelt bovendien met betrekking tot haar ontstaan weinig anders dan de naakte
feiten en houdt zich met de denkbeelden, waarvan deze feiten de uiting waren, niet
in het minst bezig. En toch is het van belang te weten, zoo mogelijk in bijzonderheden
te weten, welke gevoelens, welke denkbeelden de stichters onzer Maatschappij
bezielden, toen zij tot hare oprichting besloten.
Behoort onze Maatschappij tot dezelfde categorie als die talrijke andere grootere
en kleinere genootschappen, in de 17de en 18de eeuw hier te lande opgericht, die zich
‘opbouw en uitbreiding der Nederlandsche Taelkunde, Dichtkunst, Welsprekendheid,
Oudheid- en Historiekunde’ ten doel stelden? Is zij derhalve in haren oorsprong
eenvoudig eene ‘algemeene’ maatschappij, de ‘centrale’ vereeniging ten opzichte
van de tallooze ‘lokale’ dichtgenootschappen uit dien tijd? Met andere woorden,
toont zij het volgens de toenmalige begrippen gemoderniseerde type der
rederijkersvereenigingen van ouden datum, wat wetenschappelijker in hare
werkzaamheid maar overigens geheel een kind van den genootschaplievenden
‘pruikentijd’? Of wel is onze Maatschappij naar haren oorsprong geheel iets anders,
heeft zij een eigen karakter, wijst haar ontstaan misschien juist op eene reactie tegen
de in het midden der 18de eeuw hier te lande heerschende begrippen op letterkundig
gebied?
Het antwoord op deze vragen scheen mij in de omstandigheden, waarin wij thans
verkeeren, van belang. Nu de herziening van onze Wet aan de orde is gesteld, nu de
vraag is opgeworpen, of wij moeten voortgaan,
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krachtig moeten voortgaan op de lijn, waarlangs onze voorgangers zich in de laatste
halve eeuw hebben bewogen, dan wel of ingrijpende verandering in geest en
werkzaamheid der Maatschappij noodig is; nu bijna dagelijks scherpe kritiek over
haar, haar bestuur en hare leden wordt uitgesproken en ernstige mannen de vraag
stellen, of zij nog wel van onzen tijd mag heeten - nù is het, docht mij, van groot
belang te weten, wat de oprichters onzer Maatschappij met hare stichting hebben
willen bereiken. In het antwoord op deze vraag zou misschien tevens het antwoord
zijn opgesloten op die andere: in welke richting onze Maatschappij zich thans zou
moeten bewegen om, getrouw aan hare oorspronkelijke roeping, belangrijke diensten
te blijven bewijzen aan ons volk, op welks geestelijk leven zij eenmaal een
belangrijken invloed heeft gehad.
Gelukkig stellen de bronnen, waarover wij kunnen beschikken, ons in staat die
gevoelens en denkbeelden nader te leeren kennen. Behalve de Handelingen en Werken
onzer Maatschappij, waaruit de heer Bergman in hoofdzaak zijn uitvoerig en
nauwkeurig verhaal trok, behalve het ‘Actenboek’ en het ‘Gedichtboek’ van Minima
Crescunt, die hem niet geheel onbekend bleven, bezitten wij een groot aantal, ten
deele hoogst merkwaardige brieven van de mannen, die onze Maatschappij hebben
opgericht. Onze eigene handschriftenverzameling1, de papieren van Van Wijn en
Van Goens in de Koninklijke Bibliotheek leveren een schat van brieven op, waarin
wij beter dan uit de officieele bescheiden, beter ook dan uit

1

Zij bevat vele stukken, eigenlijk behoorende tot het archief der Maatschappij, dat overigens
voor den oudsten tijd van haar bestaan zeer weinig beteekenis bezit.
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de deftige notulen van het meervermelde studentengezelschap, zien, wat er in het
gemoed, in den geest der schrijvers omging. In die brieven, grootendeels van
vertrouwelijken aard, wier schrijvers niet konden denken, dat eenmaal de nakomeling
ze gretig zou ter hand nemen om de wording der denkbeelden van vroegeren tijd na
te speuren, schreven die mannen - dichters, geleerden, belangstellenden in
vaderlandsche taal- en oudheidkunde - elkander hunne intiemste gedachten, hunne
hoogste idealen. Daar is de geschiedenis van den oorsprong onzer Maatschappij te
vinden, eerder dan in de voor de buitenwereld bestemde Handelingen en Werken,
koel en officieel, deftig en wetenschappelijk van vorm en inhoud.
De toestand der Nederlandsche letteren in het midden der 18de eeuw was verre van
schitterend. Zelfs in vergelijking met de onmiddellijk voorafgaande periode, waarin
naast de ‘Nachtegaal van Abtswoud’ nog de niet onverdienstelijke dichter van
‘Abraham de Aartsvader’ en die van de ‘Boerekermis’ hadden gebloeid, waarin Van
Effen zijne kritiek had doen hooren, was achteruitgang duidelijk merkbaar. Het waren
de beruchte dagen van den ‘weergaloozen’ Sybrand Feitama en zijne voor zooveel
‘rijmkunst’ in bewondering neergezonken ‘kunstgenooten’, door Jonckbloet als
‘omzichtigheidspoëten’ terecht veroordeeld, de onvermoeide ‘lijmers’ en ‘rijmers’,
die elkanders; ja zelfs eigen verdiensten opvijzelden in bombastische rijmregels, hun
werkelijk niet altijd gering talent onderwerpend aan de willig gedragen tirannie eener
eindelooze bewerking en ‘beschaving’, in angstige vrees voor afwijking van de
eenmaal gestelde regels, wier toepassing moest leiden tot onderdrukking van alle
natuurlijke ontwikkeling.
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Te Leiden waren Jan de Kruyff en Le Francq van Berkhey de voornaamste
vertegenwoordigers van deze richting en het Leidsche dichtgenootschap, dat den
karakteristieken titel droeg: ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’, toonde weldra in
zijne ‘Tael- en dichtlievende oeffeningen’1, wat de kunstbroeders der toenmalige
oudere school vermochten.
Dit ‘kunstgenootschap’, in November 1766 opgericht, ongeveer te gelijk dus met
onze Maatschappij, was volgens eene bijna officieele beschrijving ‘eene broederschap
gelyk aen die, welke voorheen elders waren en aen die welke nog heden in stand
zyn’2, een der talrijke opvolgsters der oude Rederijkers, als wier klassiek voorbeeld
het bekende Nil Volentibus Arduum te Amsterdam kan aangemerkt worden. Den
oprichters was het wel bekend, dat ‘de Onkundige Waereld, als steeds gewoon de
Wetenschappen en Kunsten te haten en te vervolgen en willende liever in haere
onwetenheid blyven dan het oor aen de lessen der gadelooze Wysheid lenen, met
verachting en bespotting den vernuftigen en nuttigen arbeid van edelaërtige menschen
beschouwt’; zij wilden terecht niet als vele anderen ‘te samen komen om den dierbaren
tyd gansch onnut, dikwerf ter besmaeding zyner evenmenschen en tot hoon van de
deugd en zich zelf te slyten’ maar integendeel gemeenschappelijk hunne ‘vermogens
aenleggen om in Kunst en Wetenschap te vorderen’; het was hun doel ‘in uuren van
uitspanning de Nederduitsche Tael in haer kracht, rijkdom en schoonheid te bevestigen
en, zooveel hun vermogen toelaet, meer en meer te

1
2

Leiden, 1775 vlg.
Van Mieris in het Supplem. op zijne Beschrijving van Leyden, o.a. te vinden in de
Handelingen van het Genootschap (Bibl. der Maatsch. 1167, A. 13), uit de mededeelingen
van een lid van de Kamer.
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zuiveren van een aental bastaertwoorden en verkeerde Spreekwyzen; alsook om zich
te oefenen in de aenvallige en nooit volprezene Dichtkunde’. De eerzame
boekverkoopers-dichters C. van Hoogeveen Jr. en C. Heyligert met nog vier anderen,
hunne vrienden, waren de eerste leden van het kunstgenootschap, dat zich welhaast
onder Leiden's kleine burgerij uitbreidde en zich de welwillende bescherming
verzekerde van enkele professoren en van aanzienlijke eereleden uit de Leidsche
regeeringskringen. De Kruyff en Le Francq van Berkhey waren weldra de toongevers
in dezen kring, welks leden het toppunt hunner eerzucht vonden in de plechtige
opneming hunner afbeeldsels in het beroemde ‘Pan-Poeticon Batavum of Kabinet
der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen’, omstreeks 1720 begonnen door den
‘onsterflijken’ schilder Arnoud van Halen, ‘ongemeen vermeerderd en verbeterd’
door den ‘grooten kunstenaar’ Michiel de Roode en door Arnoud de Jongh. Deze
merkwaardige verzameling van niet minder dan ‘327 keurige geschilderde afbeeldsels
der voornaemste Nederlandsche dichters en dichteressen’, bijeengebracht ‘in een
zeer fraai en kunstig kabinet, versierd met de vergulde beelde van Apollo, Melpomene
en Thalia’, verduidelijkt door ‘Levensbeschrijvingen van veele derzelve’ en een
tweehonderdtal lofdichten van de hand van ‘dichters’ uit het tijdvak, was zooveel
als het Palladium der Kamer. Aangekocht van genoemden De Jongh in 1772, bleef
het tot de opheffing van het Genootschap in 1817 in zijn bezit1 en werd in zijne
vergaderingen met heiligen eerbied bejegend, onder plechtige ceremoniën bij

1

De verkoop te Amsterdam bracht toen nog ƒ 542 op (Ms. der rekening en verantwoording
bij de regeling van den insolventen boedel, in het Archief der stad Leiden, Inventaris IV,
0,4). In 1849 kwam het voor bij den verkoop der Rariteiten van Mej. Raidt. Vgl. verder Van
der Aa op Van Halen en De Roode.
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bijzondere gelegenheden geopend, met lofzangen overstelpt1, gelijk eertijds te Eleusis
de beroemde cysta mystica.
Gij verlangt van mij thans geene nieuwe schildering der werkzaamheid van dit
befaamde kunstgenootschap, waarvan Jonckbloet in zijne aanteekeningen over De
Kruyff en Le Francq van Berkhey reeds eene karakteristiek heeft gegeven2. De
Werken dier
‘Poëten,
Die ijvrig zwoegen, werken, zweeten,
In 't klauwtren op den Helicon’,

zijn te vinden in de volledige verzameling, die de Bibliotheek onzer Maatschappij
er van bezit. Prijsverzen, mengeldichten, tooneelpoëzy, stukken over taalkunde
wisselen elkander daarin af. Onder de 23 deelen en deeltjes vindt men verder eene
verdienstelijke dichterlijke bewerking van het Boek der Psalmen, eene Nederduitsche
Spraakkunst ten gebruike van het Genootschap enz. Deze laatste pennevrucht geeft
ons van het Genootschap een beter denkbeeld dan de minachting, waarmede H. van
Wijn in een brief aan M. Tydeman spreekt van die ‘boekverkopers-vereeniging’,
waarmede men in den beginne tot zijne ergernis soms onze Maatschappij verwarde3.
Onze Maatschappij toch was gansch iets anders dan deze nabloeier van het oude
rederijkerdom. Dit blijkt duidelijk uit de merkwaardige geschiedenis van hare
oprichting.

1

Deze lofzangen zijn uitgegeven in een door het Genootschap verzamelden bundel, getiteld:
Arnoud van Halen's Pan-Poeticon Batavum verheerlijkt (Leiden, 1773).

2

Jonckbloet, Gesch. der Nederl. Letterkunde, 3de druk, V, blz. 122 vlg.

3

Van Wijn aan Tydeman, 11 Aug. 1767 (ms. Letterk. onder no 997). Het was bij gelegenheid
van het verzoek om een octrooi, door beide vereenigingen aan de Staten van Holland gedaan
ten behoeve van hare eventueele uitgaven. Vgl. Gedenkschrift, blz. 127.
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Den 16den November 1757 richtten drie Leidsche studenten: de jurist H.A. Kreet, de
litterator A. van Assendelft, de theoloog W. Mobachius Quaet, bij wie zich 14 dagen
later nog Petrus Dausy voegde, een gezelschap op, een ‘dispuut’1 zouden wij thans
zeggen, onder den gezelligen naam Linguaque Animoque Fideles en met het grootsche
doel ‘ter opbouw van Neerlands moedertael’.
Het waren jongelui van goeden wil. De zeventienjarige Kreet was, hoewel het
jongste lid, de ziel van het gezelschap, dat zich weldra nog met een paar andere leden
uitbreidde. Onder de nieuwe leden komen in het volgende jaar de student-koopman
Frans van Lelyveld2 en de litterator Herman Tollius voor, in 1759 de jurist Hendrik
van Wijn en de theoloog P. Paludanus; later nog A. Mandt, H.C. Cras, S. Gellerke.
Een wetboek werd spoedig samengesteld, dat evenwel reeds in October 1760, zooals
dat gaat in disputis, ‘door verscheidenheid van handen der schrijveren als anderszins
onzienlijk gemaekt’ was en daarom door een nieuw boek moest worden vervangen,
terwijl het oude plechtig verzegeld in een omslag werd opgeborgen en voortaan
alleen in zeer bijzondere gevallen mocht worden geopend. De leden, om de 14 dagen
op de kamer van één hunner vergaderd, dragen voor, leveren verhandelingen in,
onthalen hunne medeleden op eigen verzen enz. In de vacantie wordt ook voor het
dispuut gewerkt; dit ‘buitenwerk’ wordt geregeld in de eerste vergadering na iedere
academische vacantie ingeleverd. Men kritiseert en beboet elkander

1
2

Toen had dit woord meer de beteekenis van eene dissertatie met theses.
In 1753 in het Album Academicum als 13 jaar oud aangeteekend. Dat hij werkelijk colleges
heeft bijgewoond, is niet onwaarschijnlijk, maar overigens is hij reeds in 1760 lakenkoopman.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

59
zonder genade. De goedgekeurde verzen worden netjes in een ‘Dichtboek’
opgeschreven1. Men ziet, het is een gewoon dispuut, waarin onder deftige officieele
vormen taal en letteren met meer of minder ernst worden beoefend en in ieder geval
de gezelligheid weinig te wenschen overlaat.
Op de zestigste zitting, die den 30sten Januari 1761 plaats vond, kwam er eene
gewichtige verandering2. Men was allengs begonnen zich grootere illusiën te maken
dan die, welke een studentengezelschap zich pleegt voor te stellen. Men wilde invloed
oefenen op de bestaande letteren en trachten in den toenmaligen toestand der
Nederlandsche taal- en letterkunde ingrijpende verbetering te brengen. Men dacht
er aan ‘een of anderen schrijver te verkiezen, die men gemeener hand bewerken en
door den tijd met ruime aanteekeningen voorzien ter drukpers geven zou’.
Het gezelschap onderhield reeds sedert April 17603 betrekkingen met Meindert
Tydeman, toen nog student te Utrecht en de ziel van het genootschap Dulces Ante
Omnia Musae aldaar. Dit gezelschap was in Nov. 1759 ontstaan, blijkbaar op het
voorbeeld van het Leidsche dispuut, en kenmerkte zich, behalve door nog meer
geheimzinnigheid4, door eene zelfde krachtige neiging tot ‘opbouw van Neerlands
taal- en dichtkunde’, blijkende uit de in de Wet voorgeschreven studie ‘der beste
nieuwe

1

Dichtboek van Minima Crescunt (ms. Bibl. Letterk. no. 378).

2

Notulenboek van Minima Crescunt (ms. Bibl. Letterk. no. 376).

3

Brief van Tollius aan Tydeman, dd. April 1760 (ms. Bibl. Letterk. no. 997).

4

Art. 17 der wet (ms. Bibl. Letterk. no. 377): ‘volstrekte en stipte geheimhouding zo van het
aenwezen als in de wyze van bestier en bezigheden dezes genootschaps, getal en naamen
der leden’; verder een verbod van introductie.
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werken over onze taalkunde, als van Verwer, Ten Kate, Huydecooper’. Leden er van
waren Ameshoff, Tydeman, Alewijn, Putman, Bruinings, Van Wolde, terwijl de later
beroemde Kluit, toen nog student te Utrecht, en Kreet, de ons bekende Leidsche
muzenzoon, tot buitengewone leden benoemd werden.
In het Leidsche gezelschap hielden Tollius en Lelyveld vooral de betrekkingen
met Tydeman aan en zonden hem hunne pennevruchten en die der andere leden ‘ter
nalezinge en beoordeelinge’, zoodat hij als het wetenschappelijk hoofd van beide
disputen begon te gelden. In overeenstemming met de groote plannen veranderden
de Leidenaars den ouden gezelligen naam in den voor de toekomst meer belovenden
Minima Crescunt1, onder het zinnebeeld van het mosterdzaad, gezaaid in de aarde2.
Zij, die de werkzaamheid van het gezelschap op breedere leest wenschten te schoeien,
waren vooral Kreet, Lelyveld en Tollius.
Wat deze drie eigenlijk wilden, wordt behalve uit de notulen van het gezelschap
en uit het evenzoo bewaarde ‘Dichtboek’ vooral duidelijk uit een in die dagen anoniem
verschenen kritisch tijdschrift, de Tael- en Dichtkundige Bijdragen.
De notulen en lijsten van ingeleverde stukken van het studentengenootschap3
toonen aan, dat naast de taal- en dichtkunde ook de oudheidkunde met ernst door
deze jongelieden werd beoefend. Behalve de gebruikelijke ‘lente-’, ‘herfst-’, ‘veld-’
en ‘herderszangen’, vinden wij verhandelingen over woordafleiding, over het ‘poëtisch
gebruik’ van sommige woorden, over tekstkritiek van Hooft, Von-

1
2
3

Zitting van 13 Febr. 1761 (Notulenboek).
Zie het vignet, in het Notulenboek geplakt en bestemd voor de ‘Werken’ der vereeniging.
In het Notulenboek, achter de zittingsverslagen.
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del, Brederoô, Cats enz., over grammatische figuren, over oudheidkundige
onderwerpen, over rechtsgeschiedenis en rechtstaal, over middeleeuwsche literatuur,
over aesthetische vraagstukken van letterkundigen aard, over de schoonheden der
oudere en nieuwere poëzie.
De oudere tijdgenooten Lambert ten Kate en Balthasar Huydecoper, de beroemde
geleerden, van wie de opkomst eener wetenschappelijke taalstudie ten onzent
dagteekent, Jan Wagenaar, die onze geschiedenis van een ruimer standpunt begon
te beschouwen, waren de vereerde meesters in dezen merkwaardigen kring. Op het
gebied der wetenschap sloten de leden van Minima Crescunt zich daardoor aan bij
hen, van wie eene nieuwe beweging kort te voren was uitgegaan, gericht tegen het
in de 18de eeuw zoo bloeiende dilettantisme, waarvan op het gebied der taalkunde
Vader Feitama, op dat der oudheidkunde Alkemade en Van der Schelling als
vertegenwoordigers kunnen gelden. De jongelieden wilden breken met de oude sleur
en zagen zich in hun pogen gesteund door vrienden als de Rotterdamsche praeceptor
Kluit en de Harderwijksche hoogleeraar Tydeman, door mannen van naam als de
verlichte orientalist prof. J.J. Schultens en de veelzijdige wiskundige prof. Lulofs te
Leiden, wier raad en hulp zij niet te vergeefs inriepen.
Maar zij wilden niet alleen werken op het gebied der taalwetenschap, ook de kunst
der letteren ging hun na aan het harte. En ook hier wilden zij breken met de
conventioneele vormen, waarin Feitama en de zijnen de Nederlandsche letteren
dreigden te verstikken.
Onder de gedichten van het ‘Dichtboek’ komt een zeer merkwaardig stuk voor1,
waarin de dichter onder het

1

Later gedrukt in de Tael- en Dichtk. Bijdragen II, blz. 364 vlg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

62
applaus der ‘kunstgenooten’ van Minima Crescunt in rijmlooze verzen optreedt tegen
de toenmaals op het gebied der poëzie heerschende richting.
Het bedoelde gedicht, voor de uitgave later eenigszins gewijzigd, waarschijnlijk
naar aanleiding van de door de andere leden gemaakte opmerkingen, draagt tot titel:
‘De Dichtkonst aan de Wysheid’. De Dichtkunst klaagt daarin, dat ‘all' (haar)
heerlykheid verduisterd en beneveld’ is, sedert zij ‘van staetjufvrouwen (is) verzeld’,
zoodat zij, ‘die te voren vry mocht zyn en onbedwongen’, in Nederland thans
‘gebonden (ligt) aan een band van wrede heerschappy’. Dat ‘drietal Juffers’, door
‘Gewoonte (haar) geschonken om bestwil zoo men zegt’ draagt de namen van
Rijmlust, Windrigheid en Kieschheid. De eerste, Rijmlust, tevens de oudste, ‘heeft
(de Dichtkonst) al opgepast, (toen zij) als kind noch zworf door Asia en 't Oosten’
en ‘gebruikt thands op (haar) zoo streng een oppermacht als deedt zy dat naer rechten’,
zij ‘dwingt (haar) tegen wil en dank om laeg te blyven’, zoodra zij zich ‘van de aerd
begeve en op (haar) wieken’ drijven wil, en naait en herstelt ieder oogenblik aan der
Dichtkunst ‘zoomen’. De tweede, Windrigheid, ‘houdt steeds (haar) starrentabbaerd
mét een blaesbalg in beweging. Ze zou niet gaerne zien, dat (Dichtkunst) ooit opwaerts
vloog dan door dat windtuig, schoon 't daer toe te weinig kracht heeft’; zij is het, die
‘de kunst heeft uitgevonden om op (haar) staetsiekleed geheele regels met de
Godentytelen van 't heidendom te stikken en dat wel menigmael naest die des waren
Gods, die hier in Nederland alleen wordt aengebeden’. De derde ‘staetjufvrouw heet
Kieschheid’. Deze ‘past (Dichtkunst) op met zulk een vlyt, dat beide de and're moeten
heur wyken in den last, die zij (haar) lyden doet. De zyden bandjes, daer (der
Dichtkunst) voe-
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ten meê gestrikt zijn, heeft zy verwisseld in een gouden keten, die bykans ondraegbaer
is en niet het minst kan rekken’. Bijzonder ‘is haer ook het opzicht aenbevolen op
dien gewyden sleep, die (haar) de Taelkunst geeft te dragen’ en waarin zij ‘een
talleloos getal van tetterige plooytjes’ heeft gelegd ‘die ze ieder om het netst daer in
bewaren wil’. De Dichtkunst vraagt de Wysheid nu om herstel van ‘de gulden
Vryheid, die den vryen teugel gaf aen (haar) en all' (haar) doen, die alle hinderpalen
en struikeldoorenen van voor (haar) gangen schoof: de ware Vinding, die (haar)
herssenvleugels nette en met (haar) telken keer het logge stof verliet’, eindelijk de
Eenvoudigheid, die in hare kleeding bracht ‘een grootsche Deftigheid, wel statig,
maer natuerlyk’. Eenmaal stonden deze drie: Vryheid, Eenvoud, Deftigheid, haar ter
zyde ‘toen (zy) op 't Muiderslot by (harer) Priestren Hooft en d'Amsteldamschen
Dichter en den Abtswouder Boer (haar) woning had gevest’. Thans ‘schynen veele
wel (haar) te eeren, maar 't is schyn, daer ver het grootst getal die juffers, (haar)
bedienden, voor (haar), de Dichtkunst zelve, aenzien en hulde biên’. Met weerzin
roept Dichtkunst uit: ‘dat zegt men evenwel, dat voor de Dichtkonst nooit in eenig
land zoo veel liefhebbers zijn gevonden. Is dan de liefde voor de Dichtkonst nu zoo
groot? Ach waer zy ook zoo goed! Ach wierde ik minder kwalyk en meerder wel
geëerd’. Zij smeekt de Wijsheid haar te verlossen van deze juffers, de dienaressen
van ‘vrouw Gewoonte, die toch overal regeert’, en, verzoekt zij ten slotte:
‘Bestier tot zulk een eind, de pogingen van die
Uit iever tot myne eer en iedereen ten voorbeeld,
Een tempel1 stichten in 't beroemde Leidsch Atheen,

1

N.l. de bovengenoemde Bijdragen.
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Bestier hen dat ze my alleen den tempel bouwen
..................
Myn bede is om uw raed, uw bystand in 't byzonder
Te leenen aen die geen, die in diezelfde stad
De Dichtkonst een kapel1 door vlyt en iever stichten.
Bestier hen dat hun dienst voor my niet kwalyk zy.
Zoo worde dat gesticht, hoe kleen, eens tot een tempel!
Het opschrift zy dan waer:
Ook wordt het Kleinste Groot.

Voor de dichterlijke vlucht van dit proefstuk vraag ik uwe aandacht niet; evenmin
voor den gebrekkigen vorm van het vers; alleen voor den inhoud van dit in het
voorjaar van 1761 vervaardigde gedicht, voor den geest, die er uit spreekt, den geest
van verzet tegen de heerschende richting. De Redactie der Bijdragen, die het een
jaar later in hare kolommen opnam, voegde er een hartig woordje van aanbeveling
bij en een woord van dank aan het genootschap Minima Crescunt, dat het werk van
den ‘onbekenden dichter’ had ingezonden als een getuigenis van krachtig hervormend
streven op letterkundig gebied.
Deze aanbeveling en deze dank mogen eene mystificatie heeten, want.… de
Redactie der Bijdragen wist zeer goed, wie de dichter was, n.l. een der Redactieleden
zelve, Van Lelyveld2.
De Tael- en Dichtkundige Bijdragen, waarvan een merkwaardig exemplaar in onze
boekerij aanwezig is3, was een maandschrift, dat den 1sten November 1758 voor het
eerst te Leiden bij den drukker Le Mair verscheen. Het was voornamelijk een kritisch
tijdschrift, dat ten doel had om de vaderlandsche taal en letteren ‘alsmede de
oudheden’ te bevorderen door korte opmerkingen en kritie-

1
2
3

Het genootschap Minima.
Vgl. de notulen van M.C. 25 Sept. 1761 en zijn ms. in het Dichtboek.
No. 1023, D. 6-7. Het bevat aanteekeningen betreffende de anonieme schrijvers, de Redactie
enz. van de hand van Van Wijn.
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ken, die ‘zoveel mogelyk zy, zacht en bescheiden’ zouden wezen; ook eigen werk
zou worden opgenomen evenals dat het geval was in de drie jaren later verschenen
Vaderlandsche Letteroefeningen, die echter meer van algemeen wetenschappelijken,
vooral wijsgeerig theologischen aard waren en zich op kerkelijk gebied dan ook vele
vijanden maakten1, een tegenstand, waarmede de Bijdragen niet te kampen hadden.
Redacteuren van het tijdschrift waren Kreet, Frans van Lelyveld en later Tollius2,
de ons bekende leden van Minima Crescunt, welk genootschap reeds in het voorjaar
van 1761 met de tot nog toe in geheimzinnig duister verborgen redacteuren3 een
contract tot samenwerking sloot. Anderhalf jaar later4, werden Minima Crescunt en
de Redactie der Bijdragen één, echter weder in diep geheim voor de buitenwereld
ten opzichte van dezen ‘dubbelen band van vriendschap’ onder de leden.
Willen wij dus den geest der leden van Minima Crescunt leeren kennen, de
Bijdragen (1758-1762) en hare opvolgsters, de Nieuwe Bijdragen (1763-66), kunnen
ons daartoe de stof leveren. Onder de medewerkers vinden wij weder de namen van
Kluit, Tydeman, prof. Van Goens, Alewijn, Van Wijn, verder den Zeeuwschen doctor
Macquet, Schultens, Lulofs, Assendelft, ds. Van Spaen te Leiden, ds. Brahé te
Vlissingen, kolonel Burman te Utrecht, J.E. Voet te 's Gravenhage enz.
Wat de Bijdragen zich ten doel stelden, opbouwende

1
2
3
4

Hartog, Uit het leven van een Tijdschrift (Gids 1877, II, blz. 444 vlg.; III, blz. 64 vlg., 287
vlg.).
Vgl. het bovenbedoelde exemplaar, waar op den kant deze namen aangeteekend staan.
Notulen M.C. 13 Febr. 1761.
Ibid. 24 Sept. 1762.
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kritiek op letter- en oudheidkundig gebied, trachtten zij ernstig te bereiken. Ook het
Utrechtsch gezelschap Dulces ante omnia Musae en het Hoornsche Magna Molimur
Parvi werkten krachtig in die richting mede. Natuurlijkheid en waarheid in de poëzie,
degelijke wetenschappelijke studie op taal- en oudheidkundig gebied volgens het
voorbeeld van Ten Kate en Huydecoper, aan welken laatsten de uitgevers der
Bijdragen hun eerste deel opdroegen, was het doel dezer mannen. Zij spaarden
elkander en anderen niet maar oordeelden en veroordeelden vrijmoedig, al waren zij
op verre na niet zoo scherp in hunne kritiek als later de ‘blauwe beulen’ van omstreeks
1840 en de heeren van ‘De Nieuwe Gids’. Smaak en geest! was hun wachtwoord en
trouw hielden zij de wacht bij de toegangen tot den Nederlandschen Parnas. ‘De
natuur, de zuivere natuur in al haar schoon te volgen zonder in hare laagheden en
gebreken hier of daar te vervallen is het groote meesterstuk’, wel ‘aan ons ondoenlyk’,
zegt een der leiders, maar ‘wy moeten zoover komen als het mogelyk is’1 - eene
merkwaardige tegenstelling met de richting der Letteroefeningen, die zich op
letterkundig gebied over het algemeen nog meer bij de vroegere school aansloten2.
Dat intusschen de Redactie der Bijdragen hare eischen niet bovenmenschelijk
hoog stelde, blijkt voldoende uit het feit, dat zij het tweede deel harer verzamelde
maandnummers opdroeg aan.… Mr. Lucas Trip, ‘ter goeder uer geboren voor
Neerlands Tael en Dicht, op 't hoogst van hem bemind’, een getuigenis voor den
Groninger dichter, dat de naneef niet zonder glimlach lezen kan. In de verzen, die
in de Bijdragen voorkomen, zelfs

1
2

Kritiek op Hinlopen's gedicht: Frank, Veldzang (ms. Letterk. 412).
Hartog, l.l. blz. 468 vlg.
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in die der Redactieleden, komt veel voor, wat ons toeschijnt meer naar de heerschende
richting te zijn geschreven dan men van de oppositie zou verwachten. Men ziet, de
oppositie is nog al kalm en weinig revolutionnair gestemd. Dat haar optreden evenwel
hevige ergernis wekte, blijkt uit enkele geschriften1 van 1761 en 1762, gericht tegen
‘de verregaende Bedil- en Hekelzuchtige Schryfwyze, die in dezelve Bydragen
gevonden wordt’.
De Redactie had weldra met groote moeielijkheden te kampen, minder ten gevolge
van gebrek aan kopij - want, zegt de Redactie spottend, ‘onze Nederlanders vallen
gereed aan het maken van verzen’2 - dan wel… omdat er van heel wat aan de
Bijdragen toegezonden stukken en gedrukte werken zeer weinig goeds of kwaads te
zeggen viel. Er kwam veel in, zeggen de uitgevers, ‘waerop geene wezenlyke fouten
tegen prosodie of tael (vielen) aen te merken maer waerin ook geen wezenlyke
fraeiheden of poëzy gevonden werden’. De Redactie moest dus de lezers
waarschuwen, dat zij slechts weinige eigenlijke ‘kunststukjens’ kon opnemen en riep
hunne ‘toegevendheid’ in voor de bedenkelijke ‘mengeling van verzen’, die zij in
hare maandnummers moest ten beste geven. Bovendien werd het wat lastig iedere
maand met een nummer gereed te zijn en begon men met den drukker moeielijkheden
te krijgen: de zaak leverde dezen blijkbaar weinig geldelijk voordeel op, al vleiden
zich de Redacteuren bescheidenlijk ‘met de hope, dat de nakomelingen van dezen
tyd af de gulden eeuw onzer tale zullen mogen

1

2

Vrymoedige bedenkingen over het eerste deel der Tael- en Dichtk. Bydragen (1761); P. de
Vrye, Korte Aenmerking op de Maandelyksche Bydragen (1762); beiden achter het
bovenbedoelde exemplaar gebonden.
Bijdragen II, blz. 581.
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rekenen’1 . Het genootschap Minima besloot daarom in het voorjaar van 1763 de
Bijdragen bij een anderen drukker en om de drie maanden te doen verschijnen.
Zoo ontstonden in het begin van 1763 de Nieuwe Bijdragen tot opbouw der
Vaderlandsche Letterkunde2, weder onder hoofdleiding van Kreet en Van Lelyveld,
weldra onder den laatsten alleen, wel niet den vader maar den ‘voogd’ der Bijdragen,
gelijk hij zich in een zijner brieven eens betitelt, en met ongeveer dezelfde
medewerkers van vroeger. Dit tijdschrift heeft iets langer dan drie jaren bestaan en
is van denzelfden aard als het vorige, hoewel de eigenlijke kritiek op den achtergrond
geraakt en naast enkele oorspronkelijke gedichten lange geleerde verhandelingen
over taal- en oudheidkunde van Tydeman, Van Wijn en Kluit de overhand krijgen.
Onder die verhandelingen trekt vooral een geschrift, anoniem door den jongen
Utrechtschen hoogleeraar Van Goens bewerkt3, onze aandacht. Het draagt tot titel:
‘Vrymoedige Bedenkingen over de vergelyking der Oude Dichteren met de
Hedendaagschen door den Philosophe Sans Fard4’, en is bepaald gericht tegen ‘de
gemeene manier van denken en smaek welke tegenwoordig heerscht’. De schrijver
veroorlooft zich ‘(zyne) meening onbelemmerd neder te stellen, zelfs met verwerping
der gevoelens van anderen’, eene stoutheid, die toen hier te lande nog weinig was
voorgekomen maar waaraan Van Goens onder de toejuichingen zijner vrienden en
de goedkeuring van de Redactie der Bijdragen niet aarzelde zich
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Bijdragen I, blz. 182.
Leiden bij Van der Eyk.
Vgl. De Beaufort, Brieven van R.M. van Goens I (Werken Hist. Gen. no. 38), blz. 139 vlg.
Nieuwe Bijdr. II, blz. 229 vlg.
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schuldig te maken. Met kracht teekent hij verzet aan tegen het ‘vooroordeel’, de
vooringenomenheid met het bestaande, met het nationale, met het eenmaal
aangenomen gevoelen. Hij behandelt het vraagstuk ‘of de oude Dichters
voortreffelyker te houden zyn dan de Nieuwen’, eene vraag, die toen zeer de aandacht
trok1; hij hekelt de dorre geleerdheid, waarmede zij wordt toegelicht, de wijsgeerige
beschouwingen zijner voorgangers, het bij de kritiek dooreenhaspelen der gevoelens
van schrijvers van verschillend karakter, verschillenden tijd, verschillende
nationaliteit. Zelf denken, oorspronkelijkheid, geen slaafsche navolgingszucht verlangt
hij bij den dichter. Weg met de oude fabelleer, die niet meer past voor onzen tijd!
De dichter moet alleen in zooverre het voorbeeld van Homerus, Virgilius, Tasso,
Shakespeare, Milton, Voltaire volgen, dat hij zelf ‘origineel leert denken’; dan eerst
verdient hij den naam van dichter; dan zal hij ook een ‘byzonderen weg voor
zichzelven uitkiezen om in te slaen’ en zien, wat strookt met de eigenaardige behoeften
en krachten van zijn tijd, van zijn volk, van zijne taal. Geen gejammer, dat de oude
tijd zooveel beter is2, heet het in een vervolg van dezelfde hand, maar laat ons zien,
wat ons ontbreekt. Houdt op met uwe zelfvergoding, roept Van Goens zijnen
landslieden toe, en leert inzien, dat bekrompenheid hier te lande in vele dingen
heerscht. Hij waagt het te verklaren: ‘Zonder iemand in 't byzonder te kort te doen
durf ik zeggen, dat wy noch nooit een tyd gehad hebben, waerin onze tael geheel
beschaefd, de werken van vernuft algemeen geacht, en, wat het voornaemste is, de
smaek des volks
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Zij was in de Bijdragen door Macquet aan de orde gesteld.
Nieuwe Bijdr. II, blz. 455 vlg.
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recht gevestigd geweest zyn’. Ronduit erkent hij tegenover de brommende loftuitingen
der bentgenooten, dat taalkunde, welsprekendheid, dichtkunde, proza ten onzent in
diep verval verkeerden, dat zelfs de weinig geachte Duitschers ons een vijftig jaren
vooruit waren in letterkundige beschaving, om van de schitterende letteren der
Engelschen, Franschen en Italianen hier maar te zwijgen. Men moet ophouden met
de zelfbewondering en liever eens nagaan, hoe het geschied is, dat andere volkeren
ons zooveel vooruitgekomen zijn, ons, die toch ook een Hooft, een Ten Kate, een
Huydecoper, een Wagenaar bezitten, maar die onzen hoogsten letterroem thans
vinden in schrijven zonder taalfouten en zonder bastaardwoorden. Beterschap is
alleen te verwachten van verbetering van den smaak, van vertaling van Nederlandsche
geschriften in andere talen, ten einde onze gewrochten met die van andere natiën
beter te kunnen vergelijken, van beschaving der taal, zoodat ook andere volkeren het
de moeite zouden vinden ze aan te leeren. Hij verwacht in dit opzicht veel van eene
‘Maetschappij der Vaderlandsche Letterkunde’, waarin de grondslagen der verbetering
kunnen worden gelegd, eene vergadering ‘penes quam arbitrium sit et jus et norma
loquendi’. ‘Zoo’, roept hij uit, ‘zou deze eeuw onze natie mogelyk tot het non plus
ultra van hunnen roem kunnen zien steigeren’.
Toen Van Goens dit schreef, voorjaar 17661, stond zijn wensch reeds vervuld te
worden; of liever hij wist zeer goed, dat er iets in dien geest op til was. Van Lelyveld
had te Leiden reeds de hand aan het werk geslagen, onafhankelijk van zijn
Utrechtschen vriend maar door
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Vgl. De Beaufort, l.l., blz. 155 vlg.
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denzelfden geest bezield en vol bewondering voor de schitterende talenten van den
jongen hoogleeraar, in wien hij ‘de(n) eerste(n) Reformateur der Nederlandsche
Letterkunde’1 zag, ‘de(n) hersteller, de(n) voorganger van genie en smaek’2, den man
‘van wien de Nederlandsche Letterkunde haer opgang zal rekenen’3.
Het studentengenootschap Minima Crescunt was namelijk sedert den winter van
1762 op 1763 deerlijk in verval geraakt4. Ten deele was dit toe te schrijven aan de
omstandigheid, dat de oorspronkelijke leden de Academie verlieten of als ‘honoraire’
of ‘buiten-leden’ minder aan de eigenlijke werkzaamheden deelnamen. Zoo was
Lelyveld wegens drukke beroepsbezigheden reeds in het najaar van 1761 van gewoon
lid buitenlid geworden, welk voorbeeld, ook om de eer, die in den titel lag opgesloten,
door anderen werd gevolgd, zoodat er ten slotte tegenover de eereleden geen eigenlijke
leden meer overbleven. De volkomen samensmelting van Minima met de Redactie
der Bijdragen had eenige verbetering in den toestand ten gevolge, maar deze uitgave
trok weldra de krachten van het gezelschap geheel tot zich, zoodat de vergaderingen
van Minima niet meer geregeld, weldra zelfs in het geheel niet meer plaats hadden.
Lelyveld, die penningmeester was, vond te midden zijner drukke koopmansbezigheden
nauwelijks den tijd om zich met de zaken van het genootschap te bemoeien. Kortom,
het genootschap verliep en met weemoed dachten de vroegere leden aan de gezellige,
aangename, nuttige avonden van voorheen5.
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Ibid. blz. 156.
Ibid. blz. 214.
Ibid. blz. 265.
Notulen 27 Sept. 1765 en 26 Maart 1766.
Paludanus aan Van Wijn, 24 Nov. 1765 (ms. Kon. Bibl.).
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Lelyveld zelf kwam in verdenking, dat hij zijne ledige uren meer aan het ‘vryen’ dan
aan de letteren wijdde. Die verdenking was onbillijk. Niemand minder dan hij dacht
er aan om ter wille van een paar schoone oogen de oude grootsche plannen van
hervorming en verbetering der Nederlandsche letteren op te geven. Als drukke
bezigheden hem verhinderden de letterkunde van vreemde volkeren te bestudeeren,
beklaagde hij zich over de eischen, die zijn beroep van lakenkooper hem stelde,
zoodat alleen de avonduren van 5-9 hem overbleven. Intusschen redigeerde hij nog
steeds, geheel belangeloos1, de Bijdragen en bleef met de trouwe medewerkers
voortdurend in betrekking2. Reeds kwam hij op de gedachte om hen en anderen in
eene groote algemeene Maatschappij samen te doen werken. Het eerst vinden wij
daarvan melding gemaakt in een brief van 7 Febr. 1765 aan Van Goens: ‘ik ga myn
best doen om te zien of al de liefhebbers de handen ineen willen slaen om eene
algemeene Maetschappy der Vaderlandsche Letterkunde op te richten’3. Het gansche
jaar was hij daarmede bezig en van zijn kantoor op den Nieuwen Rijn tusschen
Heerengracht en Langestraat gingen in het najaar van 1765 circulaires uit aan de
oude leden van Minima en andere goede bekenden4 om te vernemen, of hij op hunne
medewerking zou kunnen rekenen.
Zijne pogingen werden met goeden uitslag bekroond.
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‘Geld te deelen of om loon te schrijven is niet eerlijk’ (De Beaufort, l.l., blz. 152).
Lelyveld aan Van Goens, in de brieven, door den heer De Beaufort uitgegeven, passim.
Ibid. blz. 140
Ibid. blz. 147. O.a. aan Z.H. Alewijn te Utrecht, die 1 Nov. 1765 in een brief aan Tydeman
vermeldt, dat Lelyveld hem er over heeft geschreven (ms. Letterk. no. 997).
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De oude leden van Minima lieten zich vinden om mede te werken. Kreet woonde als
advocaat te Rotterdam, Paludanus als predikant te Wassenaar. Ten huize van Lelyveld
deden zij met hun drieën den 26sten Maart 1766 het oude studentengezelschap weder
opstaan en kozen een vierde lid, Boers, advocaat te Leiden, weldra ook een aantal
buitenleden, de oude kunstgenooten van Minima, Dulces en de Bijdragen, thans door
het gansche land verspreid. Het was eene herleving. Het oude notulenboek werd voor
den dag gehaald en met de 95ste zitting op 26 Maart voortgezet; Lelyveld deed
verantwoording van zijn sedert 1763 alleen gevoerd beheer.
De ‘opnieuws vergaderde kunstgenoten’ van Minima juichten in de
wederopstanding van hun gezelschap, waarvan Lelyveld voor zijn leven als
‘verstandhouder’ de leiding zou hebben1 en welks ‘herstelden luister’ hij bezong.
‘Hervorming en opkweeking van de Hollandsche smaek en letterkunde’ met steun
van ‘Maecenaten’ en ‘origineele vernuften’, was het uitgesproken doel van de
herboren vereeniging2, de ‘algemeene maetschappy’, die ‘volstrekt noodig’ geacht
werd ‘om de reformatie in ons land met succès aan te vangen’3. Liefde voor ‘de tael’,
voor de letteren, liefde tot het vaderland bezielde deze wakkere mannen. Met geestdrift
werkte Lelyveld aan de verwezenlijking van zijne denkbeelden en verkneukelde zich
in de gedachte: ‘mocht het zyn van onzen tyd, dat de Letterkunde zyn fortuin
maekte.… wat zou dat een vergenoegen wezen in den ouden dag!’4 Als Van Goens,
de onverbeterlijke, twijfel oppert en de taal der Neder-
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Notulen van 26 Maart 1766.
De Beaufort, l.l., blz. 155.
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landers ongeschikt schijnt te achten voor letterkundige geschriften van beteekenis
zooals andere volken bezitten, wijst Van Lelyveld met verontwaardiging zulk eene
grievende opmerking terug1. De Franschen - ‘liflafjes’ en ‘wissewasjes’, geen ernst;
de Duitschers ‘steelen alles van de Engelschen’; deze laatsten zijn ‘overgegeven dol
en woest van denkbeelden’. Van Goens is hem nog veel te veel eene verfranschte
natuur en te weinig ‘geverseerd’ in de Nederlandsche letteren, eene meening, waarin
het gezag van prof. Schultens den verontwaardigden vaderlander steunt. Hooft,
Vondel, Huygens, Poot worden aangehaald. Vondel en Huygens schreven volgens
Lelyveld wel ‘te veel’ maar bij den eersten is ‘in zyne beste werken al zyn tael
schilderwerk’, de laatste is een ‘esprit créateur’. De Nederlanders lezen immers niet,
zegt Van Goens. Goed, men moet ze dan tot lezen brengen. De geprojecteerde
Maatschappij moet in het volk zelf doordringen, ‘eene geaccrediteerde
volksmaetschappy’ worden2. Origineele geesten? ‘Ze zyn er, maar ze komen niet uit,
omdat ze niet beroemd genoeg gemaekt worden’. De geestdriftige Lelyveld erkent,
dat onze dichters ‘meest alle slecht’ zijn en dat men hier gauw ‘voldaen is over
zichzelf als men maer zoo goed is als zyn buerman’3, maar hij hoopt en verwacht
verbetering, mits slechts Van Goens en andere der beste geesten onder ons willen
medewerken. Er moet wrijving zijn tusschen de letterkunde van andere volkeren en
de onze; men moet onze dichters in de vreemde talen en vreemde dichters in de onze
te genieten geven om door onderlinge vergelijking te verbeteren, te hervormen.
Daartoe moet men de letterkunde
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der naburige volkeren meer leeren kennen dan thans het geval is, nu er misschien
geen drie menschen in Holland leven, die daartoe werkelijk in staat zijn1. Men moet
ook onderling scherpe kritiek oefenen. Er moet een Woordenboek komen, op
grootsche schaal ingericht, eene schatkamer onzer taal, zooals reeds hij en zijne
medestudenten van Minima hadden gewild en waren begonnen. En eene groote
Historia Litteraria om het letterminnende publiek ‘den rechten weg te wijzen’, het
goede te prijzen en het slechte te laken. En een Gradus ad Parnassum om dichters
voor te lichten. En eene algemeene spellingregeling. Dat alles moet en kan de nieuwe
Maatschappij ter hand nemen. Zij moet niet alleen in de geleerde wereld maar ook
daarbuiten haren invloed doen gelden, het verstand ontwikkelen, den smaak leiden,
ware beschaving verspreiden, het tooneel hervormen2.
Van Lelyveld liet het niet bij woorden. In de stad Leiden zelve allereerst zocht hij
naar helpers, naar ‘bekwame leden’. Maar het was niet zoo gemakkelijk ze te vinden:
‘weinige zijn er’, zucht hij, ‘die een praktikale liefhebbery hebben’3. Le Francq van
Berkhey met zijn slechten smaak4, De Kruyff, de Leidsche vertegenwoordiger van
wat hij spottend ‘datzelve fraei, dat zwierige, poëtische’ noemt5, waren niet van zijne
gading. Zoo zag de eerste algemeene vergadering der Maatschappij, 18 Juli 1766
gehouden, niet meer dan elf leden bijeen, vier nog slechts uit Leiden, zeven van
elders, om onder
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leiding van Kreet en Van Lelyveld de nieuwe vereeniging te organiseeren.
Heeft zij aanstonds aan de idealen van Lelyveld en Van Goens beantwoord? Heeft
de eerste in de bijna 20 jaren, waarin hij nog haar ziel heeft kunnen zijn, tot op het
oogenblik, waarop zijn vroegtijdig overlijden plaats had1, voldoening gesmaakt van
zijn ijverigen, belangeloozen arbeid, hij, op wien de Maatschappij als haren
‘verstandhouder’, haren leider, heeft mogen roemen?
Ziedaar een tweetal vragen, waarop het antwoord niet zoo gemakkelijk is te geven.
Het heeft heel wat moeite gekost om de zaak behoorlijk aan den gang te brengen.
Met het aantal der leden ging het wel. Slechts zeer enkelen, o.a. de bekende Joan
Derk van der Capellen, weigerden het lidmaatschap; deze, omdat hij zich ‘niet
waerdig’ achtte2. Het werd weldra eene zeer begeerde eer lid der Maatschappij te
zijn3 en een vijftigtal namen telde de ledenlijst reeds spoedig. Doch met de
werkzaamheid der leden ging het minder voordeelig. Wij hooren Lelyveld in zijne
brieven tot omstreeks 1775 voortdurend klagen over het weinige, dat er wordt
gepraesteerd. Nog in 1770 schrijft Macquet aan den bekenden Te Water: ‘met de
Leidsche Maetschappy gaet het maer traeg’; in een geheel jaar hadden de leden geen
enkel stuk bij het Bestuur ingeleverd, wat toen toch hun plicht was4; ‘de professoren
en anderen, die veel naem hebben’ zijn ‘juist de werkzaemste niet’5, een verwijt, dat
Tydeman en Van Goens zich konden aantrekken. Een jaar later schrijft
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Hij is in Maart 1785 bijna 45 jaren oud gestorven.
Capellen aan Lelyveld, 14 Sept. 1766 (ms. Letterk. no. 1004).
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Lelyveld aan Van Wijn, ietwat boosaardig: ‘Willem te Water is dat zoo een baes?
Bazen hebben wy te weinig, middelmatige en ondermiddelmatige leden hebben wy
te veel - maer dat is niet anders - de eenige troost is de broosheid en vergankelykheid
van dit leven’1. Hij klaagt bij Van Wijn over den weinigen ijver der Haagsche leden:
‘de Maetschappy is dood voor U en voor de Haegsche Leden’2. En al groeide te
Leiden ‘het getal der poëten met den dag’, pronkstukken van poëzie kwamen er niet
uit, tenzij het prachtige vers ‘uit de burgermeesterskamer’, dat nog boven aan de
herstelde huizen van de Hoogstraat prijkt, dien naam verdiene. Maar Van Lelyveld
geeft den moed niet op, al spot de kwelduivel Van Goens met de voorloopige
resultaten van zijn streven. Vooral op de oude leden van Minima heeft hij zijne hoop
gevestigd en zijne verwachting wordt niet beschaamd. Van Wijn, Kluit, Tydeman,
Te Water werden weldra, dank zij zijn onvermoeid aansporen, de steunpilaren der
Maatschappij, die in 1772 het eerste deel harer ‘Werken’ kon doen verschijnen.
Die Werken toonen aan, in welke richting vooral de denkbeelden van Van Lelyveld
en Van Goens zich aanvankelijk reeds hebben ontwikkeld, de richting der
wetenschappelijke studie van taal- en oudheidkunde, der geleerde verhandelingen.
En dat is tot op den huidigen dag de richting gebleven, waarin de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde voornamelijk heeft gewerkt, nu eens met kracht en goeden
uitslag, dan weder met minder enthousiasme, met minder gevolg. M. Tydeman, M.
Siegenbeek, A. Kluit, H. van Wijn, J.W. te Water,
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H.W. Tydeman, M. de Vries hebben hunnen machtigen invloed vooral in deze richting
doen gelden en in dien zin veel helpen verwezenlijken van wat Van Lelyveld zich
van zijne Maatschappij voorstelde. Ik noem de beide bekende spellingregelingen,
het Woordenboek; ik herinner aan zoo menig werk van wetenschappelijken aard op
het gebied van taal, letteren en historie, dat ‘door’ of ‘vanwege’ of ‘met ondersteuning
van’ of alleen onder invloed van onze Maatschappij is uitgegeven.
Langs dezen weg heeft onze Maatschappij veel kunnen verrichten, veel, wat onzer
taal, onzen letteren, onzer geschiedenis ten goede is gekomen. Op hare maandelijksche
vergaderingen en die der beide wetenschappelijke commissiën is in kleinen kring
menig wetenschappelijk onderwerp besproken en beoordeeld, menig denkbeeld,
menige onderneming van wetenschappelijken aard gerezen of toegelicht; vele
wetenschappelijke artikelen in onze taalkundige, letterkundige, geschiedkundige
tijdschriften zijn oorspronkelijk in de maandvergaderingen onzer Maatschappij,
voornamelijk door de Leidsche, een enkele maal ook door andere leden ten gehoore
gebracht en hebben aan de hier gevoerde discussie iets te danken.
En op dien weg wenscht, als ik goed zie, onze Maatschappij ook voort te gaan. Al
moge het soms schijnen, dat zij deze taak in sommige perioden van haar langdurig
bestaan niet met al te grooten ijver heeft behartigd, al geven wij ongaarne maar naar
recht en billijkheid toe, dat zelfs in eene academiestad een enkele tak der wetenschap
wel eens kwijnt - men vergete bij de beoordeeling van dit deel der werkzaamheid
onzer Maatschappij niet, dat dikwijls juist de aard der wetenschappelijke studiën een
luidruchtig optreden op de markt des levens niet noodig, niet wenschelijk maakt.
Deze verzekering mag ik geven, dat zoowel het tegen-
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woordige Bestuur als de wetenschappelijke commissiën, dat de Leidsche leden,
gesteund door vele anderen buiten Leiden, vast besloten zijn om in onze Maatschappij
den wetenschappelijken zin, waardoor zij van den beginne af heeft uitgeblonken,
hoog te houden en door nieuwe uitgaven van wetenschappelijken aard, door
voordrachten op wetenschappelijk gebied, door het nog meer verrijken harer reeds
rijke Bibliotheek, door het steunen van wetenschappelijke ondernemingen den goeden
naam onzer Maatschappij te handhaven.
Maar Van Lelyveld en de zijnen wilden bij de oprichting onzer Maatschappij tevens
nog een ander doel bereiken, zooals wij straks hoorden uit de woorden zelve hunner
briefwisseling. Zij wilden niet alleen, om de geijkte termen te gebruiken, de
‘wetenschap van taal, letteren en oudheidkunde’ zooveel mogelijk ‘bevorderen’; zij
wilden niet alleen de geleerde studiën doen bloeien. Zij wilden meer van de
vereeniging, die zij oprichtten. Zij wilden er eene ‘volksmaatschappij’ van maken,
die den letterkundigen smaak zou veredelen, de letterkundige beschaving doen
toenemen, den geest des volks zou verfijnen, de vooroordeelen wegnemen, de
zelfbewondering doen ophouden. Zij wilden onze Maatschappij doen strekken tot
een middel niet slechts om de Nederlandsche wetenschap maar ook om den
Nederlandschen volksgeest door de letteren te verheffen.
En heeft in dit opzicht de Maatschappij aan de verwachting beantwoord? Heeft
zij niet alleen gewerkt in de studeerkamer, binnen de wanden der gehoorzaal en der
bibliotheek, maar is zij ook uitgegaan in de groote maatschappij? Heeft zij werkelijk
het oor te luisteren gelegd naar wat daar omging buiten de kringen, waarin
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hare toongevende leden zich bewogen? Heeft zij werkelijk gelet op de stroomingen
op letterkundig gebied, die zich sedert het einde der vorige eeuw in ons volk hebben
voorgedaan? Heeft zij getracht ze te leiden in de goede richting, ze te behoeden voor
verloopen in het zand of voor verwildering? Heeft onze Maatschappij in dit opzicht
gedaan wat zij had moeten doen?
Op die vragen, Geachte Toehoorders, zou ik zoo gaarne met een volmondig ja
willen antwoorden, maar de feiten geven mij daartoe het recht niet. De
wetenschappelijke, de geleerde elementen hebben in onze Maatschappij al spoedig
de overhand gekregen, de zuiver letterkundige - laat ons zeggen de ‘originele
vernuften’ - zijn wel van het begin af in haar opgenomen maar hebben nooit zooveel
invloed in haar midden geoefend, dat zij tegen het geleerde element eenigszins hebben
kunnen opwegen.
Letten wij op de Werken onzer Maatschappij1, dan zien wij in de eerste deelen nog
menig onderwerp behandeld, dat in deze richting valt. Alewijn, Macquet, W. van
der Pot, P. van den Bosch schreven er in over de Dichterlyke Vryheden, over Het
Schoon in de Poezye of lieten gedichten in de bundels opnemen. Er werden prijsvragen
uitgeschreven over ‘de algemeene oogmerken, die een Dichter moet bedoelen’ en
‘de eigenaartige onderwerpen voor de dichtkonst en derzelver algemeene regelen’2,
over ‘de vereischten van een lofreden’3. Bilderdijk en Van Alphen beantwoordden
er eene over de vraag: ‘hebben de Dichtkonst en Welsprekendheid verband met de
Wijsbegeerte? en welk nut brengt dezelve aan de eene

1
2
3

Vgl. de nuttige lijst daarvan op blz. 104 van het Gedenkschrift.
Werken IV (1779).
Werken V (1781).
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en andere toe?’1; de laatste nog eene andere over ‘de kenmerken van waar en valsch
vernuft’2. In de drie deelen ‘Verhandelingen’ der Maatschappij, na hare
wederopstanding in 1805 uitgegeven, vinden wij naast een stuk van Hinlopen over
‘het duistere in de werken van C. Huygens’ een enkel gedicht van Bilderdijk3. Ook
in de zes deelen ‘Nieuwe Werken’ (1824-44) ontmoeten wij eene dergelijke studie
van De Wind over ‘dienst en ondienst’, die ‘de Dichtkunde van de oudste tijden af
tot op onzen tijd aan de Geschiedkunde (heeft) gedaan’4; eene van Westendorp over
de beteekenis der Noordsche Mythologie en ‘het gebruik dat hiervan in de
Nederlandsche Dichtkunde zou kunnen gemaakt worden’5, van Van Kampen over
het ‘onderscheid der Welsprekendheid van den Kansel, van de Pleitzaal, van de
Raadsvergadering, van de Gehoorzaal’6. Ook in de 10 deelen der ‘Nieuwe Reeks van
Werken’ staat nog een enkel stuk van De Jager ‘over den invloed van Bilderdijk's
Dichtwerken op onze taal’7, van G. Mees over ‘Bilderdijk's denk- en handelwijze’
betreffende de politiek8.
Hoe weinig evenwel is dit in vergelijking met de talrijke zuiver wetenschappelijke
stukken, die in de 26 deelen voorkomen. Men zal wijzen op het Woordenboek, welks
grondslagen door Minima Crescunt en in de eerste jaren onzer Maatschappij gelegd
zijn9 en dat later door

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Werken VI (1783).
Werken VII (1788).
Verhandelingen II (1814).
Nieuwe Werken I (1825).
Nieuwe Werken II (1829).
Nieuwe Werken III (1831).
Werken, Nieuwe Reeks V (1847).
Werken, Nieuwe Reeks VI (1850).
Nog thans worden de gegevens, toen verzameld, dagelijks met vrucht gebruikt door de
bewerkers van het Woordenboek.
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De Vries en de zijnen met kracht weder is opgevat; op de spellingregeling van
Siegenbeek, later van De Vries en Te Winkel, wederom zoo niet ‘door’ of ‘vanwege’
de Maatschappij ingevoerd dan toch in haren schoot ontstaan. En terecht kan worden
beweerd, dat deze groote en belangrijke ondernemingen, hier te Leiden door leden
der Maatschappij aangevat en vol ijver voortgezet, als teekenen van hare
werkzaamheid onder het volk zelf mogen worden beschouwd. De belangstelling der
Maatschappij in de gebeurtenissen op taal- en letterkundig gebied hier te lande en
elders, tot in Amerika en Zuid-Afrika toe, is ook uit hare Handelingen duidelijk: bij
de Taalcongressen, bij de herdenking van de jaargetijden onzer eerste dichters en
prozaschrijvers en van die in andere landen heeft zij zich laten vertegenwoordigen
en meer dan dit. Onze taal in Zuid-Afrika heeft zij niet uit het oog verloren. Nog in
ditzelfde jaar heeft zij getoond, hoezeer haar dit alles ter harte gaat.
Maar toch kan men niet zeggen, dat de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde midden in het werkelijke leven der letteren, der volkstaal staat of heeft
gestaan. Veel is in dit opzicht buiten haar omgegaan, veel is verrezen en ondergegaan,
zonder dat zij er zich aan gelegen heeft laten zijn. Heeft zij na 1815 krachtig de hand
aan den ploeg geslagen om te herstellen wat te herstellen viel voor ons volk en zijne
taal? Heeft zij de herleving van onze letteren omstreeks 1840 naar vermogen gesteund?
Heeft zij anders dan met een medelijdend schouderophalen de in ieder geval
merkwaardige beweging van omstreeks 1880 bejegend? Heeft zij ook op dit oogenblik
hare aandacht gewijd aan het in sommige kringen grooten bijval vindende streven
tot hervorming der spelling? Ik zou het niet durven beweren, al is er een en ander,
waarop
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men zou kunnen wijzen ten betooge, dat het toch zoo erg niet geweest is.
Hoe men over dergelijke bewegingen denken moge, het gaat niet aan voor eene
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde om ze links te laten liggen. En ik vrees,
dat zij zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Blijft zij dit doen, dan loopt zij gevaar
te worden, wat zij, naar sommigen beweren, inderdaad reeds geworden is: eene
vereeniging, die alleen leeft in het verledene en het tegenwoordige schuwt op te
nemen in haren gezichtskring. Dat laatste nu hebben Van Lelyveld en de zijnen niet
van haar willen maken. Dat willen, als ik mij niet bedrieg, ook wij niet van haar
maken, wij, tegenwoordige Leden. De samenstelling onzer Maatschappij, niet alleen
uit geleerden, maar ook uit mannen, die in het praktische leven werkzaam zijn letterkundigen, predikanten, juristen, onderwijzers, belangstellenden in het
letterkundig leven van ons volk - wijst er op, dat zij ook thans nog zich wil en moet
inlaten met het werkelijke leven onzer taal, met de letterkundige stroomingen van
het oogenblik.
Het scheen mij nuttig en noodig toe op deze richtingen in de werkzaamheid der
Maatschappij, waarvan ik de eer heb Voorzitter te zijn, op dit haar werkelijk ‘dubbel
aangezicht’ te wijzen, nu wij op het punt staan om de Wet onzer Maatschappij te
herzien. Niet, omdat ik meen, dat eene ingrijpende wetswijziging noodig zou zijn
om de Maatschappij in beide richtingen krachtig te doen werken. Hoe zou dit ook?
Onze Maatschappij leeft in hoofdzaak nog onder dezelfde wetten, waaronder zij nu
reeds 130 jaren lang heeft gewerkt. Hare inrichting is weinig veranderd, haar streven
heeft, in theorie ten minste, geene wijziging ondergaan. De nu voorgenomen
wetsherziening heeft dan ook niet ten doel om onze Maatschappij te ‘hervormen in
hoofd
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en leden’. De voorgestelde wetsherziening heeft ten doel om de bepalingen onzer
Wet te verruimen, om meerdere vrijheid van handelen aan leden en Bestuur te geven,
om noodzakelijke veranderingen aan te brengen, die door den tijd worden geëischt.
Wat de vorige Commissie tot wetsherziening, wat die van dit jaar, wat de leden
van uw Bestuur willen, is geene omverwerping van het oude, maar het scheppen van
voorwaarden, waaronder onze Maatschappij in de tegenwoordige omstandigheden
krachtiger zou kunnen arbeiden aan de verwezenlijking van de denkbeelden, die hare
stichters bezielden en die ongetwijfeld ook nog van onzen tijd zijn. Daartoe is vooral
noodig, dat alle leden der Maatschappij, krachtiger dan tot nog toe het geval was,
medewerken om het beoogde doel te bereiken. Maar dit laatste wordt niet verkregen
door eene wetswijziging, hoe uitgebreid, hoe radicaal ook; alleen door de
werkzaamheid der leden zelve. De ingediende wetsherziening is in dezen geest
voorgesteld; zij heeft ten doel om aan de leden der Maatschappij grooteren invloed
op hare werkzaamheid te geven. Op die wijze - dat hoopt de Commissie van
Wetsherziening, dat hoopt uw Bestuur - zal onze Maatschappij in de beide richtingen,
wier strekking boven werd geschetst, nog lange jaren werkzaam kunnen zijn; aan de
eene zijde - ik zeg het nog eens - lettende op het verleden onzer taal, onzer letteren,
onzer volkshistorie, aan de andere zijde en in verband daarmede op de bestaande
taal- en letterkundige richtingen.
Moge de taak, die ons heden middag wacht, zoo worden opgevat en onze
Maatschappij haren naam onder de letterkundige instellingen hier te lande met roem
handhaven, ook onder de nieuwe Wet, waaronder wij straks zullen leven.
IK HEB GEZEGD.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

85

Bijlage II. Verslag van den Secretaris.
DAMES EN HEEREN!
Het zij mij vergund eenige oogenblikken uwe aandacht te vragen voor een kort
overzicht der lotgevallen onzer Maatschappij in het afgeloopen jaar, dat wegens de
werkzaamheden met de wetsherziening samenhangende, zeker een belangrijk jaar
in de geschiedenis onzer Maatschappij zal kunnen worden.
Door het bedanken van Dr. W.C. van Manen voor het lidmaatschap der
Maatschappij was eene vacature ontstaan in het Bestuur, die onze eerste
Maandvergadering op 4 Oct. 1895 aanvulde door de benoeming van Dr. S.G. de
Vries tot diens plaatsvervanger. Onmiddellijk daarna werd overgegaan tot de keuze
van een Voorzitter en werd met overgroote meerderheid van stemmen Dr. P.J. Blok
als zoodanig aangewezen. Hij verklaarde zich bereid deze waardigheid te aanvaarden
en Dr. J. ten Brink overhandigde hem met eenige toepasselijke woorden den
voorzittershamer.
In dezelfde vergadering werden ook de Heeren Mr. Ch. M. Dozy tot lid der
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde in de plaats van het aftredend lid Dr.
Fruin,
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en Dr. W.L. de Vreese tot lid der Commissie voor Taal- en Letterkunde in de plaats
van het aftredend lid Dr. Kluyver gekozen.
Het merkwaardigste feit, dat onder dit Bestuur plaats greep, is zeker wel de
voltooiing der bewerking van G. van der Schueren's Teuthonista of Duytschlender
door Prof. J. Verdam. Terwijl wij den Heer Verdam met de voleinding van zijn arbeid
gelukwenschen, verheugen wij er ons over, dat onze Maatschappij deze uitgave heeft
mogelijk gemaakt. Was tot dusverre alleen het Nederrijnsch-Latijnsche gedeelte van
Van der Schueren's boek in een beperkt getal exemplaren verspreid, thans is de
inhoud van dit deel, met dien van het Latijnsch-Nederrijnsch gedeelte tot één geheel
verwerkt, in behoorlijke alphabetische volgorde voor het gebruik geschikt gemaakt:
eene belangrijke bijdrage tot de kennis der taal van de zuidoostelijke Nederlandsche
gewesten in de 15e eeuw. Wij hopen en vertrouwen, dat dit werk het eerste zal zijn
eener nieuwe reeks van uitgaven door onze Maatschappij, die - het dient erkend - te
dezen opzichte al te lang op hare lauweren heeft gerust: immers er zijn, afgezien van
anderen arbeid, nog tal van gedenkstukken onzer literatuur en onzer taal, die op eene
eerste of op eene nieuwe betere uitgave wachten.
In de Maandvergadering van den 4den October 1895 deelde de Voorzitter mede
dat de volgende Heeren zich bereid hadden verklaard om zitting te nemen in de
Commissie tot stichting van een gedenkteeken voor Constantijn Huygens: Mr. C.
Bake, Mr. W.H. de Beaufort, Dr. N. Beets, Dr. P.J. Blok, P.A.M. Boele van
Hensbroek, Dr. J.C.G. Boot, Dr. J. ten Brink, Dr. H.J. Eymael, Dr. Paul Fredericq,
Mr. J.N. van Hall, C.H. den Hertog, A.L.H. Ising, Dr. G. Kalff, Dr. W.P.C. Knuttel,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

87
Dr. J.P.N. Land, Dr. H.E. Moltzer (sedert overleden), Dr. H.J. Polak, Mr. H.P.G.
Quack, Dr. H.J.A.M. Schaepman, D.F. Scheurleer, Dr. J. Verdam, Dr. J. van der
Vliet en Dr. J.A. Worp. Deze Commissie werd door den Voorzitter geïnstalleerd op
den 26sten October; zij benoemde Mr. W.H. de Beaufort tot haren Voorzitter en Mr.
C. Bake tot Secretaris. Hare werkzaamheden hebben sedert, naar ons ter oore kwam,
een geregeld verloop gehad, zoodat het tot stand komen van het gedenkteeken
verzekerd is.
De Commissie van praeadvies voor de Wetsherziening volgens besluit der vorige
Jaarvergadering ingesteld en bestaande uit de Heeren Mr. C. Asser, Dr. W.G.C.
Bijvanck, Mr. J.A. Levy, Dr. J.W. Muller en Dr. H.C. Rogge, werd geïnstalleerd op
den 28sten December en koos Mr. J.A. Levy tot haren Voorzitter en Dr. J.W. Muller
tot Verslaggever. Zij hield eenige vergaderingen en stelde ten slotte een ontwerp van
wetsherziening samen, dat als Bijlage bij den Beschrijvingsbrief werd gevoegd.
Voorloopig acht het Bestuur het zijn plicht aan de Commissie, die hare moeielijke
taak in korten tijd heeft moeten volbrengen, dank te betuigen voor den zoo
belangrijken arbeid, door haar verricht, welks resultaten straks het onderwerp zullen
vormen van onze beraadslagingen.
In de Bestuursvergadering van den 30sten Dec. berichtte de Heer Mr. H. van der
Hoeven dat de Commissie tot wering van vreemde en bastaardwoorden uit de taal
van het leger, bestaande uit de Heeren A.N.J. Fabius, Mr. H. van der Hoeven en Dr.
A. Beets, zich had geconstituëerd. Deze Commissie houdt zich nog bezig met de
haar opgedragen taak.
Bij de onthulling van een gedenkteeken aan de Dames Wolff en Deken te
Scheveningen in de maand October
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1895, werd de Maatschappij vertegenwoordigd door Dr. J. Verdam, wien daarvoor
in de Maandvergadering van 1 November openlijk dank werd betuigd.
Van den Secretaris der Commissie uit het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap
voor het samenstellen der Taalkaart gewerd ons het bericht, dat wellicht reeds in den
loop van dit jaar een begin kan worden gemaakt met het uitgeven der verschillende
kaarten, die ten deele reeds bijna geheel zijn afgewerkt. Op het oogenblik is een
nieuw subsidie niet vereischt. Wij verheugen ons in den goeden voortgang der zaak
en zien met belangstelling de verschijning der eerste kaarten te gemoet.
Minder gunstig moet het bericht luiden omtrent de verdere uitgave van het
Glossarium van Stallaert. Bij den dood van dezen geleerde nam het Bestuur, zooals
u uit de vroegere Handelingen kan blijken, aanstonds maatregelen om zoo noodig
de ongestoorde afwerking van het door hem begonnen boek te verzekeren. Het mocht
zich daarbij verheugen in de medewerking van de Vlaamsche Academie, die de zorg
voor de voortzetting van den door Stallaert begonnen arbeid zeer ter harte nam. Het
bleek intusschen weldra uit eene over dit onderwerp gevoerde correspondentie met
verschillende heeren uit Zuid-Nederland, dat de schriftelijke nalatenschap van den
Heer Stallaert, tot dusverre nog onder berusting van den Heer J.A. van Droogenbroeck
te Brussel gebleven, voor zoover het Glossarium betreft, verre van voldoende was
om zonder ernstige bezwaren de verdere uitgave te doen plaats hebben. Aangezien
de besprekingen omtrent dit punt met den Heer Van Droogenbroeck en andere in de
zaak betrokken heeren, nog niet tot een bevredigend einde hebben geleid, ziet het
Bestuur zich genoodzaakt verdere mededeelingen omtrent dit punt tot de volgende
Jaarver-
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gadering uit te stellen. De eer onzer Maatschappij zoowel als de beteekenis van het
boek zelf, dat een hoogst belangrijk hulpmiddel voor de kennis onzer Middeleeuwsche
taal is en naast het Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam eene zelfstandige
plaats inneemt, gedoogen niet dat het werk onvoltooid blijve. Het Bestuur neemt de
gelegenheid te baat om voorloopig zijn dank te betuigen aan de Commissie voor
taal- en letterkunde, aan de Heeren De Flou en Gaillard te Brugge en aan de firma
Brill voor de hulp, in deze zoo netelige zaak reeds verleend.
Op voorstel van het Bestuur nam de Maandvergadering van 7 Febr. het besluit u
te verzoeken ƒ 100 uit het Fonds der Maatschappij beschikbaar te stellen ten behoeve
van het Taalfonds, tot behoud en bevordering van het Hollandsch als Volkstaal in
de Boeren-Republieken van Zuid-Afrika. De groote sympathie, door de jongste
gebeurtenissen in Zuid-Afrika, ook hier te lande opgewekt voor het dappere
stamverwante volk, dat tegenover het brutale geweld eener rooverbende zijne
onafhankelijkheid met zulk een goeden uitslag heeft verdedigd, gaf het Bestuur
aanleiding het voorstel te doen, dat straks onder punt VIII van den Beschrijvingsbrief
nader ter sprake zal komen.
Het tweede voorstel, daar genoemd, betreffende de uitgave der Spelen van Corn.
Everaert, werd in de Maandvergadering van 15 Mei door de aanwezige leden met
ingenomenheid begroet. Het Bestuur meende door deze uitgave een belangrijken
dienst te zullen bewijzen aan hen, die zich bezighouden met de taal, de letteren en
de geschiedenis der 16e eeuw. Ook dit voorstel zal straks nader aan uw oordeel
worden onderworpen.
De maandelijksche Vergaderingen werden geregeld gehouden. Doch eer ik u de
namen der sprekers noem en
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een overzicht geef van hunne voordrachten, moet ik vermelden, dat het Bestuur door
plaatsing van kennisgevingen in verschillende couranten en van overzichten in het
‘Museum’, - welke bladen daartoe welwillend de gelegenheid openden - geene moeite
ontzag om de leden in nabijgelegen steden woonachtig, tot bijwoning dier
vergaderingen aan te sporen, en dat die moeite herhaaldelijk mocht worden beloond
door het bezoek van enkele niet-Leidsche leden.
In de vergadering van October sprak de Heer Dr. D.C. Hesseling over ‘Reinaert
de Vos in Griekenland’. Hij herinnerde er aan dat uit de Oudheid geen eigenlijk
dierenepos over is; eerst in de Grieksche literatuur der middeleeuwen vindt men
gedichten die, gelijk onze Reinaert, de dieren doorloopend typeeren. Een dezer
gedichten vertoont zooveel trekken van gelijkenis met ons Westersch dierenepos,
dat men het voor eene bewerking van eene voor ons verloren ‘branche’ van den
Roman de Renart heeft gehouden. Na een overzicht van den inhoud der bedoelde
gedichten te hebben gegeven, besprak de Heer Hesseling de argumenten, die Jacob
Grimm en Gidel voor de herkomst uit het Westen hebben aangevoerd. Z.i. zijn die
argumenten niet afdoende; daarentegen ziet hij in verschillende bijzonderheden van
redactie en inhoud bewijzen van primitiever opvatting dan die der Fransche trouveurs.
Zijne conclusie was, dat de theorie die Sudre ontwikkeld heeft om den oorsprong
van den Roman de Renart te verklaren, ook hier dient te worden toegepast. Ons
onbekende schrijvers hebben uit zeer verschillende bouwstoffen - folklore,
halfgeleerde bespiegelingen en Westersche verhalen - een geheel samengesteld, dat
echt-Grieksch mag heeten, al is het, vooral wat den vorm betreft, veel verschuldigd
aan de modellen uit Frankrijk,
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die na den Latijnschen kruistocht door mondelinge overlevering in Griekenland
bekend werden.
In dezelfde vergadering bracht de Heer Dr. H. Kern een handschrift op lontarblad
ter tafel, dat in de Hollandsche taal geschreven is, een theologischen tekst bevat
handelende over de twee staten van Christus, dien van vernedering en dien van
verhooging, doch zeer onvolledig is, daar het eerst begint met blad 93. Uit latere
besprekingen bleek nog dat het een uittreksel bevat uit een nog niet nader bekend
geworden theologisch geschrift en dat het waarschijnlijk in Zuid-Indië of op Ceylon
is geschreven, niet later dan 't jaar 1650, misschien iets vroeger. Mededeeling is
hiervan gedaan aan het Koninklijk Instituut, ten einde het in ruimer kring bekend te
maken.
In November besprak de Heer Dr. J. van der Vliet uit Utrecht den inhoud van een
handschrift van Montecassino, door Gamurrini in 1885 te Arezzo gevonden en
uitgegeven in de Biblioteca dell' Accademia Storico-Giuridica. Door den uitgever is
het betiteld: ‘S. Siluiae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta’, ofschoon met het
begin en het einde van het hs., titel en naam des schrijvers zijn verloren gegaan. Het
geschrift bevat het journaal van reizen, gedurende een driejarig verblijf in Palaestina
ondernomen naar de Thebaïs, Sinaï, het land Gozen, den berg Nebo, het graf van
Job enz., alles ‘orationis causa’, om te bidden op de graven van de helden van het
Oude en Nieuwe Verbond. Op de terugreis door Syrië worden o.a. Edessa en het graf
van den H. Thomas bezocht en ten slotte wordt over Seleucia in Cilicië de terugreis
naar Constantinopel aangenomen. De reizigster is blijkbaar de abdis van een
nonnenklooster in zuidelijk Gallië, die - wellicht ten onrechte - met Silvia of Silvania,
de zuster van Rufinus, den rijksminister van Theodosius en Arca-
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dius, vereenzelvigd wordt. Het geschrift is merkwaardig om verschillende
mededeelingen betreffende de aardrijkskunde van Aegypte, Palaestina, Arabia Petraea,
het verkeer met Indië en den algemeenen toestand des lands; het geeft verder in een
tweede gedeelte allerlei ophelderingen over de plechtigheden op verschillende
hoogtijden te Jeruzalem gevierd, en eene geheel nieuwe voorstelling omtrent de
gebouwen door Constantijn en zijne moeder te Jeruzalem, bepaaldelijk op Golgotha,
opgericht. Belangrijk is ook de taal van het geschrift, een voorbeeld waarschijnlijk
van den sermo familiaris van Zuid-Gallië in het laatste deel der 4e eeuw na Chr.
Hierna vestigde de Heer Dr. S.G. de Vries de aandacht op een weinig bekend
geworden bundel brieven van Salmasius, meerendeels geschreven gedurende zijn
verblijf te Leiden. O.a. wordt daarin eene, voor zoover hem bekend, elders niet
overgeleverde bijzonderheid medegedeeld omtrent het uiteinde van een der zonen
van den Amsterdamschen boekdrukker en uitgever Janssonius, in 1637 op reis naar
de mis te Frankfort door boeren uit den omtrek, waar hongersnood heerschte, gedood
en opgegeten. Waarschijnlijk was dit Johannes Janssonius junior, bekend vooral als
drukker van vele Nederlandsche volksboekjes1.

1

Cl. Salmasius aan Jacq. du Puy, Leiden, 3 Mei 1637: ‘Le filz de Janssonius d'Amsterdam,
fameux libraire, qui estoit allé à Francfort à la foire, a esté tué et mangé par les païsans non
loing de la dicte ville qui n'ont poinct d'autre chasse à present que se tenir derriere les buissons
et espier les passants pour les tuer et assouvir leur faim, principalement ceux qu'ilz voyent
un peu grassetz, comme estoit ce pauvre Jansson, qui avoit levé depuis peu huict nouvelles
presses à Amsterdam. Ilz sont en peine de trois ou quatre autres de ceste ville qui sont d'aussy
bonne mangeaille. C'est une chose horrible de la famine qui est en ce païs là’. (Les
Correspondants de Peiresc. - V. Claude de Saumaise. Lettres inédites.… publ..... par Ph.
Tamizey de Larroque. Dijon, 1882, pag. 174. [Extrait des Mémoires de l'Académie de Dijon]).
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In de vergadering van December bracht de Heer Dr. J.J. Salverda de Grave uit
's-Gravenhage eene kwestie ter sprake, welke de uit het Fransch overgenomen
woorden betrof, en wel in het bijzonder die, waarin de Fransche è-klank voorkomt.
Na geconstateerd te hebben, dat de lange Fransche è in open en gesloten syllabe bij
ons ee wordt (b.v. in phenomeen), terwijl de korte Fransche è den open klank behoudt
(voorbeeld: prinses), stelde hij zich de vraag: hoe komt het dan, dat Fr. beste, castel,
die korte è hebben gehad, bij ons beest, kasteel zijn geworden? Hij meende dit
verschijnsel in verband te mogen brengen met de diphthongeering, die na de 11e
eeuw de Latijnsche ĕ in het Waalsch-Picardisch vertoont en welke
hoogstwaarschijnlijk het gevolg is eener voorafgaande verlenging. Als oorspronkelijk
Waalsch-Picardische vorm mag bēste, castēl aangenomen worden, met lange open
e, die bij ons overeenkomstig den boven vastgestelden regel ee moest worden. Om
het verband tusschen de Noordfransche diphthongeering en de Middelnederlandsche
timbreverandering aan te toonen, ging Spreker, met hulp van de hedendaagsche patois
en van andere grensdialecten, na in welke gevallen de diphthongeering, en dus die
verlenging, voorkomt. Zijne conclusie was dat, al vindt men in de oorkonden na 1250
van Noord-Frankrijk de diphthongeering van alle korte Lat. e's (terwijl het Mnl. de
ee slechts vóór st, ll en misschien vóór r + cons. vertoont), men mag aannemen dat
de Nederlandsche woorden teruggaan op een dialect, waarin tijdens de overneming
de verlenging alleen vóór die bepaalde groepen plaats had gegrepen.
In de vergadering van Januari behandelde de Heer Dr. A. Beets ‘Een vraagstuk
uit de Noordsche Mythologie’. Na, volgens den tekst der jongere Edda (Gylfa-
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ginning) den ‘Wereldesch’ der heidensche Skandinaviërs te hebben geschetst,
vermeldde hij de verschillende namen waaronder deze boom bekend is (Yggdrasill,
Yggdrasils esch, de esch Yggdrasill, Hd. die Yggdrasils-esche) en behandelde de
vraag naar den waren naam van den wereldboom, en wel meer bepaald deze vraag:
mag Yggdrasill geacht worden de naam (of een naam) te zijn voor den wereldesch?
Vervolgens ging hij na op welke wijze prof. Bugge in zijne ‘Studien über die
Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen’ getracht heeft Yggdrasill, (d.i.
Odins ros; Yggr = een der namen van Odin; drasill = paard), als naam voor den
wereldboom te rechtvaardigen, namelijk door dien boom in verband te brengen met
de galg (de galg wordt in de Noordsche dichtertaal vaak een ‘paard’ genoemd),
waaraan Odin (in Hávamál 138) verklaart eens gehangen te hebben, en zulks naar
analogie van de vereenzelviging van Christus' Kruis met den Boom des Levens,
waaromtrent den Skandinaviërs door bemiddeling van Iersche en Engelsche
geestelijken de begrippen der middeleeuwsche Christenheid zullen zijn bekend
geworden. Na een kort overzicht van de bestrijding, die Bugge's hypothesen hebben
gevonden, vermeldde Spreker, dat in Januari 1895 door Eiríkr Magnússon te
Cambridge, zooal niet volstrekt voor 't eerst, dan toch volmaakt van anderen
onafhankelijk, gansch verschillende denkbeelden omtrent den wereldboom en het
woord Yggdrasill zijn geopperd en met scherpzinnigheid uiteengezet en verdedigd
in eene (sedert gedrukte) verhandeling: ‘Odin's Horse Yggdrasill’ (London, Soc. for
prom. Christ. Knowl. 1895). Magnússon verwerpt daarin elk verband tusschen ‘Odins
galg’ en den wereldboom (Strophe 138 van Hávamál is volgens hem eene interpolatie
van christenhand), en voorts beredeneert hij de onmogelijkheid, dat ‘Ygg-
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drasill’ de naam van den wereldesch zou kunnen wezen, maar tracht integendeel te
bewijzen, dat ‘Yggdrasils askr’ (d.i. de esch van Odins paard) de ware en alleen
bestaanbare naam van dien boom kan zijn. Yggdrasill is dan, volgens M., niet anders
dan eene benaming van Sleipnir, Odins achtvoetig ros, dat niet eene verbeelding van
de wolken, maar eene voorstelling zal zijn van den wind, wiens gebied is het
hemelruim, boven de kruin van den esch. Met aanhalingen uit Magnússons geschrift
lichtte Spreker diens gevoelens toe en besloot met den wensch, dat zijne
mededeelingen de belangstelling voor en het oordeel over deze nieuwe gezichtspunten
met de daaruit voortvloeiende aanwinst voor de Noordsche mythologie, mochten
hebben gewekt of uitgelokt.
Daarop besprak de Heer Dr. S.G. de Vries eene ontdekking in oude Latijnsche
handschriften gemaakt door den Heer L. Havet te Parijs, en medegedeeld in diens
onlangs verschenen uitgaven van Phaedrus en van den Amphitruo van Plautus. Hij
vond nl. in den bekenden cod. Pithoeanus van Phaedrus (9de eeuw) en in een hs. van
Plautus (11de eeuw) geteekende initialen op plaatsen waar die in geen opzicht
behooren, midden op eene bladzijde. Volgens hem zou dit alleen te verklaren zijn
door aan te nemen dat de aldus versierde versregels in het oudere voorbeeld telkens
de eerste waren van een blad of eene bladzijde en dat die voorletters dus, onafhankelijk
van den zin en samenhang, eertijds alleen waren aangebracht tot versiering van de
bladzijde, gelijk dit bekend was in de oudste en beroemde bladen van Vergilius te
Berlijn en in het Vaticaan, waarschijnlijk uit de 4e eeuw. Zoo dit juist is opgemerkt,
zou men hierdoor in vele gevallen een belangrijk hulpmiddel verkrijgen tot
reconstruëering van een voor ons verloren ouder hs.,
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voorbeeld van de thans bekende, en allicht in staat zijn vragen omtrent uitgevallen
gedeelten en onderling verwisselde bladen met zekerheid op te lossen. Het leek den
Heer D.V. van belang hierop de aandacht te vestigen, daar ditzelfde gebruik van
initialen ter versiering van den eersten regel eener blz., onafhankelijk van den zin,
ook in Mnl. hss. door hem is waargenomen, o.a. in hss. 191 en 195 onzer
Maatschappij, en dus de ontdekking van den Heer Havet wellicht ook voor de kritiek
der Mnl. dichters eenige waarde heeft.
In de vergadering van Februari sprak de Heer Dr. P.J. Blok over ‘De Watergeuzen
in Engeland (1568-72)’. Hij wees er op, hoe de Watergeuzen zich om drie centra
bewogen hebben, Oostfriesland, de Engelsche zuidoostkust en La Rochelle. Het
bedrijf der Watergeuzen in Engeland lichtte hij toe door eene samenvoeging van de
berichten in de laatste jaren in verschillende landen uitgegeven. Daardoor kon
duidelijk in het licht worden gesteld, hoe de houding der Engelsche regeering
tegenover de zeeroovers in verband stond met den loop harer betrekkingen tot de
regeeringen te Madrid en te Brussel. Verder liet Spreker het verband zien tusschen
de vestiging der Nederlandsche vluchtelingen in de Engelsche kusthavens en de
welwillende behandeling der Watergeuzen aldaar. Eindelijk toonde hij aan, op welke
wijze de drie Geuzenadmiralen Dolhain, Lumbres en Lumey achtereenvolgens de
hun door prins Willem toevertrouwde taak trachtten te vervullen; hoe zij de
verwachtingen, die de Prins en zijn broeder Lodewijk aanvankelijk van hun optreden
koesterden, ten gevolge van de op hunne vloten heerschende wanorde deerlijk
teleurstelden; hoe de toevallige inneming van Den Briel aan Lumey gelegenheid gaf
om de rol te spelen, die hij sedert in den opstand tegen Spanje heeft vervuld. Menige
on-
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bekende bijzonderheid uit het leven der Watergeuzen op de Engelsche kust werd
medegedeeld uit de officiëele bescheiden, die thans den onderzoeker ten dienste
staan, dank zij vooral de door de Engelsche regeering ondernomen uitgave der State
Papers en verwante bescheiden, benevens de uitgave der Spaansche Documentos
ineditos (vooral T. 90, waarin de gezantschapsberichten van De Silva en De Spes).
In Maart trad in de eerste plaats als spreker op de Heer F. Smit Kleine uit Haarlem.
Hij huldigde de verdiensten van Friedr. Rückert als lyrisch en episch dichter, tot een
onderzoek waarvan hij meer in 't bijzonder was gebracht door de opdracht hem in
den jare 1890 door onze Maatschappij verleend om als haar vertegenwoordiger op
te treden bij de 18 en 19 Oct. 1890 te Schweinfort gehouden Rückertfeesten ter
gelegenheid van de onthulling van 's Dichters standbeeld aldaar. Hij gaf een kort
verhaal van die feestviering en bood een overzicht van hetgeen van Bilderdijk tot en
met Honigh toe door Nederlandsche dichters van Rückert was vertaald. Uitvoerig
stond hij stil bij de onbetwiste talenten van Rückert in het vertolken van
dichtgewrochten uit de Oostersche letteren, talenten die ook worden gehuldigd door
Nederlandsche Oriëntalisten als de HH. Kern, De Goeje, Tiele, Houtsma. Uit Rückert's
naar Firdusi overgedichten heldenzang Rustem en Sohrab - waarvan in 1883 eenige
episoden door Dr. H.U. Meyboom naar Von Schack's bewerking in ‘De Gids’ werden
geplaatst - las Spreker eenige proeven van zijne overzetting voor. Hij eindigde met
aan tẹ toonen dat wie in Rückert slechts den Duitschen dichter zagen, die zich bovenal
verdienstelijk maakte door de invoering van Perzische Ghazelen en Arabische
Makamen in de letterkunde van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

98
zijn vaderland, hem zeer oppervlakkig kenden. Hij staat èn als lyrisch èn als didaktisch
èn als episch dichter zeer hoog, en is op dit oogenblik nog ongeëvenaard als
herschepper van Oostersche sagen, vertellingen en heldendichten (Rustem en Sohrab,
Nal en Damajanti, Hidimba, Sawitri).
Hierop verkreeg de Heer Dr. J. Verdam het woord tot het doen van een tweetal
korte mededeelingen op taalkundig gebied. In de eerste plaats sprak hij over
eenkennig, waarover hem na de lezing van een artikel van prof. Franck over Mnd.
enket in het Korrespondenzblatt van den Niederdeutschen Verein een nieuw licht is
opgegaan. Eenkennig is nl. te vergelijken met Mnl. eenpassich, eenradich, eenwillich,
eencregel, eenvegel e.a., waarin een met eigen gelijkstaat, (vgl. eigenwillig, eigenwijs,
eigenmachtig, het Geldersche eigengereid e.a.) en de beteekenis heeft van ‘die starre
Richtung nach einer Seite, das Hervorkehren einer Eigenart.’ Eenkennig, waarnaast
in het Zaansch eenkend, is het eenige bijvoegelijke naamwoord met deze beteekenis,
waarin een niet door eigen is vervangen. De eigenlijke beteekenis van het woord,
dat thans alleen van kleine kinderen gezegd wordt, is evenals die der andere genoemde
Mnl. bijvoegelijke naamwoorden stug, in zich zelf gekeerd, zelfgenoegzaam, of ook
koppig, halsstarrig, onhandelbaar.
In de tweede plaats handelde de Heer Verdam over een tot heden onbekend Mnl.
woord plumere dat hij voor 't eerst heeft aangetroffen in een Haagschen Bijbel van
't jaar 1360. Het is gevormd naar 't voorbeeld van 't Latijnsche plumarius, dat o.a.
de beteekenis heeft van borduurwerker, den werkman die gekleurde figuren in zijde
aanbrengt, in welken zin het synoniem is met het later Latijnsche polymitarius. Hij
herstelde dit woord op twee
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andere plaatsen in denzelfden Bijbel, waar pluviere staat in plaats van plumere, en
wees er op dat dit Mnl. woord voortleeft of althans voortleefde in den Ned.
geslachtsnaam Pluimer. Daar er noch van een Oudfransch plumier, noch van plumeur
iets bleek, hield hij het er voor, dat het Mnl. plumere naar het voorbeeld van het
Latijnsche plumarius is gevormd, evenals b.v. pluimage en pelgrimage gemaakt zijn
naar (niet overgenomen zijn uit) Fransch plumage en pélérinage.
In de vergadering van April sprak de Heer Dr. P.L. Muller over ‘De staatkunde
van Prins Willem I in de laatste jaren van zijn leven.’ Na een overzicht gegeven te
hebben van de bronnen, die ons voor het onderzoek naar die staatkunde thans ten
dienste staan, wees Spreker op het betreuringswaardige gemis aan persoonlijke
uitingen van den Prins betreffende zijne buitenlandsche politiek. Hij gedacht verder
de onvergelijkelijke overredingskracht, waarmede de Prins de Nederlandsche
staatslieden en den Nederlandschen volksgeest wist te leiden in de door hem
gewensche richting. Vervolgens deed hij uitkomen, dat de Prins sedert 1576 er steeds
naar gestreefd heeft om alle Nederlanden in den strijd tegen Spanje onder zijne leiding
te vereenigen en zich daarbij de hulp te verzekeren van de eenige mogendheid, van
wie in die dagen krachtige hulp te wachten scheen, van Frankrijk. De verhouding
van de Nederlanden tot den in 1580 als landsheer erkenden Hertog van Anjou werd
ten slotte in groote trekken geschetst, óók voor den tijd na de Fransche Furie, toen
de Prins zich de grootste moeite gaf om den door de schuld van Anjou verbroken
band te herstellen, een streven, waarin de moordaanslag van Gérard hem verraste.
De voordracht had vooral ten doel den samenhang van 's Prinsen politieke handelingen
dui-
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delijk te doen uitkomen en den grooten staatsman te verdedigen tegen de
beschuldiging, als zou hij daarbij alleen zijn eigen belang, alleen de heerschappij
over deze gewesten hebben gezocht.
De vergadering van Mei was gewijd aan het voorbereiden en regelen van de
werkzaamheden der Jaarlijksche Vergadering.
De Maatschappij verloor dit jaar zeventien leden door den dood: zij zijn zooeven
door den Voorzitter in zijne toespraak herdacht (zie hiervóór blz. 28 v.).
De Maatschappij telt thans 3 eereleden, 484 gewone leden in Nederland, 11 gewone
leden in Nederlandsch-Indië, 172 buitenlandsche leden, te zamen 670.
En hiermede, Dames en Heeren, leden dezer Maatschappij, meen ik mijne taak te
hebben volbracht. Ik betuig u mijn dank voor de mij geschonken aandacht.
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Bijlage III. Verslag van den Bibliothecaris.
DAMES EN HEEREN!
Weder is de tijd daar dat ik voor eenige oogenblikken uwe gewaardeerde aandacht
kom inroepen voor een beknopt verslag der lotgevallen van de Bibliotheek onzer
Maatschappij.
Ook in het afgeloopen vereenigingsjaar is onze Boekerij zoowel door geschenken
als door aankoopen belangrijk vermeerderd. Behalve de gewone vervolgen van
tijdschriften en genootschapswerken en vervolgdeelen van reeds vroeger gekochte
boekwerken kon ik toch in het Journaal niet minder dan 340 boeken opteekenen,
waaronder 130 geschenken. De namen der vriendelijke gevers en de titels der door
hen geschonken boeken zullen, volgens gewoonte, alle als Bijlage tot dit verslag in
de Handelingen medegedeeld worden. Toch veroorloof ik mij te dezer plaatse eenigen
van hen met name te noemen, en dan wel in de eerste plaats ons medelid, den Heer
J.F.H. le Comte, die verleden jaar tot lid benoemd, een paar weken na zijne
benoeming, ons een prachtig gebenden ex. zond zijner vertaling der Idyllen van
Alfred Tennyson, met de fraaie staalgravuren naar de teekeningen van Gustave Doré,
4 folio prachtwerken, een waar sieraad onzer Bibliotheek! Dat goede voorbeeld werd
spoedig gevolgd door
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de Heeren Dr. Ed. B. Koster, H.G. van der Waals en Dr. W. Zuidema, eveneens in
1895 tot leden benoemd, die een volledig ex. zonden van hunne tot heden uitgegeven
geschriften. De ‘Kinderen van Johannes Enschedé’, de bekende drukkersfirma in
‘Oud-Hollandt’, schonken ons een geheel compleet ex. van het door den Heer R.G.
Rijkens AGzn geredigeerde dagblad: ‘Oud-Hollandts Nieustydinghe’, benevens de
herdrukken der volksboekjes en andere geschriften in Oud-Hollandt gedrukt. De
Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij vereerde ons met een ex. van het
fraaie Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke opening van den
Delagoaspoorweg, rijk geïllustreerd met platen en portretten; aan de Commissie voor
de voorstelling van meisjes in Zeeuwsch kostuum aan HH. MM. de Koninginnen,
danken wij een ex. van 't keurige album Zeeuwsche kleederdrachten met talrijke
uitmuntende photographieën, welk Album, evenals 't zooeven genoemd Gedenkboek,
niet in den handel is. De Uitgevers-Maatschappij Elsevier zond ons een ex. van de
‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde’, de fraaie uitgave van ons bestuurslid
Prof. Jan ten Brink en den Heer J.H.W. Unger, waarvan 't grootste gedeelte der daarin
voorkomende facsimilés aan handschriften en drukwerken uit onze bibliotheek
ontleend is. - En eindelijk, om niet meer namen te noemen, de Commissie voor de
Leeskamer der Sociëteit Amicitia, die volgens loffelijk gebruik hare nieuwste
aankoopen op het gebied der Nederlandsche letterkunde, aan onze bibliotheek afstond;
dezen keer niet minder dan bijna 40 boeken, waaronder ook het nieuwe
Tweemaandelijksche tijdschrift.
De aanwinst van Handschriften is in dit vereenigingsjaar niet zoo groot geweest
als in het voorgaande het geval was. Behalve in een fraai handschrift der Sermoenen
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van S. Bernardus, door aankoop verkregen en een gedicht van Tollens ‘De pleegzuster’
ons geschonken door ons medelid Dr. B. Tideman Jz., bestond die aanwinst uitsluitend
in brieven, en wel een van Prof. Geel aan Dr. B. ten Brink waarmede Prof. Jan ten
Brink onze verzameling verrijkte en 22 op eene veiling verkregen. Daaronder zijn
er 3 van Fenna Mastenbroek, 5 van Rhijnvis Feith, 1 van N.G. van Kampen, 1 van
P.L. van de Kasteele en 12 van Petronella Moens waaronder 11 gericht aan de
Redactie van het tijdschrift ‘De Vriend des Vaderlands’ en door de blinde dichteres
met groote letters met potlood onderteekend. Niet zonder belangstelling en aandoening
kan men deze brieven lezen, vooral daar uit deze blijkt, wat tot dusverre niet bekend
was, dat deze schrijfster, hoewel geheel blind, ook recensies heeft geschreven en dat
zij de schrijfster was der aankondiging in den ‘Vriend des Vaderlands’ van den
eersten roman van Mej. Toussaint getiteld: ‘De Graaf van Devonshire’, waardoor
zij met Potgieter in den ‘Gids’ de eerste was, die de aandacht op 't talent van Mej.
Toussaint vestigde. ‘Die roman’ schrijft zij aan de Redactie, ‘beviel mij uitmuntend,
en ik wilde die daarom gaarne bij onze landgenooten die zich meestal met het lezen
van Romans bezig houden, bekend maken, daar ik in lang geen lettervrucht van dat
soort ontmoet heb, die ik met zoo volkomen vrijheid onze jonge lieden durf
aanbevelen’. De andere brieven werden meest alle geschreven ter begeleiding van
bijdragen in proza of poëzie waarvoor de schrijfster, hoewel eene der meest gevierde
medewerksters, steeds in allen eenvoud beleefdelijk een plaatsje verzoekt.
De uitgebreide verzameling brieven van Nederlandsche letterkundigen in 1895
door ons medelid, wijlen den Heer A.C. Kruseman aan onze bibliotheek gelegateerd,
en
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waarvan ik in mijn vorig verslag beloofde heden nadere mededeeling te doen, is nog
niet door ons ontvangen, daar de Heer J.W. Enschedé, die eene uitvoerige levensschets
van Kruseman bewerkt voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels, nog niet daarmede gereed is.
Van de door aankoop verworven boekwerken noem ik u in de eerste plaats de
kostbare Alt-Sächsische Sprachdenkmäler door ons medelid Prof. J.H. Gallée
uitgegeven, en den niet minder kostbaren Alt-Celtische Sprachschatz van ons
buitenlandsch lid Dr. Alfred Holder; een paar oorspronkelijke uitgaven van treurspelen
van Vondel die nog aan onze verzameling ontbraken; een volledig ex. der bekende
Alt-deutsche Text-Bibliothek, zeldzame Nederlandsche vertalingen van werkjes van
Cervantes en Quevedo, verder verschillende dichtwerken en romans, terwijl de
gelegenheid zich aanbood om onze reeds zéer uitgebreide verzameling Nederl.
vertalingen van Grieksche en Romeinsche schrijvers belangrijk te vermeerderen. Op
eene verkooping toch kocht ik voor enkele guldens een pak van reusachtige afmeting
en vond daarin verschillende vertalingen en uitgaven die nog bij ons ontbraken. Ook
onze verzameling Nederl. Plaatsbeschrijving, zooals men weet eene afdeeling
waardoor onze bibliotheek beroemd is, werd met menig belangrijk werk vermeerderd,
o.a. met de bekende plaatwerken: Het verheerlijkt Watergraafsmeer, Het Zegepralend
Kennemerland, De vermakelijke landsdouwen van Haarlem, het fraaie werk van A.
Durand, La Hollande et les Hollandais d'après nature, Bartlett, Vues de la Hollande,
Rademaker, Kabinet van Nederl. oudheden en gezichten enz., werken die reeds lang
bij ons voorhanden hadden moeten wezen, maar waarvan de aankoop telkens
uitgesteld werd. Verder zal ik 't hierbij laten, daar 't ge-
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drukte verslag alle titels der gekochte werken vermelden zal.
Het letterkundig verkeer met binnen- en buitenlandsche Genootschappen en
Maatschappijen vond geregeld plaats en leverde voor onze bibliotheek rijke vruchten
op, zooals uit de bijlage bij dit Verslag voldoende blijken zal. Met de Société d'Art
et d'Histoire du Diocèse de Liège werd voor 't eerst in ruil getreden, zoodat onze
Maatschappij thans in betrekking staat met 38 Nederlandsche Genootschappen,
Maatschappijen en instellingen, met 1 in Oost-Indië, 12 in België, 2 in Luxemburg,
5 in Frankrijk, 62 in Duitschland, 12 in Oostenrijk, 4 in Zwitserland, 2 in Rusland,
1 in Denemarken, 3 in Zweden en Noorwegen, 1 in Italië, 1 in Engeland en 5 in
Noord-Amerika, te zamen 149, die geregeld de Handelingen en Levensberichten
onzer Maatschappij ontvangen, terwijl aan een 30-tal der voornaamste ook het
Tijdschrift gezonden wordt, en aan een 20-tal een ex. der nieuwe uitgave van Van
der Schueren's Teuthonista werd aangeboden.
Van onze bibliotheek wordt steeds druk gebruik gemaakt. Behalve tallooze
handschriften en ontelbare boeken in de lokalen der Universiteits-Bibliotheek, zoowel
door de redactie van het Woordenboek als door bezoekers geraadpleegd, werden niet
minder dan 38 handschriften en 1431 boeken tegen ontvangbewijs naar buiten
uitgeleend, zelfs naar Frankrijk, alwaar een jong Fransch geleerde promoveeren zal
met twee proefschriften over Nederlandsche dichters, nl. over Tesselschade en over
Cats, waarvoor de bouwstoffen door onze boekerij en wel door 't Museum Catsianum
verschaft zijn.
Onze bibliotheek bij vernieuwing in u aller belangstelling en vriendelijke
herinnering aanbevelende, betuig ik u mijn dank voor de mij verleende aandacht.
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De Bibliotheek onzer Maatschappij is vermeerderd door
I. geschenken.
A. Handschriften.
J. t e n B r i n k .
JACOB GEEL, Brief aan Dr. B. ten Brink. 10 Nov. 1832.
B. T i d e m a n J z .
H. TOLLENS CZ., De Pleegzuster. 1852 (waarbij: Handelsblad 3 Nov. 1856, waarin
een opstel over Tollens).

B. Boeken.
J. A n s p a c h .
- Nettelhorst en de vrije oorlog. Nijm. 1896.
P. B e n o i t .
- In Memoriam. Bij het graf van Nicolai. Redevoering. Mald. 1896.
J. B e r g m a n s .
Verslagen v.h. Dep. v. Onderwijs in de Zuid-Afrik. Republiek 1894. Pret. 1895.
Notulen v.d. Eersten Volksraad der Zuid-Afrik. Republiek 1895 (verschill. vellen).
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k t e 's G r a v e n h a g e .
W.P.C. KNUTTEL, Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de
Koninklijke Bibliotheek. Dl. II. 2e St. 's Grav. 1895.
Verslag over 1894. 's Gravenh. 1895.
P.J. B l o k .
- Geschiedenis v.h. Nederl. volk. Dl. III. Gron. 1896.
G.M. B o i s s e v a i n .
- Memorie betreffende het munt-vraagstuk. Amst. 1895.
A.C. B o n d a m .
- Verslag betr. de oude Gemeente- en Waterschaps-archieven in Noord-Brabant
1894. Herdruk.
- Idem 1895.
- Verslag betr. het Prov. Archief in Noord-Brabant 1894.
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A. B r e d i u s en C. H o f s t e d e d e G r o o t .
Catalogue raisonné des tableaux et des sculptures du Musée royal de la Haye. La
Haye 1895.
C o m m i s s i e v o o r 't A r c h i e f e n d e B i b l i o t h e e k v a n R o t t e r d a m .
Bronnen v.d. geschiedenis van Rotterdam. II. De oudste Kronieken en
Beschrijvingen van Rotterdam en Schieland bewerkt d.J.H.W. UNGER en W.
BEZEMER. Rott. 1895.
- Idem. Platte gronden van Rotterdam uit de XVIe en XVII eeuw. Rott. 1895.
Commissie voor de voorstelling van meisjes in Zeeuwsch
K o s t u u m a a n HH. MM. d e K o n i n g i n n e n .
Zeeuwsche Kleederdrachten. Herinnering aan het bezoek van HH. MM. de
Koninginnen aan het eiland Walcheren 21 Aug. 1894 [d.J.C. DE MAN en J.A.
FREDERIKS] M. pl. [Middelb. 1895].
D.A. D a a m e n .
H. VAN DRUTEN, Geschied. d. Nederl. Bijbelvertaling. I. 1. Leid. 1895.
D e p a r t e m e n t v. B i n n e n l a n d s c h e Z a k e n .
E.G. LAGEMANS, Recueil de Traités et Conventions etc. T. XII, 1. 2. La Haye
1895.
Departement van Marine.
Jaarboek van de Koninkl. Nederl. Zeemacht 1894-95. 's Gravenh. 1896.
E.F. v a n D i s s e l .
- Register van plaatsnamen in Rijnland. Leid. 1895.
S.C. v a n D o e s b u r g h .
F. LAPIDOTH, Ironisch en tragisch. Leid. 1895.
SIGURD, Juffrouw Jenny. Uit het Zweedsch d. PH. WIJSMAN. Leid. 1895.
Los en Vast. N.S. II, 4-6; III, 1-3. Leid. 1895-96.
W. D r a a i j e r .
- Woordenboekje v.h. Deventersch dialect. 's Gravenh. 1896.
A.C. D u k e r .
- Gisbertus Voetius. I. 2a. Leid. 1895.
Joh. Dyserinck.
- Stillen in den lande. Herinnering aan Dr. M.A.G. Vorstman en Mevrouw J.C.
Vorstman-Perier. 's Gravenh. 1895.
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Catalogus der Tentoonstelling v. Wolff en Deken. 's Grav. 1895.
P. v a n E e g h e n .
- Jan Luyken en zijne bloedverwanten. Z.p. (Amst. 1889).
Joh. Enschedé & Zonen.
Een seer Genoeglyke en Vermakelyke Historie van Reynaert de Vos. Oud-Hollandt
1895.
De Hystorie van Floris en Blanchefleur. Oud-Hollandt 1895.
Zeemans geprivilegeerde Almanach.… gecalculeerd op de Meridiaen van
Oud-Hollandt 1895.
Conduite pour la bienséance civile et chrétienne. Oud-Hollandt 1895.
Herinneringhe aen de Gevels van Oud-Hollandt. Teekeningen van G. KERKHOFF.
4e druk. Oud-Hollandt 1895. [Met een ex. der platen op Holl. Karton].
Een christelick Liet ter eeren van … Wilhelmus, Prince van Orangien.
Oud-Hollandt 1895.
Dit syn de Keuren der Stede van Oud-Hollandt 1895 [waarbij Poorterseed in 3
uitgaven].
Uit Oud-Hollandt [prenten: Kokadorus, Vlaamsche Spreekwoorden, Speelen van
Cupido]. Oud-Hollandt 1895.
Oud-Hollandts Nieustydinghe No. 1-174.
P.J. F r e d e r i k s .
- De Pyramide van Austerlitz. Amersf. 1895.
James de Fremery.
- Notice circulaire sur le Californie en 1867.
Extract uit de Resol. d. HH. Raaden v. Staate d. Vereen. Nederl. 28 Aug. 1777.
R. F r u i n .
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. III R. Dl. IX, 2. 's
Gravenh. 1895.
R. F r u i n T h . A z .
- Verslag omtrent gemeente-, waterschaps- en veenderij-archieven in de prov.
Utrecht over 1894.
W. v a n G e e r .
- De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon. Leid. 1895.
Gemeentebestuur van Deventer.
De Cameraars-rekeningen van Deventer, uitg. d.J. 1. VAN DOORNINCK. 3e Dl. 2e
Helft. Dev. 1895.
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Verslag over 1894. Leid. 1895.
Gemeentebestuur van Rotterdam.
Verslag Archief 1894.
Het Heiligegeesthuis te Rotterdam.
Het Heiligegeesthuis te Rotterdam uitg. d.S. MULLER HZN. Rott. 1896.
J. H e r d e r s c h e ê .
- Godsdienstige vragen des tijds. Amst. 1895.
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Verslag omtrent den toestand v.d. algemeenen waterstaat over 1895. Leid. 1896.
J. H u b e r .
E. MÜLLER, Geschichte der Bernischen Täufer. Frauenf. 1895.
E. H u b e r t .
- Un chapitre de l'histoire du droit criminel dans les Pays-Bas Autrichiens au
XVIlIe siècle. Brux. 1895.
A. I s i n g .
- Haagsche schetsen. IV. 's Gravenh. 1895.
J.G.C. J o o s t i n g .
Onuitgegeven oorkonden betr. het Zeventuigsrecht, met eene inleiding d.J.G.C.
JOOSTING. Nijm. 1890.
Ordelen v.d. Etstoel van Drenthe 1518-1604. Uitgeg. d.J.G.C. JOOSTING. 's
Gravenh. 1893.
- Verslag omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de
provincie Utrecht over 1895.
C.G. K a a k e b e e n .
- VONDELS Jeptha of offerbelofte. Uitg. d.C.G. KAAKEBEEN. Zutphen 1895.
G.J.W. K o o l e m a n s B e y n e n .
- Krijgs-geschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche Republiek in
1799. Breda 1895.
E.B. K o s t e r .
- Studia tragico-Homerica. Spec. litt. inaug. Daventr. 1891.
- Natuurindrukken en Stemmingen. Antw. 1895.
- Gedichten. Amst. z.j. [Leid. 1888].
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- Liefde's dagboek. Gedichten (1888-89). Dev. 1890.
- Niobe. Gedicht. Doet. 1893.
- De Tooneelstukken van WILL. SHAKESPEARE metrisch vertaald. Afl. 1. Doet.
1895.
- Kritiek en Aesthetiek in de nieuwere letterkunde. Redevoering. Gent 1892.
J.H.F. L e C o m t e .
A. TENNYSON, Ginevra, vert. door J.H.F. LE COMTE. Rott. 1885.
- Elaine, Idem Rott. 1887.
- Viviana, Idem Rott. 1889.
- Enid, Idem Rott. 1891.
Leeskamer der Societeit Amicitia te Leiden.
A.L. AKKERHUYS, Strijd. Utr. 1895.
C. ALBERDINGK THIJM, Boven den Afgrond. Amst. 1895. 2 dln.
[K.J.L. ALBERDINGK THIJM], Blank en geel door A.J. Amst. 1894.
[-] Verzamelde opstellen van L. VAN DEYSSEL. Amst. 1894.
MARIE ALT, Een juweel. Schied. 1893.
E. BORMANN, Das Shakespeare-Geheimniss. Leipz. 1894.
A.W. BRONSVELD, Reisbrieven. Utr. 1894.
M. VAN BUUREN, Geen talent? Sneek 1895.
W.G.C. BIJVANCK, De jeugd van Isaäc da Costa. Dl. I. Leid. 1894.
L. COUPERUS, Reis-impressies. Amst. 1894.
[P.A. DAUM], Aboe Bakar. Indische roman door MAURITS. Batav.-'sGrav. 1894.
2 dln.
H.M. DEKKING, Het leven van Willem van Zuylen. Amst. 1894.
J. DERMOUT, Piong Pan Ho. Indische roman. Amersf. 1894. 2 dln.
FRED. VAN EEDEN, Studies. 2e Rks. Amst. 1894.
- De Broeders. Tragedie van het Recht. Amst. 1894.
M. EMANTS, Een nagelaten bekentenis. Amst. 1894.
F. ERENS, Dansen en Rhytmen. Amst. 1894.
DE GONCOURT, Journal. Tome VII, 1885-88. Paris 1894.
Mevr. HAMAKER-BROOSHOOFT, De Van-Esperens. Eene familiegeschiedenis. Utr.
1894.
F. HAVERSCHMIDT, Familie en Kennissen. 3e verm. druk met ill. van J. HOYNCK
VAN PAPENDRECHT. Schied. 1894.
C.E. VAN KOETSVELD, Losse bladen uit mijn Pastoraal-boek. Amst. 1894.
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I. KORN, De Rentmeester. Leid. 1895.
A. KUYPER, Mr. L.W.C. Keuchenius. Haarl. 1895.
J.P. VAN LIMBURG STIRUM, M.W. SNOECK en C.O. Ph. CREUTZ, Geschiedk.
aanteekeningen tot toelichting v.d. Maskerade voorst. de intocht van Prins Maurits
binnen Bergen op Zoom. Leid. 1895.
M.W. MACLAINE PONT, De eer gewroken. Amst. 1894.
J.H. MARONIER, Het Paaschfeest. Historische studie. Arnh. 1894.
- Het Pinksterfeest. Arnh. 1894.
G. PELLISSIER, Nouv. essais de littérature contemporaine. Paris 1895.
A. PIT, Les origines de l'art Hollandais. Paris 1894.
H.J.A.M. SCHAEPMAN, Een vaandellied. Utr. 1895.
MAURITS SMIT, Van den ouden dag. Amst. 1894.
[M. TERNOOY APÈL], BRAM VAN DORT. Eenzamen. Amst. 1895.
Tweemaandelijksch Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek. Red.
L. VAN DEYSSEL en A. VERWEY. Amst. 1894. Ie Jrg. 2 dln. IIe Jrg. afl. 1. 2.
De Tijdspiegel 1894, 6-12. 1895, 1-12.
J.M. VOS MZN, Mixta. Rott. 1894.
G.O. VAN WIJK, Naar Atjeh en terug. Amst. 1894.
V. L o o s j e s .
- Rinske Sonnema. Sneek 1895.
G. M c C a l l T h e a l .
Belangrijke historische Dokumenten verzameld in de Kaap Kolonie en elders d.G.
MCCALL THEAL. No. 1. Kaapst. 1896.
J. C h . H. M a t i l e .
- Petit Dictionnaire des principaux homonymes et paronymes de la langue
Française. Amst. [1895].
K.O. M e i n s m a .
- Spinoza en zijn kring. Hist.-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. 's
Gravenh. 1896.
M.E. v a n d e r M e u l e n .
- Het Raadhuis te Bolsward. Bolsw. 1896.
H.U. M e y b o o m .
EDW. ARNOLD, Het licht van Azië. Naar het Eng. d.H.U. MEYBOOM. 2e druk.
Amst. 1895.
J.W. M u l l e r .
W. BRAUNE, Gotische Grammatik. Halle 1880.
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KERN, Etymologische Versuche. Stuttg. 1858.
Verslag d. Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging over 1881-86. 1894-95.
G.A. N a u t a .
BREDERO'S Spaansche Brabander. 2e druk bezorgd d.G.A. NAUTA. Leeuw. 1896.
Mart. Nijhoff.
E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederl. Woordenboek. Dl. IV. Afl. 4-7. 's
Gravenh. 1895-96.
W.C.J.A. P e p e r k a m p .
- La France en Hollande. La Haye 1895.
F.X. P r u s i k .
Krok. Časopis vĕnovaný vēskerým potrebám stredního skolstva. Red. F.X. PRUSIK.
IX, 1-10; X, 1-5. Praze 1895-96.
R e d a c t i e v.d. A l m a n a k v o o r N e d e r l a n d s c h e K a t h o l i e k e n .
Almanak voor 1896 (Jaarboekje van Alberdingk Thym VI). Amst. 1895.
R e d a c t i e v.h. A r c h i e f v.h. A a r t s b i s d o m U t r e c h t .
Archief v.h. Aartsbisdom Utrecht, XXII, 3; XXIII, 1, 2.
R e d a c t i e v.d. D i e t s c h e Wa r a n d e .
Dietsche Warande, N.R. VIII, 4-6; IX, 1-3.
R e d a c t i e v. D e G i d s .
De Gids 1895, 7-12; 1896, 1-6.
R e d a c t i e v. D e K a t h o l i e k .
De Katholiek 1895, Juni-Dec.; 1896, Jan.-Juni.
R e d a c t i e v.d. 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 1895, 2-4; 1896, 1.
R e d a c t i e v. N o o r d e n Z u i d .
Noord en Zuid, XVIII, 4-6; XIX, 1-3.
R é d a c t i o n d u J o u r n a l ‘M e l u s i n e ’.
Melusine, V; VI; VII; VIII, 1-2.
W.N. d u R i e u .
E.J.W. POSTHUMUS MEYJES, Jacobus Revius, zijn leven en werken. Amst. 1895.
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Afbeelding van nog bestaande gebouwen. Afl. 36.
Bouwkundig Weekblad 1895.
Th. M. R o e s t .
- Die Münzen der Herrschaft Anholt. Amst. 1895.
H.C. R o g g e .
Mededeelingen betr. het Amsterd. Genootschap tot beoefening van Deugd en
Kunde ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 1795-1895 [d.C.J. VIERNAGEL].
Arm. Sassen.
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1894.
E. S e i p g e n s .
- Uit Limburg. Novellen en schetsen. Arnh. 1881.
J.C. v a n S l e e .
- De Rijnsburger collegianten. Geschiedk. onderzoek. Haarl. 1895.
F. S m i t K l e i n e .
LOPE DE VEGA, Columbus bew. d.F. SMIT KLEINE. Nijm. 1895.
N e d e r l . Z u i d -A f r i k a a n s c h e S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j .
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke opening van den
Delagoabaai-spoorweg. Amst. 1895.
Met gedenkpenning in brons.
J.F.M. S t e r c k .
- De ‘Mirakelkist’ en de traditie. Amst. 1896.
A.E.H. S w a e n .
SIR JOHN VANBRUGH, Plays ed. by A.E.H. SWAEN. Lond. 1896.
A.W. S i j t h o f f .
Kinderprenten in het bezit van A.W. Sijthoff te Leiden. [Leid. 1895].
P.L. Ta k .
De Kroniek. Weekblad enz. No. 30, 31. (waarin: Moorkens-vel van de quade
wijven. 1600).
T. Ta l .
Lezingen gehouden in de Vereen. Mekor Chajim te Amsterdam gedurende 1892-94.
Amst. 1895.
J. T i d e m a n .
- De Vereeniging ter bevordering der oude Nederl. Letterkunde 1843-1850. M.
portretten. 's Grav. 1895.
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G. WITTENBRINCK, Zur Kritik und Rhytmik des alt-englischen Lais von Havelok
dem Dänen. Burgst. 1891.
S.J. d u To i t .
- Afrikaans ons Volkstaal. 71 Theses. Paarl 1891.
- Di geskidenis van ons land in di taal van ons volk. 2e uitg. Paarl 1895.
- Sambesia of Salomos goudmijnen bezocht in 1894. Paarl 1895.
Di Eerste Boek van Moses, genoem Génesis. Paarl 1893.
Di Evangeli vollens Mattéus. Paarl 1895.
Di Afrikaanse Almanak ver 1896. Paarl 1895.
C.C. U h l e n b e c k .
- Kurtzgefasstes etymologisches Wörterbuch der Gotischen Sprache. Amst. 1896.
U i t g e v e r s -M a a t s c h a p p i j E l s e v i e r .
JAN TEN BRINK, Geschiedenis d. Nederl. Letterk. geill. onder toezicht van J.H.W.
UNGER. Afl. 1-12. Amst. 1895-96.
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 1894-95. Gron. 1895.
J. Ve r d a m .
The Evangile aux Femmes ed. by G.C. KEIDEL. Baltim. 1895.
Ve r e e n i g i n g t e r b e v o r d e r i n g v a n d e b e l a n g e n d e s
Boekhandels.
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel. Dl. 5, Afl. 2.
Amsterd. 1895.
Ve r e e n i g i n g J. H o n i g J z . J r .
Verslag over 1894-95.
W.L. d e V r e e s e .
Een spel van sinne van Charon de helsche schipper, uitg. d.W.L. DE VREESE. Antw.
1895.
H.G. v a n d e r Wa a l s .
Pa cata tra. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen enz. uit het
Sanskrit vert. d.H.G. VAN DER WAALS. Leid. 1895-96. 2 dln.
Skeireins Aivaggeljons Þairh Johannen. Vertaling met eenige opmerkingen omtrent
tekst enz. door H.G. VAN DER WAALS. Leid. 1892.
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J. Wa t t s d e P e y s t e r .
- Waterloo, the campaign and battle. New-York 1893.
- Authorities cited in Waterloo. New-York 1894.
F. ALLABEN, General J. Watts de Peyster, author, soldier etc. (New-York 1895).
VERMEIL DE CONCHARD, Marshal Blücher as portrayed in his correspondence.
Transl. bij J. WATTS DE PEYSTER. New-York 1896.
H.M. We r n e r .
[P.A. DE GÉNESTET], Een Feest. Z.p. 1850.
M.J. W u y s t e r .
- Historische herinneringen aan de Hervormde Gemeente te Noordwijkerhout.
Leid. 1895.
W. Z u i d e m a .
[-] Gedichten en Rijmen uit mijn Studententijd d. W.-a. Gron. 1889.
[-] Nieuwe gedichten en rijmen door W.-A. Rott. 1894.

Overdrukken.
S. Baart de la Faille, A.C. Bondam, G.H. van Borssum Waalkes, G. Brom, C.W.
Bruinvis, N.D. Doedes, H.L. Drucker, J. Dyserinck, P. van Eeghen, James de Fremery,
J.H. Gallée, Mevr. C.J.M. van Gelder-van de Water, J.J. van Geuns, C.J. Hansen. J.
Herderscheê, J. Hooykaas, J.H. Hora Siccama, J. de Hullu, J.G. Ch. Joosting, Edw.
B. Koster, J.H. Krelage, R. Krul, P.M. Netscher, J.K.W. Quarles van Ufford, Lord
Reay, W.N. du Rieu, Th. M. Roest, W.F.N. van Rootselaar, M.A.N. Rovers, A.
Sassen, J.H. Scheltema, A. Telting, J. Verdam, H.G. van der Waals, J. Watts de
Peyster, A. van Wessem, Johan Winkler, W. Zuidema.

II. Aankoopen.
A. Handschriften.
Brieven van R. FEITH. 5 stuks.
Brief van N.G. VAN KAMPEN met eene aant. betreff. N.G.v.K.
Brief van P.L. VAN DE KASTEELE met portret en eene biographie.
Brieven van FENNA MASTENBROEK. 3 stuks en bericht van haar overlijden.
Brieven van PETRONELLA MOENS. 12 stuks.
Sinte BERNARDUS Sermoenen. [waarachter: XIX boeke vander heilegher vader
collacie].

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

116

B. Boeken en Vervolgwerken.
De Academie voor vrolyke Heeren en Dames. z.p.z.j. (1807).
Adjudant (De wispelturige) of de ongelukkige lotgevallen van den Heer Pieter
Bol. Rott. (1770?)
Adventuuren van Donna Quichote of zeldzame gevallen van Arabella. Amst. 1762.
2 dln.
A.C. VAN AELST, Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis der stad
Oudewater tot hare inneming … in 1575. Gouda 1893.
AESCHYLUS, De Orestie, in Nederl. dichtmaten overgebracht d.A. PIERSON. 's
Grav. 1882.
J.A. ALBERDINGK THIJM in zijne Brieven geschetst als christen, mensch en
kunstenaar door CATH. ALBERDINGK THIJM. Amst. 1896.
[J.L. ALBERDINGK THIJM]. - J.A. Alberdingk Thijm door A.J. Amst. 1893.
H. d'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littérature celtique. T. VIII, 2. Paris 1895.
Arlequiniana of Kluchtspreuken van Arlequin. Amst. 1711.
W.H. BARTLETT, Vues de la Hollande et de la Belgique. Avec une description
historique p.N.G. VAN KAMPEN, trad. p.I. DE CAZES. Lorich (1835).
G. DE BAY, 't Leven en bedrijf van Duc d'Albas Hondt; en 't Pirinesche Tooverhol.
Amst. 1658.
W.K.C. BEERSTEECHER, Geschiedenis van Bergen op Zoom. Leid. 1895.
A. BENTHEM GZN., Geschiedenis van Enschedé en zijne naaste omgeving. Enschedé
1895.
Beschrijvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste des Princen van
Oraengien binnen der stede van Ghendt, 29 Dec. 1577. Gent 1852.
Bibliotheek v. Middelnederl. letterkunde. Afl. 54. Levens van Jezus uitgeg. d.J.
BERGSMA. Gron. 1895.
Bijdragen (Leuvensche) op het gebied v.d. Germaansche Philologie Onder red.
van PH. COLINET e.a. Jrg. I 1. Antw. 1896.
W. BILDERDIJK, Proeve eener navolging van Ovidius Gedaanteverwisselingen. 2e
nieuwe uitg. Amst. 1835.
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G.J. BOEKENOOGEN, Onze rijmen. Leid. (1894).
BOSTEAU, Toonneel der gedenkwaardigste Wonderen, Geschiedenissen in beknopt
Duyts gestelt d.J. VAN DUISBERG. Amst. 1657.
Broertgens-Kermis (Delfsche) synde een Refrijn enz. Delf 1677.
M. BROUËRIUS VAN NIEDEK, Het verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer, met
platen van D. STOPENDAAL. Amst. 1768.
A.J.M. BROUWER ANCHER, De Gilden. 's Gravenh. 1895.
J.A. DE BRUYNE, De geschiedenis van Nederland in onzen tijd. Dl. 1. Schied.
1891.
J. BULTHUIS, Vaderlandsche gezichten of Afbeeldingen v.d. tegenw. staat der
Vereenigde Nederlanden. Amst. 1786. 25 afl.
[W.C. CAPEL], Noordzeekinderen d.FLORENTIJN. 's Gravenh. 1890.
De Carneval van Roomen of de Vastenavonds Vermaaklijkheeden [met muziek].
Haarl. 1718.
L.J. DU CELLIÉE MULLER, Geschiedenis van den Watervloed in Gelderland in
1861. Leid. 1861.
CERVANTES, De Ridder Don Quichot van Mancha, versneeden naar den
hedendaagschen smaak. Den Haage 1802. 2 dln.
- Vermaakelijke Minnerijen, vert. d.B.V.D.M. Amst. 1731.
CHEC-ZADÉ, Historie van de Sultane van Persien en van de Visiren. 's Hertogenb.
1744.
L. COUPERUS, Extaze. Een boek van geluk. Amst. 1892.
A. et M. CROISET, Histoire de la littérature Grecque. Tome IV. Paris 1895.
CYRILLUS, De sedighe Apologien oft onder-wysende t' saemenspraeken der beesten:
uyt het latyn overgheset enz. door P. OLIVERIUS á S. ANASTASIO. t' Antw. 1666.
J.H. VAN DALE, Groot Woordenboek d. Nederlandsche taal. 4e druk d.H. KUIPER
JR. en A. OPPREL. Afl. 1-3. 's Grav.-Leid. 1896.
[DEKKER, E. DOUWES] MULTATULI, Brieven 1870-1875. Te Wiesbaden. Amst.
1895.
Dictionario (El grande) y thesoro de las tres lenguas … Den grooten Dictionaris
en Schat van dry Talen. Antw. C.J. TROGNESIUS 1639.
DIOGENES van Sinope, Zamensprakén. Amst. z.j.
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H. DURAND, Hollande et Hollandais d'après nature. Par. 1893.
W. DIJKSTRA, Uit Frieslands volksleven van vroeger en later. Afl. 1-13. Leeuw.
1895.
W. DIJKSTRA en F. BUITENRUST HETTEMA, Friesch Woordenboek. Afl. 1. Leeuw.
1896.
Edelman (De zwervende) of levensgevallen van Lelius. Amst. z.j.
F. VAN EEDEN, De kleine Johannes. 's Gravenh. 1892.
A. ENINER, Hist. geschied. van den vorstelijken slaaf. 2e druk. Nijm. 1770.
Erica. Jaarboekje v.d. Maatschappij v. Weldadigheid voor 1884-88. Amst. 1884-88.
Eromena (D'uytmuntende). Liefd-en-Heldegeval van den Heer Joh. Franc. Biondi.
Vert. d.SIM. DE VRIES. Amst. 1669.
A.H.G.P. VAN DEN ES, Letterkunde der Grieken en Romeinen. 2e dr. Gron. 1877.
A.N.J. FABIUS en ED. VAN BIEMA, Reizen en pleisteren. Amsterd. 1895.
A. FOKKE SIMZ., De Amsterdamsche Kermis. Haarl. 1801.
- Amsterdamsche burgerswinteravonduitspanningen. Amst. 1808.
- Verhandelingen. Amst. 1802.
- Het leven is een droom. Amst. 1813.
Furetieriana of Klemredenen … van den Heer Furetiere. Amst. 1711.
J.H. GALLÉE, Altsaechsische Sprachdenkmaeler. Mit Atlas. Leid. 1895.
- Woordenboek v.h. Geldersch-Overijsselsch Dialect. 's Gravenh. 1895.
J. GEERDINK, Eenige bijdragen tot de geschiedenis v.h. Archidiaconaat en
Aartspriesterschap Twente en Calendarium St. Plechelmi te Oldenzaal, uitg. d.E.
GEERDINK. Vianen 1896.
Geschiedenis (Chineesche), behelzende de gevallen van den Heer Tieh-Chung-U
en de Jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Amst. 1767.
Geschiedvervalsching … door Drie vrienden der waarheid. Utr. (1887).
A. GEULINCX, Van de Hooft-deuchden. Herdruk bezorgd d.J.P.N. LAND. Antw.
1895.
Gezichten (Aangename) in de vermakelijke landsdouwen van Haarlem door H.
SPILMAN en C.V. NOORDE. Haarl. 1761.
GOETHE'S Hermann en Dorothea in 't oorspronkelijk metrum vertaald d.H.P.
DEWALD. 's Gravenh. 1886.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

119
D. GONZALES, De man in de Maan. 5e druk. Amst. 1718.
S. GRATAMA en L. KNAPPERT, Bij ‘klimmender zonne’. Germaansche rechtspleging
in den Baller-Kuil. Assen 1895.
Grundriss der Romanischen Philologie herausg. v.G. GRÖBER. II; III, 1. Strassb.
1896.
HADEWYCH (Werken van Zuster). II. Proza, uitgeg. d.J. VERCOULLIE. Gent 1895.
HALBERTSMA, De Lapekoer fen Gabe-Skroar trochskodde. Oanteikening by de
Rimen en Teltsjes, by elkoar sammele fen W.P. DE VRIES. Dev. 1895.
J.H. HALBERTSMA, De tongvallen in Nederland. 2e Proeve. Dev. 1846.
Historie van Adam, Noach, Abraham, Loth en Isaac. Amst. Wed. G. de Groot. z.j.
Historie (Aanmerkelijke) … van Claartje. Amst. 1752.
Historie (De overzeldzame) van de Markgravinne De Frene. Rott. 1702.
Historie van den Koninkl. Propheete David. Amst. 1762.
A. HOLDER, Altceltische Sprachschatz. Bd. I. A-H. Leipz. 1896.
Hollander (De vrolijke) of het leven van Kornelis van A.… Dordr. 1757.
Humour (The) of Holland, translated, with an introduction bij A. WERNER. Lond.
1894.
C. HUYGENS, Gedichten uitgeg. d.J.A. WORP. Dl. V. Gron. 1895.
W.J. HOFDIJK, De oude Schutterij in Nederland. Utr. 1875.
Juffer (De Delfsche) of het listig leevensgedrag van een bedaagde vrijster. 's
Gravenh. 1758.
JURIEN DE LA GRAVIÈRE, Les Anglais et les Hollandais dans les mers polaires et
dans la mer des Indes. Paris 1890. 2 vol.
G. KALFF, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de XVIIe eeuw. Haarl. 1895.
[M. KALFF], Oudt-Hollant. Weghwyzer met printverbeeldingen. Amst. 1895.
J.D.J. KALKHOVEN, Geschiedenis van Culemborg. Afl. 1-36. Culemb. 1888-90.
S. KARSTEN, Q. Horatius Flaccus. Een blik op zijn leven, zijne studiën en
dichtwerken. Utr. 1861.
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W.J. KNOOP, Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem III. Afl. 2-14
Schied. 1895.
Koningin Wilhelmina-Album 1896 onder red. van FIORE DELLA NEVE. Leid. 1895.
B.H. KLÖNNE, Amstelodamensia Amst. 1894.
D. KLUIFHOOFD. Geschiedenis d. Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen van
1820-1870. Dordr. 1870.
[J.M. LABRONE], De Parysche Burger dochter en Gevalllen van Lucile. Amst.
1763.
S. LA CHAPELLE-ROOBOL, De schoonmama en een paar andere novellen. 's
Gravenh. 1893.
De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen enz.
Amst. z.j.
De Leidsman der jeugd. Ie Afd. Vaderlandsche Historie. Amst. 1835-41. 18 dln.
- IIe Afd. Mengelwerk Amst. 1835-38. 7 dln.
H. DE LETH, Het Zegepralent Kennemerlant. Amst. 1768.
Letterschat (Uit Nederland's). Comische en humoristische fragmenten verzameld
door JAN TEN BRINK. Amst. 1893. 2 dln.
Levens-beschrijving van Louis Mandrijn. Amst. z.j. (1742).
Levens-loop (De wonderlijke en niet min zeldzame) van den doorluchtigen
gauwdief Duval. Amst. 1742.
Levensloop (Zonderlinge) van een ongelukkig Reisgezel. 's Hage z.j.
P. VAN LIMBURG BROUWER, Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzy van
Sophocles. Gron. 1832.
- Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzy van Euripides. Gron. 1833.
- Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzy van Eschylus. Amst. 1827.
- Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzy van Pindarus. Amst. 1826.
LODEWIJK VAN VELTHEM, Spiegel Historiael of Rymspiegel, uitg. d. IS. LE LONG.
Amst. 1727.
Met aanteekeningen in handschrift.
Lottooneel ('t Vermaaklijk) van Holland, zijnde een Mengelmoes van Zinrijke.…
Loterijspreuken. Leid. 1705.
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P.I.M. Revolutie in de Spelling - en nog iets. Amst. 1896.
Magazijn van Nieuwe Ge-inventeerde origineele Fabelen. Utr. 1767. 2 dln.
Mannen van beteekenis. Dl. XXIV-XXVI. Haarl. 1894-95. 3 dln.
Mengeldichten d.d. Rotterdamsche Afdeel. d. Holl. Maatschappij v. fraaije kunsten
en wetenschappen. 1807-10. 2 dln.
R. VAN DER MEULEN, De Courant. Leid. 1885. 2 dln.
W. MEYER-LÜBKE, Grammaire des langues romanes. Traduction franç. p.A. et G.
DOUTREPONT. Tome II. Morphologie. livr. 2. Paris 1895.
C. MIDDAGTEN, Nieuwe Lootsmans Wegwyser, zijnde eene opregte beschrijving
der Zeekusten. Amst. 1713.
Minnaar (De Hollantsche) of de zonderlinge levensloop van een galant Rotterdams
Koopmanszoon. Amst. 1758.
MARIE L.F. MOHR, Das moderne Holland. Berl.-Arnh. 1889.
POL DE MONT, In Noord en Zuid. Rotterd. 1887.
W. MOUNTAGUE, The Delights of Holland: or a three months travel about that and
the other Provinces. Lond. 1696.
F. MÜLLER, Grundriss d. Sprachwissenschaft. Bd. I-IV. 1. Wien 1876-88.
F. MAX MÜLLER, Biographies of words and the home of the Aryas. Lond. 1888.
J. NANNINGA UITTERDIJK, Geschiedenis d. voormalige Abdij der Bernardijnen te
Aduard. Gron. 1870.
M.G. VAN NECK, Nederl.-Eng. klank- en zinverwante woorden. Leid. 1889.
Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterd. 1842.
NEPOS, De leevens van doorluchtige Mannen op nieuw vert. d.E.M. ENGELBERTS.
Amst. 1796.
W.G. VAN NOUHUYS, Letterkundige opstellen. Amst. 1894.
[I.A. NIJHOFF], Geldersche Arcadia of wandeling over Bilioen en Beekhuizen. 3e
dr. Arnh. 1825.
[W. NIJHOFF], Wetenschap, letteren en kunst in Nederland. Bibliographisch
overzicht. I. Taal en letteren. 's Gravenh. 1895.
Oeffenschoole (Algemeene) van Konsten en Wetenschappen. Amst. 1763-82. 30
dln.
L. OLDENHUIS GRATAMA, De Hunnebedden in Drenthe. Ass. 1886.
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Onesimus, Jaarboekje voor 1884-1888. Amst. 1884-88.
J.W.G. VAN OORDT, Grieksche mythologie. 's Grav. 1874.
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, bewerkt d.P.J. BLOK, J.A. FEITH, S.
GRATAMA, J. REITSMA en C.P.L. RUTGERS. 2e-4e Afl. Gron. 1895-96.
OVIDIUS, Tristium ofte de Treurdichten, vert. d.M. TH. SCHREVELIUM ende in
Ned. dicht gesteld d.J. VAN DER SCHUERE. Haerl. 1612.
I. DE PARIVAL, Les délices de la Hollande. Leyd. 1651.
A. PARS, Keten van heerlijkheden. Leid. 1688.
Penninck-boeck, inh. alle Figuren van.… Penningen enz. Leyd. 1597.
PLUTARCHUS, Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen. Vertaald en
opgehelderd d.E. WASSENBERGH en H. BOSSCHA. 2e druk. Dordr. 1825-29. 13 dln.
A.G.L. POOL-LEIJER, Winterbladen. Zalt-B. 1874.
A. POSTELMAN, Het leeven en de leere van… Pythagoras, nevens eenige Indiasche
[dichterl.] mengelstoffen. Amst. 1724.
E.J. POTGIETER, Personen en onderwerpen. Haarl. 1885.
R. PRIEBSCH, Deutsche Handschriften in England. Bd. I. Erlang. 1896.
Prosalegenden (Altfranzösische), herausg. v.A. MUSSAFIA u. TH. GARTNER. Th.
I. Wien 1895.
QUEVEDO, De blinde Werelt of het kluchtig leven van Don Diego Lucifuge. Amst.
1708.
- De Wieg en 't Graf, benevens de vier Verschikkingen van des menschen Leven.
Vert. d. JER. DE BOSCH. 3e druk. Amst. 1730.
- De holbollige Buskon. De Spaensche Droommaker met den karigen Ridder. Vert.
d.J. DE LANGE. Amst. 1659.
A. RADEMAKER, Kabinet van Nederl. Oudtheden en Gezichten. Amst. 1725. 2
dln.
Reis (Vrolijke) van een Engelschman, door Holland. Den Hage 1796.
Reis-boek door de Vereen. Nederl: Provincien. t' Amst. 1769.
Reize (De Avontuurlyke) of de Postkoets in den modder. Leid. 1730.
I. REYNDERS, Twaalf gezichten op de voornaamste gebouwen en beplantingen
van Leeuwarden, met beschrijving van W. EEKHOFF. Leeuw. 1850.
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Robinson (De Engelsche vrouwelijke) of de zeldzame gevallen van Charlotte. Amst.
z.j.
Roe (De) op de Schoorsteen ofte de Wereldt… ghegeesselt. 2e druk. Wormerv.
1647.
J.H. RÖSSING, Oud-Holland. Met 12 afb. door H. KLIJN. Amst. 1895.
N. DE ROEVER en G.J. DOZY, Het leven onzer voorouders. Afl. 20-24. Amst.
1895-96.
P. ROORDA, Dutch and English compared. Part. I. Gron. 1892.
R.G. RIJKENS en J.H. RÖSSING, Opkomst, bloey en onderganck der stede van
Oud-Hollandt. Amst. 1895.
Schau-Platz (Curieuser) des in diesem XVIII Seculo angefangenen … Blutigen
Krieges.… in denen Spanischen Niederlanden. Rothenb. 1706.
J.H. SCHEFFER, Sint Autbaertus, De bakkers en het brood te Rotterdam, 1400-1850.
Leid. 1880.
J. SCHELTEMA, Alexander, Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam in 1814.
Amst. 1814.
Schets der Nederduitsche Taal. Z.p. 1848 [geheel geautographeerd] 2 dln.
Schetsen (Zeven) uit de portefeuille van een journalist. 's Grav. 1885.
G.D.J. SCHOTEL, Jean Diodati. 's Grav. 1894.
A.J. SERVAAS VAN ROOIJEN, Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente 's
Gravenhage. Dl. I. 's Gravenh. 1892.
- Id. der geschied- en oudheidk. voorwerpen v.h. Gemeente-Museum van 's
Gravenhage. 's Grav. 1893.
- Id. der Schilderijen van Idem. 2e druk. 's Grav. 1890.
St. Servatius-Legende uitg. naar een Lat. handschrift uit de XIVe eeuw en met
aant. voorzien door J. VRANCKEN. Maastr. 1884.
L. SMIDS, Gallerye der uitmuntende Vrouwen. Amst. 1690.
SOFOKLES, Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. VAN VONDEL. t'
Amst. 1668.
- (Drie Treurspelen van). In Nederl. dichtmaat overgebracht d.H.V. HERWERDEN.
Utr. 1881.
Spraakkonst (Algemeene en geredeneerde) d.d. Heeren van Port-Royal in 't Fransch
geschreven en vertaald d.J. CORLEVA. Amst. 1740.
Studenten-Almanak (Delftsche) 1861, 64, 73-77. Delft 1860-76. 7 dln.
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Studenten-Almanak (Utrechtsche) 1890-93. Utr. 1889-92. 4 dln.
C.A. VAN SYPESTEYN, Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau in Nederland.
Historische herinneringen uit de XVIIIe eeuw. 's Gravenh. 1869.
Textbibliothek (Altdeutsche) herausg. v.H. PAUL. Halle 1882-90. 10 Bde.
I. WALTHER V.D. VOGELWEIDE, Gedichte herausg. v.H. PAUL.
II. HARTMANN VON AUE, Gregorius herausg. v.H. PAUL.
III. - Der arme Heinrich herausg. v.H. PAUL.
IV. Heliand herausg. v.O. BEHAGHEL.
V. Kudrun herausg. v.B. SYMONS.
VI. König Rother herausg. v.K.V. BAHDER.
VII. Reinhart Fuchs herausg. v.K. REISSENBERGER.
VIII. Reinke de vos herausg. v.F. PRIEN.
XI. König Tirol, Winsbeke und Winsbekin herausg. v.A. LEITZMANN.
X. Kleinere deutsche Gedichte d. XI und XII Jahrh. herausg. v.A. WAAG.
THUCYDIDES over den oorlog der Peloponnesers en Atheners. Vert. d.H.
FRIESEMAN. Amst. 1786. 2 dln.
Spion (De Nederl.) ontdekkende een aantal van kluchtige gevallen, welke dagelijks
in de Zaamenleving der Waereld voorkomen. Z. p, e.j. ('s Hage 1756?).
Tristan-Sage. (Die Nordische u. Englische Version der). Herausg. v.E. KÖLBING.
Th. II. Heilbr. 1883.
H.N.C. VAN TUYLL V. SEROOSKERKEN, De lichtblauwe Hussaren van Willem
Boreel. 's Gravenh. 1868.
J. VAN VECHOVEN, De noodlijdende Alblasserwaardt. Dordr. 1727.
Verhaal (Historisch) van het Meisje uyt Switserland, Marg. Kunen. Z.p. Gedrukt
1734.
Verhaal van 't leven en de voorvallen van Henriette Sylvie de Moliere. Door J.H.
GLAZEMAKER vertaald. Amst. 1672.
VONDELS Dichtwerken, uitg. door J.A. ALBERDINGK THIJM, voortgezet door
J.H.W. UNGER. Afl. 25-40. Leid. 1895-96.
J. VAN VONDELS Noah, of ondergang der eerste weerelt. Treurspel. t' Amst. 1667.
- Gijsbrecht van Amstel. Uitg. d.L. SIMONS. Prachtuitgave. M. pl. Afl. 6-8. Haarl.
1895-96.
Vreemd en eigen. Geillustreerd Maandschrift onder red. v.G. KELLER. Haarl.
1887-89. 6 dln.
S. DE VRIES, Wonderen soo aen als in, en Wondergevallen soo op als ontrent de
Zeëen… historischer… wijs verhandelt. Amst. 1687.
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PH. WACKERNAGEL, Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im
XVI Jahrh. Frankf. 1855.
A. WALRAVEN en F.P. POLDERDIJK, Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Nieuwen Sint-Joosland. Middelb. 1896.
A. WESTERMAN, Vrije Jaer-Merckt van den Volcke Zion. Amst. 1628.
N. VAN WILLES, Eene bladzijde uit de geschiedenis v.h. Regement Grenadiers en
Jagers, 1853-1869. Arnh. 1870.
H. WINKLER, Germanische Casussyntax. Bd. I. Berl. 1896.
A. WINKLER PRINS, Feestavonden v.d. Studentenkring ‘N.E.K.’ Amst. 1895.
L. WIRTH, Nederl. Hoogd. Synoniemen, Homoniemen enz. Nijm. 1885.
P.H. WITKAMP, Aardrijkskundig woordenboek van Nederland vermeerderd door
M.A. SIPMAN. Afl. 25-30. Arnh. 1895-96.
C. VAN ZOMEREN, Beschrijvinge der Stadt Gorinchem en landen van Arkel.
Gorinch. 1755.
Antwerpsch Archievenblad, XIX, 4; XX, 1.
Archiv f.d. Studium der neueren Sprachen u. Litteraturen. Begründet v.L. HERRIG,
XCV; XCVI, 1-2.
Het Belfort, X, 7-12; XI, 1-6.
- Philologische Bijdragen. V, 1, 2.
Biekorf, VI, 11-24; VII, 1-10.
Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, XX, 3.
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. IIe Ser. I, 3.
't Daghet in den Oosten, XI, 3-12; XII, 1-6.
Elseviers Tijdschrift. V, 6-12; VI, 1-6 met Premie: De Hoofdsteden der wereld.
Afl. 1-6.
Familieblad (Algemeen Nederlandsch), XII.
Forschungen (Indogermanische), II, 5; V, 4-5; VI, 1-5. - Anzeiger, V, 2-3; VI,
1-2.
GRIMM, Deutsches Wörterbuch, IV, le Abth. 2e Hälfte. 11; lX 4-7; XII, 6.
Jaarboekje (Haagsch) voor 1896.
Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und
Alterthumsvereine, 1895, 5-12; 1896, 1-5.
Het Leeskabinet 1894.
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Literaturblatt f. germanischen u. romanischen Philologie, XVI, 6-12; XVII, 1-6.
Loquela 1893, 11-12; 1894, 1-11.
Le Moyen-Age, 1895, 7-12, 1896, 1-5.
Nederlandsch Museum, 4e Reeks IV, 10-12.
De Navorscher, 1895, 6-12; 1896, 1-6.
Oud-Holland, XIII, 1-4; XIV, 1.
Quellen u. Forschungen zur Geschichte d. deutschen Literatur u. Sprache,
LXXV-LXXVIII.
75. W. BRUCKNER, Die Sprache der Langobarden.
76. HUCHOWN'S Pistel of swete Susan. Kritische Ausgabe v.H. KÖSTER.
77. V. MICHELS, Studien über die ältesten deutschen Fastnachtspiele.
78. TH. MILLER, Place names in the english Bede and the localisation of the Mss.
Revue Celtique, XVI, 3-4; XVII, 1.
Studien op wetenschappelijk en letterkundig gebied, XLIV, 4-5; XLV, 1-5; XLVI,
1-4.
Taal en Letteren, V, 3-6; VI, 1-3.
Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, II, 7-12; III, 1-6.
De Toekomst, 8e Rks. IV, I-24; V, 1-4.
Volk en Tael, VII, 12.
Volks-almanak (Nieuwe Drentsche) 1896.
- (Friesche) 1896.
- (Geldersche) 1896.
- (Groningsche) 1896.
Ons Volksleven VII, 5-12; VIII, 1-4.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, IIe Reeks. Afl. 7, IIIe Reeks. Afl. 5. Ve
Reeks Afl. 8. Leiden 1895-96.
IIe Reeks, Afl. 7. bewerkt door A. KLUYVER.
IIIe Reeks, Afl. 5. bewerkt door J.W. MULLER.
Ve Reeks, Afl. 8. bewerkt door A. BEETS.
Zeitschrift f. deutsches Alterthum u. deutsche Litteratur XL, 1-3.
- f. deutsche Philologie XXVIII, 2-4.
- f. vergleichende Sprachforschung auf d. Gebiete d. indogermanischen Sprachen,
N.F. XIV, 1-3.
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III. Ruiling met binnen- en buitenlandsche genootschappen.
Nederland.
Museum te Alkmaar. Verslag 1895. - Herdruk Supplement-Catalogus der
prentverzameling.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslagen v.d. zittingen
der Wis- en Natuurk. Afd. Dl. III. - Verhandelingen Afd. Letterk. Dl. I. No. 4, 5. Versl. en meded. Afd. Letterk. 3e Rks. XI, 3; XII, 1, 2. - Myrmedon auct. J. PASCOLI.
- Jaarboek 1895.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam. Jaarboekje 1895. - 6e
Jaarverslag der gemengde Commissie voor Onderwijsbelangen. - W. REILINGH, De
regeeringsvorm van onze O.I. bezittingen. - H.L. DRUCKER, H.B. GREVEN en J.
KRUSEMAN, Het vraagstuk der volkshuisvesting. - De ziekenfondsen in Nederland.
Rapport d.W. STOEDER e.a. - Een handvol spreuken door SPROKKELAAR H. Azn. Het Vraagstuk der Armverzorging. - J.E. ENKLAAR, De strijd tegen de koude. - Punten
v. beschr. d. Algem. Vergadering 1896.
Vereeniging voor Noord-Nederlandsche muziekgeschiedenis te Amsterdam.
Tijdschrift II-V, 1.
Nederl. Tooneelverbond te Amsterdam. Het Tooneel XIV, 16; XV, 1-15.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam. Tijdschrift 2e Serie XII, 4-6;
XIII, 1-2. - Nomina geographica Neerl. IV, 1.
Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Jaarverslag 1894. Noord-Hollandsche Oudheden beschreveu d.G. VAN ARKEL en W.A. WEISSMANN,
II, 2.
Museum van Oudheden in Drenthe te Assen. Verslag 1895.
Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord. Erica 1894, 1896.
Genootschap: ‘De Nederlandsche Leeuw’ te 's Gravenhage. Maandblad XIII,
7-12; XIV, 1-6.
Kon. Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-Indië te 's Gravenhage.
Bijdragen VIe R. I, 3-4; II, 1-2. - J. GRONEMAN, De Garebeg's van Nyajogyakarta.
- Naamlijst d. leden 1896.
Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Verslag der Algem. Vergaderingen Mei
1895-Mei 1896. - Naamlijst der leden Mei 1895.
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Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Archives des sciences
exactes et naturelles XXIX, 2-5; XXX. 1. - Oeuvres complètes de CHR. HUYGENS,
Tom. VI.
Teyler's Genootschap te Haarlem. Archives 2e Sér. V, 1. - Verhandelingen, N.R.
V, 1, 2.
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem. De Nijverheid III, 23-52;
IV, 1-26.
Prov. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's
Hertogenbosch. Handelingen 1894-95. - Werken N.R.V.
Friesch Genootschap v. Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 67e
Verslag 1894-95. - De Vrije Fries 3e R. VI, 4; 4e R. I, 1
Selskip f. frysce Tael- in Skriftenkinnisse te Leeuwarden. Forjit my net XXV, 2-4.
- Swanneblommen 1896.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Handelingen en
Mededeelingen 1894-95. - Levensberichten 1894-95. - Tijdschrift N.R. VI, 3-4; VII,
1. - G. VAN DER SCHUEREN, Teuthonista. Nieuwe bewerking door J. VERDAM.
Vereeniging ter bevordering van fabrieksnijverheid te Rotterdam. Verslag 44e
Vergadering.
Rotterdamsch Leeskabinet. 37e Verslag.
Limburg. Provinciaal Genootschap te Roermond. Jaarboek, II; III, 1.
Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg à Ruremonde.
Publications N.S. XI.
Prov. Utrechtsch Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Aanteekeningen Sectieverg. 1894-95. - Verslag 1894-95.
Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdragen en Mededeelingen XVI, XVII. Werken IIIe Serie, No. 6. Rekeningen van de gilden van Dordrecht, 1438-1600 uitg.
d.J.C. OVERVOORDE. - No. 9. Rekeningen der stad Groningen uit de 16e eeuw uitg.
d.P.J. BLOK. - Verslag der algem. Vergadering 50-jarig bestaan 16 April 1895. - 2e
Supplem.-Catalogus.
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. 75
en 76e Jaarverslag.

N e d e r l a n d s c h -I n d i ë .
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia. Tijdschrift
XXXVIII, 5-6; XXXIX, 1. - Notulen XXXIII, 1-2.
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- Verhandelingen L, 1. - Nederl.-Indisch Plakkaatboek 1602-1811, uitg. d.J.A. VAN
DER CHIJS, Dl. XIII, XIV. - Daghregister gehouden in 't Casteel Batavia 1666-67
uitg. d.J.A. VAN DER CHIJS.

België.
Académie d'archéologie de Belgique à Anvers. Bulletin XXI-XXVI.
Société d'émulation de l'histoire de la Flandre à Bruges. Annales IV Sér. Tome
X, dern. livr.; V Sér: Tome VIII. 1.
Académie Royale de Belgique à Bruxelles. Bulletins XXV-XXVIII. - Annuaire
1894-95.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annales IX; X, 1. - Annuaire 1895.
Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent. Jaarboek 1896. - Verslagen 1895, 4-12;
1896, 1-3. - Keuren van Hazebroek van 1336 uitg. d.E. GAILLARD, II. - Vak- en
Kunstwoorden. No. 2. Ambacht van den Smid d.J. VUYLSTEKE. - J. BROECKAERT,
Bastaardwoordenboek. - Beowulf, Angelsaksisch volksepos vert. door L. SIMONS.
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège à Liège. Bulletin I-IX, 1-2;
Conférences I-V. - Règlement.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin XXIV, 2-3.

Luxemburg.
Institut du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg. Publications. Tom. 42-44.
Verein f. Luxemburgsche Geschichte in Luxemburg. Ons Hémecht I, 1-12. II, 1-3.

Frankrijk.
Société Dunkerquoise pour l'encouragement des sciences. Bulletin 1894, 2.

Duitsche Rijk.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift XVII. - Register zu Bd. VIII-XV.
Historischer Verein f. Schwaben und Neuburg in Augsburg. Zeitschrift XXII.
Historischer Verein f. Oberfranken in Bamberg. Archiv XIX, 2.
Kön. Preussische Academie der Wissenschaften in Berlin. Sitzungsberichte 1895,
1-53 mit Register.
Verein f. Geschichte der Mark Brandenburg in Berlin. Märkische Forschungen
VIII, 1-2.
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Verein. v. Alterthumsfreunden im Rheinlande in Bonn. Jahrbuch XCVI-XCIX.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. Jahrbuch XVII.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens in Breslau. Zeitschrift XXIX, XXX.
- J. KREBS, Französische Staatsgefangene in Schlesischen Festungen. - H. MARKGRAF,
Der Verein f. Geschichte Schlesiens in den ersten 50 Jahren seines Bestehens.
Schlesische Gesellschaft f. vaterländische Cultur in Breslau. Ergänzungsheft
LXXII.
Gelehrte Estnische Gesellschaft in Dorpat. Sitzungsberichte 1894-95.
Kön. Sächsischer Alterthums-Verein in Dresden. Jahresbericht 1894-95. Neues
Archiv XVI.
Düsseldorfer Geschichtsverein. Beiträge IX, X. - W. JOST, Die Schnitzwerke am
Marstall des Jägerhofes zu Düsseldorf.
Bergische Geschichtsverein in Elberfeld. Zeitschrift XXXI.
Gesellschaft f. bildenden Kunst zu Emden. Jahrbuch XI, 1-2.
Verein f. Geschichte u. Alterthumskunde in Erfurt. Mittheil. XVII.
Verein f. Geschichte und Alterthum in Frankfurt. Archiv III Folge, Bd. V.
Kirchlich-historischer Verein f. Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst
der Erzdiöcese Freiburg, mit Berücksichtigung der angränzenden Bisthümer
(Diöcesen) in Freiburg. - Freiburger Diöcesan-Archiv Bd. XXIV.
Verein f.d. Geschichte des Bodensee's in Friedrigshaven. Schriften XXIV.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Magazin LXXI, 1-2.
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Nachrichten d. Phil. hist.
Klasse 1895, 2-4; 1896, 1. - Geschäftl. Mittheil. 1895, 1-2; 1896, 1.
Verein f. Hamburgische Geschichte. Mittheil. XVII.
Historischer Verein f. Niedersachsen in Hannover. Zeitschrift 1895.
Histor.-philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrbücher V, 2; VI, 1.
Verein f. Thüringische Geschichte und Alterthum in Jena. Zeitschrift N.F. VIII,
3-4; IX, 1-2.
Universität zu Kiel. 9 Academ. Schriften 1894-95.
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Gesellschaft f.d. Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs in Kiel. Zeitschrift
XXIV, XXV.
Historischer Verein f.d. Niederrhein in Köln. Annalen LX-LXI.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’ in Königsberg. Sitzungsberichte. Heft 19.
Historischer Verein f. Niederbayern in Landshut. Verhandlungen XXXI.
Kön. Sächsische Gesellschaft d. Wissenschaften in Leipzig. Berichte d. Philol. hist.
Classe 1894, 2-4; 1895, 1-2. - Abhandlungen XV, 2-4; XVI, 1.
Verein f. Geschichte der Stadt Meissen. Mittheilungen IV, 1.
Kön. Bayerische Academie der Wissenschaften in München. Sitzungsberichte
1895, 1-4; 1896, 1.
Historischer Verein von und für Oberbayern in München. Jahresber. 56, 57. Monatschrift IV, 1895, 6-12; V, 1896, 1-9. - Oberbayer. Archiv XLIX, 1.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens in Münster. Zeitschrift LIII. - Liber
dissencionum archiep. Coloniensis 3.
Germanisches National-Museum in Nürnberg. Anzeiger 1894-95. - Mittheilungen
1894-95. - Katalog d. im Germ. Museum vorhandenen zum Abdruck bestimmten
geschnittenen Holzstöcke v. XV-XVIII Jahrh. 2er Theil. XVII-XVIII Jahrh. mit
Atlas.
Historischer Verein in Osnabrück. Mittheilungen XX.
Historische Gesellschaft f. die Provinz Posen in Posen. Zeitschrift IX, 3-4; X, 1-4.
Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg in Regensburg. Verhandlungen
XLVII.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde in Stettin. Baltische
Studien XLIV-XLV. - Pommersche Genealogien. Bd. V. - L. BÖTTGER, Bau- und
Kunstdenkmäler d. Regierungs-Bezirks Köslin, II.
Histor.-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs in Strassburg. Jahrbuch XI.
Würtembergischer Alterthums-verein in Stuttgart. Vierteljahrs-Heft. N.F. IV, 1-4.
Litauisch-Litterarische Gesellschaft in Tilsit. Mittheilungen XX.
Verein f. Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben in Ulm. Mittheil 5-8.
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Verein f. Nassauische Alterthumskunde in Wiesbaden. Annalen XXVII.
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg in Würzburg.
Jahresbericht 1894. - Archiv XXXVI.
Verein f. niederdeutsche Sprachforschung. Korrespondenzblatt XVIII, 3-6. Jahrbuch XIX, XX.

O o s t e n r i j k -H o n g a r i j e .
Mährisch-Schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u.
Landeskunde in Brünn. Centralblatt f.d. Mähr. Landwirth 1894. - Notizenblatt 1894.
Historischer Verein für Steiermark in Graz. Mittheilungen XLIII.
Verein f. Siebenburgische Landeskunde in Hermannstadt. Jahresbericht 1894-95.
- Archiv N.F. XXV, 2; XXVI, 3; XXVII, 1.
Kön. Böhmische Gesellschaft d. Wissenschaften in Prag. Jahresbericht 1894. Sitzungsber. d. Philos. hist. philol. Classe 1894. - Id. d. Mathem. naturw. Classe
1894.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg in Innsbrück. Zeitschrift 3e F. XXXIX.
Geschichtsverein f. Kärnten in Klagenfurt, Jahresbericht 1894. - Carinthia, Jhrg.
85, 1-6. - Festschrift.
Musealverein f. Krain in Laibach. Mittheilungen VIII, 1-6. - Izvestja V, 1-6.
Verein f.d. Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag. Mittheilungen XXXIII,
1-4.
Museum Francisco-Carolinum in Salzburg. 53-54 Jahresbericht.
Academie der Wissenschaften in Wien. Sitzungsber. d. Philos. hist. Classe CXXXI.
- Register XIII.
K.K. Geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen XXVII.
Institut f. Oesterreichische Geschichtsforschung in Wien. Mittheilungen XVI, 3-4;
XVII, 1-2.

Zwitserland.
Historische Gesellschaft zu Basel. Basler Chroniken V.
Historischer Verein d. fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug in
Einziedlen. Der Geschichtsfreund Bd. L.m. Beilagen.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheilungen LX.
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Rusland.
Gesellschaft f. Geschichte und Alterthumskunde d. Ostseeprovinzen in Riga.
Sitzungsberichte 1895. - Mittheilungen XVI, 2.

Denemarken.
Kgl. Nordiska Oldskrift Selskab i Kjöbenhavn. Mémoires 1894-95. - Aarböger 2e R.
X, XI, 1.

Zweden en Noorwegen.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie in Stockholm. Tidskrift V, 4; XIV,
2; XVI, 1-3.
Nordiske Museet i Stockholm. Foreningen f. Norsk Folkemuseum Beretning om
Foreningens Virksomhed. Dec. 1893 - Dec. 1895.
Spräkvetenskapigla Sällskapet i Upsala. Förhandlinger. Sept. 1891- Maj 1894.
Landsmålsforeningarna i Upsala, Helsingfors och Lund. Nyare Bidrag 51-55.
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala. Skrifter II.

Italië.
Accademia dei Lincei in Roma. Rendiconti 5a Ser. IV, 3-12; V, 1-3. - Rendic.
dell'adunanza solenn. del 9 Guigno 1895.

Engeland.
English Dialect Society in London. Publications 74-76.
Manchester Literary and Philosophical Society. Proceedings 4th Ser. IX, 3-6; X,
1-3.

Amerika.
New-York State Library at Albany. Bulletin legislation No. 6. - Additions 2. Extension Bulletin 9-12.
American Philosophical Society at Philadelphia. Proceedings 143-148.
Smithsonian Institution at Washington. Annual Report 1893.
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Bijlage IV.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester over het jaar
1895.
Ontvangsten.
1895.
Saldo van Vorige Rekening
Renten Legaat Buma

ƒ 74328
ƒ 594

Renten Legaat Verbrugge ƒ 3266
Renten Legaat Vollenhoven ƒ 3266
Renten Oblig. Nut van 't
Algemeen

ƒ 18-

Renten Prolongatie bij
Leidsche Bank

ƒ 3756

ƒ 12682

_________
Contributiën der Leden

ƒ 323990

Catalogus

ƒ 144 -

Maaltijd 13 Leden à ƒ 4.- ƒ 52Maaltijd 46 Leden à ƒ 2.- ƒ 92_________

ƒ 144_________
ƒ 4398-
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Uitgaven.
1895.
Handelingen en
Mededeelingen

ƒ 24105

Levensberichten

ƒ 102785

Subsidie Commissie voor
Geschieden Oudheidkunde

ƒ 126890
ƒ 25-

Boekerij, Aankoop boeken ƒ 91362
Boekerij, Assurantie ƒ
25000

ƒ 2813

Boekerij, Bindloon

ƒ 48-

ƒ 98975

Drukwerk

ƒ 10335

Vergaderkosten

ƒ 8022

Locaalhuur, vuur en licht

ƒ 11380

Maaltijd

ƒ 41450

Catalogus, bindloon

ƒ 2160

Salarissen

ƒ 66525

Schrijfloonen,
bureaukosten

ƒ 6946

Algemeene onkosten,
porto's, inning contributiën

ƒ 7830

Verzendingskosten

ƒ 10590

Buitengewone uitgaven
ƒ 2270
voor de Commissie tot
onderzoek der voorgestelde
wetswijzigingen
Reiskosten van vier
sprekers op de
maandvergaderingen

ƒ 2495

ƒ 4765

_________

_________
ƒ 398368

Saldo op Nieuwe Rekening

ƒ 41432
_________
ƒ 4398-

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Februari 1896. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Commissie, 14 April 1896.
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D.C. HESSELING.
H.P. BERDENIS VAN BERLEKOM.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de Vergadering van 30 Maart 1896.
P.J. BLOK.
J.W. MULLER.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

136

B. 30ste Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds.
Ontvangsten.
1895.
Kapitaal 2 1/2 %
Inschrijving Grootboek der
Ned. Werkel. Schuld
nominaal ƒ 15000.Saldo vorig jaar Vlottend
Kapitaal.
Juli. - Renten van ƒ
15000.- ƒ 185.33 netto,
Eerste halfjaar 1895,
waarvan
1/4 tot aankoop Fonds

ƒ 165916
ƒ 4634

3/4 tot Vlottend Kapitaal

ƒ 13899

Dec. - Renten, Tweede
halfjaar ƒ185.33, waarvan
1/4 tot aankoop Fonds

ƒ 4633

3/4 tot Vlottend Kapitaal

ƒ 139_________

_________

ƒ 9267

ƒ 193715
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Uitgaven.
1895.
Maart. - Schrijfbehoeften
voor Teuthonista

ƒ 3-

Juli. - Subsidie Taalkaart
volgens besluit Jaarlijksche
Vergadering van 1894

ƒ 250-

Dec. - Saldo aankoop
Fonds op N./Rg.

ƒ 9267

Dec. - Saldo Vlottend
Kapitaal

ƒ 168415
_________

_________

ƒ 9267

ƒ 193715

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Februari 1896. D. HARTEVELT.
Gezien en goedgekeurd door de Commissie, 14 April 1896.
D.C. HESSELING.
H.P. BERDENIS VAN BERLEKOM.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de Vergadering van 30 Maart 1896.
P.J. BLOK.
J.W. MULLER.
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Bijlage V. Verslag van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. De
maandelijksche vergadering van October benoemde den Heer Dozy tot lid, ter
vervanging van den Heer Fruin.
De Heer Fockema Andreae werd tot voorzitter verkozen, de Heer Dozy bekleedde
ook dit jaar het secretariaat.
De volgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Fockema Andreae sprak over de rechtstermen rechteloos, echteloos,
achteloos, witteloos, eerloos, vredeloos. Bij de Duitsche schrijvers wordt, in hoofdzaak
op grond van den Saksenspiegel, tusschen den zin van verschillende dier uitdrukkingen
nauwkeurig onderscheiden.
Rechteloosheid is dan het gemis van persoonlijke rechten, aan personen van
denzelfden stand anders eigen. Rechteloos zijn: a. de bastaarden, b. de menschen
van een onteerend beroep (speellieden, kampvechters), c. veroordeelden wegens
diefstal of roof. De rechteloosheid sluit uit van oordeel vinden, oordeel schelden,
getuigenis
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geven, rechter of voorspraak zijn, voogdij, erfrecht, leen.
Eerloosheid is het gemis van zekere rechten, waarvoor ongekrenkte eer noodig
is, ten gevolge van eene bepaalde handeling, een bepaald misdrijf. De eerlooze wordt
niet op zijn woord, zijn eer geloofd. Men kan rechteloos zijn en niet eerloos (b.v. de
kampvechter) en ook andersom, eerloos maar niet rechteloos (b.v. de meineedige).
Beide is naar den Ssp. de veroordeelde dief of roover.
Echteloosheid eindelijk is de volkomene vredeloosheid, het staan buiten het recht.
Deze neemt de geheele rechtsbevoegdheid weg.
Ten onzent komen dezelfde begrippen voor, maar hebben de woorden eene minder
scherp omschreven beteekenis.
Van het meeste gewicht is de vredeloosheid. In de latere middeleeuwen komt die
nog eene zeer enkele maal voor als dwangmiddel tot nakoming van burgerlijke
verplichtingen (Stadb. Gron. 1425 § 44, Pro Exc. VII a. 9). In hoofdzaak echter is
hare rol beperkt tot het strafrecht, en tal van stukken, die van de vredeloosverklaring
melding maken, toonen tevens, dat verschillende der genoemde uitdrukkingen naast
en door elkaar worden gebruikt, blijkbaar zonder dat men zich van groot verschil
daartusschen rekenschap geeft.
Zoo worden naar eene dingtaal van Amsterdam uit de 15de eeuw1 de schuldigen
aan doodslag gelegd ‘ballinc, achteloes ende vredeloes’.
In het laatst der 15de eeuw worden door een vrijstoel de stad Groningen en hare
burgers en ingezetenen gesteld ‘ute den vrede in den unvrede des hilgen rijkes’ en
veroordeeld erloes, truweloes, rechteloes ende vredeloes2.

1
2

N. Bijdr. 1879, bl. 415.
Nijhoff's Bijdr. IX, 171.
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In 1451 zien wij door het veemgerecht een aantal burgers van Zutphen verklaren
voor verwonnen, verveemd, echtloos, rechtloos, eerloos1.
Eene dingtaal van Heusden2 spreekt ook van het tuytlage slants leggen ‘lyveloes,
eerloes, goedeloes, trouweloes, witteloes, vredeloes’. Blijkens wat er volgt, werden
inderdaad alle rechten en rechtsbetrekkingen van den veroordeelde vernietigd.
Matthijssen zegt3 van den meineedige, ‘die man is trouweloes, eerloes ende
witteloes, dat is uut allen recht ende wit te setten’.
In het Bredasche keurboek van 1454 a. 2 wordt hij die onbedwongen horribele
eeden heeft gezworen, eerloos verklaard met dat gevolg, dat hij niet alleen geen
getuige meer zal mogen zijn, maar ook voor geen tegen hem of zijn goed gepleegd
onrecht meer herstel zal kunnen vragen.
Maar gebruikte men de woorden dooreen, de zaken onderscheidde men wel
degelijk. Naast de geheele, kende men de gedeeltelijke rechteloosheid, in het bijzonder
ook de eerloosheid, die zich vooral in ongeloofwaardigheid uitte. Zij ontstond vooral
door eene valsche verklaring in rechte b.v. naar het Stadrecht van Bolsward van 1455
ā. 26 volgens hetwelk een schepen, of ander man, die ‘onrecht lyenghe dede’ voortaan
geen schepen mag zijn en geen verklaring in rechten afleggen, maar ‘altoes een
eerloos man blijven’.
Met hem die valsch getuigenis heeft gegeven, staat gelijk hij, die eene bezworen
verbintenis niet nakomt,

1
2
3

Werken Maatsch. Nederl. Lett. X, 200.
Oudenhoven, Heusden 325.
Rechtsboek v. den Briel 143.
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m.a.w. die zijne eer heeft te pand gezet, en dit pand niet lost1.
Ook andere als laag beschouwde misdrijven maken ongeloofwaardig. Van het
geven van getuigenis is b.v. te Goeree uitgesloten ‘die verwonnen is van dyeften,
van rove, van craft van wiven’2, te Sneek zijn het ‘misdadige luyden, ruyters, roevers,
meneeders ofte die in hoerdom sitten’3. Te Haarlem en op tal van andere plaatsen4
verliest hij onder wien voor de derde maal gestolen goed wordt gevonden, zijn recht
om in het proces daarover zijne onschuld te bezweren.
Maar ook in de zaken van dezen aard is noch het recht, noch de wijze van
uitdrukking zeer vast. Te Breda b.v. treft den ontuchtige, die te Sneek eerloos wordt,
zoo goed als geheele rechteloosheid5. En in 1386 wordt Jan van Arkel, omdat hij niet
heeft voldaan aan hetgeen hij in brieven beloofd had - m.a.w. omdat hij zijne verpande
eer niet heeft ingelost - ‘witteloes, trouweloes, eerloes ende meyneedich’ verklaard.
Ook de geboorte en de beroepskeuze kunnen tot verminderde rechtsbevoegdheid
leiden. De rechtstoestand der bastaarden is bekend. Reeds de lex Frisionum c. 5
ontzegde aan campiones een weergeld en het Sneeker Stadboek van 1456 a. 10
verklaarde ‘pijpers ofte ander speelluyden’ onbevoegd om te getuigen.
Verder handelde deze spreker over de door Mr. L.M. Rollin Couquerque in Themis
1895 no. 2 uitgegeven oude
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keur van Veere. Hierin komen verschillende bepalingen van gewicht voor, ten deele
niet te verwachten in den tijd, waaruit de keur dagteekent (1483). Om enkele
belangrijke te noemen. Art. 4 en vlg. bepalen dat het proces in zaken onder de 40
Rijns gulden mondeling, in die daarboven schriftelijk zal worden gevoerd, en regelen
het laatste uitvoerig. Art. 28 laat tegelijk nagenoeg alle vormen van testament toe,
die elkaar in Holland en Zeeland zijn opgevolgd. Art. 30 regelt het voorrecht van
boedelbeschrijving. Art. 35 omschrijft nauwkeurig in welke gevallen men een
rechtskrachtig vredegebod mag geven, n.l. ‘alsoewel daer partien to faite ende
ghevechte ghegaen syn, als oec dat sy sonderlinghe quade woerden tot feyten dienende
ghesproken hebben ende generaellyc waer men bij redenen vermoet, dat yement van
den partyen den anderen soude willen slaen of crencken’. Art. 51 bevat een
opmerkelijk voorschrift omtrent overschrijding van noodweer, Art. 54 en 55
veroorloven schepenen in groote of zware zaken eenen rechtsgeleerden assessor te
nemen of daarin raad te vragen bij geleerden en in het bijzonder bij 's heeren raad.
Nog besprak dit lid eene Geldersche misvatting omtrent het zoogen. jus albigenatus.
Zooals bekend is, werd in Germaansche landen oudtijds de Frankische koning, later
de landsheer gerechtigd geacht tot de nalatenschap van vreemdelingen in zijn gebied
overleden - voor zoover zij zich daar bevond. Later werd uit het recht op de geheele
nalatenschap een recht op keurmede, - één stuk uit den boedel.
Eenigszins verward is te dezen aanzien de loop der zaken geweest in Gelderland.
Het kan aan geen twijfel onderhevig zijn, of hier is tot in de 17de eeuw keurmede
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geheven van uitheemschen, op den enkelen grond van hun vreemdelingschap. In den
brief, waarin het keurambt van Veluwe werd verpand aan Otto van Hezeveld 2 Aug.
1557 wordt gezegd, dat de hertog van Gelderland de gerechtigheid had van ‘den koer
off eens dat beste van de meublen, gereede guederen, die uijtheemsche persoenen,
bastaerden, en sommige andere persoenen in Veluwe stervende, achterlieten.’1
Eveneens wordt in de Instructie, 1 Dec. 1600 door de kamer van rekening aan
Gerrit Denis als keurmeester van Veluwe en Veluwenzoom gegeven, in art. 2 gezegd
o.a. dat hij alle twee jaar eene opteekening zal maken van alle ‘bastarden,
uytheimsche, keurmoetsche ende andere levende persoenen van den welcken die
heer een keur of eens dat beste van haere beroerlijcke ende haeflijcke gerede goederen
toe verwachten ofte vermoeden staet’.2
Bij herhaling zien wij het beginsel in toepassing gebracht, zij het soms met
uitzonderingen. Zoo b.v. in 15573 en 16104. In het laatste jaar geeft het Hof eene
uitspraak betreffende de nalatenschap van Metje Mandemaker ‘in 't Stift van Utrecht
geboren en in Veluwe gewoent.’ De keurmeester van Veluwe eischt keurmede. De
erfgenamen ontkennen dat deze verschuldigd is, zeggende, dat M.M. wel in de Veluwe
‘gewoend’ heeft, maar tijdelijk in het Stichtsche vertoevende daar dood gebleven is.
Het Hof alles overwogen en ‘ex officio naegesien den brief van graeff Gerhard van
Geldre’, verklaarde de keurmede verschuldigd.
Tot zoover is de loop der zaken duidelijk, en het laat-
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ste stuk zegt ons, dat er een privilege van Gerard van Gelre is, dat uitheemschen
keurmedig verklaart. Maar nu brengt een landdagsreces van 1593 aan het twijfelen.
Het scheldt aan den Heer van Stockum de keurmede kwijt, waarin hij door het Hof
is veroordeeld. De Landdag wordt tot die kwijtschelding geleid door inachtneming
van groote schade, door dezen geleden bij de plundering zijner burg. Bij dit
eenvoudige besluit worden echter een paar zinsneden gevoegd, die zeer onze aandacht
trekken. De Landdag zegt o.a. dat in het vervolg ‘sodanigen keur nae die woorden
des privilegij’ alleen zal mogen worden geheven van bastaarden: ‘und dat anderen
van wegen der uytheymsheyt van wat staet die sijn mogen, daervan exempt und vrij
sullen sijn.’ Dus naar des Landdags opvatting spreekt het privilege van Graaf Gerhard
van 1227 - een ander over het onderwerp is er niet - alleen van bastaarden.
Hierin op zich zelf heeft de Landdag volkomen gelijk, maar de conclusie, die hij
er uit trekt, is volkomen valsch. Het privilege luidt aldus: ‘quandam libertatem
concessi hominibus in nostra terra Velua manentibus sive adhuc venturis, de
quacumque terra advenerint, et in ea mansionem facere volentibus, hanc scilicet, ut,
qui habuerint natos non legitimos de quacumque condicione, sive de libera genealogia
processerint, sive ad advocatiam pertinentes, sive de advenis, sive de Fresonibus,
dabunt mihi post mortem eorum curmedam, quod est unum optimum quid de sua
possessione; legitimi vero heredes in bona pace eorum accipiant hereditates. Si vero
nullus fuerit heres, ad usus meos cedet .....’
De eenige mogelijke zin is: uit de nalatenschap van bastaarden, uitheemsche zoowel
als inheemsche, zal den Graaf - zoo zij erfgenamen achterlaten - niets toeko-
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men dan keurmede. Dat staat er. Dat uit de nalatenschap van uitheemschen, indien
zij wettig zijn, den graaf niets competeert, staat er met geen woord, en het wordt
vierkant weersproken door de reeds aangehaalde stukken.
De Landdag eindigt dit reces van 1593 met het besluit, te trachten langs den weg
der wederkeerigheid met andere provinciën tot afschaffing der keurmede van
vreemdelingen te komen. En - opmerkelijk genoeg - in latere stukken die hierop
betrekking hebben, was er weder geen sprake van de stelling dat alleen van vreemde
bastaarden keurmede verschuldigd zoude zijn.
Dit was blijkbaar een dra vergeten dwaling van den Landdag. Tot afschaffing
kwam het met Overijssel in 1604, met Amsterdam en andere streken in 1614. Utrecht
bleef lang tegenstreven. Blijkens eene resolutie van het hof van Gelderland van 1694
was men in dat jaar met deze provincie nog niet tot overeenstemming gekomen.
Nog vestigde de Heer Andreae de aandacht op eenige boeken, de rechtsgeschiedenis
rakende, n.l. a. Thudichum Sala, Sala-gau, Lex Salica, waarin de verschillende
samenstellingen van het woord Sala worden verklaard uit de grondbeteekenis hiervan.
(Zie Museum III no. 12 Kol. 421); b. Jaekel ‘Die Grafen von Mittelfriesland aus dem
Geschlechte König Ratbods.’ De schrijver van dit werkje wijst met voldoende
zekerheid de namen en de opvolging der eerste graven onder het Frankische bestuur
aan. Ook weet hij het vermoeden te wekken hiervan, dat zij uit het geslacht van
koning Radbod waren. Tot zekerheid omtrent dit punt en omtrent verschillende
vragen van verwantschap die hij behandelt, brengt hij het echter niet. Zelfs niet altijd
tot waarschijnlijkheid. Hier-
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voor bouwt hij te veel op overeenstemming en karakter van enkele namen, met welker
vorm hij somtijds ook nog eenigszins willekeurig omspringt; c. Ficker
‘Untersuchungen zur Erbenfolge der Ostgermanischen Rechte’ D. I-III voor Nederland
van groot gewicht, omdat de Schr. de Friesche Rechten tot de Oost-Germ. groep
rekent, en op het Friesche karakter van verschillende Nederlandsche rechten en
rechtsinstellingen de aandacht vestigt. (Rechtsgel. Mag. XV, blz. 448). Eindelijk
sprak de Heer Andreae over de ministerialen in Nederland en toonde aan, dat zij hier
reeds in de 13de eeuw in aanzien boven de vrijen waren gestegen. (Zie daarover de
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Letterkunde. 3de Reeks, Dl. XII, blz. 322).
De Heer Acquoy sprak over een hem toebehoorend handschrift in 4o. met de jaartallen
1503, 1508 en 1514, en geschreven door een zekeren Jacob de Groot Willemsz.,
barbier te Dordrecht. Het hoofdbestanddeel van dit handschrift (fol. 1-398) is een
zoogenaamd Plenarium in het Dietsch, d.i. eene Dietsche vertaling van de kerkelijke
evangelie- en epistelpericopen voor het gansche jaar, hier en daar toegelicht door
historische verhalen, korte verklaringen of glossen, kleine sermoenen enz. Het doel
van zulke plenariën in de landtaal was, de leeken in te leiden in de onderwerpen, die
aan de orde waren op de verschillende dagen van het kerkelijk jaar. Zij behooren dus
tot de stichtelijke letterkunde van het voorgeslacht. Hun inhoud is niet altijd dezelfde.
Nu eens bevatten zij alleen de Evangeliën, dan eens de Evangeliën en Epistelen van
het gansche jaar; nu eens die zelfde pericopen met glossen, dan weer met sermoenen.
Van
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deze soort kan men twee en twintig gedrukte van vóór 1500 vermeld vinden bij
Campbell, No. 685-706, allen evenwel zonder den naam ‘plenarium’, die er op
Duitsche exemplaren vaak bijkomt. Wat het hier bedoelde handschrift betreft, het
draagt dien naam evenmin, maar bevat buiten glossen en sermoenen ook nog
verschillende legendarische verhalen, die deels aan de Apokryfe Evangeliën, de
‘Historia Scholastica’, de ‘Aurea Legenda’ en de ‘Gesta Romanorum’ ontleend zijn,
anderdeels aan nog in omloop zijnde traditiën doen denken. Een ander dergelijk
handschrift is aan Spreker niet bekend; ook niet een dergelijk boek in druk, althans
niet in het Dietsch, daarentegen wel in het Duitsch. Men zie slechts het werkje van
Alzog, Die deutschen Plenarien, Freib. i. Br. 1874, en dat van Hasak, Die
Himmelstrasse, oder: Die Evangelien des Jahres in Erklärungen für das christliche
Volk nach deutschen Plenarien aus der Zeit 1500, Regensb. 1882. De plenariën
hebben hunne blijvende waarde voor de geschiedenis der stichtelijke letterkunde,
der bijbelvertaling, der schriftverklaring, der evangelieprediking en der legenden.
De Heer Fruin sprak in de Octobervergadering over een in slecht latijn geschreven
Nederlandsch school-reglement uit de XVIe eeuw, dat door P.S. Allan in de Bodleian
library in een bundel incunabelen, meest alle van de pers van Albert Paffraet te
Deventer, gevonden en in de Historical Review van October 1895 (vol. X. no. 40, p.
738 seq.) afgedrukt en uitgelegd was. Hij betoogde dat de geachte uitgever den aard
van het stuk niet juist had begrepen, hetwelk niet ‘the rules of a school, prescribing
the duties of pupils and teachers alike’ bevatte, maar de regelen van gedrag, door de
in een kost-
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huis samenwonende externi eener stadsschool onderling en in overleg met hun custos
vastgesteld. Volgens hem blijkt dit, behalve uit het slordige latijn, nauwelijks zelfs
in leerlingen te verontschuldigen, vooral uit den inhoud der bepalingen, die zoowel
de eigen studie als het gedrag der contubernales of socii betreffen, en uit de straffen
op de overtreding gesteld, die zich tot geldboeten van een zeer gering gedrag bepalen,
de hoogste van een dubbelen stuiver, de laagste van 1/36 ste stuiver of obolus. Uit
de genoemde muntstukjes, omtrent wier waarde de uitgever zich zeer vergist heeft,
wordt het waarschijnlijk dat de school, waarop het reglement betrekking heeft, in
een Noord Nederlandsche, wellicht Hollandsche stad gezocht zal moeten worden.
Voor de leerwijze en de zeden der scholieren van dien tijd zijn sommige voorschriften
opmerkelijk. Het stuk verdient in eenig vaderlandsch tijdschrift overgedrukt en
toegelicht te worden. De heer Fruin toonde zich niet ongenegen om zich met die taak
te belasten. In een latere bijeenkomst kwam hij op het onderwerp nog terug, naar
aanleiding der onlangs door Dr. A. Römer herdrukte geschriften van den scholarch
Johannes Murmellius (Münster 1895), waarop hem de heer Blok opmerkzaam had
gemaakt, en die een en ander bevatten wat tot bevestiging van zijn beschouwingen
dienen kan.
In de Novembervergadering handelde hij over eene aan onze geschiedschrijvers
volstrekt onbekend gebleven poging van Koning Philips IV van Spanje, in 1643, om
zich met Prins Frederik Hendrik over het sluiten van een verdrag te verstaan, dat tot
een vrede met de Republiek der Vereenigde Nederlanden had moeten leiden. De
stukken, die hierop betrekking hebben, staan afgegedrukt in het 59ste deel der bekende
Documentos inedi-
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tos. Kort na den dood van Richelieu (December 1642), zond de Koning zijn secretaris
Francisco Galarreta naar Nederland, om daar onder toezicht van den toenmaligen
Gouverneur-Generaal, don Francisco de Melo, in het geheim met Prins Frederik
Hendrik te gaan onderhandelen. Zijn instructie van 9 Maart 1643 legt de bedoeling
van Zijne Majesteit voor ons bloot. Met het oog op de tijdsomstandigheden wil hij
aan den Prins van Oranje, zoo deze insgelijks tot een schikking geneigd is, een
gedeelte van het afvallige Nederland afstaan om dat als leen van Spanje of van het
Duitsche rijk te bezitten, mits hij van zijn kant het overige, dat hij veroverd heeft,
weer aan den Koning teruggeeft. Als minimum dier teruggave wordt genoemd: al
wat de Prins in Brabant en Vlaanderen bezit; verder de eilanden Walcheren, Ter
Goes en Ter Tolen benevens de forten die de vaart op Antwerpen beheerschen; het
land ten zuiden van de Waal, Nijmegen inzonderheid; en verder hetgeen ten oosten
van de IJsel ligt. In plaats van dat alles is de Koning bereid om den Prins af te staan
wat hij in de Paltz bezet houdt; dat kan Zijn Hoogheid dan van het Duitsche Rijk in
leen nemen, als een begin van meer dat hij mettertijd zal kunnen bekomen. Wat den
godsdienst betreft, natuurlijk wordt in het teruggegeven Nederland geen andere dan
de Roomsch-Katholieke geduld, maar aan de ketters kan korter of langer tijd worden
gegund om zich te verwijderen, gelijk dat bij het veroveren van plaatsen in de
Zuidelijke Nederlanden geschiedt. In de landen, die aan den Prins gelaten worden,
zal men trachten godsdienstvrijheid voor de Katholieken te bedingen, en, als dit
ondoenlijk blijkt, met de Theologen raadplegen, in hoever men op dit punt toegeeflijk
mag zijn. Van al de veroveringen in West-Indië en Brazil moet de Prins afzien,
evenals Engeland dat
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bij den gesloten vrede gedaan heeft. Van Oost-Indië zal men terugvorderen zoo veel
mogelijk blijkt te zijn. De Koning vertrouwt dat de Prins bij zulk een schikking zijn
voordeel zal vinden en er toe zal willen meewerken. Dat zij bij het ten uitvoer leggen
elkander over en weer behulpzaam zullen zijn, spreekt van zelf. Met de
onderhandeling verlangt de Koning dat belast zal worden de Bisschop van 's
Hertogenbosch, Joseph Bergaigne. Zoo lang zij duurt moet het stiptste geheim in
acht worden genomen.
Het belangrijkste van deze zaak is, naar de Heer Fruin uiteenzet, het voornemen
er toe. Dat zij niet gelukken kon, dat de Prins van Oranje er nooit de hand toe zou
leenen, was duidelijk, en werd te Brussel ook van stonde aan begrepen. Tot een
eigenlijke onderhandeling is de Bisschop zelfs niet kunnen komen. Het blijft bij
voorslagen van de Spaansche zijde, die wel niet afgeslagen worden van de zijde van
Zijn Hoogheid, doch niet in aanmerking worden genomen. De reeks van stukken, in
den bundel vervat, eindigt met een ‘papel aparte’ van het eind van 1644 naar het
schijnt, waarin gezegd wordt dat de Prins blijkbaar met den Koning en die hem
vertegenwoordigen zijn spel speelt, terwijl hij zich intusschen met 's Konings vijanden
hoe langer hoe nauwer verbindt. - Voor de toestanden in de Republiek en voor de
verhouding van de Staten-Generaal en de Staten van Holland met Zijn Hoogheid
leveren de dépêchen en de rapporten der Spaansche onderhandelaars niet onbelangrijke
bijzonderheden, waarvan de Heer Fruin de voornaamste doet opmerken.
In de vergadering van Januari handelde hij over den bekenden rechtsgeleerde en
publicist Mr. Simon van Leeuwen, van wien hij een nog ongedrukte politieke
verhandeling denkt uit te geven in de Werken van het Historisch Genootschap te
Utrecht. Het voornaamste, dat hij over
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dien Leidschen regent en zijn geschriften meedeelde, zal in de Inleiding op die uitgave
te pas komen, en wordt dus hier als overbodig onvermeld gelaten.
In de vergadering van Maart vestigde hij de aandacht op een latijnschen brief van
den Bisschop van Haarlem, Godfried van Mierlo, aan den dezer dagen herhaaldelijk
besproken pastoor der oude kerk van Amsterdam, Mr. Jacob Buyck, van 9 Maart
1578, die door Dr. A.H.L. Hensen, professor te Warmond, in het bisschoppelijk
archief van Haarlem gevonden en in den Katholiek, dl. CIX bl. 260, uitgegeven en
uitgelegd geworden is. Hij verklaarde dit belangrijk schrijven eenigszins anders dan
de geachte uitgever heeft gedaan, en betoogde dat het ‘rescriptum’, waarvan in den
aanhef sprake is en waarop later nog eens als ‘Doctorum sententia’ wordt gedoeld,
waarschijnlijk een door den Bisschop ingewonnen advies van Leuvensche
hoogleeraren wezen zal. Uit alles blijkt, dat de Bisschop bij de Satisfactie van
Amsterdam en haar beëediging door de Katholieke Regenten en burgers een
belangrijker rol heeft vervuld dan wij tot nu toe (op grond van art. 10 der Satisfactie;
zie o.a. Bor I, blz. 925) hadden vermoed, en dat hij in den hoogloopenden twist, die
over de beëediging tusschen de beide pastoors der stad was gerezen, zich tegen Buyck
en zijn onbuigzaamheid ten stelligste had verklaard; een omstandigheid die door
dezen in zijn Aanteekeningen met geen enkel woord wordt vermeld.
Eindelijk in de vergadering van Mei sprak hij, naar aanleiding van het onlangs
door den Heer van Someren, Bibliothecaris der Universiteit van Utrecht, in druk
gegeven ‘Supplément aux Archives de la Maison d'Orange-Nassau de Groen van
Prinsterer’, over het merkwaardige pamflet ‘Belgicae liberandae ab Hispanis
hypodeixis’,
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dat door Bakhuizen van den Brink en op zijn gezag door meer anderen aan Marnix
van Sint Aldegonde werd toegeschreven, waartegen echter hij, spreker, zich reeds
in den Gids van 1862 had verklaard. Hij betoogde thans, op grond van een brief,
sedert lang in de bestaande collectie van Gabbema p. 795 gedrukt, en van een paar
andere brieven, in het Supplément van den Heer van Someren p. 227 en p. 247
uitgegeven, dat de auteur niemand anders is dan de Rector Hendrik Geldorp, toen
ter tijd te Duisburg gevestigd. Over verschillende boeken en pamfletten van dien
veelschrijver weidde hij uit, en stond meer opzettelijk stil bij het genoemde pamflet,
dat in verband met de brieven, door den Heer van Someren gedrukt, bijzonder
merkwaardig bleek te zijn. Daar hij zijn voornemen meedeelde om elders uitvoeriger
over dit onderwerp te handelen, schijnt een breeder uittreksel uit het gesprokene hier
overbodig.
In de vergadering van October deelde de Heer du Rieu de verklaring mede van een
der schuilnamen der Waalsche Kerken onder het Kruis, en wel die van Fur. Bij
gelegenheid toch van de uitgaaf van het eerste deel van het Livre Synodal der Wale
Kerken, dat door Mr. A.J. Enschedé ter perse was gelegd voor de geschiedkundige
Commissie van dit kerkgenootschap, zijn alle handschriften der Articles Synodaux
nauwkeurig geraadpleegd en bleek dat een der handschriften heeft Tur, en daar zal
zonder twijfel door bedoeld zijn Tourcoing, in de buurt van welke stad, die toen nog
tot Vlaanderen behoorde, meer dan ééne hervormde kerk zich had gevestigd.
In de maandvergadering van December bracht hij ter tafel de photographies van
geschilderde portretten hem uit Orange toegezonden van den Leidschen professor
van
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der Linde en zijn vrouw; hij bevond evenwel dat dit echt Hollandsche gezicht niet
gelijkt op dat van dien hoogleeraar in de geneeskunde, uitgever van de werken van
Galenus, al ligt ook voor den witgekraagden geleerde Galenus Liber VII op tafel.
De gissing van den Franschman was niet onaardig maar bleek onhoudbaar.
In eene andere vergadering berichtte hij hoe ver de Heer W. van Iterson was
gevorderd met het nagaan van den duur der academische studiën der Leidsche
studenten in de eerste helft der 18e eeuw. Tevens wees hij er op dat gebleken was,
dat op 6 Nov. 1713 C.G. de Schroeder was ingeschreven, die niet was Sedanensis
maar Gedanensis; dat op 17 Jan. 1725 niet Jacobus Hermanus Crequet was
ingeschreven, maar J.H. ab Hemert, die woonde bij Crequet; dat op 4 Juli 1728 niet
werd ingeschreven Johannes Paul Worst Austracus famulus Johannis Framon de
Bovadois Comes de Savella, Hispanus, maar dat deze knecht heette Johan Paulswörth.
In de vergadering van Maart bracht dezelfde spreker ter tafel het 32e exemplaar
van de oplage van 50, van ‘The life of Oliver Goldsmith by Robert Malcolm, being
the Introduction to the edition of his miscellaneous works published in 1816.’ Dit
leven nl. is uitgegeven door zijn afstammeling Robbert Malcolm Kerr te Londen,
die de portretten der groote mannen met wien Goldsmith in aanraking kwam, liet
graveeren naar bestaande gravures. En zoo heeft hij ook die van de hoogleeraren
H.D. Gaubius en B.S. Albinus er aan toegevoegd, wier lessen in scheikunde en
geneeskunde Goldsmith bijwoonde in 1753 en 1754.
In het Album Studiosorum prijkt namelijk deze bekende schrijver als ingeschreven
op 21 September 1753 als William Oliver Anglus 22 Med. Nu verzocht hij in een in
dit leven uitgegeven brief aan Rev. Thomas
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Contarine, uit Leiden zonder dagteekening geschreven, antwoord te zenden aan het
adres van Mad. Diallion; doch die naam wordt niet gevonden in de verzameling van
de leden der Waalsche gemeente te Leiden, terwijl uit de pedelrol van 1753 en 1754
blijkt, dat hij bij Frans Floot woonde. In dien brief doet hij verslag van zijn
rampspoedige reis uit Schotland naar Bordeaux en van daar naar Rotterdam: hij
schetst de Hollanders en vooral de vrouwen, haar rooken en het gebruik van stooven,
hare fraaie kleederen en verdere gewoonten, het schaatsenrijden en in andere
jaargetijden het reizen in de trekschuit, waarin de Hollander slaapt, de Franschman
lacht, de Engelschman kaart speelt. Aan kaartspel bezondigde Goldsmith zich vrij
sterk, totdat hij zijn fortuin in het spel had medegedeeld aan zijn vriend Thomas Ellis
den Ierschen medicus, die hier in het Noordeinde woonde; door dezen is hij er van
afgebracht en heeft hij zijn boeltje met de buit opgepakt; na één jaar hier te zijn
geweest trok hij zuidwaarts. Maar vóór zijn vertrek voorzag hij zich van Hollandsche
bloembollen, die hij aan zijn oom zond, een groot liefhebber daarvan. Hij besteedde
zooveel geld daaraan, dat hij bijna zonder middelen het land verliet, en naar 't schijnt
meerendeels te voet zijne reis voortzette met één schoon hemd aan en zonder een
schelling op zak. Hij reisde overigens op de kloosters d.i. hij bezocht de geestelijke
gestichten, gaf onderwijs en speelde op de duitsche fluit, waarmee hij door de wereld
kwam, d.i. door Vlaanderen, Frankrijk, Duitschland en Zwitserland, vanwaar hij naar
zijn broeder Henry in Ierland terugging.
Nog werd door denzelfden spreker de aandacht gevestigd op hetgeen prof. Ch.
Adam te Dijon heeft ontdekt
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omtrent de orthographie gebezigd door Descartes. Het is toch vaak betwist tot hoever
de onregelmatigheid in spelling door de geleerden uit de 16e, 17e en 18e eeuw mag
worden behouden bij de uitgaaf hunner geschriften. Bij de oudere uitgave der Oeuvres
Complètes de Descartes had de commissie zich tot eene willekeurige moderniseering
aangetrokken gevoeld, waar de Heer d.R. zich pertinent tegen verklaarde, die evenals
in de Correspondance de Christiaan Huygens, de oorspronkelijke, ofschoon soms
ongelijke spelling verdedigde. Prof. Adam heeft een grooter getal autografen van
Descartes tot zijne beschikking gekregen dan eerst vermoed werd, en slaagde er in
eene bepaalde ontwikkeling in 's mans spelling terug te vinden, zoodat met
terzijdestelling van hetgeen de fransche drukkers der 17e eeuw daarin hebben
goedgevonden te veranderen, het plan is ontworpen om stelselmatig aan Descartes'
geschriften in die nieuwe editie dat hem eigenaardige kenmerk van zijne spelling
naar de jaren van zijne verhandelingen en brieven terug te geven.
De Heer Blok sprak naar aanleiding van eene mededeeling van Dr. K. Kunze in de
Hansische Geschichtsblätter Jrg. 1884 over Hansen und Hansegrafen in Groningen
(zie hierachter, bijlage no. I). Tweemaal voerde hij het woord over eenige
merkwaardige minuten van Oldenbarneveld, op het Rijksarchief bewaard en belangrijk
voor onze geschiedenis tijdens het Twaalfjarig Bestand (zie hierachter, bijlage no.
II). Een andermaal sprak hij over de geschiedenis der oprichting van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde (zie de openingsrede, door hem dit jaar in de
jaarvergadering gehouden).
De geschiedenis van den ondergang der Armada van
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1588 werd door hem toegelicht met behulp der oorkonden, onlangs door Laughton
uitgegeven in de eerste twee deelen van de Werken der Navy Records Society onder
den titel: ‘The Defeat of the Spanish Armada’ (London 1895); vooral behandelde
hij het aandeel der Nederlanders in deze gebeurtenis en toonde aan, dat zij aan den
eigenlijken strijd tegen de Armada geen deel genomen hebben maar toch onder
Justinus van Nassau door het blokkeeren van Parma's vloot in de Vlaamsche havens
dezen veldheer hebben belet de Armada te steunen en daardoor op den afloop van
den strijd in het Kanaal middellijk grooten invloed hebben gehad. De voorstelling,
door Scheltema in zijne Onoverwinnelijke Vloot (blz. 118 en 176), door de Jonge
in zijne geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen I, blz. 136 vlg., ook door
Motley van het aandeel der Nederlanders in de overwinning gegeven, bleek onjuist
te zijn. Voorts maakte Spreker opmerkzaam op de onwaarheid van het verhaal van
Motley omtrent de daden van Gwynn (Unit. Neth. III, 447-449) en op de belangrijke
gegevens, in Laughton's boek nog te vinden betreffende den toestand in Holland en
Zeeland in de eerste helft van 1588.
Eindelijk besprak de Heer Blok uitvoerig de ook voor onze handelsgeschiedenis
belangrijke uitgave van Prof. Dr. Höhlbaum, getiteld: Kölner Inventar I, 1531-1571
(Leipzig 1896). Hij toonde aan, hoeveel belangrijks in deze lijvige verzameling
regesten en oorkonden te vinden is over de pogingen van Dr. Sudermann in het
midden der 16de eeuw om de oude Hanze te doen herleven door eene nauwere
verbinding met de Nederlandsche handelssteden ten einde met deze samen de beiden
ernstig bedreigende concurrentie der Engelsche Merchant-Adventurers te bestrijden.
De verplaatsing van het hoofdkantoor der Hanze uit Brugge naar Antwerpen in 1564,
de onderhandelingen, in dit en
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het volgende jaar tusschen den Prins van Oranje, als gevolmachtigde der Brusselsche
regeering, en Sudermann over eene handelsalliantie tusschen de Hanze en de
Bourgondische Nederlanden, eindelijk het nauwer aanhalen der onderlinge
betrekkingen tusschen de steden van het Keulsche ‘Drittel’ der Hanze, waartoe naast
de steden in Westfalen en aan den Beneden-Rijn ook vele steden van onze oostelijke
en noordelijke provincien behoorden, staan met deze plannen in verband. Spreker
wees er op, dat men tot nog toe de betrekkingen van de oude Nederlandsche
Hanzesteden tot de Hanze in het midden der 16de eeuw ten onrechte als geheel
afgebroken beschouwde; integendeel de steden Groningen, Stavoren, Bolsward,
Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Nijmegen, en zelfs vele kleinere plaatsen waren
toen nog gewoon de vergaderingen van het Keulsche ‘Drittel’ te bezoeken en hunne
aandeelen in de gemeenschappelijke lasten te betalen. Reeds door het uitbreken der
woelingen in 1566 en de daarop volgende jaren zijn de groote plannen van Sudermann
vervallen en ook de betrekkingen der Nederlandsche steden met de Hanze zijn snel
verzwakt, zoodat op het einde der eeuw de Hanze voor onze handelsgeschiedenis
weinig belang meer heeft.
De Heer Muller sprak over de wijze, waarop in het 1e gedeelte van het 2e hoofdstuk
van het 5e deel van Lamprecht's Deutsche Geschichte de geschiedenis van Nederlands
opstand tegen Spanje is behandeld, en wijst op een aantal minder juiste of duidelijke
voorstellingen, welke daarin worden gevonden zoowel op het gebied der
Staatsinstellingen als, hoewel in mindere mate, op dat der geschiedenis.
Evenzeer bracht hij de in 1895 verschenen Mémoires d'une Contemporaine van
Ida de Saint Elme ter sprake,
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de gedenkschriften eener avonturierster, die de dochter zegt te zijn eener Hollandsche
adellijke dame, die gehuwd was met een Poolsch edelman. Zelve zeer jong met een
slechts door een letter aangeduiden aanzienlijken Hollander gehuwd, die een van de
leiders der patriotten en bloedverwant van Daendels was, verliet zij met hem het
land, keerde in 1793 terug en woonde met hare moeder geruimen tijd in de omstreken
van Leiden; vandaar opnieuw naar haren man teruggekeerd, kwam zij in 1795 met
de Franschen te Amsterdam, knoopte kennis aan met verschillende hooggeplaatste
officieren, eerst met Marescot, later met Grouchy, verliet haren echtgenoot en werd
de maitresse van Moreau, dien zij, evenals later Ney op zijne veldtochten, in
mannenkleeding vergezelde. Hare mededeelingen over personen en toestanden in
Nederland munten niet uit door groote duidelijkheid en nog minder door
waarschijnlijkheid.
Ook deelde hij mede, dat er uit de thans door den Heer Hingman op het Rijksarchief
te 's Gravenhage geordende papieren van Van de Spiegel, hoewel deze zijne
binnenlandsche correspondentie grootendeels verbrand heeft en er veel door Vreede
is uitgegeven, toch nog enkele bijzonderheden zijn gebleken, o.a. dat het op het
bijzonder aandringen van Prinses Wilhelmina was, dat hij het raadpensionarisambt
aanvaardde.
Hij wees nog op een aantal misvattingen, voorkomende in het 6e deel van Les
Huguenots et les Gueux van Kervijn de Lettenhove en maakte er op opmerkzaam,
hoe uit de inleiding van Waddington's La République des Provinces Unies, la France
et les Pays Bas espagnols 1630-1650, blijkt, hoe uitermate moeilijk 't voor een
vreemdeling is, al heeft hij ook zulk eene grondige studie van onze geschiedenis
gemaakt als deze schrijver, om zich volkomen
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op de hoogte te stellen van de hier te lande bestaande instellingen.
De Heer Dozy besprak een niet uitgevoerd project tot eene vierde uitbreiding van
Leiden in de 17e eeuw, den 23en Maart 1669 in de vergadering van Burgemeesteren
ter tafel gebracht. Bevatten de notulenboeken van dien tijd slechts de genomen
besluiten zonder de voorafgaande debatten en is dit project dan ook niet daarin
vermeld, op een afzonderlijk blad vond spreker een kort verslag der discussie
aangeteekend.
De vergrooting zou zich uitstrekken van de Witte Poort tot de Zijdgracht, waar zij
zich zou aansluiten aan de laatste vergrooting van 1659, toen 36 morgen aan de stad
waren toegevoegd. Thans zou het stedelijk grondgebied met 46 of met 64 morgen
worden vergroot; voorloopig werd natuurlijk alleen het beginsel besproken.
De uitbreiding van 1659 had plaats gehad, kort nadat in 1655 meer dan 13000
menschen door de pest waren weggerukt; toch bleef het onweêrsproken dat thans
weder alles volbouwd was en terecht werd opgemerkt dat in de nauwe bewoning der
stad steeds de aanleiding tot de zware epidemiën was te zoeken.
De voorstanders der voorgestelde uitbreiding beriepen zich op den verbazenden
bloei der lakennering, die jaarlijks wel 115 tonnen gouds in omloop zou brengen; zij
hoopten dat het fransch worden en versterken van Rijssel en Doornik velen vandaar
hierheen zou lokken en waarschuwden met het oog daarop voor de concurrentie van
Amsterdam; buitendien zou grootere ruimte allicht neringen uit de dorpen stadwaarts
trekken en aanbouw de huren ten profijte der draperie doen dalen.
De uitbreiding der akademie, thans door 1500 studen-
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ten bezocht, die jaarlijks 6 à 7 ton in de stad zouden brengen, kwam eveneens in
aanmerking.
De oppositie voerde hiertegen aan dat de nijverheid een zeer wisselvallige basis
was, immers de draperie altoos op en neêr was gegaan en thans bovendien de oorlog
dreigde, kortom, zooals zij het uitdrukte ‘nering geen erf’ was; vele drapiers bezaten
huizen: daarin stak een deel van hun crediet, door aanbouw zou hun eigendom in
waarde achteruitgaan, hunne productiekracht zou verminderen en aan den bloei der
nering zou aldus afbreuk worden gedaan.
Wat de akademie betreft, de tegenstanders hadden, naar het schijnt, geen ander
argument te hunner beschikking dan dat, ‘studenten lichte veugels’ waren.
Den meesten indruk maakten ongetwijfeld hunne finantieele bezwaren: de kosten
werden op ƒ125.000 of ƒ140.000 geraamd, al naarmate het kleinere of het grootere
plan gevolgd werd en breedvoerig werd voorgerekend, welke opofferingen dit der
stad zou opleggen.
Geen der vier burgemeesteren wenschte dan ook de verantwoordelijkheid op dat
college te laden; allen achtten het wenschelijk het gevoelen der oud-burgemeesteren
te vernemen en meenden zelfs dat alleen eene flinke meerderheid van dezen vrijheid
kon geven tot uitvoering van het project.
De reden dat het daartoe niet kwam, ligt voor de hand. In hetzelfde jaar 1669 brak
opnieuw de pest uit met eene hevigheid, die alle vorige epidemiën overtrof; in het
begin van November reeds waren drie der vier burgemeesteren overleden en de
eenige gespaarde was juist hij, die zich het sterkst tegen het plan had uitgelaten. Geen
wonder dat de moed tot eene zoo vèrreikende onderneming thans voor goed ontbrak.
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Een andermaal sprak de Heer Dozy over de uitbreiding van Leiden in 1389, die steeds
geacht wordt de overzijde van het Rapenburg van bij de Wittepoort tot bij de oude
Hoogewoerdspoort te hebben omvat. Evenwel in het begin der 15e eeuw vindt men
het Levendaal als oude vest aangeduid en in verband hiermede is de bewering van
Orlers opmerkelijk dat oudtijds èn aan de Hoogewoerdsèn aan de Noordeindszijde
der Breêstraat vóórsteden zouden geweest zijn; de rentebrief op een huis in de
Jorissteeg, toen Martijn Claassteeg genoemd, van 1387 bewijst ook dat de strook
tusschen Levendaal en Rijn reeds vóór 1389 bebouwd was. Spreker vestigde er ook
de aandacht op dat bij het keuren der nieuwe vrijheid in 1389 de singel werd verklaard
te zullen loopen van den Rijn naar de Leidsche vaart (Vliet) en van daar langs den
schuttersdoelen naar het poorthuis Costverloren. Daar dit laatste bij het Noordeinde
lag, was dus de doelen toen reeds tusschen de Vliet en dit deel der stad gevestigd en
is hij niet, zooals beweerd wordt, pas in 1424 derwaarts van tusschen Levendaal en
Zijdgracht verplaatst. Vooralsnog blijft het dan evenwel vreemd ter laatstgenoemde
plaatse de Jorissteeg in 1387 onder anderen naam te zien aangeduid. Onderzoek der
tallooze middeneeuwsche koop- en rentebrieven in het stedelijk archief zal te eeniger
tijd wellicht deze kwestie oplossen.
In dezelfde vergadering bracht spreker eenige onbekende straatnamen te berde
o.a. die van broodbrug voor de korenbrug in 1449, van raamclocksgracht voor de
garenmarkt in 1457 en 1475, van oestgraft, waarschijnlijk voor de koepoortsgracht,
in 1440 en 1490. Te vergeefs zocht hij uitlegging van uitdrukkingen als: belofte als
handpaard voogd te wezen in 1605 en in een proces met de drooge hand triumferen
in 1705.
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Dat het bordje cubicula locanda oudtijds schade deed aan het aanzien van een huis,
ook als een hoogleeraar het uithing, bleek uit een eisch tot vergoeding deswege tegen
professor Melder door zijn verhuurder ingesteld.
Eindelijk deelde de Heer Dozy nog eene verklaring mede, in 1607 in rechte afgelegd
omtrent een vechtpartij van studenten met de nachtwacht, waarbij professor Everard
Bronkhorst geene schitterende rol speelde. Hij herinnerde aan het elders herhaaldelijk
besproken dagboek van dezen hoogleeraar dat te Deventer berust en getuigenis aflegt
van diens geregelde deelname aan slemppartijen der studenten, iets dat bij besluit
van den Senaat van 9 Februari 1615 in 't algemeen aan de professoren verboden werd
(zie hierachter bijlage no. III).
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Mededeelingen behoorende bij het verslag van de commissie voor
geschied- en oudheidkunde.
I. Hanzen en Hanzegraven te Groningen.
In de Hansische Geschichtsblätter Jhrg. 1894, S. 129 ff. maakte Dr. Kunze te Giessen,
die in het belang der uitgaven, ondernomen door de Hansische Gesellschaft, de
Nederlandsche archieven doorzocht, eene vondst bekend. Te Deventer namelijk vond
hij op een los blad zonder bekende herkomst1 eene aanteekening van den volgenden
inhoud:
‘Item elcke hensegreve geft op Jacobi de stad van Gronninghen 42 postulatusgulden,
elker gulden met thvintich Groninger st. tbetalen. Ende der synt drye hensegreven,
tho weten de Gelderschen hebt enen ende dat Sticht, tho weeten Kampen, Deventer,
Swolle, ene ende de van Utrecht ene; dan de van Utrecht hebben hore hense lange
jaren nyet geholden ofte betaelt.
Item elck hensegreve gift jaerlix 4 postulatusgulden op Jacobi ende des sall de
heer des gerichts van Selwairt denselven hensegreve vordelick wesen om tho
arresteren laeten al diegene, die in de hense niet komen mogen, tho weten de
Brabander an tho halden in den gerichte en all de-

1
2

Stadsarch. Dev. No. 220.
De heer K. drukt verkeerdelijk ‘9’ en is ook overigens niet volkomen nauwkeurig in zijn
afdruk.
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gene, de der hense nyet gewonnen hebben na hoir henseboick’.
De Heer Kunze brengt deze aanteekening in verband met de veelbesproken plaats
in het Oldermansboek1: ‘van hense ende dat ghiltrecht toe winen’ (Oldermansboek
I, 29), waar gehandeld wordt over de ‘hensen’, vereenigingen van burgers der stad
voor den buitenlandschen handel. Hij tracht van die plaats eene nieuwe verklaring
te geven door namelijk de nog altijd niet op volkomen afdoende wijze verklaarde
uitdrukkingen ‘riper’ en ‘herbere’ hanze te verklaren als hanzen voor den handel 1o
op de Deensche stad Ripen, waarvan overigens in geen enkele oorkonde der stad
Groningen van de 13de tot de 16de eeuw sprake is; 2o op Diepenheim (? !), waartoe
hij wijst op de omstandigheid, dat dit in het ambt Haaksbergen, volgens hem vroeger
Haarbergen (? !) geheeten, ligt en waarmede dus de handel in Overijsel langs de toen
misschien bevaarbare (? !) Schipbeek zou bedoeld zijn! Zoolang de schrijver niets
meer weet aan te voeren voor Ripen, houd ik het liever voorloopig nog met Feith's
verklaring van ‘riper hense’ als ‘hanze voor den handel op de kust’ (rijp = kant in
Gron. dialect), waarmede dan de in de 14de en 15de eeuw zeer aanzienlijke handel op
de Oostfriesche havens, op Bremen en Hamburg, ook op de Vlaamsche, Hollandsche
en Friesche kusthavens bedoeld is. ‘Herbere hense’ zou ik met Schepers2 verklaren
als de hanze voor den reeds in de 13de eeuw door de Groningers uitgeoefenden handel
op de Engelsche kusthavens, de zoogenaamde

1
2

Uitg. H.O. Feith, blz. 15.
Groningen als Hanzestad, blz. 70, noot 1. Vgl. Feith, Oldermansboek, blz. 95.
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Cinque Ports1 (herbere = harbour). Van de ook voorgestelde verklaring van ‘herbere’
als ‘Hamburgsche’ hanze kan geen sprake zijn, waar de mss. uit de 15de eeuw allen
‘herbere’ (var. ‘herberghe’, wat hetzelfde beteekent als harbour) hebben en de naam
der stad Hamburg in Groninger dialect ‘Homborch’ luidt.2
Doch de door dr. Kunze gevonden aanteekening heeft met de genoemde plaats van
het Oldermansboek eigenlijk weinig te maken. Leest men deze aanteekening zonder
vooringenomenheid, dan blijkt het duidelijk, dat hier gesproken wordt van vreemde
kooplieden, die te Groningen handel komen drijven, en niet van burgers der stad,
die zich voor het drijven van buitenlandschen handel aaneensluiten, zooals in de
hanzen van het Oldermansboek. En dat deze vreemde kooplieden behoefte hadden
aan samenwerking onderling, is geen wonder bij de sterke organisatie van het
Groninger stapelrecht en het streng beperken van de concurrentie der vreemde
kooplieden met de burgers der stad door de Groninger koopliedenregeering. Let men
op de artikelen in het Oldermansboek, die op den vreemden koopman betrekking
hebben, dan ziet men duidelijk, hoe ook te Groningen het streven bestaat om dezen
zooveel mogelijk in zijne vrijheid te beperken en te dwingen zich aan het drukkende
stapelrecht aldaar te onderwerpen. De vreemdelingen zijn gebonden aan een ons in
bijzonderheden onbekenden ‘wilkoer des ghemenen coopmans, die sie mit onser
stadt in voirtyden begrepen hebben’ en moeten dezen bezweren, als

1

Vgl. Oorkondenb. van Gron. en Drente, no. 77, 84, 85, 87, 124, (219), (226), (237), (238),
239.

2

Vgl. bv. Gron. rekeningen der 16de eeuw, door mij uitgegeven in de Werken van het Hist.
Gen. N.R. no. 9 (1896), passim.
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zij te Groningen willen handeldrijven1; zij zijn uitgesloten van allen handel op het
platteland tusschen Lauwers en Eems2; alleen te Groningen is ‘van den ghemenen
coepman de stapell ende de hoghesten markede3 van allen gueden van Vreeslandt’4;
streng is hem verboden te water of te land in de Ommelanden door te dringen; lakens
mogen door den vreemdeling alleen in het ‘wanthuis’, en dan nog alleen per stuk,
niet per el, te koop geboden worden5; geene goederen uit de Ommelanden mogen
buitenslands worden verkocht6; haring mag door vreemde kooplieden alleen op
bepaalde tijden des jaars, de vier groote marktdagen, verkocht worden7; deze vier
marktdagen, waarbij dan de voorgaande en de volgende ‘werkdag’ gerekend werden,
waren die met Paaschachten, op St. Jacob (25 Juli), op O.L. Vr. Ontvangenis (15
Aug.) en op St. Michiel (29 Sept.); alleen op de zoogenaamde Vrijmarkt, de jaarmarkt,
die drie weken lang in September werd gehouden, waren de vreemden vrijer in
hunnen handel.8
Dat de vreemdelingen zich tegenover deze klemmende bepalingen aaneensloten,
was zeer verklaarbaar.
Er bestonden dan blijkens onze aanteekening drie hanzen van vreemde kooplieden,
de Geldersche, de Overijselsche, de Utrechtsche, elk onder leiding van een
‘hanzegraaf’, den gekozen hoofdman der vereeniging, die in een ‘hen-

1
2
3
4
5
6
7
8

Oldermansboek I, 5, 7; slotbep. 9.
I, 9, 10, 44.
D.i. verder mogen zij niet komen, doch alle goederen worden daar ter markt gebracht.
I, 45.
I, 48; slotbep. 1, 2.
I, 20.
Slotbep. 3.
Vgl. over dit alles Feith, De Groninger Kermis, afgedrukt in de Nieuwe Gron. Courant van
Januari 1894.
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seboick’ de namen opteekende van hen, die de hanze ‘gewonnen’ hadden, d.i. daarvoor
eene zekere, ons onbekende, som gelds hadden betaald. De leden dezer drie hanzen
waren de eenigen, die te Groningen op de bovengenoemde voorwaarden handel
mochten komen drijven, behalve natuurlijk op de Vrijmarkt, waar, zooals de naam
reeds aangeeft, ieder mocht komen; met name de ‘Brabanders’ werden anders uit de
stad geweerd. Voor hun recht binnen de boven omschreven grenzen betaalden de
hanzegraven namens de hanzen ieder jaarlijks op St. Jacob, een der marktdagen, 4
postulaatguldens van 20 Groninger stuivers aan de stad Groningen. Door de ligging
van haar gebied, het Goorecht, waardoor de groote handelsweg van Groningen over
Zuidlaren naar Coevorden liep en dat een deel der door de stad gekochte heerlijkheid
Selwerd uitmaakte, kon de stad gemakkelijk door haren ambtman, als de plaats
vervangende van den vroegeren afzonderlijken ‘heer’ van het gericht van Selwerd,
de hanzegraven ‘vordelick wesen’ om de andere kooplieden, die wederrechtelijk te
Groningen wilden handeldrijven, op haar grondgebied te ‘arresteren’, d.i. tegen te
houden, ‘an tho halden’, zooals onze aanteekening zegt. Wanneer wij thans nog
opmerken, dat de Utrechtsche hanze op den tijd der aanteekening zoo goed als niet
meer bestond, ten minste hare verplichtingen niet meer nakwam, terwijl de beide
andere nog voortleefden, schijnt de aanteekening geheel verklaard te zijn.
Dit is slechts bedriegelijke schijn gelijk zoo dikwijls het geval is met losse
aanteekeningen, die hier of daar worden gevonden buiten verband met de stukken,
waarbij zij eigenlijk behooren.
De heer Kunze spreekt in zijn stukje de hoop uit, dat
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de lokale geschiedvorsching de zaak nader zal trachten toe te lichten. Wij mogen
hem in dit opzicht geruststellen met de verklaring, dat dit reeds lang te voren is
geschied. Reeds Wichers in zijne Verklaring van de Reductie van Groningen1, later
Ypey en Feith in hunne Oudheden van het Goorecht en Groningen2, nog later de
overmoeide onderzoeker Acker Stratingh3 hebben de zaak gekend en besproken. De
nog op het stadhuis te Groningen bewaarde rekeningen van Selwerd uit het midden
der 16de eeuw4 kunnen in verband met hunne opmerkingen nog meer licht aanbrengen.
Het zal den aandachtigen lezer der door dr. Kunze gevonden aanteekening niet
ontgaan zijn, dat zij bestaat uit twee zeer duidelijk onderscheiden deelen, beide met
een ‘Item’ ingeleid. Het eerste dier beide deelen, dat op de verhouding der
‘hensegreven’ tegenover de stad Groningen betrekking heeft, wordt door de boven
gegeven verklaring volledig toegelicht. Hoe in het tweede de recognitie aan den Heer
van Selwerd daarmede is overeen te brengen, is minder duidelijk. Is die recognitie
eenmaal aan den Heer van Selwerd betaald, gelijk de hanzegraven er eene aan de
stad Groningen zelve moesten betalen, dan moeten wij die, zoo mogelijk, in de
rekeningen van Selwerd trachten terug te vinden.
Uit die rekeningen blijkt vooreerst, dat onze aanteekening, zooals zij daar ligt, niet
betrekking heeft op de

1
2
3
4

Gron. 1794, blz. 21.
Ibid. 1836, blz. 250.
Bijdr. voor Gesch. en oudheidk. van Groningen V, blz. 16, 112.
Zij zijn voorhanden uit de jaren 1551, 1560, 1561, 1562, 1568, 1602 en verdere jaren der
17de eeuw, zooals de heer J.A. Feith mij mededeelde. Eene rekening van 1563 komt nog
voor in een ms., door Acker Stratingh l.l. beschreven en thans in het Rijksarchief te Groningen
bewaard.
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vreemde kooplieden te Groningen in het algemeen maar op eene bijzondere klasse
onder hen, n.l. de paardenkoopers. In de overigens bijna letterlijk ook onder de posten
der bedoelde rekeningen voorkomende aanteekening wordt namelijk herhaaldelijk
gesproken van ‘de Hensegreven van de peerdekoepluden’, die ‘geven de Stadt up
sinte Jacob 12 postulatusguldens, elck gulden to betalen myt 20 Gronynger stuvers
etc.’, verder geheel overeenkomstig het door den heer Kunze gevonden stuk1. Uit
die jaarlijksche rekeningen heeft ook de legger der stadsinkomsten van Groningen
dd. 1584 - misschien had ze ook reeds de thans verloren daarvoor als model gediend
hebbende legger van 15482 - eene weder bijna gelijkluidende aanteekening omtrent
de zaak geput, waarin ook bepaaldelijk van paardenkoopers sprake is.
Wij hebben in die rekeningen zelfs de namen van eenige hanzegraven uit dezen
tijd. Het zijn:
1551.

Anthonius Straes van Deventer, voor het
Sticht.
Jurgen Moller, voor Gelre.

1560.

Fedde Ipes, voor het Sticht.
Tymen Kruner, voor Gelre.

1563.

Roeleff Harmens, voor het Sticht.
Gerryt Greve, voor Gelre.

1584.

mr. Johan van Jherusalems soene van
Swolle, voor het Sticht.
Henrick Kruner, voor Gelre.

De Utrechtsche hanze staat steeds voor memorie aangeteekend.
De paardenmarkt te Groningen was indertijd zeer aanzienlijk. Zij wordt reeds bij
Menco, den abt van Witte-

1
2

Vgl. den druk bij Acker Stratingh, l.l., blz. 86.
Zie mijne Gron. rekeningen, blz. XI.
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wierum, ten jare 1250 genoemd1, terwijl een tol, in het Gericht van Selwerd van de
paardekoopers geheven, reeds in 1332 onder de inkomsten van de Groninger prefecten,
tevens Heeren van Selwerd, voorkomt. Die tol bedroeg toen ‘van die peerdecoepers
twie marcke steerlinxs van der drift’, d.i. het recht om te ‘dryven’, om vee door te
voeren, waartegenover de landsheer zich verplicht hun het ‘geleide’ - ‘pro ducatu
prestando’ wordt elders gezegd - d.i. bescherming te verstrekken; dit voor het derde
deel, dat een der deelhebbenden in die inkomsten toekwam: de tol was dus in het
geheel 6 mark sterlingen2.
Dat de Heer van Selwerd van de ligging van zijn gebied gebruik maakte om den
paardekoopers, die dat gebied moesten passeeren om in Groningen te kunnen markten,
op zijne beurt een tol af te vorderen, is niet vreemd. Zoo deed ook misschien toen
reeds de landsheer van Drente. In 1545 toch maakt de domeinrekening van dit
landschap melding3 van zulk een door de drie Hanzegraven van Drente betaalden tol
van 6 schell. tourn. (= 36 gulden), die toen ‘verbijstert’ was, d.i. in onbruik geraakt.
Het Gericht van Selwerd, sedert 1040 een leen van het Utrechtsche domkapittel
en door dit college aan de Heeren van Selwerd verleend, was in 1392 door de stad
Groningen na het uitsterven van het geslacht dier Heeren voor den tijd van 100 jaren
van het domkapittel gepacht4. Deze overeenkomst, nadeelig voor het gezag en het
gel-

1

Uitg. Feith en Acker Stratingh in Werken Hist. Gen. N.S., no. 4, blz. 202.

2
3

Oorkondenboek van Groningen en Drente, no. 333. Vgl. no. 340.
Magnin, Overzicht III, 1, 274. Tenzij dit de oude tol van de Heeren van Selwerd is, thans

4

aan den landsbeer vervallen geacht. Vgl. Oork. no. 415.
J.A. Feith, Het Gericht van Selwerd (Gron. 1885), vooral blz. 8.
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delijk belang der Utrechtsche Kerk, werd door den krachtigen bisschop Frederik van
Blankenheim in 1405 weder vernietigd1. Het Gericht bleef toen tot 1460 in handen
van den Bisschop van Utrecht, die er geen nieuw geslacht van Heeren van Selwerd
liet opkomen doch het herwonnen gebied blijkbaar door een ambtman liet besturen.
In dat jaar kocht de stad, die de heerschappij over de haar grondgebied van drie
kanten insluitende heerlijkheid ongaarne aan anderen, vooral aan den eigenlijken
landsheer, overliet, het Gericht weder van bisschop David met al de rechten en
inkomsten, daartoe behoorende. Zij heeft het sedert behouden.
De stad had dus sedert 1460 recht op alle inkomsten uit het Gericht van Selwerd,
dus ook op die uit den tol, door de ‘hensegreven’ te betalen en waarvoor deze
aanspraak hadden op de bescherming van den Heer van dat Gericht. Zij kon natuurlijk
den laatsten tol nu niet blijven heffen, daar de paardekoopers voor hun handel op de
stad reeds betaalden aan deze zelve. Daarentegen moest Groningen, thans in het bezit
van het omgelegen gebied, voor de door hen betaalde recognitie thans ook in het
Gericht van Selwerd voor hunne belangen zorgen en deed dit door zijnen ambtman
aldaar. Het verschil in herkomst tusschen de recognitie, aan de stad betaald, en het
recht op de bescherming, in het Gericht van Selwerd verleend, blijkt echter nog uit
de samenstelling onzer aanteekening uit twee duidelijk onderscheiden deelen.
De vraag rijst nu: uit welken tijd is onze aanteekening zooals de heer Kunze die
vond?
Het schrift kan uit de 15de of 16de eeuw zijn en ook

1

Zie mijne Gesch. van het Nederl. volk, II, 193; Feith, l.l.
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het watermerk van het papier, waarop de aanteekening is geschreven, wijst in het
algemeen op den tijd omstreeks 15001.
Iets verder brengt ons het noemen der postulaatguldens, die in 1424 voor het eerst
werden gemunt en nog in 1478 te Groningen, en wel voor het verkeer met Utrecht,
in gebruik waren2; iets later, omstreeks 1490, wordt het eerst melding gemaakt van
Groninger stuivers3. De rekeningen van Selwerd spreken nog wel van
postulaatsguldens doch wijzen verder aan, dat de betaling feitelijk geschiedde in
‘Arnhemsche guldens’ (voor ieder der beide betalende hensegraven 8)4.
De omstandigheid, dat in de tweede helft van onze aanteekening nog gesproken
wordt van den ‘heer des gerichts van Selwairt’, terwijl de Selwerder rekeningen van
1551 vlg. niet anders spreken dan van den (stedelijken) ‘amptman des gerichtes van
Selwert’, die sedert 1460 daar het bestuur voerde, schijnt te wijzen op een tijd, waarin
de herinnering aan de heerschappij van een ander dan de stad in het Gericht nog
levendig was. Ook de oude vorm ‘Selwairt’ spreekt van een iets ouderen tijd dan het
begin der 16de eeuw evenals de oudere spellingswijze der aanteekening in het
algemeen vergeleken met die der Selwerder rekeningen uit de 16de eeuw.
Op grond hiervan meen ik de aanteekening te moeten

1
2
3
4

De heer De Hullu, archivaris van Deventer, wees mij, behalve op het watermerk, ook op de
groote overeenkomst van het schrift met dat van een rentecedel uit zijn archief dd. 1502.
Burman, Utr. Jaarb. I, blz. 291 en III, blz. 242.
Gron. arch. Register, 1484, no. 15; 1492, no. 53. De stadsrekeningen uit dezen tijd ontbreken,
zoodat deze omstandigheid met groote voorzichtigheid als argument moet worden gebezigd.
Deze guldens zijn 10 st. gr. waard in dezen tijd (vgl. mijne Gron. rek. blz. 351), dus = 1/2
postulaatsgulden.
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plaatsen in den tijd kort na 1460. Eene aanteekening in dezen vorm, waarin de rechten
en verplichtingen der stad Groningen met die van den Heer van Selwerd zijn
verbonden, kan niet vóór 1460 ontstaan zijn, want tusschen 1424, den vroegsten
datum der postulaatguldens, en 1460 was de stad niet in het bezit der heerlijkheid en
dus ook niet der inkomsten.
De heffing is vermoedelijk afgeschaft omstreeks het einde der 16de eeuw, den tijd
der groote veranderingen in deze streken, misschien reeds iets vroeger. Reeds in de
rekening van Selwerd van 1561 vinden wij, dat ‘de Eerb. Raedt heft my, Hinrick
Galinge, schryver vant Goerecht, bevolen dorch den Erbaren borgermester, Johan
Horenken, den vorss. hensegreven geen gelt aff to maenen’. Ook in die van 1562
staat alleen het hoofd: ‘item de hensegreven’ maar zonder aanwijzing, dat er iets
betaald zou zijn, en zonder de verklaring, waarom het geld verschuldigd is, terwijl
een bladzijde wit is opengelaten. Wel komt in de rekening van 1563 de heffing weder
voor1, maar in 1568, 1602 en de verdere jaren, waaruit wij voor de 17de eeuw deze
rekeningen bezitten, is zij geheel en al verdwenen: zelfs geene aanteekening
daaromtrent zonder meer komt daarin voor. Alleen in den legger van 1584 zien wij
den post weder verschijnen met aanwijzing van het bedrag der recognitie tot hetzelfde
bedrag als in 1551, 1560 en 1563 werkelijk betaald was. Het is echter zeer goed
mogelijk, dat de post in dezen legger eenvoudig te verklaren is als gedachteloos
overgenomen uit den legger van 1548, die tot model strekte. In de Groninger
stadsrekeningen zelve van dien tijd is er geen spoor van te vinden.
P.J. Blok.

1

Bijdr. V, blz. 86.
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II. Minuten van Oldenbarnevelt.
Onder de in het gebouw op het Plein te 's-Gravenhage bewaarde ‘disjecta membra’
van Oldenbarnevelt's archief, nog gered uit de handen van hen, die tijdens het proces
van den grooten staatsman zijne papieren hebben doorzocht en … hebben getracht
de sporen van hunne vroegere betrekkingen met hem door vernietiging van stukken
te doen verdwijnen, komt eene reeks voor onder den titel ‘Minuten van brieven en
resolutiën’.
Deze merkwaardige verzameling, bestaande uit zelfs voor de hand van
Oldenbarnevelt's latere jaren nog uitermate slecht geschreven en bovendien door
talrijke verkortingen, doorhalingen, invoegingen en verbeteringen zeer moeielijk
leesbare stukken, heeft voor een deel reeds aan Motley verschillende gegevens
verschaft, die door hem in zijn Life of John of Barnevelt zijn verwerkt. Van Deventer,
de uitgever der ‘Gedenkstukken’, heeft den Amerikaanschen geschiedschrijver bij
het maken der afschriften zijn dienst verleend1. Ook de voortzetters van het werk
van Arend hebben sommige stukken uit deze bundels gebruikt. Toch is er nog meer
in, waarop de aandacht onzer geschiedkundigen moet worden gevestigd. De toestand
van de handschriften heeft blijkbaar velen, dikwijls ook Van Deventer zelf,
weerhouden ze allen nauwkeurig te onderzoeken. Weliswaar moet erkend worden,
dat de groote moeite, aan de ontcijfering van sommige stukken besteed, niet altijd
door belangrijke vondsten

1

Vgl. Preface, p. X. Ook hier, gelijk in de ‘Gedenkstukken’, blijkt herhaaldelijk, dat zelfs Van
Deventer, hoewel door langdurige oefening met het handschrift van Oldenbarnevelt bekend,
dikwijls met de lezing er van verlegen heeft gestaan en er soms maar wat van heeft gemaakt.
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beloond wordt; bovendien - er is over den tijd van het Bestand reeds zooveel
gepubliceerd, dat de groote lijnen van Oldenbarnevelt's politiek ons wel bekend zijn
en nader onderzoek der papieren uit die dagen weinig meer kan teweeg brengen dan
bevestiging en versterking van reeds vroeger behoorlijk gegronde meeningen. Toch
kan het niet overbodig schijnen de politiek van den Advocaat in binnen- en
buitenlandsche zaken nog eens geschetst te zien in diens eigen woorden, in uitingen
uit de laatste jaren van zijn leven: menige kenmerkende uitdrukking, menige
kernachtige verklaring van den grooten leider der wordende Republiek is uit deze
minuten te voorschijn te brengen.
De verzameling bevat meer bijdragen tot de kennis der buitenlandsche dan tot die
der binnenlandsche betrekkingen. Vooral de brieven van Noël de Caron, den gezant
der Staten in Engeland, in de tweede plaats die aan Langerak te Parijs zijn er talrijk
in vertegenwoordigd; verder die aan Cornelis Haga, aan dr. Brederode, aan
verschillende Duitsche vorsten en diplomaten, die in de Guliksche zaken gemengd
waren. Van brieven aan Aerssens is hier niets voorhanden, wat ongetwijfeld moet
worden toegeschreven aan de omstandigheid, waarop in den aanvang dezer
mededeeling is gewezen. De inhoud der minuten is dan ook in de eerste plaats van
belang voor de kennis der oneenigheden met Engeland over zaken van visscherij en
handel gedurende de eerste jaren van het Bestand, voor die der verhouding tot
Frankrijk in de dagen van de heerschappij der Concini's aan het Fransche hof, eindelijk
voor de staatkunde der Republiek in de Guliksche kwestie.
1o. Engeland. Oldenbarnevelt dringt er voortdurend bij Caron op aan, dat hij de
regeering van Jacobus I zal wijzen
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op het groote gevaar, waarmede Europa bedreigd wordt door de ‘papistische ligue’;
hij is ‘verwondert ende bevreest, datmen aldaer die periculen, daermede alle
religions-verwanten gedreycht worden, ende vooral Duytslant ende den Staten, nyet
en apprehendeert. Ons met bloeten raet ende somtyts by traductie van onse actie te
assisteren ende alleen die lasten, costen en periculen te laten draghen, is ons nyet
dienstelyck’ (21 Nov. 1614); daarom moet Jacobus ‘de eerste van de Religie ende
heeft titel van defenseur des geloeffs’, omdat ‘syn eenighe dochter, syn swagher ende
petit-filz zyn neffens syne digniteit int stuck geinteresseert, behalve den gemeenen
interest’, zeer zeker ‘eene vigoreuse resolutie’ toonen (ib.). Enkele brieven aan
Winwood, den voormaligen Engelschen gezant alhier, zijn van dezelfde strekking.
‘Voilà leur ligue en pleine vigueur et la nostre sans armes’ roept Old. 14 Sept. 1614
uit: ‘car ny la résolution ny la volonté ny les forces ou moiens de Mess. les Estatz
sont bastantes à empescher leurs ambitions et tres dangereuses desseins’. Hij is (21
Nov. en 26 Dec.) van meening, dat men niet in het verre Italië zijne krachten moet
verspillen, maar wacht na den winter een krachtig optreden der ‘ligue romaine’,
vooral nu op het ontredderde Frankrijk niet te rekenen valt, in Duitschland, met name
in Gulik, ‘twelck oeck dienen zoude om te beletten, dat vuyt Groot Brittannië ende
deese lande.… hulpe in Duytslandt zoude moghen gesent worden’ (29 Oct.).
Herhaalde klachten over Jacobus' ‘irresolutie’ worden gehoord; onzen gezant wordt
telkens aanbevolen niet op te houden met te wijzen op de gevaren. Verscheidene
brieven handelen over de punten, waarop Engeland in de zaken van visscherij en van
handel op Indië zich telkens beroept, en over de redenen, waarom de Staten in deze
zaken - levenskwestiën voor onze
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gewesten - niet aan de Engelsche eischen kunnen toegeven (1614-1616). 29 Oct.
1613 hierover: ‘want recht moet altyt recht wesen, hoewel tselve altemet wordt
verdonckert deur quade rapporten ende informatien’.
2o. Frankrijk. De brieven aan Langerak hebben vooral betrekking op zijne houding
tegenover de twisten aan het hof en de intrigues der beide staatspartijen aldaar. 7
Mei 1616 zegt Oldenbarnevelt: ‘Dat er grote veranderingen vallen, en is nyet vrempt:
alle staten, insonderheyt grote heren zyn zulcx subject. Hout U by alle veranderinghe
moderatelyck sonder formalisatie ende vooral hout oprechte correspondentie ende
sincere vruntschap met den ouden heere (Villeroy), die ick houde voor oprechte ende
sincere deenaeren (?) van S.M., syn ryck ende ondersaten te wesen ende een goet
vrient van onsen staet mit jugement’. Van Frankrijk was in die omstandigheden niet
veel te wachten en het aandringen op hulp en steun in de Duitsche zaken komt hier
dan ook minder voor dan in de brieven aan Caron. Toch komt ook hier de Guliksche
kwestie telkens te berde b.v.: (12 Juni 1616) ‘wy sitten by de brant ende verstaen
eerst, watter omgaet, ende alst versuymt waer, zoude alle de werelt ons de schult
opleggen’. Blijkbaar zijn de zaken voornamelijk met den Franschen gezant te
's-Gravenhage, Du Maurier, behandeld, meer dan met den onervaren Langerak.
3o. Gulik. Behalve in de brieven aan Caron en Langerak wordt hierover telkens
met den Brandenburgschen agent Sticke, met den Keurvorst van Brandenburg zelven,
met den Paltzgraaf van Neuburg gecorrespondeerd om de beide ‘possiderende vorsten’
tot samenwerking te brengen. Hoogst belangrijk, ja, een historisch document van
den eersten rang is eene lange memorie van de hand van Oldenbarnevelt dd. 26 Nov.
1614 over de Guliksche
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zaken1. Dit stuk, 14 folio dicht ineengeschreven bladzijden lang, geeft een volledig
overzicht van het gansche verloop der Guliksche zaken sedert den dood van den
Hertog tot onmiddellijk na het verdrag van Xanten, dat die zaken voorloopig regelde.
De memorie is gericht aan iemand, die in Noord-Italië reisde, van Genua op weg
was naar Venetië en wiens ‘begeerte.… was om jegens (zijne) compste tot Venetiën,
geraempt int eynde van de maent van December, geadviseert te moghen wesen van
de oprechte gelegentheyt ende oorspronck, beleydt ende jeghenwoerdighe
gesteltenisse, de sweevende geschillen ende proceduyren’ in het Guliksche betreffend,
opdat hij daaruit ‘het gevoelen ende ordeel zoude moghen sondeeren van dengheenen,
die hem aldaer in zaeken van state meest bemoyen.’ Oldenbarnevelt ‘zal (hem)
daerinne believen zoe cort ende claer als my kennelyck en doenlyck is’. De uitgave
dezer memorie van den leidenden staatsman der Republiek, geschreven ter inlichting
waarschijnlijk van een geheim diplomatiek agent2, zou van veel belang zijn voor de
kennis dezer zaken.
4o. Binnenlandsche zaken. Het feit, dat wij hier in hoofdzaak te doen hebben met
buitenlandsche diplomatieke correspondentie, geeft geen reden tot de meening, dat
de binnenlandsche zaken eenigszins uitvoerig zouden behandeld worden. Toch mogen
wij in Oldenbarnevelt's brieven aan vertrouwde personen als Caron en Langerak

1
2

Vgl. Arend III, 2, blz. 404, 540, 549.
Dat Van der Myle de persoon zou zijn, zooals men l.l. wil, is niet waarschijnlijk.
Oldenbarnevelt schrijft aan hem niet ‘Uwe Liefde’, noch zou hij zijn schoonzoon ‘Mijn
Heere’ betitelen en zichzelf in de onderteekening ‘Uwe L. wel geaffectioneerde ende
dienstweligste dienaer ende vrint’. Ik zou eerder denken aan Johan Ernst van Nassau, doch
zie vooralsnog geen kans de zaak te beslissen, ook niet met behulp van de Res. der St. Gen.
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wel eenige berichten aangaande de twisten binnenslands verwachten. En deze
verwachting wordt niet beschaamd. Bovendien is een enkel stuk van anderen aard
onder deze minuten verdwaald.
6 Aug. 1610. Advies aan de stad Amersfoort over het vorderen van een eed van
de burgerij dier stad in verband met de Utrechtsche twisten.
10 Sept. 1613. Financieele zaken van Rotterdam.
10 Sept. 1613 (aan Caron). Over het vertrek van Winwood en diens houding in
religieuse zaken. ‘Ick duchte wyders, dat hy sonderlinghe inde religieuse zaken de
beste offitien nyet en zal doen. Want behalve dat hy selffs seer hart ende precys is,
zoe hebben de harde ende precise in dese stadt hem zeer aengelegen ende oeck mit
veele versierde ende onwaerachtige middelen het verloep van hare.… en het boeck,
onlancx … bi Lubertus Sybrandts, professor van Franiker in Vrieslandt, gedediceert,
is ja sonderlinghe in de brieven van dedicatie vol … bitterheyt ende directelyck
jegens het recht vant land’.
29 Oct. 1614 (aan Caron). ‘Wy vinden onsen staet jegenwoerdich in zeer grote
beswaernisse, te weten overmits die dissidentie onder de provintien upt aennemen
van den staet van oerloghe noch nyet en zyn beslicht, zoedat ick zeer de confusie
zyn beduchtende’.
Verder korte berichten soms over de religieuse geschillen; eerst in 1617 meer.
19 Jan. 1617 (aan Caron). ‘Onse difficulteyten inde finantien, disputen op de quote
met Seelant ende factien in de religieuse zaecken maecken ons veel speels ende
populaire confusie. Wy hopen, dat God de Heere Almachtich dyen cours stuiten ende
alles ten beste dragen zal. Ick arbeyde daertoe nae myn vermoghen’.
26 Febr. (aan Caron). ‘Wy zyn vuyter mate sere ge-
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quelt mitten religieusen differenten, zoe hier als elders, maer hopen noch accomodatie,
daertoe myne Heren die Staten sere arbeyden’. In denzelfden geest aan Langerak.
5 April. Aan C. Pz. Hooft over de verhouding tot Frankrijk, roept zijne hulp in om
de Fransche regeering te steunen.
17 Mei. Advies aan Caron gevraagd over den brief van Jacobus, door Carleton
onlangs overgebracht. ‘Hier wordt by veelen tot openbare scheuringhe gearbeyt,
oeck by tumulten ende populaire proceduyren, wesende onlancx die magistraet van
der stede van Oudewater by het gemeene volck offge(dwongen) een ordre nae haren
gevallen, tot openbare scheuringhe streckende. De heeren Staeten van Zeelant hebben
jeghenwoerdich haer … opte religieuse differenten vigeerende, volgende der langhen
scheydinghe opt houden van een synode nationael, daertoe oeck eenighe andere
provintien.… de Staeten van Hollant inclineerende, maer die questien en zyn noyet
gedefinieert by eenighe gemeene synode, zoedat een nationale van dese landen.…
gheen definitie en can doen.… vreest voer onvruchtbare vuytcompste. We zyn
jeghenwoerdich … op dit punt in Hollant noch vergadert om eenich middel te
beraemen ende vinden, waerdoer dese swaricheden moghen tot stilstant gebrocht
wesen. Ick hadde altyt verhoept, dat S.M. gebleven soude hebben by Syn voergem.
schryven, alsdat sulcke questie doer de autoriteyt van de overicheyt ende nyet by
kerkelicke persoenen tot stilte behoren gebracht te wesen, ende hope, dat noch Syne
Maj. intentie daertoe strect, hoewel de brieff van de synode spreect’.…
31 Juli (aan Caron).… ‘mits myne swackheyt ende ouderdom en kan ick die trappe
neet zoewel op als nedergaen. In de religieuse questie maecken altemet alteratien,
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die voer my langher nyet draechgelyck en zyn ten opsien van myne indispositie, ende
dat myn hart schreyt in den cours, diemen alhier is houdende, overweghende dat ten
tyde van hartoch Casimir ende den Prince van Chimai ten naesten gelycke cours in
Vlaenderen gehouden worde ende by tyde van den Graeff van Leycester binnen de
stadt Utrecht, gelyck UEd. best is bewust. Myn hope staet op God den Heere
Almachtich ende dat die wel beschaemt maecken zal degheenen, die yet anders als
Zyne eere ende glorie ende des lants welvaren met behoudenisse van de vryheyt ende
gerechticheyt van dien ter harten hebben. Ick dencke daervoer te leeven ende sterven
onveranderlyck, gelyck die principaelste van Myn Heeren den Staten van Hollant
ende Westfrieslant. Geloeft vastelyck, dat alle voerstellen ter contrarie injurieus ende
calumnieus zyn’.
Verder nog vele korte aanteekeningen omtrent belangrijke zaken o.a. eene ‘waerop
de resolutie van den 4 Aug. 1617 gefondeert is’, alles niet zonder gewicht voor de
geschiedenis der laatste jaren van den grooten staatsman. Van na de Scherpe Resolutie
echter is zoo goed als niets aanwezig, wederom om licht verstaanbare redenen.
P.J. BLOK.
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III. Verklaringen voor de Hoofdmans der Schutterij gedaan door de
soldaten van de nachtwacht wegens het gevecht tusschen hen en de
studenten, voorgevallen des nachts tusschen 16 en 17 December 1607.
(Uit de Notulen van Deken en Hoofdmans der Schutterij. in dato 18
December 1607.)
Jacob Willemsz. van Leeúwen, Rotmeester, off Corporael onder de nachtwaeckers
dezer Stede, de wacht gehadt hebbende 's nachts tusschen den XVIen ende XVIIen
December, ende de ronde doende, ende bijnaest de zelve gedaen hebbende, te weten,
comende van de hoogewoert naede hoogewoertsbrúgge, ende willende de
hogewoertsbrúgge nedergaan na't Stadthuys toe, zijn van 't Steenschuijr gecomen
neffens den estrigvercoper in't Schaeck, een Professor mit zeeckere Studenten, gelijck
zij naderhandt hebben vernomen, die den hoúc aen de Bredestraat mede omslogen,
ende hem beneffens zijne Rotgesellen zijn aengevallen, zeer qualick spreeckende,
als noemende haer dieven, schelmen, rabbaúwen ende straetschenders, daer bij
voúgende, dit zijnse die onse maets zoo geslagen ende gestoten hebben, hier hebben
wijse, treckende haer geweer, ende tegens henlieden invallende, zulcx dat zij
genootsaect waeren haer te defenderen, ende om de aggresseúrs te mijden, aersseling
geweecken zijn tot in't hangen vande Hogewoertsbrúgge, onder welcke aggresseúrs
mede was den professor, die de lantaern in de handt hadde, ende mede aendrong zeer
qúalick ende ongebonden spreeckende, seggende mede in 't laetste, ick ben een
professor, ziet wat ghij doet. Waer op hij comparant zeijde, zijt ghij een professor,
segt ú gasten, dat zij haer geweer opsteecken; dan zijn efter
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de studenten op henlieden ingedrongen, totdat eenen Joost Bol werde geqúetst, ten
welcken tijde de zelve Bol zeijde overlúijt, ick heb een fleem wech t Sackrament en
schiet! ende worde alsdoen bij een van zijn rotgesellen geschoten. Verclaert voorts
hij comparant, dat hij zoe veel mit een te doen hadde, die op hem indrongh, dat hij
op zijn andere rotgesellen niet konde letten; verclaert oock, dattet noot, ende overtijt
was om te schieten, off datse andersints van de zelve studenten, ende persoonen
zoude verdrúct geweest hebben.
(De verklaringen van verschillende soldaten kwamen met bovenstaand getuigenis
overeen. Een van hen voegde er nog bij dat:)
den Professor henlieden nae't Stadthuijs gaende, voor heenen gegaen es tot voor
de Onderschoút, alwaer hij zeer qúalick sprack ende zeijde, dat hij haer wilde
beclagen, 't welc gehoort zijnde bij een van de Schútterije ende de waeckers, die op't
rúmoer qúamen aenlopen, hebben geseijt, compt wilt ghij haer beclagen, zoe moet
ghij mede gaen, ende hebben hem zúlcx genomen, ende in de wacht gebracht.
Welke informatien bij de Hooftmans gehoort, verstaen zij dat de Soldaet geschoten
hebbende, zijn ampt gedaen ende hem wél geqúeten heeft, zonder hem te búijten
gegaen te hebben, principalicken regard genomen opte públicatie gedaen opten VIIIen
Decembris, anno 1600 en de renovatie van dien.
Súlcx dat Capiteijnen hebben geresolveert den soldaet, in apprehensie gestelt, te
defenderen ende voor hem in te staen ende zulcx te intercederen dat hij op zijn vrije
voeten mach worden gestelt.
(Zie over deze zaak van Mieris' Handvesten, Privilegien enz. der Stad Leyden,
blzz. 530 vv., waaruit de naam van den hoogleeraar blijkt.)
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
In hare eerste bijeenkomst na de Jaarlijksche Vergadering, gehouden op 12 October
1895, benoemde de Commissie voor Taal- en Letterkunde, in de plaats van Dr. J.
Verdam, tot haren Voorzitter voor het ingetreden jaar: Dr. H. Kern; het secretariaat
werd opnieuw opgedragen aan Dr. A. Beets. Dr. W.L. de Vreese werd in deze
vergadering als nieuwgekozen lid der Commissie begroet, doch reeds in de
bijeenkomst van 30 November kondigde hij zijn aanstaand vertrek naar Gent aan,
naar aanleiding waarvan de Voorzitter eenige afscheidswoorden tot hem richtte.
De Commissie ging ook dit jaar voort met de behartiging der belangen van het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, daarin bijgestaan door de
Heeren Dr. J. te Winkel te Amsterdam en Dr. H.E. Moltzer te Utrecht; na den dood
van dezen laatste door Dr. G. Kalff te Amsterdam, thans te Utrecht, die zich op
uitnoodiging der Commissie bereid had verklaard Dr. Moltzer te vervangen.
Reeds bij den aanvang van het jaar 1896 was de uitgave van den Teuthonista hare
voltooiing genaderd; in de vergadering der Commissie op 29 Februari legde Dr.
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Verdam een volledig exemplaar van dat werk over, en werd door den Voorzitter
gelukgewenscht.
Een onderwerp van meestal uitvoerige bespreking vormden in iedere bijeenkomst
der Commissie de verdere reeds in voorbereiding zijnde of nog maar beraamde
uitgaven. Het plan tot het - geheel of gedeeltelijk - doen drukken der Spelen van
Corn. Everaert werd allengs meer bepaald; het in een vorig jaar vervaardigde afschrift
van dien bundel werd namelijk in handen gesteld eener commissie van advies,
bestaande uit de Heeren Dr. J. ten Brink, Dr. J. te Winkel en Dr. J.W. Muller (Dr.
Kalff had eene benoeming in die commissie niet kunnen aanvaarden); in de
vergadering van 2 Mei 1896 werden de rapporten dezer Heeren overgelegd,
voorgelezen en met een woord van dank door den Voorzitter in ontvangst genomen.
De gemeenschappelijke wensch der rapporteurs, vervolgens door de Commissie voor
Taal- en Letterkunde als zoodanig overgenomen, bleek te zijn: dat de Spelen van C.
Everaert in hun geheel zouden worden gedrukt en - van korte inleidingen voorzien
- uitgegeven; het Bestuur der Maatschappij, hiervan in kennis gesteld, bleek zich
met dezen wensch te kunnen vereenigen en heeft ingevolge daarvan aan de
Maandelijksche Vergadering van Mei voorgesteld om bij de Jaarlijksche Vergadering
het noodige crediet aan te vragen. De beschrijvingsbrief (zie daarop punt VIII, 2o.)
draagt het blijk van de welwillendheid óók der Maandelijksche Vergadering. Met
voldoening derhalve ziet de Commissie op hare voorbereidende bemoeiingen ten
dezen terug; ook mocht zij er, tot hare blijdschap, in slagen zich voor de verdere
uitvoering te verzekeren van de hulp van Dr. L. Scharpé te Brussel, Bruggeling van
geboorte en met de taal en
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de werken van Everaert bijzonder goed vertrouwd. Mocht door de Jaarlijksche
Vergadering tot de uitgave worden besloten, dan zou de Heer Scharpé onder de
leiding van Dr. J.W. Muller den druk helpen voorbereiden.
De onderhandelingen met den Heer N.A. Cramer, te Zwolle, over eene uitgave
der Reizen van Mandeville werden vanwege de Commissie voor Taal- en Letterkunde
hernieuwd en de uitslag er van is, dat de Commissie de overtuiging heeft gekregen,
dat de Heer Cramer na niet al te langen tijd de gewenschte uitgave zal kunnen gaan
voorbereiden.
Het overlijden van den Heer C. Honigh, te Zwolle, heeft de voorgenomen
onderhandelingen over eene uitgave van den door hem voorbereiden tekst der
Mariamirakelen verijdeld; wellicht zullen met Mevrouw de Weduwe Honigh nog
gunstige regelingen betreffende de kopij van wijlen haren echtgenoot getroffen
kunnen worden.
Besprekingen met Dr. F.A. Stoett, te Amsterdam, over eene uitgave van den Sidrac
mochten nog niet tot de gewenschte uitkomst leiden.
In den loop des jaars kwam ook de vraag ter sprake of het niet wenschelijk en
noodig is eene lijst op te maken van die gedenkstukken onzer letterkunde, welke,
hetzij alleen in handschrift, hetzij slechts in weinige exemplaren aanwezig, het eerst
in aanmerking zouden komen om door onze Maatschappij te worden uitgegeven,
opdat voortaan bij de keuze daarvan een zeker stelsel worde gevolgd en het noodigste
voorga. De Commissie is voornemens die vraag in een volgend jaar nader te
overwegen, en hoopt dat voorstellen tot nieuwe uitgave hiervan het gevolg zullen
zijn.
Op een voorstel van Dr. Kluyver, in de vergadering
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van 12 October 1895, besloot de Commissie zich opheldering te verschaffen over
de redenen der vertraging van de uitgave van het Glossarium van wijlen den Heer
Stallaert; reeds is er sedert eenig licht in deze zaak gekomen. De Commissie nam
zich voor ook in 't vervolg zich aan deze zaak gelegen te laten liggen en op den duur
bij het Bestuur der Maatschappij zoowel de wenschelijkheid te betoogen van de
voortzetting van het Glossarium, als te verzoeken dat bij voortduring daaraan de
steun der Maatschappij zal worden verleend op de wijze als tot nog toe is geschied.
Het oordeel der Commissie werd door den Bibliothecaris der Maatschappij gevraagd
over de wenschelijkheid van den aankoop voor de Boekerij van eene late kopie van
een handschrift van den Slag bij Woeringen. Dr. Verdam verklaarde in een met
redenen omkleed advies dat het bezit van genoemde kopie voor de Bibliotheek der
Maatschappij van geen belang kon zijn.
Na afloop der besprekingen over de hierboven vermelde punten, besteedde de
Commissie den overschietenden tijd harer bijeenkomsten aan de behandeling van
wetenschappelijke onderwerpen van taal- of letterkundigen aard.
Dr. Beets sprak over de etymologie van het woord stapelgek; wat hij er over in 't
midden bracht is sedert afgedrukt in Deel XIV van het Tijdschrift voor N.T. en L.
In dezelfde bijeenkomst behandelde Dr. Verdam de woorden mender en meinder;
zijne conclusiën zal men eerlang in het Middelnederl. Woordenboek vinden. In eene
latere vergadering deed Dr. Verdam eene mededeeling aangaande 1200 nieuw
ontdekte verzen van de tweede bewerking van den roman van de Rose (zie de uitgave
hierachter blz. 192 vv.).
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Dr. De Vreese sprak over het Bargoensch, naar aanleiding van het zeldzame boekje
Der Fielen, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer, te Antwerpen gedrukt in 1563.
Daarin bevindt zich o.a. eene lijst van woorden tot de dieventaal behoorende, welke
blijkbaar overgenomen werd door Van de Venne in zijn Tafereel vande Belacchende
Wereld (Den Haag 1635), en eene vergelijking van V.d. Venne's lijst, welke tot nog
toe als de oudste bekend stond, met zijne bron gaf den Heer De Vreese gelegenheid
om menige duistere of verkeerde opgave bij dezen laatste op te helderen of te
verbeteren. Ook gaf Dr. De Vreese eenige inlichtingen over het gebruik dat in
Vlaanderen van sommige der in het Vocabulaer voorkomende en thans algemeen
bekende woorden gemaakt wordt, maar wees bovendien op eenige andere woorden
die reeds vóór 1563 algemeen bekend waren. Ten slotte vergeleek hij het Vocabulaer
met eene andere lijst van denzelfden aard, voorkomende bij Becanus in diens De
lingua Gothorum.
Dr. J.W. Muller vertoonde en besprak een album uit het begin der 17de eeuw,
toebehoorende aan den Heer A. van Stolk te Rotterdam (en in den catalogus van
diens atlas door G. van Rijn onder no. 1034 beschreven), waarin verschillende
waterverfteekeningen, meest zinneprenten over destijds bekende motieven, zooals
de aanvechting van een schilder door Amor, de strijd tusschen den Dood en Amor
om een oud man (o.a. ook bij Cats voorkomende), de tweestrijd van een man tusschen
de vrouw die, door hem bemind, hem niet liefheeft, en de vrouw die hem liefheeft
maar niet door hem bemind wordt (reeds bij Maerlant, Wapene Martijn II te vinden);
voorts een paar genrestukjes (waarvan twee eene aanschouwelijke voor-
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stelling geven van het grazen of grazelen, een gezelschapsspel van dien tijd) en een
paar charades of rebus, op de liefde betrekkelijk. Behalve deze teekeningen bevat
het album een aantal minnedichten in den hoofschen trant van dien tijd (enkele
geteekend Een kant verandren, Raept vreucht wt deucht 1624, I.V.D., Finis coronat
opus 1624, en Deucht maeckt vreucht 1624) en enkele boertige stukjes, waarvan een
getiteld Malle Symen.
In 't bijzonder vestigde Dr. M. hierbij de aandacht op eene reeks van drie aquarellen
in dit album, die den er naast geplaatsten (doch verkeerd ingenaaiden) tekst van
Starters Menniste Vryagie geestig in beeld brengen, het best te vergelijken met de
latere illustratiën van Troost bij de klucht- en blijspelen van Asselijn en Langendijk.
Bij eene andere gelegenheid wees Dr. Muller op de overeenkomst tusschen den
inhoud van het 6de verhaal uit den Middelnederlandschen berijmden roman Van den
VII Vroeden van Rome (vs. 1487-1633 = Hist. septem sapientium, IV: Puteus), en
het 3de deel der klucht van Claas Kloet door C. Biestkens (1619). Het is het verhaal
van de vrouw die, 's nachts uitgegaan om haar minnaar te ontmoeten en bij hare
terugkomst de deur door haar man gegrendeld vindende, voorwendt zich uit wanhoop
in den put te willen verdrinken, er dan een steen inwerpt, en wanneer haar man,
verschrikt op het hooren van den plons, het huis komt uitgevlogen, dadelijk door de
openstaande deur binnensluipt en hem deze voor den neus dichtsmijt, waarna hij
door de nachtwacht wordt ingerekend en meegenomen. Bij alle overeenkomst tusschen
de beide redactiën bestaat er echter ook veel verschil: behalve dat de man in de VII
Vroeden een ‘vantsuer’ (vizier), Claas Kloet daarentegen natuurlijk een Hollandsch
burger (een laat-getrouwde smid) is, en dat
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er in den middeleeuwschen roman veel meer gewags is van het uur waarop 's avonds
de klok geluid wordt en waarna niemand meer op straat mag komen, is het
zeventiendeëeuwsche kluchtspel verrijkt met een paar bijpersonen (een kramer en
een gauwdief, die een soort van intermezzo vormen), met andere toevoegsels en
vooral met een ander slot. De ontrouwe vrouw laat, nadat haar man is weggeleid,
een tweeden boel binnen, doch wordt met dezen op heeter daad betrapt door haar
echtgenoot, die door den kapitein van de ‘stoepjes’ herkend en vrijgelaten, terugkomt
en, met een dergelijke list als zij eerst tegen hem had gebruikt, haar verschalkt om
de deur te openen en daarop binnensluipt, waarna de boel ontsnapt, maar de vrouw
op hare beurt door de ratelwachts medegevoerd wordt en door dezen en haar man
met loon naar werken bedreigd wordt: eene variatie dus op het reeds gebruikte motief
en een moraliseerend slot, waarbij de deugd beloond wordt. Of deze kennelijk latere
toevoegsels van de hand van Biestkens zijn, dan wel door hem reeds in zijn voorbeeld
zijn gevonden, zou alleen zijn uit te maken, indien dat voorbeeld met zekerheid was
aan te wijzen. Het verhaal is uit den middeleeuwschen roman overgegaan in het hier
te lande geliefde en herhaaldelijk gedrukte volksboek ‘Van de zeven Wijzen van
Rome’; maar het komt, behalve in andere uitheemsche verzamelingen, o.a. ook voor
in de Latijnsche Disciplina clericalis van Petrus Alphonsus en de Fransche vertaling
daarvan, voorts in de Gesta Romanorum enz.1. Langs

1

Zie Ten Brink in Dietsche Warande N.R. VIII, 238-239, 255-257, en Landau, Die Quellen
des Decamerone, 79, 92, 262, benevens de tabel bij blz. 340. - In Loockmans' verzameling
van novellen en het Antwerpsche Cluchtboeck schijnt het verhaal niet voor te komen (zie
Tijdschr. X, 126-143; XIII, 2-11).
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een dezer wegen, of ook uit een der talrijke andere vertelselboeken der 16de en 17de
eeuw kan het den Nederlandschen bewerker bekend geworden zijn. Ook bij Boccaccio
komt het verhaal voor (VII, 4), maar daar luidt het gansch anders: de man is daar
reeds jaloersch, houdt zich opzettelijk slapende, al de bloedverwanten komen er bij,
en hij is en blijft ten slotte, volgens Boccaccio te recht, de dupe: Coornhert's vertaling
van Boccaccio zal dus wel niet het voorbeeld zijn. Het gewijzigde slot is in allen
gevalle waarschijnlijk van Nederlandsche vinding.
Dr. Kern handelde over een aantal Nederlandsche woorden waarin de Gotische
uitgang -ipa zich vertoont als -te, ook zonder dat de in 't Nieuwnederlandsch en reeds
in 't Middelned. bestaande klankregels dien overgang (zooals in diepte, ziekte,
tegenover liefde (d.i. lievde), Mnl. vroude, vreugde) veroorzaken. Als voorbeelden
van zulke schijnbaar onregelmatig gevormde woorden noemde hij stilte, volte,
zwaarte, warmte, gemeente, gewoonte, gedaante enz. Met verwijzing naar
klankverschijnselen in de Skandinavische talen, zooals de praeterita maelti, stilti,
raenti, nenti, herti, enti, synti, lenti enz., alsook Zweedsch hjelta en dgl.; voorts naar
Ags. gesynto en dgl.; naar Engelsch dwelt, sent, went, rent, meant, bent, lent, wont,
burnt, girt, learnt, felt, dealt en dgl., kwam hij tot de slotsom, dat de verscherping
eener oorspronkelijke media of zachte spirant achter liquidae een gevolg is van de
neiging, in verscheidene talen, ook niet-Indogermaansche, bestaande, om achter
liquidae den medeklinker te verdubbelen, uit welke verdubbeling zich wederom de
verscherping ontwikkelde.
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Een wedergevonden fragment van de tweede bewerking der Rose.
Dat het handschrift der Rose, waarvan men uit een catalogus van den boekhandelaar
Thorpe van 1836 wist dat het hier of daar in Engeland moest schuilen, uit de
boekverzameling van Sir Thomas Phillipps te Cheltenham is voor den dag gekomen
en door de Belgische regeering aangekocht en in de boekerij te Brussel geplaatst is,
mag als bekend worden verondersteld. Het is, gelijk ik reeds elders1 heb medegedeeld,
hetzelfde hs., waaraan wij danken de door den verdienstelijken Stallaert uitgegeven
vertaling der Seven Vroeden van Romen, alsmede den voortreffelijksten tekst der
Eerste Partie van Maerlant's Spiegel Historiael. Door het gelukkige toeval waarvan
Verwijs2 alleen het aan het licht komen van het hs. verwachtte, is het hs. weder

1
2

Versl. en Meded. der K. Acad. 1889, bl. 92 vlgg.; vgl. Versl. d. Kon. Vlaamsche Acad. 1888,
bl. 241 vlgg.
‘Een derde volledig hs. schijnt nog te bestaan in Engeland, en is misschien bedolven in de
boekerij van een dier Engelsche lords, die door eene verzamelmanie van allerlei zeldzame
en oude dingen worden gekweld en dus misschien voorgoed voor onze letteren verloren,
tenzij een of ander gelukkig toeval het eens weder aan het licht mocht brengen’ (Verwijs,
Rose, bl. XXVII). Het is hier de plaats om even te wijzen op onze vermeerderde kennis
aangaande mnl. hss. in openbare en bijzondere bibliotheken in Engeland, door het belangrijk
verslag der HH. Gailliard en De Flou in Versl. der Kon. Vlaamsche Acad. 1895, bl. 31-263
en 1896, bl. 79-337, en het boek van Dr. R. Priebsch, Deutsche Handschriften in England
(1896).
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teruggebracht naar het land, waar het geschreven werd, en alzoo aan de wetenschap
teruggegeven. Doch tot heden is op dezen tekst der Rose nog niet opzettelijk de
aandacht gevestigd. Indertijd, toen mij door de welwillendheid van het bestuur der
koninklijke Bibliotheek te Brussel het hs. ter leen is gezonden, heb ik ook het hs. der
Rose, dat ik B zal noemen, met den tekst van A (het Amsterdamsche) en C (het
Comburgsche) vergeleken, en ben daardoor in staat gesteld tot het doen van eenige
mededeelingen aangaande dit nog onbekende handschrift. De tekst, waarvóór staat
op eene onbeschreven bladzijde: ‘In nomine Domini. Amen. Dit is den boec van der
Rosen.’, loopt van fo. 285a tot 327a, en heeft de meeste overeenkomst met A, welks
lezingen het, gelijk vanzelf spreekt, van tijd tot tijd verbetert. Doch de verwachting
van Verwijs, uitgesproken op bl. XXVII: ‘een nieuw volledig hs. zou een uitstekend
hulpmiddel zijn om menige duistere plaats te herstellen, menige nog onverklaarbare
afwijking op te helderen’ wordt door den nieuwen tekst niet vervuld.
Ook op de plaats, waar vooral toelichting noodig is, laat het hs. ons in den steek,
of geeft het althans iets anders dan wij verwachtten, nl. vs. 9959 vlgg.:
Nu es wel recht sekerlike
Dat wi den toename van Heinrike
Seggen ende condich maken,
Want die toenamen sie sijn saken
Daer die man bekint mede es
.............. sijt seker des
Es sijn toename, ende es prochiaen
Te Cortbeke.

De toenaam zelf wordt in hs. A niet gevonden, en in C heeft de afschrijver den tekst
veranderd, zoodat voor het herstellen dezer plaats mijne hoop op het nieuwe
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hs. was gevestigd, waarin ik de zeer waarschijnlijke gissing van Willems ‘van Akene’,
overgenomen door Jonckbloet, Verwijs en Te Winkel, hoopte te vinden. Maar ik
werd teleurgesteld, immers ik vond niet dit, maar M a n i c a , waarmede ik niet weet
wat aan te vangen. Natuurlijk is het niet onmogelijk dat de dichter dezen bijnaam
heeft gedragen, hoewel de door Duc. opgegeven beteekenissen van het woord
(handschoen, mouw, handvat of heft, reistasch) voor een bijnaam nu juist niet zoo
bijzonder geschikt schijnen. Doch de geenszins onontbeerlijke steun van Willems
gissing, uit dit hs. verwacht, wordt er niet door geschonken, en op dit punt blijven
wij in het halfdonker, waarin wij tot heden verkeerden1. Eerlang geef ik wellicht de
varianten van B in het licht, doch voorloopig kan men volstaan met de mededeeling,
dat noch over de verhouding der verschillende teksten noch over de literarische
quaesties uit dit hs. licht opgaat.
Een tweede vondst, die ik te vermelden heb en die nog geheel onbekend is, betreft
de tweede bewerking der Rose, en is van niet minder belang dan het boven
medegedeelde. Gelijk men weet, heeft Verwijs al de fragmenten daarvan achter zijne
uitgave bijeengebracht. Doch één, en nog wel het grootste, kon hij tot zijn leedwezen
daaraan niet toevoegen, nl. het door Leiser op de Universiteits-Bibliotheek te Leipzig
gevonden fragment van 1200 verzen2. In weerwil van al de ook door Zarncke in het
werk gestelde nasporingen was het frag-

1

2

Nog blijft ons de door Boendale opgeteekende naam ‘Van Bruesele Heyne van Aken’ (Lsp.
III, 17, 91) over, en dus vervalt evenmin als zij tot zekerheid wordt de door Verwijs op gezag
van Willems in den tekst gebrachte lezing ‘van Akene’.
Zie Verwijs, Die Rose, bl. XXXI.
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ment, toen Verwijs het te leen vroeg, niet te vinden, en hij moest zich dus te vreden
stellen met de kleine proeven, daaruit medegedeeld door Leiser zelf1, die er een
afschrift van genomen had, en door Von Soltau2 die uit het afschrift van Leiser twee
proeven mededeelde en van plan was eerlang ‘zugleich mit anderen verwandten
Dichtungen’ het geheel uit te geven, doch dit voornemen niet ten uitvoer heeft
gebracht. Ook de copie van Soltau was in weerwil van alle aangewende moeite niet
te vinden, en het scheen dus dat dit fragment voor ons verloren zou zijn. Doch
gelukkig is het bij het overbrengen der Bibliotheek naar een ander gebouw
teruggevonden, zooals de Bibliothecaris, Prof. Dr. O. Von Gebhardt, de
vriendelijkheid had mij te berichten. Op mijn verzoek werden de wedergevonden
bladen onmiddellijk herwaarts overgezonden, en door deze welwillende heuschheid,
waarvoor ik den Heer Von Gebhardt hier mijnen hartelijken dank uitspreek, ben ik
in staat gesteld het fragment als eene welkome aanvulling der uitgave van mijn
overleden vriend het licht te doen zien. Het belang der vondst valt in het oog: het
fragment overtreft - daar het een aaneengeschakeld geheel vormt - al de tot heden
gevondene in uitgebreidheid, en men kan dus nu met meer zekerheid oordeelen over
taal en stijl en over de wijze waarop de dichter in zijne bewerking te werk is gegaan,
m.a.w. hoe hij den tekst van het oorspronkelijk heeft behandeld.
En dan moet wat het eerste betreft, mijn oordeel veel gunstiger zijn dan dat van
Verwijs, die er van zegt, op bl. XXX zijner inleiding: ‘de vertaling is stroef en

1
2

Mone, Anzeiger v. 1833, bl. 100, herdrukt bij Verwijs, bl. 237.
Mone, Anzeiger v. 1835, bl. 201, herdrukt bij Verwijs, bl. 247-249.
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gedwongen; de schrijver heeft dikwijls zijne toevlucht moeten nemen tot uitbreidingen
om zijn origineel terug te geven of aan de wetten van het rijm te voldoen; de taal is
ouderwetsch, en niet alleen wordt zijn werk daardoor moeilijk te lezen, het is nog
uitgebreider dan het origineel, dat evenwel niet door beknoptheid uitmunt.’ Het komt
mij integendeel voor, dat de verzen van de tweede bewerking in gehalte weinig van
die van Hein van Aken (zoo zullen wij den dichter blijven noemen) verschillen: zij
zijn evenmin als de zijne door zinledige noodrijmen, en evenzeer als de zijne door
basterdwoorden ontsierd, en m.i. even vloeiend en gemakkelijk te lezen, doch ik
erken, dat het oordeel hierover tot op zekere hoogte subjectief is. Wat de door Verwijs
afgekeurde uitbreidingen betreft, die door hem wel wat haastig en partijdig worden
toegeschreven aan den last dien de dichter had met zijne rijmen, ik voor mij zou ze
veel liever willen beschouwen als een uitvloeisel van zijne wijze van bewerking van
het oorspronkelijk, en dat des te eer, omdat ook verscheidene niet onaanzienlijke
bekortingen daar tegenover staan. En wat V. bedoelt met ‘de taal is ouderwetsch en
daardoor moeilijk te lezen’, begrijp ik niet goed. Ik voor mij kan het geen enkelen
dichter euvel duiden, als hij aan zijne taal een zeker archaïstisch tintje geeft, en zou
dit allerminst een gebrek noemen in een Mnl. dichter, die al zeer sterk deze
eigenaardigheid zou moeten vertoonen om daardoor moeilijk te lezen te worden.
Doch V. heeft voor zijne beweringen geene bewijzen bijgebracht; wij behoeven die
dus ook niet te weerleggen en kunnen het fragment in dezen voor zich zelf laten
spreken.
Het grootste gedeelte van het fragment, nl. van vs. 163 tot het einde, bevat eene
vertaling van een deel van
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het werk van Guillaume de Lorris, en wel, van dat gedeelte overeenkomende met
vs. 8879-10079 in hs. A, of, in den tekst van Michel, vs. 10171 (bl. 313) - 11506 (bl.
357), doch zelfstandig bewerkt, d.i. zoowel met enkele uitbreidingen der gedachte
of schilderingen van den franschen dichter, als met verkortingen en uitlatingen, zooals
het overzicht op de volgende bl. zal aantoonen. Zoo is met name het gedeelte, waar
Jean de Meung mededeelt dat hij het werk van zijn voorganger zal voortzetten, en
dat overeenkomt met de boven op bl. 193 besproken verzen der mnl. vertaling, in
deze bewerking geheel overgeslagen.
Doch aan dat gedeelte gaan vooraf - inderdaad een vreemd geval - 162 verzen,
beantwoordende aan vs. 13937-13995 in A, of vs. 17529 (Dl. 2 bl. 190) - 17643 (bl.
193) bij Michel, en dus uit een veel later deel van den roman, uit het werk van Jean
de Meung. En wat het vreemdste is, men kan niet zien dat daardoor een misstand
ontstaat. Alleen zouden eenige bevreemding kunnen wekken de verzen 163-166,
waarmede de tweede epistode aan de eerste wordt aangepast, nl.
Gheselle, gi ebt, ic wane, gehort
In mijn ghedichte daer bet vort,
Hoe die jalouse dorper quaet
Sijn wijf versprect ende hoe hise slaet.

Wanneer nu op deze herinnering aan het vroeger behandelde eene andere episode
volgde, waarbij van deze werd gebruik gemaakt, dan zouden wij ons niet behoeven
te verwonderen, maar het geheele volgende sluit zich geleidelijk aan bij het gedeelte
van den roman, dat hier wordt ingeleid en uit niets blijkt verder, dat de vertaler een
sprong neemt. Ook schijnt vreemd de ver-
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binding van ‘gi hebt gehort’ en ‘daer bet vort’, waaraan wel geene andere beteekenis
kan worden gehecht dan verderop, hetwelk met ‘gi hebt gehort’ niet best is te rijmen.
Ik kan dit raadsel niet oplossen, en wanneer er niet nog eens een volledig hs. der
tweede bewerking van de Rose wordt gevonden, zal het ook wel niet opgelost kunnen
worden. Oppervlakkig zou men zeggen, kan deze vreemde wijze van doen alleen
worden toegeschreven aan eene groote mate van vrijheid, of liever willekeur, welke
de dichter zich bij zijne bewerking ten opzichte van den oorspronkelijken tekst heeft
veroorloofd.
Aan het fragment zelf laat ik een vergelijkend overzicht voorafgaan van den
nieuwen tekst met dien van A en met het ofra. gedicht, waarvan ik de verzen aanhaal
volgens de uitgave van Michel. Waar op de vooraanstaande verzen der tweede
bewerking niets volgt, is dit een bewijs dat eene overeenkomstige passage bij Hein
van Aken en in het Fransch niet gevonden wordt.
1-13
14-33

= Rose

A. 13937-13946 =
Ofra.

17529-17553

34-67

= Rose

13946-13966 =
Ofra.

17554-17577

68-76

= Rose

13967-13976 =
Ofra.

17578-17588

77-100

= Rose

± 13977-13986 =
Ofra.

17589-17613

101-138

= Rose

13987-13995 =
Ofra.

17614-17627

139-153

=

Ofra.

17628-17643

165-252

= Rose

8879-8930 = Ofra. 10171-10242

253-305

= Rose

8931-8981 = Ofra. 10243-10288

306-404

= Rose

8982-9058 = Ofra. 10289-10379

405-453

=

Ofra.

454-482

= Rose

9059-9082 = Ofra. 10413-10434

483-505

= Rose

9083-9102 = Ofra. 10435-10450

506-531

= Rose

9103-9121 = Ofra. 10451-10471

557-581

= Rose

9121-9144 = Ofra. 10472-10490

582-599

= Rose

9155-9162 = Ofra. 10491-10502

600-666

= Rose

9163-9210 = Ofra. 10503-10553

154-164

10380-10412

532-556
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667-684

= Rose

9213-9217 = Ofra. 10554-10565

685-742

= Rose

9218-9238 = Ofra. 10566-10599

743-772

= Rose

9239-9256 = Ofra. 10600-10615

798-819

= Rose

9321-9348 = Ofra. 10680-10705

820-827

= Rose

9349-9352 = Ofra. 10706-10709

828-848

= Rose

± 9353-9382 =
Ofra.

± 10733-10745

849-856

= Rose

± 9383-9395 =
Ofra.

± 10746-10761

857-882

= Rose

± 9397-9436 =
Ofra.

± 10762-10796

883-913

= Rose

9437-9467 = Ofra. 10797-10822

914-950

niet met de
overeenkomstige
passages, die veel
uitvoeriger zijn, te
vergelijken.

951-966

= Rose

9666-9675 = Ofra. ± 11027-11056

967-998

= Rose

9693-9700 = Ofra. 11057-11064,
'69-'72

773-797

9758-9778

11153-11162

999-1019

niet met de
overeenkomstige
passages te
vergelijken.

1020-1067

= Rose

9809-9838 = Ofra. 11198-11225

1068-1077

= Rose

9839-9847 = Ofra. 11226-11234

1078-1111

= Rose

9869-9887 = Ofra. 11252-11266

1112-1118

= Rose

10011-10016 =

11440-11443

1119-1200

= Rose

10017-10079 =

11444-11505

Het fragment bestaat uit 4 bladen in 4o, met 3 kolommen van 50 regels op iedere
bladzijde, zoodat in het geheel 1200 verzen bewaard zijn. Het handschrift, waartoe
deze bladen hebben behoord, kan niet hetzelfde zijn, als dat waaruit een fragment
medegedeeld is door Clarisse in Taalk. Mag. 3, 163-222, naar een afschrift van
Bilderdijk (en herdrukt bij Verwijs, bl. 249 vlgg.), daar dit twee kolommen ieder van
40 verzen per bladzijde heeft. Hier en daar was het fragment zeer moeilijk te lezen,
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daar de bladen tot schutbladen gediend, en ten gevolge daarvan geleden, hebben,
doch, ook door de hulp van Dr. S.G. de Vries, is het mij gelukt, nagenoeg alles te
ontcijferen, met uitzondering van een paar regels, waarvan niets meer te maken was.
J. VERDAM.
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f.1 r.a.

5

10

15

20

25

30

35

...........
...........
Te segne van den quaden wive,
Dat soe u te scerne niene drive,
Want hets al archede dat soe penst;
Nochtan soe dect hare, ende venst
Van buten minne ende goet gelaet,
Daer soe u herte mede vaet.
Ende weltijt dat soe wert geware,
Dat soe u siet navolgen hare
Dan eerst sciet soe hare venijn,
Dat sijn de quaetheden die in hare sijn,10
Ende pijnt hare dies nacht ende dach,
Hoe dat soe u bedriegen mach
Ende verswaren mach ende verduwen.13
Dor god! nu penst dan om haer scuwen,
Ende ne pijntse u niet te vane,
Of gi der doot begert tontgane,
Bedi hoe scone dat soe scijnt,
Soe es ene beeste dorvenijnt
Ane stert, an buuc no ooc an hoeft:19
Ghenaecti hare, ghi sijt beroeft
Van uwer gesonden ende wert vergeven
Bi haren venine, dat soe can geven,
Dies soe verslaet ende oec ontmaect
Allen den genen dien soe genaect
Bi verranessen, also wi lesen,
Ja sonder nemmermeer ghenesen;
Want hare venijn dats so inech27
Ende so bitter ende so veninech,
Dat niemen wel ne can gestelpen,
No der iegen ne mach gehelpen
No triacle no rachine,
Mer sin ende trouwe sijn medicine32
Allene der iegen, gelovets mi.33
Dit ne seggic nochtan niet bedi
Dat ic u goede wijf heete verhaten
No haer geselscap oec laten,
Inne wille wel dat ghise mint,
Daer ghise der minnen werdech kint

10
13
19
27
32
33

hs. die ontbr.
verswaren (hs. versuaren) staat hier in de niet vaak voorkomende bet. het iemand lastig
maken, iemand het leven verzuren.
ooc is twijfelachtig, aan de middelste o zit een haaltje ('); voor no zou men ende verwachten.
hs. innech, doch het rijm wijst de ware lezing aan, welke ook elders voorkomt (Mnl. Wdb.
3, 876). Inech bet. hier dóórdringend tot in iemands binnenste, dus doordríngend.
sin ende trouwe, verkeerde vertaling van fra. foïr, d.i. de vlucht (Rose 13946: dat vlien),
waarvoor door den vertaler schijnt gelezen te zijn voir d.i. waarheid.
hs. Alle.
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Ende ligt bi hare ende winnet dracht,
40 Ofs u nature gevet de macht,
Ende vriendelike vant u te hare gelaten,
Eertse ende trecse vor bi maten,
Scoetse ende cleetse cuschelike
Ende wint hem tere tamelike,
45 Nadien dat ghire te doene vermoget,
Ende nerenstelike daer na poget,
Dat si doget ende vroetscap leeren.
Laetse gaen ende laetse keeren
Ombegrepen met goeden lieden,
50 Ende laetse gomen ure maisnieden,
f.1 r.b. Ure kinder ende ure wonen,
Of sijs hem onderwinden conen,
Ende in huës huus bederve lopen;53
Consi ooc copen of vercopen,
55 Daertoe mogen si wel versinnen,
Siede dat ghire ane moget winnen.
Consi oec ambacht clene of groet,
Dat laet hem doen of gijs ebt noet,
Of spinnen of nayen of laken maken;
60 Ende alle huë openbare saken,
Die niet behoeven te sine bedect,
Die radic dat gi hem vertrect.
Nemmer in nerenst of in spele
Ne betrout u in hem te vele,
65 Dat ghi hem segt gepens of daet,
Dat u met rechte te helne staet,
Bedi u mochter af messcien;
Ende emmer wacht u oec van dien,
Alle die daghe dat ghi levet,
70 Dat gi hem lieden niene ghevet
Boven u selven te groet gebot:
Wie oec diet dade, ware sot.
Want ons de Souter vor wareit seget:73
Daer twijf de meestrie dreget,
75 Soes wederwordech iegen haren man75
In allen sticken die hem gaen an.
Nemt u selven dan tuwen ware,77

53
73

75

Huës, d.i. (h)uwes.
Souter zeer moeilijk leesbaar. Misschien te lezen Scrift; fra. l'Escriture. Bedoeld is Jes.
Syrach 25 (Haagsche Bijb. 2, 58d): ‘heeft een wijf die voorderhant, so is sij haren man
contrarie’.
wederwordich, d.i. balsturig, weerspannig. Mhd. widerwertic, -wartic, hd. widerwärtig. Vgl.
Amand II, 2281: ‘(gi) moghet den doorne gheliken wel, die hart, wederwaerdich is ende fel’;
Cod. Dipl. U. 11, 36: dat zij die (de waren) den voirn. vyanden ende wederweerdegen niet

77

vercoopen en zullen’; Hs. IIde Part. 212a: ‘dat si jegen de roomsche kerke in oppenbaren
rebellioene, dats wedervechtene of wederwerdecheit, volduerde.’
Boveu u en dan staan verwijzingsteekens, zoodat men misschien zal moeten lezen: ‘neemt
dan u selven (acc. voor nom.?) tuwen ware’, fra. ‘prenés-vous garde’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

202

80

85

90

95

100
f.1 r.c.

105

110

115

Tuwen huus dat niet mesfare,
Ende latet al up hem niet staen,
Hoe besech dat si ommegaen,
Want bedi bi cranker hoede81
Wert men quite van groten goede:
Aldus vindict in minen brieve.
Ende gi die ebt u werde lieve,
Sijt wel bedocht ende vroet
Ende doet hem lieden geselscap goet,
Ende laet hem weten sonderlinge
Alle uwe ghemeene dinge.88
Mer emmer sijt in uwer hoede
Ende wacht u als doet die vroede,
Namelike upten selven tijt
Dat gi soect an hem delijt,
Ende ghise helset ende cust
Of els iet doet dies u lust,
Dat si u herte niet verweeken
No om bidden no om smeeken,
Ende ghi hem vaste swijcht ende helt97
Hu nauwe gepens, wat dat si scelt.
Ne doedijs niet, wet sonder waen,
Het mach u lichte te quade vergaen.100
Want wi lesen, alsic versta,
Dat die bose Dalida
Bi valscen gesmeike dat soe verwan
Sampsoene, haren goeden man,
Die so sterc was ende so coene
Ende so duchtech, dars was te doene,
Ende van leden so wel gewracht
Dat hi adde XII manne cracht,
Ende hi bi siere mogenthede
Den sterken liebart onderdede.
Mer dese cracht bi mire wetentscepen111
Was aldus in hem verscepen,
So weltijt dat hi sonder ware
Siere vlechtine van sinen hare,
Dat hi siere stercheden also houde
Quite ende sonder wesen soude.
Van sulker cracht so wonderde soe,
Ende lach hem an spade ende vroe

81
88
97
100
111

want bedi, want, ook vs. 758 en Rose bl. 255 (bij Verwijs), vs. 134.
hs. gheemene; fra. ‘des besoingnes communes.’
hs. suijcht.
gaen bijna onleesbaar en uitgesleten.
wetentscepe, wetenschap, weten; ook bij Verwijs, bl. 249, vs. 18.
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Te segne hoe dit wesen mochte.
120 Ende hi die hare sijn ingedochte120
Plach te vertreckene altemale,
Seide hare wareit sonder hale.
Ende so, ten eersten dat soet wiste,
Als ene die vul was quader liste,
125 Wachte haren point ende haren slach.
Sijnt geviel hem up enen dach
Dat hi up minne ende up trouwe groet
Lach ende sliep in haren scoet,
Ende soe die emmer seide omt hare,
130 Roefden sijn haer met ere scare,
Ende hi verloes mettien ter stede
Sine cracht ende sine bliscap mede,
Arde grotelike tsinen scaden.
Aldus was hi bi wive verraden,
135 Bider redenen dat hi hare seide
Sine sonderlinge verholenheide.
Dus es menech man geweset,
Daer men in boeke noch af leset.
Hieromme vindewi van Salomone,139-166
140 Dat hi seide te sinen sone
Een nutte wort in sijn latijn,
‘O sone’, seit hi, ‘sone mijn!142
Wacht die porte van dinen monde,
Die bode es van diere herten gronde,
145 So machtu scuwen talre tijt
Scade, lachter, pine, verwijt,
Dat daric di beloven wale.’
Dit sermoen ende dese tale
Soude elc predeken sonder brief
150 Den dullen mannen, die hi adde lief,
f.1 v.a. Dat si der bi hem mogen wachten
Te segne wiven al hare gedachten,
Om scame te scuwene ende leet;
Nochtan machscien maget wesen leet
155 Sulken wiven, ouden of jongen,
Die so rasch sijn van haren tongen,
Dat si verclappen al dat si weten
Nu meer, dies daric mi vermeten,
Ende nemen menegen lijf ende ere.
160 Nu es wel tijt dat ic mi kere
Te miere materiën van heden eer:
Hieraf ne seggic u nemmeer.

120 ingedochte, diepste, geheimste gedachten, hier voor het eerst gevonden. Vgl. mhd. ingedanke.
139-166 gedrukt bij Verwijs, bl. 257.
142 Spreuken 21, 23.
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170

175

180

185

190

195

200
f.1 v.b.

Gheselle, gi ebt, ic wane, gehort
In mijn gedichte daer bet vort,
Hoe die jalouse dorper quaet
Sijn wijf versprect ende hoe hise slaet
Ende dwingt met pinen menechfoude,167
Die met rechte wesen soude
Niet sijn vrouwe, mar sijn gegade
Van wille, van herten ende van rade,
Ende hi weder hare genoet
Beede in live ende in der doet,
Niet hare here, wat dat gevelle:
Wat waendi dan wel, lieve geselle,
Als hise hout in dese riote175
Ende niet ne hout als sine genote
Ende hi hare doet dus menech leet,
Hen si hare utermaten leet,
Ende die minne moet faelgieren
Tusschen hem beeden in vele manieren
Ende tegaen al ende reene.
Ja soe, bi gode van Nazareene!
Want wie die meester wil sijn gescouden
Boven sijn wijf ende here gehouden,
Hine sal van hare nemmer twint185
Met goeder herten sijn gemint.
Want welken tiden dat bi meestriën
Die minres houden hare amiën,
Sonder twifel, also saen189
Moet die minne te nieute gaen.
Waut minne es so daen van naturen,
Dat soe niet ne wille geduren,
Het ne si so sake dat soe si
In ombedwongene herte vri.194
Hierbi sietmen gedagelike195
Si II die sijn in huwelike,
Die te voren gelieve waren,
Dat si dicke wers ghevaren
Ende dicke hem oec ondergramen,199
Dan die vremde te gader quamen,
Als hi meester ende here
Wesen wille, die wilen ere

167
175
185
189
194
195
199

hs. duingt.
riote, ook vs. 827, d.i. onaangename toestand; eig. strijd, oproer; eng. riot, ofra riote.
hs. tuint.
hs. tuifel.
hs. ombeduongene.
gedagelike, dagelijks, een oud woord, hier voor het eerst aangetroffen. Vgl. ohd. gatago
(Graff 5, 363) en bij d a c h in het Mnl. Wdb. de uitdr. ‘alre dage gelike.’
hem ondergramen, boos op elkaar zijn, een eigenaardig en zeldzaam woord, hier voor het
eerst gevonden.
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Was onderdanech menechfout
Ende hare knecht ende dienstman scout204
Ende hare sijn lief ende soete minne,
Moeder, vrouwe ende coninginne,
Ende togede hare menegen hovescen tour,
Doe hise minde par amour.
Minde? ja, in sulker wijs,
Adsoe geseit: ‘mijn soete amijs,
Ganc ende lanc mi dese dinc,
Of ubble van mi ende sprinc’,
Hi adt hare gehaelt of adde gesprongen,
Beede gehubbelt ende gesongen,
Ja, par aventure, eer soe dat wort
Adde bracht te vullen vort;
Want al sine gherte was hoe hi mochte
Gedoen, dat hare bequame dochte;
Wanneer dat hise heft getrouwet,
Ende niet beslut wien dat berouwet,
So keert dat wiel, so dat de gone,
Die hare te dienne was gewone
Eer hise troude, gebiet van hare223
Hem te dienne, recht of soe ware
Sine dierne ende ānders niet,
Diere dienstman hi hem wilen hiet;
Ende cort hare har wandelinge
Ende heescht hare redene ende rekeninge
Van allen dien daden die soe doet.
Alsoe dat merct in haren moet,
Soe wert te handen wel gewes,
Dat hare ruste al leden es
Ende hare bliscap al gedaen,
Sint soe hare siet dus sere bestaen
Vanden besten die soe noit vant
No noit met minnen hare herte bant,
Ende wert so swaer van groten rouwen,237
Soene weet hare in wien betrouwen,
Alsoene siet meester boven hare,
Diese hiet lief ende scone care,
Ende doet hare nu so menegen toren,
Dat hare rouwet, dat soe geboren
Noit was van moedre, dits ware dinc.
Arde swarlike es dan die terninc244
Omme gekeert in hare side,
Dat mach hare dinken; want es soe blide,
Ofte serech ende ongemoet247

204
223
237
244
247

Na Ende zal wel hem (zich zelven) in te voegen zijn.
hs. Eee.r
suaer.
suarlike.
ongemoet, verdrietig, onopgewekt, zie MLoep Gloss.
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255

260

265

270

275

280

285

290

Het dinct hem quaet, ende wat soe doet,
Ende hi versprecse ende soe vergraemt,
Ende andwort hem meer dan betaemt;
Aldus wert deen den andren wreet:
Dat wilen lief was, dats nu leet.
Om dit, geselle mijn, so plagen
Die ouderinge bi ouden dagen
Hem tonderdragene minne vrie,
Sonder bedwanc ende meestrie
Ende sine adden oec niet gegeven
Dat vrie leven, dat si dreven,
Om alt metael ende al tgout259
Dat in Arabiën es int wout:
Dit vindewi wel vorwaer bescreven.
Doe waest dan beter ter werelt leven
Dan heden nu up desen dach.
No doe oec niemen ne plach
Andren te rovene no te slane
No ute sire geburten te gane266
Om te soekene vremde lande,
No bedevarde, no met gewande:
Elc bleef al stille in sine steden.
No nochtoe adde noit geleden
Jason over de zeewen breet,
Die deerste was die noit zee leet
Ende eerst visierde scip ende getouwe.
Bedi dat simpel volc getrouwe
Ne wiste niet wat scipvart was,
No zeilen no roien, sijt seker das,
Want sine dorsten niet bestaen
De wilde zeewen, sonder waen,
Van sorgen ende van vreesen groet.
Sine addens oec negeenen noet,
Want si vonden binden lande
Spise ende goet so menegerande,
Dat siere den tijt bi liden mochten,
Ende anders niet meer sine sochten.
Alle waersi even rike
Ende onderminden hem vriendelike
Ende dreven bliscap ende goede vrie;
Nochtoe was sonder symonie
Minne ende vrienscap in dat diet.
Ende deen ne hiesch den andren niet:
Al was gemeene goet ende quaet.
Sint quam valscheit ende baraet,

259
266

metael, koper; of staat het hier in de van elders niet bewezen opvat ting edel metaal? fr. ‘l'or
d'Arrabe.’
hs. gnane.
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305

310

315

320

325

330

Die ghierege vrecheit met hem brochten,
Ende ghere genoechlicheit ne rochten.
Met desen drien so quam hoverde,
Die hare genoette metter onwerde;
Ende daernaer haetscap ende nijt;
Mettesen gramscap ende strijt;
Sint traecheit ende gulsechede,
Ende sint onsuver ledechede,
Die menegen lachtert ende scort:
Al dese daden springen vort
Armoede uter hellen gronde,
Daer soe gewoent adde lange stonde
Ende daer noch es hare rechte wone.
Dese brochte scalc, haren sone,
Ende dedene hangen ant jubet,307
Naer des lants sede ende wet,
Om sinen vader, her hertebreke,309
Te helpene stelpen sine breke.
Daer na quam mijn vrouwe taverne,311
Die roof ende scalcheit scouden gerne312312
Eer soe vespren horden of messe,313
Bedi soe es selve vrouwe ende abdesse
Der dieve, lodders ende mordeneren,
Die haer gewin daerin verteren
In ledecheden, in glotterniën
Ende in sonden ende in ribaudiën.
Hiernaer wies weder ende vort
Orloge ende sceldinge ende quade discort
In dese werelt al over al:
Deen ginc roven, dander stal;
Dat volc, dat eer was goedertieren,
Began doe wandelen sine maniere,
Ende liet algader sijn eerste leven;
Noit sider oec, dat staet bescreven,
Van quade te doene sine finerden
No van sonden sine cesserden,
Ende werden truffers ende liegers,
Verraders, vechters ende bedriegers,
Ende gingen mordren ende roven.
Die anders mochte comen te boven332

307
309
311
312
312
313
332

jubet, fra. gibet, juibet (Scheler).
her(taer?)breke, wat tusschen haken staat is moeilijk leesbaar. Misschien her hertebreke,
fra. Cuers-faillis.
Taverne, verkeerde vertaling, waarvan ook de volgende regels de sporen dragen. Het Fra.
heeft Laverne, godin der dieven (Rose 8991: ver Laveine).
scalcheit onzeker, er kan ook stalehilt staan: heit is, als dat bedoeld is, verschreven.
scouden, van scouwen, zien.
hs. horde.
hs. co .
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355

360

365

370

375

Hi nam hem al met siere gewilde,
Dat hi van hem ebben wilde,
Ende maecter ave sinen roem.
Sint hilt hem tfolc ant eyghendoem:
Tlant dat wilen was gemeene,
Dies wilde elc ebben sijn deel alleene
Sonder enech wedertalen:
Doe gincsi putten ende palen.
Ende sider geviel dicke ende gesciede,
Doe sijt pointen onder hem liede,
Dat sire omme streden ende vochten,
Ende some oec metten live becochten,
Of haerre lede wordsi sonder:
Die stercst was dede den cranken tonder,
Daer pine ende toren vele af quam.
Als dat tgemeene volc vernam,
Si pensden dat in haren moet,
Dat nuttelic ware ende goet
Dat si cosen enen man
Die haers gebot adde ende ban,
Ente ghemeente mochte beherden353
Ende hilde in rasten ende in verden,
Dat hi de mesdadege bedwinge,
Daer hise vonde, ende hise hinge.
Ende elken clagre hilde te rachte,357
Waert van dieften of van crachte.
Als dit was, die liede quamen
In ene sekere stede te samen,
Ende coren met gemeenen monden
Den stercsten dorpre die si vonden362
Ende maectene meester ende here:
Dien daedsi werdechede ende ere.
Dese swoer hem nu ende echt365
Elken man te houdene sijn recht
Ente bescermene dach ende nacht
Den man sijn goet na sire macht,
Uptie vorwerde dat si hem gaven
Haers goets so vele ende haerre haven,
Dat hire met eren up mochte leven.
Si daden so ende hi es bleven
In dit ambacht langen tijt.
Dies adden toren ende nijt
Dieve ende rovers die dit sagen,375

353
357
362
365
375

beherden, beschermen, beveiligen, eig. bekrachtigen, versterken. Het woord is zeldzaam.
Zie Mnl. Wdb. 1, 738.
racht, een ook elders vooral in het rijm voorkomende bijvorm van recht.
hs. strecsten.
hs. suoer.
dit onduidelijk.
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405

410

415

Ende andre die dar mesdaet plagen,
Ende daden hem so menigen pant,
So waer dat hise mesdadech vant,
Dat hise vermeestren niet ne coeste,379
So dat hi hulpe ebben moeste
Beede van cnapen ende van knechten,381
Die hem souden helpen vechten,
So weltijt dat hi ware bestaen.
Hier omme versamenden vele saen
Al dat volc arm ende rike
Ende setten hem ghemeenlike
Elken man na sine rikede
Ende leverden hem te hant daer mede
Stoute cnapen ende seriante
Ende daertoe lant ende grote rante390
Also vele, dat hem dochte
Dat hire hem up bedragen mochte
Wel met eren, ende sine liede.
Dus voer hi wech met sire meisniede
Ende nam ten lande goede waer395
Goet stic ende lange sint daer naer,
Ende beiagedem al ontrent
Herscap meer ende tenement,398
Ende meersde altoes sijn gewin.
Van desen lieden quam eerst begin
Van den princen van erderike
Ende van coningen dier gelike,
Nadien dat wi gescreven vinden
In ouden ieesten die wi ombinden.
Doe de werelt hier toe was comen,405-436
Gelijc dat gij hier ebt vernomen,
So ginc elc gadren, jonc ende out,
Gesteente, zelver ende gout,
Dat tevoren was ombekent,409
Ende daden maken facelment,
Potte ende nappe, rike ende diere,
Ende ander sconeit meneghertiere,
Hechtsele, gordele, diere cronen
Met precieusen steenen sconen,
Ende menegen hobant wel gedaen.
Sijnt daetsi penege ende munte slaen,

coeste, een tot heden niet gevonden vorm van het praet. van connen, te vergelijken met het
znw. cuest, d.i. conste (cunst). Zie Mnl. Wdb. op c u n s t . Waarschijnlijk is dit de vorm,
waaruit kost(e) is ontstaan.
381 hs. knecsten.
390 rante, een voor de uitspraak van fra rente merkwaardige vorm.
395 hs. goeder.
398 tenement, ofra. tenement domein.
405-436 afgedrukt bij Verwijs, bl. 247 vlg.
409 hs. toveren.
379
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455

Also den volke nutte dochte,
Daer elc mede copen ende paien mochte
Ende vercopen in allen steden.
Hier na daetsi wapene smeden,
Swerde, knive ende aucotoene,421
Halsberge, coucen, auberioene,
Curiën, helme ende beckineele,
Bogen, selscutte ende quareele,
Ghisarmen, glaviën ende piken,
Daer elc sinen viant mede doet wiken.
Sint ghingsi graven ende vesten,
Ende maecten mure ende starke vesten,
Daer binnen casteele, porten, borghe,
Want elc die rike was adde sorghe
Te verliesene sijn bejach.
Noit sider oec no nacht no dach,
Dat si der rikeit ende der haven
Haerre herten minne gaven,
Ne warsi seker no sorgeloes,
Maer pinen ende vreesen vul altoes,
Omdat die rikeit die si wonnen
Daer tevoren gelijc der sonnen
Ende den winde was gemene:
Dat elc adde, waest groet of cleene,
Hilt hi nauwelike ende vaste.
Die meest andren gaf, dat was de baste442
Entie liefste ins nemers sinne:443
Dus was vercocht eerst goede minne,
Die oec gemeene te voren was.
Sulke liede, sijt seker das
Die hem noch houden an sulke sede
Soude men noch vinden in kerstinede448
Meer dan dusentich ende drie
Diene quam van Gode gherade nie450
Ne ware allene van sdievels rade,
Die te vrecheden ende te quade
Elken man te radene pliet.
Om sulke dorpers so nes mi niet,
Daricse sulc van seden kinne,
Wel ondercopen hare minne456
Of ondergheven hem of onderhaten;
Mine roekets twint bi caritaten.
Maer het es jammer bi mire trouwen

421
442
443
448
450
456

hs. suerde.
baste, beste, een elders niet voorkomende vorm; uit batst met verwaarloozing van den umlaut,
of eerder door aansluiting aan bat.
r van nemer onduidelijk.
hs. soude .
hs. gherade of ghenade; nie onleesbaar.
wel schijnt bedorven; l. wilsi?
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460 Van desen edelen sconen vrouwen,
Bi welken edele minne fijn
Verheven ende gesterct soude sijn,
Dat si an gifte ende an gewin
So vaste keren haren sin,
465 Want het es ongehorde sprake
Ende ombetamelike sake,
Dat edel lichame hem soude vercopen
Om enech goet, dat hi mach hopen.
Es dan so sake, alsic seide ere,
470 Dat een cnape sine herte kere
An vrouwe, an ioncfrouwe of an maget,
Die sulke trouwe te hem wert draget,
Dat soe hare minne in hem al dichte,473
Niet om coeps wille no om gichte,
475 Maer purlike om den wille sine,
Ic radem dat, dat hi hem pine
Te leerne wijsdom ende conste,
Mede te behoudene hare wel ionste,
Ende om te bescermene hem ende hare,
480 Weltijt dats te doene ware.
Dit can verlichten ende vordren sere481
Elken minre, eist cnape of here.
Ghevalt oec dat hi heft amie,
Die scone ende ionc es ende iolie,
485 Ende vernemt, eist lude of stille,
Dat soe enen andren minnen wille,
Of nu altoewaert hevet beiaget487
Een ander lief, dat hare wel behaget,
Hine salse niet daeromme versteken,
490 No oec lachtren no verspreken
Met fellen verbode dorperlike,
Maer bidden hare omoedelike
Dat soes om sinen wille ombare.
Ende noch om bet te smeekene hare,
495 Gheviele hem oec in ene stonde,
Dat hise met enen andren vonde
In heimeliker stede te werke,
Wachte hem dat hi niet ne merke
Up hem beeden alte nauwe
500 No hare daer niet vele bescauwe,
f.2 v.b. Ende lide recht of hi ware blint,

473
481
487

dichte, van dichten? De hier vereischte beteekenis plaatsen heeft het woord niet; de het meest
er aan nabijkomende is die van beramen, overleggen.
can ontbr.
altoewaert, reeds. In deze beteekenis was het woord tot heden niet gevonden, wèl in die van
van nu af, voortaan (Mnl. Wdb. 1, 382). Vgl. i e t o e w a e r t en i n t o e w a e r t .
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520
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530

535

Of dommer vele dan een kint,502
So dat soe merke in diere gebare,
Dat hi der daet niet wert geware,
No hare te wers niet omme ne ian.505
Ghevalt oec dat hare enech man
Up minne of anders lettren sinde,
Ic rade dat hijs hem niet bewinde,
Te brekene ofte lesene mede,
Haerre twier verholenlichede510
Te siene, die dar gescreven staet,
Eer hijs orlof van hare ontfaet,
Want soet in quade merken mochte513
Ende wandelen te hem waert hare gedochte.
Nemmermeer sone ebbe oec wille
Te gane daer iegen dat soe wille,
Maer emmer si so willecome
Van so wat steden dat soe come
Ende keren weder van voet te voet,
Wanneer dat hare dinct wesen goet,
Want soene wille niet gehouden wesen.
Nu vant in huë herte lesen
Die redene die ic nu sal scouwen.523
Die gracie ebben wille van vrouwen,
Hi setse altoes up hare berume,525
Anders sal soene minnen cume.
Want ic neme wel up mijn lijf,
Es soe sijn lief of oec sijn wijf,
Ende wilhise wachten so of houden,
Dat soe haers ne moge gewouden,
Hi es haerre minne varinc buten:531
Wat mach dat wachten dan besluten?
Niet en twint na minen moet.533
Want sonder twifel es soe goet534
Van naturen ende van aerde;
Al ne nemt hars niemen waerde,
Ic weet dat soe har selven soude,

502
505
510
513
523
525

531
533
534

hs. .I.
omme, d.i. daeromme. Zie Franck op Alex. bl. 411, en Mnl. Wdb. 2, 22.
hs. tuier.
hs. Wat.
scouwen, hier in de zeldzame bet. van het causatief, nl. doen zien, toonen, eng. show. Zoo
ook Velth. IV, 43, 13, en waarschijnlijk in ons waarsch(o)uwen.
berume, een zeldzaam woord, hier in de bet. ruimte van beweging, vrijheid; tot heden in het
Mnl. slechts eens gevonden, eveneens in de uitdr. o p s i j n b e r u u m . De in het Mnl.
Wdb. (1, 974) aan het woord op eene plaats uit Mieris toegekende beteekenis vertrek, aftocht
zal wel in vrijheid van bewegingen, volle vrijheid moeten worden veranderd.
buten, zonder, beroofd van, hetzelfde als sonder en ane. In dezen zin nog niet opgeteekend.
tuint.
tuifel.
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555

560

565

570

575

Al waer soe in den vronen woude,538
Sonder dorperlike daet.
Maer sonder twifel es soe quaet
Beede van aerde ende van naturen,
Al slote mense binnen VII muren,
Soene sal hare niet onthouden mogen,
Soene sal hare quade tumen togen544
Ende sal bi enegher bendecheden
Doen of pensen dorperheden,
In soe wat steden dat so si.
Nochtan ne seggict niet bedi,
Heft een man of wijf of kint549
Ende hise met goeder herten mint
Ende hise siet in vremdelicheden
Van haren kintschen dullen seden,
Te nauwer hout hise ende castijt:
Het mach wel helpen some tijt,
Dat soes te bet ter doget bekert,
Die hi hare seget of wijst of leert.
Ghevalt oee dat hi van hare hort
Quade niemare of quade wort,
Wachtem oec, wat soes gesciet,
Dat hi hare mestrouwe niet
Ende andworde weder hem of hare,
Die hem bringen sulke niemare,
Dat si quade dulheit iagen,
Want beter wijf si noit ne zagen
No vulmaecter in allen trouwen:
Bedi ne sal hare niemen wantrouwen
No messeggen met quaden vlite.
Vort radic dat hi niet ne verwite
Haren lac, so hoe soet ga,
No bi gebelghe bluwe no sla,
Want ic wille dat ghijs getruwet,
So wie dat wijf castijt of bluwet,
Om hare te doene met crachte minnen,
Hi sal int ende daer an so winnen
Als dwijf, die hare catte vaet,
Ende sint, om hare te tammene, slaet576
Ende sprect toe met arden worden,
Ende bintse met vasten corden,

538

544
549
576

in den vronen woude, al genoot zij de grootst mogelijke, de onbeperktste vrijheid, eig. al was
zij in een aan den landsheer toebehoorend bosch, eene vorstelijke warande; mhd. vrônwald,
vrônholz. Vroonwout was tot heden in het Mnl. niet gevonden.
tume, gril, kuur, nuk; wvla. tuim, tume (De Bo 1193). Wellicht verwant met mnl. tumen en
ndl. tuimelen.
hs. .I.
tammen; ook Proza-Sp. 9b: ‘dat si die peerden getamt ende gebreydelt h e b b e n ’.
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Want mach die catte den bande ontgaen,
580 Twijf mach wel messen ant weder vaen.
Dus eist mettesen nameleke.581
Ghevalt hem oec dat soene verspreke
Ofte bluwe of sere meshandele,
Wachtem dat hi niene wandele
585 Sine herte up hare no clene no groet,
No geene weder slach no stoet,586
Al wisti over wareit wel,
Dat soe hem scoren soude dat vel
Al te sticken met haren clawen,
590 Of met groten smetten blawen,590
Maer danke haer dies wel vriendelike
Ende segge tote hare hovescelike,
Dat hi sijn wilde emmermere
In sulker marteliën ende in sere,594
595 Uptie vorwaerde dat hare bequame
Sijn dienst ende soene te danke name,
Ja dat hem liever dat sterven ware,
Dan dat leven sonder hare
Wel in rusten ende in ghemake.
600
Ghevalt oec so dat soene make
f.3 r.a. Gram of tornech om enege daet,
Ende hise versprect dan ofte slaet,
Dies soe heft te kintsce maniere,
Of dies so iegen hem es te fiere
605 Of dat hise dreecht te mesmakene,605
Stappans om sinen pais te makene,
Vande hem weder dartoe versinnen,607
Dat hi hare spele dat spel van minnen,
Eer si sceeden van der stede.
610 Daer mogen si bet versoenen mede,
Namelike die arme man,
Want bedi, bi sente Jan,
Den armen man dien mochtsoe laten
Om cleene zaken ende saen verhaten,
615 Wildi so lanc so meer vercoenen
In sine mesdaet ende versoenen.
Den armen man oec sekerlike
Behoeft te minne vroedelike
Ende te nemene al vor goet
620 Wat dat men hem messeget of doet,
Bet dant ne doet den riken,

581
586
590
594
605
607

hs. namelike.
Voor geene zal geve te lezen zijn.
smette, ongewoon in dezen zin; gewoon is smete in de bet. slag; vgl. Mnl. Wdb. op
caecsmete.
martelie, klemtoon op te (Mnl. Wdb.).
hs. hi dreect.
hs. vanden.
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640
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650
f.3 r.b.

655

660

Die hare machscien niene wilde wiken
No wesen wilde in hare bedwanc,623
Om te verdienne haren danc,
Also vele als van II evencave625
Om toeverlaet van siere have.
Sulc mochte gramen ende verwerken627
Bet dan die arme, dat machmen merken,
Dic rechte redene wel bescouwe.
Wil hi oec wesen ongetrouwe
Al stillekine sinen lieve
Om enege andre die hem gelieve,
Ende hise te lieve wille verkiesen,
Nochtan deerste niet verliesen,
Ende hi den niewen lievekijn
Gevet enegrande sconedekijn
Up niewe vrienscap ende minne,
Neme teersten goem dat niet verkinne,
Want soe souts droeven ende maken clage,
Wanneer dat soet an dandre sage
Ende soudene houden over loes.
Wachtem, dat radic wel altoes,
Dat hi die andre niene doe
Totem comen spade no vroe
Tere stede, daer deerste was gewone
Totem te comene om te doene
Sinen wille te menegher stonde,
Want ware dat sake dat deerste vonde
Hem ende dandre te gadre dare,
Het soude hare wegen arde oversware,650
Dat dinc ne ware die hare gedochte
Nemmermeer vertroesten mochte:
So tongemake soude soes sijn;
Want een verbolgen everswijn,
Dat die iagre heft vonden
Ende moede geberst met sinen honden656
Over dicke ende over dinne,
No wulf no bere no lieberdinne,
Daer soe soget hare welpkine,
Ne pleget so serech niet te sine
No so verbeten no so fel661

623
625
627
650
656
661

hs. beduanc.
evencaf, haverstroo; tot heden uit het Mnl. niet opgeteekend.
gramen, boos worden; buiten samenstelling tot heden niet gevonden; verwerken, een misstap
begaan; got. frawaurkjan. Deze intr. opvatting is niet de gewone in het Mnl.
hs. suare.
bersen, met speurhonden jagen (Mnl. Wdb. 1, 969).
verbeten, kwaadaardig. Vgl. 915 verbetenlike. Zoo nog slechts Ferguut 2259. Vgl. ndl. ‘zich
verbijten van woede’, en ‘gebeten op iemand’; Tijdschr. 6, 79, 2: ‘der maechden simpelheyt
es verbeten’ heeft het deelwoord (van het trans. ww.) de bet. verdwenen, eig. verwoest,
vernietigd; zoo ook mhd. (Lexer 2, 78).
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665

670

675

680

685

690

695

No so verborst, dat weetic wel,662
Als dwijf dar soe vernemet dan,
Dat hare amijs of hare man
Ene niewe vriendinne heft vercoren,
Ende soe de liefste was te voren.
Al ware de sake ooc dat soe voere
Dat soese te gader niene bevoere,
So mochte jalous sijn weder saen,
Mochtsoe geweten of hebben waen670
Dat hi verkevesaect hevet hare;671
Maer hoe dat metten wetene ware
Of metten wane, wachtem dies
Dat hi nemmermee si so ries,
Dat hise hem iet wantrouwen doe
Bi sinen lieve spade of vroe,
Hine mintse altoes met goeder trouwen
Vulmaectelike vor alle vrouwen
Ende swere hare dat in dieren heeden,679
Ende eer si vander stede sceeden,
Spele hare echt der minnen spel
Vriendelike, dat radic wel,
Eist bi nachte of bi daghe,
So es hi quite van haerre claghe.
Es oec dat sake dat soe hem doet
So groten pant, dat hi hare moet
Mids haerre bendecheit belyen,
Dat hi ene andre heft tamyen,
Ende niet heft gedaen die daet,
Onsculdege hem mede, dats mijn raet,
Ende segge, hi dedet om hem bescermen,
Want soene niet ne liet gehermen
Ende soene so vast hilt ende dwanc
An hare iegen sinen danc,
Dat hi hare niene conste ontgaen

662

670
671
679

verborst, kwaadaardig, woedend. Van hem verborsten, zijne borstels opzetten, eig. van een
dier, gelijk hier; bij uitbr. ook van een mensch gebruikt. Vgl. hd. sich bürsten (zie vooral
Grimm 2, 552). Vgl. Kil. v e r b o r s t e l e n , horrere, en De Bo ‘v e r b o r s t e l d ,
v e r b u r s t e l d , verstreuveld, wordt gezeid van haar, pluimen enz. die verwarreld over
einde staan, fra. ébouriffé, hérissé, dressé en désordre’. Vgl. Haagsche Bijbel (v. 1360), dl.
1, f. 147c: ‘doe hy dit gesproken had, soo gerusteden haer gheeste, dair sy mede verburst
waren jegens hem’; Despars 2, 61: ‘Met eenen (zeer) verborsten sinne’, ook 186; Cannaert
124.
hs. hebbe.
verkevesen (verkeefsen) is bekend, doch den uitgang in verkevesaken kan ik niet verklaren.
hs. suere.
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700
f.3 r.c.

705

710

715

720

725

750

735

Thuus; doe hi tripot adde gedaen,696
Dat hi dor scande ne conste gelaten,
Dat rout hem nu arde utermaten.
Sint sal hi sweren ende sekeren mede699
Bi gode ende bi sine kerstinede,
Dat hem die daet geviel nemeer
Sonder enewarf sonder meer
No nemmermeer ghescien ne sal
Vorwaert meer sijn leven al;704
Hi sal hem houden vort so wale.
Ende of soes nemmermeer hort tale,
Hi wille dat soe hem doe daer achter
Al die pine ende oec dien lachter,
Die wijf gedoen mach enen man
Of die hare herte te doene hem jan;
Want liever ware hem, werden versonken
Of in water doet verdronken,
Dan hi nemmermeer der nare
Willens quame daer soe ware,
Al ware die sake dat soene ombode
Of bade selve sonder bode,
Nemmermeer ne sal ghedoghen,
Dat soe quame vor sine oghen
Of daer soe es no nacht no dach,
Darict met eren beletten mach:720
So sal hi hare gemanc verscuwen.
Mettien sal hi die gene duwen
An hem vaste ende nauwelike
Ende helsen ende cussen vriendelike
Ende smeeken mede ende solasieren
Met soeten worden goedertieren,
Ende bidden omoede ende ghenaden727
Met natten oghen van siere mesdaden,
Sint nemmermeer ne sal ghescien
Ende hem met herten berouwet van dien
Dat hi iegen hare heft mesdaen,
Ende hi gewillike wille ontfaen
Alle die penitentie die soe wille laden,
Al ware dat sake dat hem soude scaden
An sine gesonde ende an sijn leven.
Alsijt so verre dan heft gedreven,
Dat soe gedaen hem heft aflaet
Van dien wanconste ende van dier daet,
Genende hem dies, dat radic wel,

696
699
704
720
727

tripot fr. tripot, eig. dobbelspel, spel; hier (evenals in 't fra.) in de bet. van ‘der minnen spel’.
hs. sueren.
hs. worwaertm.
hs. belletten.
hs. bidden ontbr.
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740 Dat hi hare derdewarven spele
Dat spel van minnen wel geraect,
So es dat soendinc al vulmaect.
Maer emmer wachtem, hoe soet coeme,
Dat hi heme van hare niene beroeme,744
745 Want soe mochts droeve ende serech sijn:
Het sijn oec menege, dats wel anscijn,746
Alsi ene maget of vrouwe minnen
Ende sine mogen dan gewinnen
Haren wille niet van hare,
750 Dat sise beniemaren harentare750
f.3 v.a. Ende hem beroemen van derre daet
Dat . . . . . . si doen quaet:752
Sulc beroem, dats wareit bloet,
Dats dorpernie ende sonde groet,
755 Ende wie dats pleget, eist arme of rike,
Hi es fel ende dorper sekerlike,
Dat seggic u in waerre sprake,
Want bedi al ware dat sake
Dat si adden also gedaen
760 Alsi den lieden doen verstaen,
Nochtan ne souden sijt niet vertrecken,
Mer altoes helen ende decken
Vaste in hare herte binnen,
Want hets maniere vander minnen
765 Dat soe hare dade wille ontstelen
Ende vaste ende nauwelike helen,
Sonder andren vort vertellen,
Het ne ware allene dien gesellen
Diemen getrouwe ende goet heft vonden,
770 Dien machment stille wel vermonden
Sonder toren ende sonder scade
Bider hoefscher minnen rade.
Vort radic hem in goeder trouwen
Van allen vrouwen ofte ioncfrouwen,
775 Daer hi met wandelt of die hi kint,
Dat hi die gene die hi mint
Ebbe altoes in sine ghedachte
Beede bi dage ende bi nachte
Ende prijsse ende eerse vor hem allen
780 So warwaert dat hem maeh gevallen,
Met allen wille, met alre macht,
Wat dat hi seget of spelet of lacht
Of vertoecht in sine gebare783

744
746
750
752
783

hs. hi hare van hare.
hs. dat.
Van de hier aan beniemaren eigene bet. in opspraak brengen was nog slechts één voorbeeld
in het Mnl. gevonden.
grootendeels uitgesleten.
gherte, ook 217, hier voor het eerst opgeteekend; hetz. als begerte, ndl. begeerte, d.i. lust,
verlangen.
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Met andren vrouwen dan met hare,
785 Daer hi hem ter aventuren niet
Ne mach onthouden, alsi besiet
Haer vriendelec lachen met soeten ogen,
Die menegen minre doet dogen,
Ende haer genoegelike tale.
790 Dat voeget elken minre wale
Dat he gemensam ende mender si,791
Ende goedertiere ende hovesch daer bi,
Ende hi hem tallen den vrouwen doe,
Hoe so sine herte draget daer toe,
795 Ende merghen met hem ende spele795
Gematelike ende niet te vele,
Dat hem sijns liefs niet gedinke min.
Vort radic hem om sijn gewin,
Dat hi hem pine om hare houde
800 Ende over precieusech houde
f.3 v.b. Ende doe hare emmer te verstane
Dat soe si scoenre dan Dyane,
Die ene der scoenster magede was,
Daric nie iet vele af las:
805 Soe saels hem ionnen vele te bat
Want sonder twifel, ic seggu dat,806
Dat vrouwe ne levet up erderike
No so scone no arme no rike,
No so helege beghine no nonne,
810 Die nu bescijnt no mane no sonne,
Maer es dat sake dat mense prijst
Ende doget ende sconeit an hare avijst,812
So ne ebs bliscap ende delijt
Stille of lude in enegher tijt
815 Ende soene verhoverdecht der bi;815
Want elke waent, geloeft des mi,
Scone wesen als ene godinne
Ende werdech wel dat mense minne
Vor alle dandre sonderlinge.
820 Dus sullen scone jonghelinghe,
Die dragen willen minne fijn,
Pertech ende nerenst sijn822

791
795
806
812

815
822

mender, d.i. meender. Zie Mnl. Wdb., waar de vroeger door mij van dit woord gegeven
verklaring gewijzigd wordt; he, aldus hs.
mergen of morgen, de laatste vorm kan ook bij het ww. mergen voorkomen, gelijk omgekeerd
het bijw. morgen ook luidt mergen.
tuifel.
avijst, niet zeker. Doch het woord, dat tot heden in het Mnl. niet gevonden is, kan, van avijs
afgeleid, er zeer goed bestaan hebben met de hier passende beteekenis bemerken, vinden,
welke ook aan ofra. aviser eigen is.
hs. verhoverdech.
pertich, d.i. flink, slim, bijdehand. Zie Belg. Mus. 8. 189 en vooral Mnl. Wdb. op g e p e r t i c h .
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825

830

835

840

845

850
f.3 v.c.

855

860

865

Om te behoudene hare amiën
Sonder dwingen ende castiën
Van haerre mesdaet, dats mijn verstaen,
So mogen si gracie van hem ontfaen,826
Ende leven sachte ende sonder riote.
Aldus, geselle, van uwer rote
Die precieus es ende goet829-840
Ende vaste staet in uwen moet,
Hebt altoes in huë gedachte
Beede bi daghe ende bi nachte
Ende prijsse ende eerse vor hem allen
So waerwaert dat u mach gevallen,
Met allen wille, met alle macht,
So wat dat gi sprect of lacht
Of vertoget in uwe gebare
Met andren vrouweu dan met hare,
Dies gi u ter aventuren niet
Ne moget onthouden, als gi siet
Als ghire af sijt in saysinen841
Suldi u nerenstelike pinen
Die te wachtene godeweit,
Ghelijc dat ic ebbe geseit,
So wert u bliscap al vulmaect,
Daer gi lange om ebt gewaect:
Dit daric seggen sekerlike.
Dies ionne u god van hemelrike!’ ‘Amen, geselle, dit moete gescien’,
Andwordic weder, ende mettien
Danctic hem van sinen rade
Ende began te stane vroe ende spade
Te sinen dienste ende te siere ere
Ende te volghene siere leere,
Wie dat ontriede of mochte verbieden.
Doe nam ic orlof ende wi scieden.
Als ic van hem gesceden was,
Gingic vort int soete gras,
Ende in die scone bloemekine
Ende horde singen die vogheline,
Die mi met haren sanghe daden
Een deel vergheten mire ongenaden,
Ende niet algader, dat wet vorwaer,
Want mijnre herten woech wel swaer,864
Dat mi mijn lieve geselle hiet
Int eerste dat hi mi gheriet

826
829-840
841
864

duingen.
herhaling van 777-786.
saysine, ofra. sesine (vs. 10737), d.i. bezit.
suaer
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870

875

880

885

890

895

900
f.4 r.a.

905

910

In goeder vrienscap ende in truwen,
Dat ic ene stic tijts soude scuwen
Dien torre daer die scone in lach.
Ne ware mijn herte, die nacht ende dach
Haers gedochte eenparlike,
Droech mi darewaert so vastelike,
Dat ic van gherten waende verdwinen;
Maer doch onthildics mi met pinen
Ende nam den wech ter rechter hant,
Dien ic vor mi ghesleghen vant.
Dien ghingic dore, ic seggu dat,
Om te soekene enen pat,
De welke was in dietsch geheeten
‘Te vele geven’, mar gi sult weten,
Dat ic daeraf was doe wel verre;
Dies wasic dicke droeve ende erre.
Neven ene clene clare fonteine,
Al pensende om die zuver reine,
Quamic verdelike ghegaen,
Daer besieden sach ic staen886
Onder ene groene linde
Ene vrouwe, die mi lettel minde,
Die scone was ende wel bequame Vrouwe Rijcheit was hare name -890
Ende stont dar in dat soete cruut,
Om te gebrukene hare deduut
Met haren lieve ende hi met hare.
Als ic dat sach, ic tart bet nare
Ende omboot hem beeden goeden dach.
Teerst dat soe mi met ogen saeh,
Soe loecte up mi als een tyrant897
Ende vragede mi weder altehant,
Sonder groeten met fellen gedochte,
Wat ic wilde of wat ic sochte
So allene in dien vergiere.
Ic seide: ‘Vrouwe godertiere
Ende hovesche, hier in desen hove903
Bem ic comen bi orlove
Der cuscher maget Edelheden,
Ende come u soeken teser steden
Om te biddene up ghenade,
Dat ghi mi wijst bi uwen rade
Een padelkijn, gaet dor huë lant,
‘Te vele geven’ eist genant,
Up sulke vorwaerde, dat ic si

886
890
897
903

besieden, andere schrijfwijze voor besiden, doch si is onduidelijk en misschien staat er
beneden.
Ry uitgesleten.
hs. .I.
hs. En.
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915

920

925

930

935

940

945

950
f.4 r.b.

955

Al mijn leven u eyghin vri
Als met te doene al u gevoech’.
Mettesen worde soe verdroech
Haren mont verbetenlike
Ende seide: ‘Vrient, ghewarlike,
Mi wondert utermaten sere,
Hoe du so coene best nemmermere
Mi te biddene clene of groet
Ende du mi haets al toter doet.
Dattu mi haets oec, dats anscijn,
Want noit ne stont dat herte dijn
No dijn wille no dijn moet
Te gaderne scat of ander goet.
Ende ebs mi emmer van di verdreven,
Ende al dine ebbinghe woch gegeven
Of in ydelheden vertert.
Sijnt du mi heves aldus onwert928
Ende niet begers die vrienscap mine
Noweder oec mijn vrient te sine,
Dadic dan enige dinc dor di,
Dat ware onrecht, dat dinke mi;
Maer neenic niet, alselp mi god,
No dor bede no dor ghebod,
No dor ghedreech no miede mede
Ne ghehoric dine bede,
So wien soet torent ofte scade,
Dat ic di leede tesen pade;
Dat seggic di al sonder spel.
Ganc henen dan, so doestu wel,
Ofte neen, ic doe di keeren
Uter plachen met onneren,
Want dijn comen ende dijn gaen,
Daric bem, dat vant verstaen,
Dat es mi iegen therte, vrient:
Dies hefstu iegen mi verdient’.
Alsic dit horde, ic was in vare,
Ende nam orlof ende sciet van hare,
Als een die utermaten droefde
Ende goeder hulpen wel behoefde.
Sint pindic mi in lanc so mere
Te volgene mijns gesellen lere,
So warwaert dat ic mi bekeerde.
Quade tonge ic altoes eerde
Ende diende hare ende oec der quenen
Hovescelike ende allen den ghenen

928

hs. ontwert - ongeionstich, deze vorm slechts hier; vgl. ongunstich, Klooster v. Diepenv. I,
39; ononstich(eit), Ruusb. 6, 31.
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960

965

970

975

980

985

990

995

1000

D e mi ongheionstech waren.
Dustanewijs dedic te waren
Lange tijt mine penitencîe
In alsulker consciencie960
Als god wel wiste, want ic wrochte
Ende een ander mijn herte dochte,962
Die mi van rouwen dween te gadre.
Noit ne addic gesijn verradre,
No daer voren no daer naer
Sonder doe, dat wet vorwaer.
Doe mi de minne dus sach verdroeft
Ende tallen tiden adde geproeft
In mijn vernoy goet ende getrouwe,
Hem ontfarmde van minen rouwe
Ende verbarde hem vor mi al bloet,971
Vor mi in mine meeste noet,
Om mi te troestene, ende hi vragede,
Hoet mi stont ende hoe mi behagede.
Ende ic vertrac hem altemale
Mijn vernoy ende mine quale,
Ende altegadre hoet mi stoet.
Doe seidi tote mi: ‘Cnape goet,
Gedincti noch iet mire gebode
Ende hevestuse nu in diere node
Getrouwelike behouden al,
Gelijc dat ic di beval?’ ‘Ja ic here’. - ‘Nu noemse dan’. ‘Gherne, here’, ende ic began:
‘Sal mi van minnen goet gescien,
Dorpernie sal ic vlien;
Van niemene salic seggen quaet,
No vertellen sine mesdaet;
Hoveschelike salic groeten
Alle de gene die mi gemoeten;
Ribaudie no dorperhede
Ne salic spreken te ghere stede;
Alle vrouwen salic werden
Ende sal mi wachten van hoverdeu;
Cuusch salic wesen tallen tide,
Dartoe iolijs ende altoes blide
Ende hovesch ende milde al mijn leven,
Ende téere stede al mijn herte geven’.
Doe Cupido vernam die tale,999-1060
Hi seide: ‘Vrient, nu horic wale,

960
962
971
999-1060

hs. Qsciencie.
een ander, iets anders (dan ik deed). Vgl. Mnl. Wdb. op e e n .
hs. En
afgedrukt door Verwijs, bl. 248 vlg., met enkele door Leiser gemaakte fouten, die hier
verbeterd zijn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

224
f.4 r.c. Sint du gedincs miere lessen,
Ende duse vertrecs dus sonder messen,
Dat wel bestaet es dattu leves;
Ende dattu jegen mi oec heves
1006 Stille ende lude gewest getrouwe,
Willic dinen-groten rouwe
Di verghelden ende dine pine,
Ende die scone Florentine
Helpen bringen uten prisoene,
1010 Ende huën wille mede te doene
Ondanc der quader Jalousiën,
Die ic gelove sal doen liën,
Eer ic nemmer van di sceede;
Dit gelovic di met heede
1015 Ende met trouwen gewarlike’.
Dies danctic hem omoedelike
Ende wart van minen sorgen sonder:
Dies ne darf niemen ebben wonder.
Lettren dedi maken sciere
1020 Ende sendetse ute bi messagiere
Over al om sine man,
Daer hi hem best getroude an.
Somen bat hi ende somen geboet,
Dat si quamen met haesten groet
1025 Te sinen hove als heelden coene,
Te horne wat hi dinct te doene.
Die boden voeren al over al
Ten genen darmen hen beval
Ende doe si quamen daer si souden,
1030 Ende si geseiden wat si wouden,
Die lettren die baroene upbraken,
De welke in desen worden spraken:
‘Ic Cupido, die God der Minnen,
Ver Venus sone der Godinnen,
1035 Uwer alre meester ende here,
Groete u allen met trouwen sere,
Mine wel lieve onderdane.
Ic doe u allen te verstane,
Dat ic van orlogen ende van stride
1040 Mi bewane in corten tide,
Daric uwer hulpen ebbe te doene,
Alsic dicke bem gewoene.
Waromme dat ic u ombiede,
Als minen lieven getrouwen liede,1044
1045 Dat gi te hove comt also saen

1044

liede op te vatten als dat. sing. van liet, volk (niet liede in lieden te veranderen). Zie Mnl.
Wdb. 4, 522.
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1050
f.4 v.a.

1055

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

Als gi mine lettren ebt verstaen,
So tarnasch ende so beraden,
Dat gi mi moget staen in staden,
Rike ende arme, clene ende groet,
So wanneer dat ics ebbe noet,
Of gi mine vrienscap wilt behouden.
God si met u, God moet us wouden!’
Teerste dat si dat gebot vernamen,
Te hove dat si alle quamen.
Ver Ydelhede die gardeniere
Quam voren metter meester baniere;
Darnaest so quam Edelhede,
Miltheit, Vriheit ende Rijchede,
Coenheit, Ere ende Hoveschede,
Der naer Delijt ende Simpelhede,
Gheselscap, Omoet, Gedoechsamhede,
Daerna Wel-helen volgede mede
Daer tenden volgeden hant an hant
Abstinencie ende Valsch-samblant,
Die helige liede scenen beede
In ghedanen ende oec in cleede.
Desen Valsch-samblante wan
Baraet, een ongetrouwe man,1068
Ander valscher Ypocrisiën,
Die hi hilt te siere amiën,
De welke hare quateit binnen heelt,
Ende midsdien van buten steelt
Der liede herten, dies seker sijt,
Ende in hare ordenlic abijt
Verraet noch elker dagelike
Menich lantscap ende menich rike.
Sint Cupido hevet vernomen
Dat scone volc dat te hem es comen,
Hi was in hogen ende blide
Ende riepse vor hem sonder bide,
Ende hietse willecome wesen.
Si groetene weder ende hi mettesen
Bat hi hem maken een gestille
Ende seidem al sinen wille.
‘Mine vriende’, seidi, ‘ende mine baroene,
Om Jalousiën onder te doene,
Die onsen minre tormentert
Alte utermaten ende affolert,
Ebbic u allen doen comen hier
Dies soe iegen mi was alte fier
Ende te hoverdech enen deel1091

1068
1091

hs. .I.
tusschen Ende en hoverdich een woordje onleesbaar, waarschijnlijk te.
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1095

1100
f.4 v.b.

1105

1110

1115

1120

1125

Ende he ..... rt desen casteel
Om minen toren, ende up doen rechten
Ende bewaren met haren wechten
Ende doen begraven ende omlijtsen,
Daertoe bemuren ende hordijtsen,
Om mi te scadene ende te torne
Ende iegen minen vrient te sporne.1098
Hi hevet daer binnen gehouden lange
In vangenessen Scone-ontfange
Metter scoenre Florentinen1101
In groter sorghen ende in pinen,
De welke sonderlinghe sijn
Utevercorne vriende mijn.
Dies bem ic droeve ende tongemake
Utermaten, ende si dat sake
Dat icse ute ne moge gewinnen
No met crachte no met minnen,
Ic wane nemmermeer hier achter
Die scade verwinnen no dien lachter
Bi ghere dinc die mach ghevallen;
Waromme dat ic bidde u allen
Dat gi met minen vernoie u laet1113
Ende utegaet ende mi beraet,1114
Hoe wi onse here best ordinieren
Mogen ende batalgieren
Uptie van binnen met crachte te vervarne1117
Ende meest te quetsene ente swarne’.1118
Die baroene alle uteghingen
Hem te beradene up desen dingen.
In haren rade waersi wander.1121
Deen seide een, dander een ander.
Ten ioncsten vielsi in een acort
Ende metten selven quaemsi vort
Ende seiden: ‘Here, bi uwer genaden,
Van dien dies gi ons hiet beraden

1098

1101
1113
1114
1117
1118
1121

sporne van sporren, d.i. zich verzetten, eene vijandige houding aannemen. Vgl. mnl.
wedersporich (-sporrich), dial. hd. sporren, zich verzetten (De Jager, Freq. 1, 674 op
s p a r r e l e n ); ndl. sporrelen (t.a.p. 680). Sporren was tot heden slechts gevonden in Salomon
e. Marculphus (uitg. Biblioph. 9 in de bet. achteruitslaan, van dieren: ‘het is hart te sporren
tegen den pryckel’ en ‘den os die achterwaert sporret, salmen tweewerf prickelen’.
Vgl. 1008
u laet van hem laden, zich aantrekken, zich moeite geven om iets in orde te brengen, zich
belasten. Vgl. h e m l a d e n , 4 (Mnl. Wdb. 4, 33).
utegaen, zich afzonderen, buiten staan; vgl. 1119.
hs. van minnen.
suarne.
wander, een in dezen vorm slechts hier voorkomend bnw., hetzelfde als wandel, doch met
de bet. verschillend, niet eensge zind, niet eenstemmig; fra. ‘en plusors sentences se mistrent’.
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1130

1135

1140

1145

1150
f.4 v.c.

1155

1160

1165

1170

So ebwi onsen raet geslegen
Ende sijn alle in een gedregen
Bi acorde van al huën lieden,
Die u gherne ten besten rieden,
Sonder van Rikeden, here, allene,
Die heft gesworen stoc ende stene,1132
Dat soe hare nemmer hiertoe binde
No des orloges onderwinde
Om desen armen minre fijn
Te lossene uter qualen sijn;
Want soe seit, soe es hem gehat
Utermaten, ende omme dat
Dies hi noit ne adde moet
Te gaderne scat of ander goet,
Sinen tijt te ledene mede:
Dits al dat hi hare noit mesdede,
Ende dits nochtan meest sijn verlies.
Hets waer, soe liet wel selve dies
Dat hise versochte teenen tiden
Ende bat hare, of hi mochte liden
Te-vele-geven, den dieren pat,
Maer hi was arm, doe hijt hare bat.
Bi deser redenen soe hem ontseide
Daeraf den inganc ende tgeleide
Sonder enege ander mesdaet.
Nu merct dan, here, ende verstaet:
Sonder hare ebben wi vonden
In onsen rade nu ten stonden,
Dat wi u alle gemeenlike
Helpen willen deghenlike
Ende doen algader dat ghi ghebiedt,
Onghebeden ende onghemiedt,
Toten stortene onse bloet,
Ende micken, here, oft u dunct goet,
Te makene selke ene ordinanche,
Dat Valsch-samblant ende Abstinanche
Die vorste porte sullen bestaen,1163
Ende u doet leveren ofte ghevaen
Quade-tonge ende arghertiere,
Ende allegader hare saudenieren,
Wie soes blide es ofte verbolgen.
Dese twee so sullen volgen1168
Voet an voet in een geleede
Hovescheit ende Miltheit beede
Ende sullen togen hare meestriën
Jegen der quader Jalousiën

1132
1163
1168

gesuoren.
vorste; fra. juist ‘la porte derrière’.
hs. II.
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1175

1180

1185

1190

1195

1200

Daer boven heft gedaen te sine1173
De welke wel gedane fine
Met hare hout daer in prisoen,
Ende heft so vaste in hare bandoen,
Dat soe hare cume bekeren dorre.
Die ander porte met haren torre
Entie wide diepe grachten
Sullen slichten met haren crachten
Wel-helen ende Suver-delijt1181
Ende Scamelhede, vintsise int crijt,
Die dese porte heft in hoeden
Ende soese iegen hem wille hoeden,
Sulsi met scanden doen rumen thof
Of leveren u, here, thoeft daer of,1186
So wat dat hare gesciet daer nare.
Hier naest sal comen iegen Vare
Coenheit van herten, die noit ne vlo,
Ghewapent ende bewarent so,
Dat hise sal roven vanden live,
Up dat hi lange in plachen blive
Ende hi hem setten wille ter were.
Sint sullen comen met haren here
Vriheit ende Jammer die goedertiere
Ende sullen varen up Dangiere
Ende sine porte destruwieren.
Dus sullen wi, here, ordinieren
Onse volc ende onse bataelge:
Dus wert gewonnen sonder faelge
............

1173

versta ik niet; misschien moeten vs. 1173 en 74 worden omgezet, en moet men lezen:
Diewelke die welgedane fine
Daerboven heft gedaen te sine
(in den toren heeft opgesloten).

1181
1186

suver moeilijk leesbaar.
hs. heren.
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Lijst van de leden der Maatschappij.
Opgemaakt den 5den October 1896.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
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Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Loenen Martinet, J. van, Amsterdam. 1878.
Loffelt, A.C., 's-Gravenhage. 1873.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loman, Dr. A.D., Amsterdam. 1868.
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 Jr., 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.
Maclaine, zie Pont.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Marchant, Mr. C.A., Velp. 1891.
Margadant, J., 's-Gravenhage. 1863.
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.
Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Wijchen. 1886.
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Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
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.
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.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Nijhoff, Dr. D.C., Veghel. 1889.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, Mejuffrouw Dr. A., Rotterdam. 1896.
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, Valkenburg Z.H. 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.
Overvoorde, Mr. J.C. Dordrecht. 1895.
Ovink, Dr. B.J.H., Gouda. 1896.
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Oyen (van), zie Vorsterman.
Pekelharing, Mr. B.H., Delft. 1875.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Peters, C.H., 's-Gravenhage. 1896.
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.
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.
Pont, Mejuffrouw M.W. Maclaine, Zetten. 1896.
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. 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.
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, 's-Gravenhage. 1892.
Roodhuyzen, H.G., 's-Graveland. 1880.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
Rovers, E.A., 's-Gravenhage. 1879.
Rovers, Dr. M.A.N., Utrecht. 1877.
Ruitenschild, Dr. A.R., Utrecht. 1874.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Sabron, F.H.A., 's-Gravenhage. 1896.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Leiden. 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, Armand, Amsterdam. 1886.
Sassen, Aug., Helmond. 1885.
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, 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.
Schorer, Jhr. Mr. J.W.M., Haarlem. 1896.
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.
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.
Snijder van Wissenkerke-Clant van der Mijll, Mevrouw M.C.A., 's-Gravenhage.
1893.
Snouckaert van Schauburg, A.C. Baron van, 's-Gravenhage. 1894.
Soelen (van), zie Schagen.
Soer, Mejuffrouw E.M.A.J., Leiden. 1894.
Someren, J.F. van, Utrecht. 1888.
Someren Brand, Mr. J.E. van, 's-Gravenhage. 1892.
Sorgen, Mr. W.G.F.A. van, Utrecht. 1885.
Speyer, Dr. J.S., Groningen. 1882.
Star Numan, Mr. O.W., 's-Gravenhage. 1871.
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.
Suyck, zie Bemmel.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Tak van Poortvliet, Mr. J.P.R., 's-Gravenhage. 1872.
Tal, T., 's-Gravenhage. 1887.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
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.
Timmerman, J.AE.C.A., Amsterdam. 1896.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Tromp, zie Hettinga.
Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van, Heeze bij Eindhoven. 1885.
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Ufford (van), zie Quarles.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Amsterdam. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton, Dr. I.M.J., Amsterdam. 1896.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. S.D. van, Utrecht. 1889.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verbeek, Dr. R.D.M., 's-Gravenhage. 1892.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Ver Huell, Mr. A.W.M.C., Arnhem. 1873.
Verschuer, Mr. W.A. Baron van, 's-Gravenhage. 1876.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 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.
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., 's-Gravenhage. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Warren, Dr. S.J., Rotterdam. 1894.
Was, Mr. F., Leiden. 1894.
Was, Dr. H., Sint-Oedenrode. 1878.
Welter, W.L., Hees. 1854.
Wermeskerken-Junius, Mevrouw S.M.C. van, Laren N.H. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wertheim, A.C., Amsterdam. 1881.
Wessels, W., Zevenaar. 1872.
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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.
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.
Zuidema, Dr. W., 's-Hertogenbosch. 1895.

B. In Nederlandsch-Indië gevestigd.
Brandes, Dr. J.L.A. (correspondeerend Lid), Batavia. 1890.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
Daum, P.A., Batavia. 1894.
Hurgronje, zie Snouck.
Jonckbloet, G.D.A., Soerabaja. 1890.
Louw, P.J.F., Batavia. 1896.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Batavia. 1882.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.
Tromp, S.W., Pontianak. 1890.

C. In het Buitenland gevestigd.
Arnold, Th. J.I., Gent. 1877.
Constant Rebecque, Mr. A.L.F. Baron de, Parijs. 1882.
Eys, Jhr. W.J. van, San Remo. 1870.
Goltstein, Mr. W. Baron van, Londen. 1880.
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Müller, Dr. J.P., Embden. 1874.
Sickesz, Mr. C.J., Meran. 1880.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vollgraff, Dr. J.C., Brussel. 1881.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen
der gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Altgelt, H.J., Dusseldorp. 1856.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
Baecker, L. de, Noord-Peene. 1851.
Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 1889.
Beer, Dr. Ad., Weenen. 1871.
Benoit, P., Antwerpen. 1878.
Bernhardt, Dr. E., Erfort. 1873.
Bode, W., Berlijn. 1873.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
Borchgrave, E. Baron de, Weenen. 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.
Cordt, Benjamin, Dorpat. 1892.
Cornelius, Dr. C.A. Ritter von, Munchen. 1874.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
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Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Tongerloo (bij Westerloo). 1882.
Dietrich, Dr. F.E. Chr., Marburg. 1862.
Droogenbroeck, J.A. van, Schaarbeek. 1887.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
Ebers, Dr. G., Leipzig. 1868.
*Edmundson, G., Southhall (Middlesex). 1886.
Ehrentraut, H.J., Hannover. 1857.
Elwes, A., Londen. 1871.
Ermerins, Mr. J.A.G., Parijs. 1891.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H., Tübingen. 1885.
*Flou, H.K.J. de, Brugge. 1894.
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., Antwerpen. 1894.
Galland, Dr. G., Berlijn. 1893.
Gengler, Dr. H.G., Erlangen. 1857.
Gezelle, Dr. Guido, Kortrijk. 1890.
Gheldere, Jhr. K. de, Couckelaere. 1895.
Gittée, A., Luik. 1895.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Gosse, E.W., Londen. 1878.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
Griffis, W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Groth, Dr. K., Kiel. 1871.
*Hanne, Dr. J.R., Hamburg-Eppendorf. 1887.
Hansen, Dr. C.J., Antwerpen. 1875.
Harless, Dr. Woldemar, Dusseldorp. 1870.
Hatin, E., Parijs. 1865.
Havard, H., Parijs. 1875.
Hessels, J.H., Cambridge. 1880.
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Heyne, Dr. M., Göttingen. 1868.
Hiel, E., Brussel. 1869.
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.G. de, Berlijn. 1893.
Lefèvre Pontalis, A., Parijs. 1886.
Legrand, L., Parijs. 1895.
Linde, Dr. A. van der, Wiesbaden. 1870.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Maere, A. Baron de, Gent. 1892.
Mansvelt, Dr. N., Pretoria. 1894.
Marsy, Graaf A. de, Compiègne. 1870.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
Mensinga, J.A.M., Flensburg. 1847.
Meyer, Dr. Leo, Dorpat. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
Michel, Emile, Parijs. 1892.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington, Engeland. 1890.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
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Müller, Ernest, Langnau, Kanton Bern. 1890.
Müller, Dr. F. Max, Oxford. 1865.
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., Munchen. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
Piot, G.J.C., Brussel. 1849.
Pirenne, H., Gent. 1894.
Pontalis, zie Lefèvre.
Potter, F. de, Gent. 1887.
Putnam, Mejuffrouw Ruth, New-York. 1896.
Rahlenbeck, Ch. A., Brussel. 1858.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
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.
Schade, Dr. O., Koningsbergen. 1868.
Schlyter, Dr. C.J., Lund. 1864.
Scholten, Dr. R., Kleef. 1888.
Schröder, Dr. C., Schwerin, Mecklenburg. 1881.
Serrure, Mr. C.A., Elsene (Brussel). 1860.
*Siclen, Dr. George W. van, New-York. 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Sleeckx, D., Luik. 1850.
Snieders, Dr. A., Antwerpen. 1862.
Spanoghe, E., Antwerpen. 1893.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, Caïro. 1860.
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Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Thijm, zie Alberdingk.
Toit, S.J. du, Pretoria. 1884.
Vanderhaeghen, Dr. F., Gent. 1880.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Verner, Dr. K., Kopenhagen. 1883.
Versnaeyen, K., Brussel. 1871.
Vlaminck, A.L. de, Brugge. 1877.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
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.
Westervelt, J.P., New-Jersey. 1876.
Wicksteed, P.H., Londen. 1875.
*Willems, A., Brussel. 1870.
Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Willems, Dr. P.G.H., Leuven. 1887
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Levensbericht van Mr. Willem Pieter Sautijn Kluit,
29 October 1838-19 September 1894.
In de schrijftafel van mijnen geachten zwager, wiens naam ik hierboven schreef,
vond ik een briefomslag waarop het adres: ‘Voor de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde’ met den wenk: ‘Bespaar een ander moeite en last’. Die enveloppe
bevatte een ‘Levensbericht door hem zelven geschreven’, want het had hem getroffen,
hoe vaak de biografen van Letterkunde zich beklagen over hunne onbekendheid met
vele levensbijzonderheden van het medelid, dat zij eerst later leerden kennen. En
toch kan ik die autobiografie niet afdrukken, want zij omvat slechts zijne levensjaren
vóór zijn academietijd, en is voorafgegaan door hetgeen hij omtrent de familie Kluit
met behulp van de aanteekeningen van zijn vader had kunnen bijeenbrengen, en dat
laatste heeft hij in 1892 nog aangevuld uitgegeven in de Navorscher bl. 341-359,
onder den titel van: Genealogie Kluit (N. 78).
Ik acht het niet noodig hier op te halen den oorsprong der familie met de legendaire
bijdragen van den ‘kluchtigen koster tot Wormer’, die daarom Kluit genaamd zou
zijn, of die van den dominicaner Rudolphus Clutius, van den glasschilder Pieter Cluyt
en zijn zoon Adriaan den por-
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tretschilder, van Dirk Outgertsz. Kluyt, schrijver over ‘de Bijen’, die denkelijk de
aanlegger was van den hortus academicus te Leiden; ik ga niet verder terug dan tot
den Dordtschen apotheker Willem Kluit, 1692-1777, die bij Cornelie Louise De la
Coste, uit een réfugié-familie, dochter van Louis De la Coste, geb. te la Rochelle
1674, overl. 1733, predikant der Nederduitsch hervormde gemeente te Dordrecht,
de vader is geweest van 12 kinderen, waaronder de Leidsche hoogleeraar Adriaan
Kluit, 1735-1807, de nauwkeurige geschiedvorscher, mede-oprichter onzer
Maatschappij; diens zoon Willem Pieter, 1769-1837, telde zij onder hare leden, den
directeur van het postkantoor te Leiden, in welke betrekking zijn zoon Willem Pieter,
1796-1857, hem opvolgde, uit wiens huwelijk met Anna Maria van Lelyveld, tante
van mijn zwager, thans nog in leven is Mr. Pieter Cypriaan Willem, griffier van het
kantongerecht te 's Gravenhage, die na zijn ontslag uit die betrekking naar Brussel
vertrok, en de drie zoons van diens broeder Marie Adriaan 1823-1863, den
oud-zeeofficier, een der oprichters van de Leidsche Kweekschool voor Zeevaart, de
drie zeeofficiers: Willem, Marie en Jan.
Een broeder van professor Kluit was Mr. Hendrik Kluit van Rhijnsaterwoude,
1740-1812, welke door hem aangekochte heerlijkheid door het recht van tolheffing
van een veer een kapitaal vertegenwoordigde in de 18e eeuw tot dat de revolutie hem
dit ontnam. Ook hij was lid onzer Maatschappij; gehuwd met Elise Provó, werd hij
vader van twee zoons: Willem, 1772-1805, wiens kinderen ter onderscheiding den
naam Sautijn voor den hunne geschreven hebben naar hun grootmoeder, en van Mr.
Pieter Willem, 1773-1851, die zich naar zijne moeder Provó Kluit heeft genoemd,
en o.a. de betrekking van
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procureur generaal in het hof van Utrecht bekleedde en lid onzer Maatschappij is
geweest, evenals zijn zoon Mr. Hendrik Provó Kluit, 1803-1860, laatst lid van den
Hoogen Raad; twee dochters en twee zoons van dezen zijn nog in leven, Pieter en
Hendrik, waarvan de oudste zich in twee zoons, Hendrik en Pieter, verheugt.
Laatstgenoemde Willem Kluit schijnt in den Franschen tijd de militaire loopbaan
te hebben gekozen, hij huwde Suzanna Jakoba Vrouwtje de Smidt die kort daarop
overleed, zoodat de kinderen Elizabet Henrica Vrouwtje en Hendrik door hun
grootvader Hendrik van Rhijnzaterwoude te Leiden zijn opgevoed, waar deze zich
als ambteloos burger had gevestigd. Hier huwde de dochter den procureur Andries
Dillié, van eene Middelburgsche réfugié-familie, die later wethouder van Leiden is
geweest, terwijl de zoon er gestudeerd heeft van 1814-1818, waarna hij zich te
Amsterdam vestigde als advocaat en dank de nieuwe Fransche wetten een bloeiende
praktijk had. Doch hij verloor er zijne echtgenoote Henriette Talbot, eveneens uit
eene réfugié-familie gesproten die naar de West was overgestoken, en hertrouwde
te Leiden Maria Margaretha, een der dochters van den oud-burgemeester Mr. Pieter
Van Lelyveld, dijkgraaf van Rijnland, onder wiens bestuur de sluizen van Katwijk
zijn gebouwd, en van Cypriana Anna Margaretha Van Royen, ook van eene
burgemeesters-familie van Leiden afstammende. In het door de familie Van Lelyveld
op de Hooigracht bewoonde huis zit ik1 dit levensbericht van den nakomeling te
schrijven,

1

Nadat ik dit schreef, las ik een ernstige afkeuring van Mr. J.N. van Hall over het gebruik van
de leden door een lid hunner familie te laten schetsen; ik heb jaren achtereen als secretaris
der Maatschappij de moeielijkheden van het vinden van den minst ongeschikten biograaf
van nabij leeren kennen, maar als men den levensbeschrijver niet onder de familieleden mag
zoeken, zou het vinden nog oneindig lastiger worden. Ik durf bovendien beweren, dat ik
beter dan eenig ander mijn zwager in zijn letterkundige loopbaan heb gadegeslagen en dus
de aangewezen biograaf was.
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want de eenige dochter van Mr. Hendrik Sautijn Kluit werd in 1863 met mij in den
echt verbonden, en sedert bewonen wij dat familiehuis, waarin naar de gewoonte
van weleer de wapens van Van Lelyveld en van Van Royen in stuco in het trapportaal
prijken.
Zoo werd dan Mr. Willem Pieter Sautijn Kluit mijn zwager; hij was de eenige
zoon van Mr. Hendrik Sautijn Kluit en Maria Van Lelyveld, geboren 29 October
1838 te Amsterdam op de Leliegracht, hij woonde later op de Keizersgracht bij de
Leidsche straat N. 469. Nadat hij de eerste schrijf- en leeslessen van den heer N. van
der Laan en na diens dood van A.J. Baars, beide meesters van diaconiescholen, had
ontvangen, bezocht hij, September 1845, de school van den heer A.H. Kooyker,
vader van den Groninger hoogleeraar, op de Leidsche gracht, tot September 1851,
toen hij tot het ‘gymnasium was toegelaten, waar dr. D.J. Veegens als rector aan het
hoofd stond. In later jaren heeft hij steeds met dankbaarheid erkend hetgeen hij hier
voor zijne verdere ontwikkeling was verschuldigd aan mannen als J.H. Van Koten,
W.J. Hofdijk, dr. J.H. Nieuwveen en den lateren Leidschen hoogleeraar dr. J.G.
Hulleman. Wist Van Koten, een man die zich zelf had gevormd en dus bij uitstek
geschiktheid bezat voor het geven van onderwijs vooral aan eerstbeginnenden, door
zijn zoo eenvoudig en helder onderricht bij den knaap belangstelling op te wekken
voor mathematische studiën, wist Hofdijk door zijnen dichterlijken en, merkwaardig
genoeg, tegelijkertijd wetenschappelijken geest bij zijnen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

5
leerling liefde te ontvonken voor nasporingen op het gebied der Nederlandsche
geschiedenis, aan Nieuwveen en Hulleman heeft hij duurder verplichtingen gehad’.
Met deze woorden heeft Kluit zijne leermeesters op ouder leeftijd geschetst.
Op 12 September 1857 werd Kluit als student in de rechten ingeschreven en volgde
hij de mathematische collegies van prof. Verdam, de propaedeutische van Bake en
Cobet, die van Nederlandsche taal en geschiedenis van M. De Vries, door wiens
bezielende lessen hij zich aangemoedigd heeft gevoeld tot zelfstandig werk, en die
van de algemeene geschiedenis van R. Dozy, wiens boeiende voordrachten over de
Fransche revolutie diepen indruk achterlieten. Hetzelfde was het geval met de lessen
over staathuishoudkunde en statistiek van prof. Vissering, want hij is zijn leven lang
een onveranderlijke aanhanger gebleven van de hem door Vissering ontwikkelde en
verdedigde school van het ‘laissez-aller’; hij kon er zich niet indenken, dat later eene
richting opstond, die door de overheid een en ander wil laten regelen, en b.v. het
lager onderwijs aan de Staatszorg èn voor regeling èn voor betaling overdroeg. Verder
waren prof. Cock, De Wal en Goudsmit zijne zeer geëerde leermeesters, maar met
dat al liet hij zich minder aantrekken door het recht en de toepassing daarvan. Vandaar,
dat hij voor zijne dissertatie beproefde te bewerken de zoo weinig bekende
geschiedenis van onzen handel met Rusland. Maar hij kon dit onderwerp niet meester
worden, hij bemerkte spoedig dat de bronnen daarvoor niet zoo voor de hand liggen;
welk handelshuis heeft toch zijne correspondenties en boeken bewaard, en welke
nakomelingen kunnen bij het verhuizen en verdeelen van den boedel de verleiding
weerstaan van ver-
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koop van zulke bestoven folianten met onleesbaar schrift en registers van
oud-hollandsch papier, zoo goed om in nieuw papier te worden omgezet? En wat
valt hetgeen nog bewaard werd ons niet tegen; hoe onvolledig is o.a. in het oog van
den geschiedvorscher de groote reeks registers van de Amsterdamsche Wisselbank,
waarin slechts de naam van het kantoor en een cijfer van het omgezette bedrag zonder
vermelding van het artikel geboekt staan. De registers van het rijksarchief leveren
weinig en eerst voor weinige jaren ontdekte dr. Uhlenbeck in de archieven te Moskou
en Petersburg wat deze bevatten voor onze handelsgeschiedenis.
Met beter gevolg zette Kluit zich aan het bewerken van de zoo goed als niet
behandelde geschiedenis van het Continentaalstelsel, waarmee Napoleon zich had
voorgespiegeld den handel van Engeland, zijn aartsvijand, te zullen fnuiken, en hem
te dwingen tot onderwerping. Aan dit merkwaardige verkrachten van de eerste wetten
van staathuishoudkunde kon hij zich wijden, dank de nog levende herinnering van
den tijdgenoot; onze ouders en leermeesters, dank het dagblad uit die dagen, waarin
alle strenge wetten en bepalingen tot uitvoering van dat onuitvoerbare doel waren
afgedrukt met tal van voorvallen, die hierop betrekking hebben; daar leert men de
eindelooze uitvluchten door den handelsman uit de nog niet aan Napoleon
onderworpen volken als Spanje en Turkije, Noorwegen en Rusland bedacht, terwijl
de strengere voorschriften niet bij machte waren den handel te dwingen; de
alleenheerscher van Europa, die de wetten van handel en bedrijf verkrachtte, werd
door Engeland en Amerika tot het einde toe geplaagd, en zijn decreet van Trianon,
dat alles wat Engelsch was ten vure doemde, heeft niet het minste zijn daarop
gevolgden val in 1813
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in de hand gewerkt. Nu bezat mijn schoonvader een belangrijke reeks van Leidsche
couranten uit den Franschen tijd, bij toeval niet tot ander doel gebruikt; en die
foliantjes nooit met dat doel nagezien, werden met het beste gevolg geraadpleegd
door den scherpzinnigen doctorandus, wien de liefhebberij en de geschiktheid om
na te vorschen scheen aangeboren. Op 10 Juni 1863 promoveerde mijn zwager op
een dissertatie (N 1) Geschiedenis en invloed van het Continentaalstelsel op den
toestand van Europa, die blijvende waarde heeft, en waarop kan voortgewerkt worden,
want aanleg en vorm bewijzen de goede bronnenstudie en duidelijke voorstelling.
Wel werd Kluit als advocaat te Amsterdam beëedigd, maar voor de advocatuur,
waarin zijn vader een goeden naam had verworven, voelde hij geen sympathie; hij
had geen lust en er was ook geen reden voor om het vaak ondankbare pad van den
practizijn te bewandelen en eindelijk als griffier van een der kleine kantongerechten
op een dorp te gaan leven. Een paar faillissementen en een paar op zijn beurt hem
ter verdediging toegewezen schavuiten, deden hem de handelswereld niet van de
gunstigste zijde kennen, en leerden de geneigdheid om kwaad te doen om den broode
of uit aangeboren lust, nog meer verafschuwen, dan dat hij zou voortgaan zulke
‘correctioneeltjes’ te verdedigen met een betoog: ‘dat 't toen nog geen nacht was’,
of met dergelijke afgezaagde argumenten de heeren rechters te vervelen. Voor zulk
een werkkring was hij te rechtvaardig, daarom en niet om een scherp woord van een
president of officier van justitie, zooals een biograaf, die zijn naam gelukkig maar
wegliet, ging vertellen in de courant die zijn dood vermeldde; ik ben beter ingelicht.
In één woord Kluit werd door de studie der geschiedenis aangetrokken.
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Nauwelijks was zijne dissertatie afgedrukt, of hij was reeds bezig met het uitwerken
van een ander onderzoek, en weldra liet hij de rechtsstudie en de rechtsbedeeling
schieten, nam geen lastbaantje aan behalve de vervulling van schutterlijken dienst
en de zorg voor de penningen van de Nutsbewaarschool van 1876-1885. Voor het
Nut had Kluit natuurlijk zwak, want zijn vader was van 1823 af steeds Secretaris
gebleven van het Tweede Departement van Amsterdam, welke betrekking hij tot aan
zijn dood heeft waargenomen met merkwaardige opoffering van tijd; eigenlijk gezegd
is de op handen zijnde viering van het Secretariaat, door hem weldra 50 jaren vervuld,
de aanleiding van zijn dood geweest; de ruim 78 jarige man zag te veel op tegen die
feestelijkheden en eene beroerte belette hem de reeds geslagen gouden medaille der
Maatschappij aan te nemen. Geen wonder, dat de zorg voor de oudste bewaarschool,
die de ellendige klein-kinderschooltjes in Neerlands hoofdstad zou tot model strekken
en ze tot verbetering aansporen, eenige sympathie opleverde. Maar spoedig genoeg
bleek dat de overeenstemmmg der heeren en dames in dat bestuur te wenschen
overliet; later zag hij ook dat de heeren niet bij machte waren door het Departement
behoorlijk betaald te krijgen de hulponderwijzeressen ervaren in de Fröbelmethode,
welke in die jaren hierheen was overgewaaid met de zoogenaamde kindertuinen. Uit
geldgebrek moest de zoo nuttige instelling na eenigen tijd bezwijken; vooral in hare
buurt had zij in de hoofdstad een reeks van jaren zeer veel goed, gesticht.
In de volgende jaren is Kluit nog wel aan het Hoofdbestuur van 't Nut toegevoegd
in zijne zomervergaderingen, in raadgevende commissies, maar dat was nooit van
harte. Hij beweerde altijd, dat slechts één lid eener
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commissie het werk doet, hij was een bepaalde vijand van commissiewerk, ten
onrechte naar ik meen; het beginsel van de verdeeling van den arbeid vindt hierin
zijne zeer geschikte toepassing; er is veel werk, dat onmogelijk anders kan worden
verricht.
Nog twee malen nam Kluit evenwel zitting in eene Amsterdamsche commissie en
wel als penningmeester, eene betrekking die aan den financier, die voor zich en vele
anderen steeds een zeer zuinig beheer voerde, best was toevertrouwd, want
nauwgezetheid en nauwkeurigheid waren twee zijner steeds gewaardeerde
eigenschappen, en van het behartigen van geldelijke belangen had hij zoowel oefening
als voorliefde; de vele door hem jaren lang bezorgde tijdroovende administraties van
familieleden en goede kennissen konden aan geen betere onbaatzuchtige handen zijn
toevertrouwd; mijne meening ten deze werd na 's mans dood verre overtroffen, toen
ik van al dat geldelijk beheer inzage kreeg.
Amsterdammer in merg en been,
Nederlander van top tot teen,

zooals hij van zichzelven terecht getuigde, liet hij zich vinden om penningmeester
te zijn van de Commissie voor de historische Tentoonstelling te Amsterdam, die in
1876 de zalen van het Oude Mannenhuis vulde. Het was een gewichtige dienst aan
het Oudheidkundig Genootschap bewezen, vooral door zijne strenge zuinigheid en
stipte nauwkeurigheid.
Al haalde hem dit penningmeesterschap van zijn ander werk af, hij smaakte er
toch voldoening van, evenals in April 1887, toen hij in dezelfde betrekking deel nam
aan het versieren van de P.C. Hooftstraat en de van Baerlestraat, waar hij toen N. 4
woonde, nadat hij eenige jaren op de Prinsengracht bij de Spiegelgracht
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had gewoond. Met een der bewoners van de P.C., den helaas sedert overleden
ingenieur Joannes Kluit, een der afstammelingen uit een der andere takken dezer
familie, heeft hij gezorgd voor de oprichting van den Eereboog, die de P.C. bij de
Hobbemastraat versierde ter eere van de vorstelijke ontvangst van den zeventigjarigen
koning.
Noode liet hij zich voor zulke werkzaamheden vinden; evenmin komt hij voor in
de rei der diakenen of ouderlingen van de Wale kerk, waarvan hij de belangen alleen
als Membre du Collège électoral behartigd heeft, en wel in liberalen geest. Volgeling
van Opzoomers en Scholtens richting geworden in den studententijd, had hij daarna
getoond een open oor te hebben voor de voordrachten der modernen; ook bij hem is
later het gevolg hiervan geweest staking van het kerkbezoek, al is hij ook een braaf
man en eerlijk medeburger gebleven.
Aan het gezellig verkeer had Kluit ook geen groote behoefte; vreemd genoeg,
want in gezelschap met verstandige beschaafde menschen was hij zoo uitmuntend
op zijne plaats. Wellicht hangt dit zamen met zijn physiek, dat hem van zijn jeugd
af tot geheelonthouder had gemaakt, Kluit kon zelfs geen glaasje bier verdragen. In
opgewonden kringen gevoelde hij zich misplaatst en hij vermeed ze, en zoo is hij
een eenzelvig man en kamergeleerde geworden, die alle bevrediging vond in de
studie, die ongetrouwd bleef, om te werken en aanteekeningen te maken, te lezen en
te schrijven. Alleen op het Leesmuseum zag men die lange gestalte, den vriendelijken
doch afgemeten man, met dat open oog en fijne snorbaardje zeer getrouw elken dag,
al had hij daar ook te kampen met den zoo noodigen aanvoer van versche lucht,
zoodat hij in zijn
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hoogen hoed bescherming moest zoeken voor zijn van haardos ontbloote hoofd, iets
wat door den ongenoemden courantenschrijver vrij ongepast is meegedeeld met nog
een paar onzinnige praatjes. Daar heeft hij bijna dagelijks de couranten gelezen en
er uit opgeteekend wat van zijne gading was.
Op bibliotheken en archieven nasporingen te doen naar het onderwerp dat hem
bezig hield, was zijn lust en zijn leven, daarvan kunnen velen getuigen, die hem in
verschillende steden behulpzaam waren, en hij werkte daar alsof hij er voor was
opgeleid, dank de aangeboren gaven, een uitstekende memorie en een scherp oog,
een uitnemend verstand en eene goede combinatiegave op dat gebied, gevoegd bij
een zeldzame volharding. Al deze eigenschappen zouden hem zeker tot een
uitmuntend archivaris hebben ontwikkeld; zijn later gebleken meesterschap in het
beschrijven van alle bijzonderheden van alle couranten is waarborg, dat hij naar
behooren zou beschreven hebben of door anderen onder zijne leiding hebben laten
beschrijven charters of giftbrieven, cartularia of registers van welken aard ook. Maar
zelfs de gedachte van den toenmaligen archivaris Pieter Scheltema te gaan verdringen,
was hem zoo afkeerig, dat hij slechts als liefhebber het Amsterdamsche archief bleef
bezoeken. Mijn wensch om van zijne groote liefde voor het hem ‘zoo dierbare
Amsterdam, de stad der steden van Nederland, met haar roemrijk verleden’, die hij
zoo gaarne elken dag van zijn leven doorliep, - hij zou zich in geen andere woonplaats
ooit te huis hebben gevoeld, - te doen blijken als opvolger van Mr. Scheltema wierp
hij meer dan eens ver weg.
Kort nadat zijne dissertatie was verschenen en gunstig beoordeeld, werden hem
dergelijke geschriften ter recensie
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aangeboden door de redacties van onze eerste tijdschriften. Zoo schreef hij in 1865
een aankondiging van het academisch proefschrift van J.H.M. Mollerus, over het
handelsstelsel in Nederl.-Indië (N. 5), in de Bijdragen van Staats- en Gemeentebestuur
van Boer, Fruin en Hubrecht, en in Nijhoffs Bijdragen kondigde hij in 1866 (N. 9)
aan het Repertorium der bijdragen in tijdschriften en mengelwerken verspreid,
benevens het Register der Academische dissertaties over onze geschiedenis, toen ik
met den druk van die wegwijzers in allerhande bundels was gereed gekomen, een
boek, dat door weinigen zoo vaak is geraadpleegd en zoo zeer is geprezen als door
Kluit. In de Gids van 1868 schreef hij de aankondiging (N. 14) van de Informacie
door onze Maatschappij uitgegeven, en in 1882 eene afkeurende beoordeeling (N.
59) der 1e afl. van Verboden boeken, geschriften en couranten in de 18e eeuw, van
A.J. Servaas van Rooyen. Maar de uitnoodiging van Paul Nijhoff om in diens
Bijdragen op te treden als aankondiger van al hetgeen op het gebied onzer
geschiedenis verscheen, nadat zijne eerste Bijdrage (N. 2) in 1865 daarin was
opgenomen, sloeg hij af. Hij wilde liever vrij blijven en zich niet laten afleiden van
de geschiedenis der dagbladlitteratuur, die nu eenmaal zijn lievelingsstudie, zijn
levenstaak was geworden.
Slechts drie hierbuiten vallende geschriften moeten nog eerst vermeld worden,
die reeds het licht hadden gezien. Vooreerst Noordwijkerhout (N. 3), een
gelegenheidsstukje in 1865, toen daar zijn vriend A.C.J. van der Kemp tot predikant
beroepen was; het is hier de plaats om aan te teekenen, dat de tegenwoordige
hoofdonderwijzer aldaar, onlangs dit geschrift aanvulde met de gegevens uit het rijke
archief dier gemeente, dat Kluit niet had
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kunnen raadplegen. Verder het afzonderlijk verschenen boekwerk van 1865, De
Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773 (N. 4), twee der vele geldcrisissen, zooals
wij ze in 1848, 1865 en later ook nog beleefden. Hiervoor hadden zoowel de
dagbladen - doch merkwaardig genoeg niet de Amsterdamsche - als zeer vele
pamfletten de rijke stof geleverd; het was een studie waarop herhaaldelijk de aandacht
werd gevestigd en nog onlangs door den heer J.M. Broekman Jr., die in zijn Weekblad
er een overzicht van gaf in 1894, met het oog op den toenmaligen financiëelen
toestand der wereld; deze financieman oordeelde de lezing van dat geschrift
overwaard. Zijn leermeester Vissering viel hem hard over den drogen vorm, een
gevolg van Kluits karakter, maar later bekende hij mondeling den inhoud meer
geprezen te moeten hebben. Ten derde gaf hij in de Handelingen onzer Maatschappij
in 1866 een studie over een anderen windhandel, De Tulpenen Hyacintenhandel in
1634-37 en 1733-34 (N. 8), bewerkt met behulp der vele door den tijdgenoot nagelaten
geschriften.
In het voorbijgaan veroorloof ik mij de opmerking, dat de grootste vriend der
couranten, slechts ééns een artikel, in 1880 in het Handelsblad, schreef,
Reinigingsdienst (N. 53). Hij vatte de pen op om zijne afkeuring van sommige zaken
van bestuur te toonen. Het heeft hem vaak moeite gekost zich in te houden en niet
meer in de courant te schrijven, toen bij de groote uitbreiding van zijn geliefde
geboortestad, en de reusachtige opdrijving van haren schuldenlast, er zoo ontzettend
veel in strijd met zijne verwachting en zijne wenschen gebeurde. Hij leefde namelijk
nog al veel in het verleden, ging niet genoeg mee met zijn tijd, die anderen verblindde
en meesleepte. Naar aanleiding van vele gesprekken over
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de hier bedoelde belangen met mijn zwager gehouden, durf ik verklaren, dat het maar
goed is geweest, dat de oppositieman verder heeft gezwegen, en zich niet heeft
opgeworpen tot leider van de staatszaken in kalmer en zuiniger richting, want voor
zeer veel tegenspraak en tegenwerking is hij gespaard gebleven; bovendien sprak hij
wel verstandig en helder maar niet vlug, hij was geen ‘debater’; zijne kracht lag
elders, hij moest de Nederlandsche Hatin worden, had dr. Campbell in de Ned.
Spectator gezegd in 1865, en Kluit had die taak reeds op zich genomen.
Hij wilde het voorbeeld volgen van Eugène Hatin, schrijver van een meesterlijke
‘Bibliographie de la Presse périodique’, die reusachtige beredeneerde lijst van alle
in het Fransch gedrukte gazettes en couriers, revues of hoe of die bladen al mogen
heeten, om na een gerechtelijke of administratieve schorsing onder een anderen naam
te herleven, om de wil van het personeel van de drukkerij enz. zooals het dan heet.
Hatin had daarna onder handen genomen een monografie ‘Les Gazettes de Hollande
et la presse clandestine au 17e et 18e siècle’, en kwam herwaarts; Frederik Muller
verwees hem naar mijn zwager en naar mij; ik hield mij toen onledig met het voltooien
van den catalogus der rijke bibliotheek van mijn oom Mr. L.C. Luzac, in welk werk
de 76 jarige lettervriend was weggenomen; ik kon dus het meest volledige
familie-exemplaar der Fransche Leidsche Courant hem voorleggen, om zijne te Parijs
vervaardigde aanteekeningen aan te vullen; Kluit, die zijne bijdrage omtrent de
Fransche Amsterdamsche en Leidsche Courant (N. 2) zoo goed als klaar had,
vertoonde hem het prachtige portret van Antoine de la Font, den stichter der Fransche
Leidsche Courant van 1667. En toen nu dat
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tweede keurige boek van Hatin het licht had gezien, lag het op den weg van Kluit
om te toonen in Fransche dagbladen in Nederland (N. 6), hoe veel licht uit Hatin's
boek werd ontstoken, maar dat er nog vele vragen onbeantwoord bleven, dat er toen
nog 4 Fransche bladen hier te lande uitkwamen, en dat uit een klacht van 1677 het
bestaan van een Fransche courant vaststaat, door C. Jansz. Swoll te Amsterdam
uitgegeven met behulp van den réfugié J. Rousset, schrijver van de Mercure historique,
die in 1724 raad en historieschrijver van Willem IV werd. Hij vulde Hatin aan met
een twaalftal periodiek hier verschenen Fransche tijdschriften te noemen, die de
Leidsche bibliotheek wel maar geen der Parijsche bibliotheken bezit; kortom Kluit
toonde recht te hebben van meespreken, en verklaarde kort daarop in 1867 onder
den titel La gazette de Hollande (N. 11), dat er op ééne uitzondering na, die hier
buiten valt, er geen aldus genaamd blad heeft bestaan, al wordt die ook in de toen
en vogue zijnde opera ‘La Grande Duchesse de Gérolstein’ genoemd, maar dat de
vele Fransche couranten te Amsterdam en te Leiden, te Utrecht en te 's-Gravenhage
en waar al niet gedrukt onder een anderen titel, door heel Europa met de grootste
belangstelling in alle vorstelijke kabinetten werden gelezen, en dat de vorsten en
gezanten voor die bladen groot ontzag hadden en ze Gazettes de Hollande noemden.
Bovendien stipte hij aan dat Hatin van de Navorscher gehoord had, waarin door de
heeren Bodel Nijenhuis en Rammelman Elsevier vele bijdragen waren geschreven
over de oudste Fransche Leidsche couranten; dit tijdschrift nu was verward door den
Parijzenaar met den heer Kluit, dien hij ‘le fureteur hollandais’ had genoemd.
Nu op dien titel kon mijn zwager aanspraak maken,
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want het is boven allen lof hoe goed hij de bronnen heeft weten te vinden voor zijn
veelzijdig onderzoek. Vertelt ons Hatin hoe vele duizenden catalogues hij op de
Parijsche bibliotheken had doorloopen om die eindelooze reeks van titels van
verschijnende en verdwijnende periodieken op te stellen, te regelen en aan te vullen,
Kluit heeft jaren ten koste gelegd aan het lezen van catalogi van boeken en
vlugschriften zoo buitengemeen talrijk in Nederland verschenen, van historieplaten
en portretten, van lijsten van boekdrukkers en uitgevers, van schilders en
uithangborden, waarin hij zoo vele gegevens over de dagbladen vond. Het spreekt
van zelf, dat hij alle onze historieschrijvers voor datzelfde doel heeft doorgewerkt,
evenals de placaatboeken en verzamelingen van wetten en besluiten geëxcerpeerd
met de pen in de hand, en vooral duizenden en duizenden couranten op die wijs
doorbladerd, overal toch vond hij iets van zijne gading; maar hij leefde ook in een
gunstigen tijd, want de grootste verzamelingen onzer pamfletten werden naar den
eisch beschreven, terwijl de antiquaarcatalogi evenals de auctiecatalogussen, door
Frederik Mullers leerlingen bewerkt, vertrouwbare bronnen waren geworden; de
catalogus onzer bibliotheek, de lijsten der portretten van Nederlanders, het
biographisch woordenboek van Van der Aa-Schotel werd voltooid en gevolgd door
dat van Huberts, Elberts en Van den Branden, later door Frederiks zoo ontzettend
verbeterd, en ten slotte Van Doornink's lijst van Anonieme geschriften;
laatstgenoemde boekenvriend werkte anders dan mijn zwager, eerst kocht hij die
boekjes, bestudeerde ze en ging ze daarna beschrijven.
In weinig tijd vulde zich dan ook een groote doos met kwartjes schrijfpapier, elk
voor een andere courant
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bestemd, zooals ik hem had aangeraden als groot voorstander van het behandelen
van titels op losse bladen, die men in alphabetische orde of naar de tijdsorde of naar
het onderwerp kan verschikken. Op elk kwartje schreef hij dan met die kleine doch
zware en gelijkmatige hand, door de jaren, wellicht toen hij last van zijn gezicht had
gekregen, met nog kleinere maar gelijke letter, al was die een beproeving voor de
lezers van zijn handschrift en voor den zetter, die er overigens prachtig werk mee
leverde, hij schreef dan, zeg ik, van elke courant den titel en het jaar, de dagen van
verschijning en prijs, de door hem geziene Nummers - van sommigen heeft hij er
slechts één enkel te zien gekregen, van anderen kende hij uit paskwillen het
kortstondig bestaan of het toegezegde verschijnen, - de plaats waar gedrukt en door
wien, en door wien uitgegeven, en waar deze woonde, en bij welken boekhandelaar
te verkrijgen, de afmeting, het getal kolommen en der dwarsche kolommen, de plaats
der advertenties, de centen van het zegel en waar gezegeld, alle welke bijzonderheden
moesten vermeld worden, daar hierin meestal verandering kwam; verder boekte hij
alle mogelijke wijzigingen in die vele opgaven, alsmede alle persvervolgingen of
moeielijkheden met den gerechte.
Van den beginne af had Kluit slag van zoo op te teekenen, dat hij het gebruikte
niet meer noodig had. Velen meenden, dat hij alle couranten, wier geschiedenis hij
schetste, in eigendom bezat, maar dat was het geval niet, en hij waarschuwde bij
voorbaat dat na zijn verscheiden auctionarissen zouden teleurgesteld worden. Van
een andere kracht is de heer Forckenbeck te Aken, die uit voorliefde tot het dagblad
verzamelaar werd, en een Museum daarvan heeft aangelegd, waarin zoowel
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merkwaardige bladen uit verre landen als gewone couranten kunnen worden gelezen,
terwijl een nu en dan daaromtrent verschijnend blad de aandacht op allerlei
merkwaardigheden op dit gebied vestigt. Kluit gebruikte slechts de groote en kleine
reeksen op archieven en bibliotheken bewaard, of door particulieren verzameld en
gelukkig nog niet opgeredderd. Hij was tevreden met ze te hebben geraadpleegd en
niet begeerig ze te bezitten, waartoe, al was hij er voor in de gelegenheid als ongehuwd
particulier en zich niet behoevende te bekrimpen voor die liefhebberijstudie, hij noch
geld noch ruimte tot berging wilde geven, beter dan eenig ander wetende welk een
ontzettenden omvang het nieuwspapier van vroeger en van onze jaren heeft. Hij was
een voorstander van het beginsel om die soort van plaatsroovende boeken op openbare
boekerijen verzameld te zien, zoodat zij niet meer bij sterfgeval of verhuizing onder
den hamer kunnen komen en dan soms naar het buitenland gaan, of wat erger is, naar
den papiermolen versukkelen.
Met dezen tegenzin in het verzamelen hangt zamen, dat hij het aanbod van Martinus
Nijhoff afsloeg, om hem de noodige oude couranten allengs te bezorgen, mits hij bij
hem een bibliographie zou uitgeven zooals Hatin zoo prachtig van Frankrijk had
gedaan. Dit heeft mij in der tijd zeer gespeten, want ik vreesde dat Kluit gebrek aan
stof zou krijgen, maar ik zag het verkeerd in; het heeft hem nooit aan stof ontbroken.
Zelf was ik in de gelegenheid hem op zijne studeerkamer te bezorgen het zoo even
genoemde familieëxemplaar der Nouvelles Politiques van Luzac, dat Louis Caspar,
die de eenige zuster van mijnen vader had gehuwd, van zijn vader Etienne had geërfd,
evenzoo hielp ik hem aan het familieëxemplaar van de Hollandsche Leidsche Courant
der De Kloppers,
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de voorvaders van mijne moeder; verder vond hij de Haarlemsche Courant bij onzen
vriend Enschedé die hem vele bescheiden ter inzage gaf; op de Amsterdamsche,
Haagsche, Rotterdamsche en Utrechtsche bibliotheken of archieven trof hij vele
anderen aan, om van eenige particulieren te zwijgen, die hem behulpzaam zijn
geweest, terwijl op meer dan ééne boekverkooping door zijne aanwijzing de
gelegenheid tot aankoop of aanvulling van gedeelten werd aangegrepen door mij of
een ambtgenoot bij wien wij begrepen, dat het publiek zoo iets eer zou zoeken.
Toen nu Campbell hem als den Nederlandschen Hatin had aangewezen in 1865,
heeft Kluit in 1867 in de inleiding tot zijne monographie over de Amsterdamsche
Courant verklaard te willen geven ‘de Beschrijvende bibliographie van al wat hier
en elders in het Nederlandsch en in Noord-Nederland in andere talen verschenen is
van periodica’, of zooals de prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van 1861 luidde: ‘de litteratuur en kritiek der dagbladen en periodica tot 1830’. Doch
dit was volgens hem onbereikbaar om den rijkdom der stof en om de onbekendheid
waar die bladen en geschriften bewaard zijn; zijne herhaalde pogingen, om de door
particulieren nog bewaarde bundels of losse krantjes te zien te krijgen, slaagde niet
voldoende, want er moeten er nog veel meer te vinden zijn. Daarom had hij zijn
beperkt plan om alleen de bladen van 1780-1813 te behandelen, d.i. van af den
Engelschen oorlog, die aan het twistgeschrijf der staatkundige partijen nieuw leven
gaf, tot en met de revolutie-periode en de Fransche overheersching, moeten opgeven,
hoe grooten lust hij ook daartoe had. De Nederlandsche nieuwsbladen zijn te talrijk,
de verandering van titel te druk, de vervolgingen
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en schorsingen te veelvuldig, met één woord de taak is voor één mensch te werkelijk.
Zelfs een woordenboek als dat van Hatin is een veel te omvangrijk werk voor één
geleerde. Men moet bovendien op het stedelijke archief van de drukplaats van elk
blad te veel gaan nazien, hetgeen niet van een rondreizenden onderzoeker is te vergen.
Hij zou zien wat hij doen kon; hij stelde het schoone cijfer van 20 jaren om aan die
levenstaak te arbeiden. Dit is ons indertijd veel te ruim voorgekomen, maar nu hij
30 jaren met onverflauwden ijver heeft verzameld en geschreven, zich met allerhande
opofferingen uitsluitend aan dat werk heeft gewijd, en een 80 monographies van
grooter en kleiner omvang heeft achtergelaten, doet zich de vraag voor: is Kluit niet
de Nederlandsche Hatin geweest? Het antwoord geeft slechts de bevestiging van zijn
uitspraak van 1867, hoe vreemd het klinken mag, en hoe gaarne wij van zijne hand
zulk een alphabetische beredeneerde lijst hadden gehad, waarin wij, al ware het
voorloopig, de lange reeks van bladen konden vinden met vermelding van al die
opgaven van uiterlijke bijzonderheden door hem zorgvuldig opgeteekend, van vorm
en inhoud, tijd van bestaan, wijze van uitgaaf, en vooral van richting en redacteurs.
Dat alles was verzameld in de boven genoemde doos, waarbij twee keurig ingerichte
en doelmatige alphabetische en chronologische blaffers behooren, want hij vond
herhaaldelijk dat de naam van een blad, dat had opgehouden te bestaan, later werd
gekozen voor een nieuwe courant van soms geheel andere richting.
Deze uiterst kostbare verzameling, de keurige vrucht van 30 jaren ijverigen en
onverdroten arbeid, is niet te vergeefs aangelegd; zij is bijeen gebleven en zal aan
alle volgende onderzoekers, die op dit gebied willen werken,
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ten dienste gesteld worden op de bibliotheek der Vereeniging voor de belangen des
Boekhandels te Amsterdam. Daar heeft zijne zuster op mijn voorstel alles aan
geschonken, omdat in die aanteekeningen en in 's mans monographies zoo zeer het
belang van drukker en uitgever of redacteur en schrijver op den voorgrond treedt en
niet de letterkunde noch de geschiedenis; anders was die geheele nalatenschap
natuurlijk aan onze Maatschappij gegeven. Bij dat geschenk is ook gevoegd het
doorschoten handexemplaar zijner artikelen, zoover het de dagbladen betreft, met
tal van verbeteringen en toevoegselen. Wellicht doen die nog eens dienst, als men
de voornaamste zijner stukken, die het meest in den smaak zijn gevallen, tot een
bundel vereenigd en vermeerderd weder het licht laat zien, iets waarvan men mij
reeds heeft gesproken. Er ging toch geen dag voorbij, dat hij zijne aanteekeningen
niet vermeerderde. Hij leefde er dan ook bijna uitsluitend voor, las geregeld een
zestal groote bladen te huis en op het Leesmuseum, en verzuimde nooit alles te huis
op de behoorlijke plaats in te voegen. Hij was dat alles als dagelijkschen plicht gaan
beschouwen, dien hij niet wilde verzuimen; hij ging dan ook later weinig uit de stad,
en was tevreden met hetgeen hij met ons of met vrienden had gezien van de wereld
op zijne reizen in België en Duitschland, Zwitserland en in Parijs. Dat het bijhouden
van die aanteekeningen een tijdroovend werk moet geweest zijn, bleek mij later
zonneklaar, toen ik voor de aardigheid na 's mans dood alle berichten omtrent
verandering van titels, van prijs of advertenties, van letter of formaat, van redacteurs
of hun verderen levensloop, als ook de wisselende waarde der aandeelen en
uitgekeerde dividenden dier bladen heb opgeteekend, en in één jaar daarvan ettelijke
honderden blaadjes kon tellen.
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Ook is aan de Vereeniging geschonken de stapel van 6 meter hoog, van verschillende
bladen meerendeels eerste nummers, of waarin eenige verandering van letter of vorm,
redacteur of inrichting het merkwaardige van uitmaakt. Moeielijker viel het hem het
laatste nummer van een blad te bemachtigen, te meer omdat velen met stille trom
verdwijnen. Dit bleek vooral toen op de tentoonstelling te Philadelphia onze pers
van haar kracht in die richting blijk wilde geven en met een lange lijst voor den dag
kwam, waaraan Kluit ook de behulpzame hand heeft geboden, maar tot groote spijt
moest waarschuwen voor de onvolledigheid in vele opzichten.
Maar al is mijn zwager niet de Nederlandsche Hatin geworden, hij heeft in zeker
opzicht wat beters geleverd: de stof voor elk blad door hem vergaderd, was zoo rijk,
dat hij er een monographie over kon schrijven en zelfs een uitvoerige, en wanneer
één blad niet genoeg opleverde, dan vereenigde hij onder één titel een stuk of wat,
b.v. die in dezelfde stad waren verschenen in den loop der tijden, of wel hij gaf alles
wat over dezelfde courantenen pamfletschrijvers kon gezegd worden, als Jacob
Campo Weijerman (N. 39), of Nicolaas Hoefnagel (N. 57); op een anderen tijd
vereenigde hij wat hij wist over een bepaald soort bladen, als De Narrensteinsche,
Utopiaansche en Liliputsche Couranten (N. 24) en De Miniatuur-Couranten of
Lilliputters (N. 63), waarin de kwestie van vrijdom van zegelrecht van die kleine
blaadjes breed is behandeld. Die manier van werken heeft helaas deze keerzijde, dat
de titel van meer dan één artikel niet aan den inhoud beantwoordt; hieraan zal ik,
zoover doenlijk, in de lijst van Kluits geschriften te gemoet komen.
Meer dan eens heb ik later bij mijn zwager aangedrongen op het geven van eene,
al was het voorloopige, lijst
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der hem bekende Nederlandsche bladen; deze had b.v. onze Maatschappij kunnen
drukken, maar Kluit bleef weigeren; eerst wilde hij nog twee groote couranten op
zijne wijs behandelen, het Handelsblad en als ik wel heb, den N. Rotterdammer, en
dan zouden wij elkaar nader spreken, zeide hij; maar zoo ver is het niet mogen komen.
De bescheiden courantenvriend, die in deze afdeeling der geschiedenis onzer
letterkunde en nijverheid opging, werd midden in zijn werk weggenomen; de
Geschiedenis van het Handelsblad (N. 83) vond ik wel onvoltooid maar tot 1865
zoo keurig geschreven, dat het de moeite waard is haar te drukken. Al het overige
moet aan zijne opvolgers worden overgelaten, mogen zij evenveel hart voor de zaak
en evenveel geduld bezitten als mijn zwager gehad heeft! Al wat hij heeft
voorgewerkt, staat hun ten dienste.
Doch dan zou ik hun aanraden in de methode eenige verandering te brengen, want
al hetgeen Kluit heeft opgeteekend en dat in zulk een bibliographie als die van Hatin
van pas zou komen, behoeft niet in de monographie te worden ingevlochten; daardoor
wordt de lezing van zulk een geschiedenis onaangenaam gestoord, en deed het de
lezers van zijne toch zoo belangrijke studies verminderen. Ik heb hier het oog op de
onbeduidende bijdragen, ik noemde ze microscopische kleinigheden en had ze in
bijlagen achter elk artikel willen geplaatst zien, hetgeen mijn zwager volstrekt niet
toegaf; op zijn juiste plaats wilde hij vermelden dat vrijdagsche in vrijdagse courant
veranderd was, dat het N. van de rechter- naar de linkerpunt was verplaatst, dat de
druipstaartende leeuwen in het stedelijk wapen door andere met krullende staarten
waren vervangen, dat de advertenties voortaan een half uur vroeger moesten bezorgd
worden, dat de bestelhuizen der uitgevers veranderden, en wat dies meer zij.
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In één woord de ijverige courantenvriend heeft de uitwendige geschiedenis van het
blad te veel op den voorgrond gezet, terwijl zoo velen met mij wat meer van den
inhoud hadden willen lezen en daarin werden teleurgesteld. Kluit was volstrekt niet
blind voor het groote gewicht daarvan, hij onderschreef het oordeel van den hem
geliefden en zeer gewaardeerden Arnhemmer: ‘Vier of vijf kolommen van een courant
leeren ons meer van de zeden en gewoonten, van den stoffelijken en verstandelijken
toestand van een volk, van zijne beschaving en zijne moraliteit dan een dik boek
vermag. Over 1000 jaren zal één jaargang van het Handelsblad den geleerde meer
en beter ten aanzien het Nederland en den Nederlander van 1864 b.v. inlichten, dan
de opgravingen van Pompeji ons inlichten ten aanzien van de klassieke oudheid’.
Doch nu begon hij met de uitwendige geschiedenis der bladen, en die was reeds zoo
omvangrijk, dat hij slechts in zijne eerste stukken wat gaf van het inwendige; hij
schijnt het later, denkelijk om den omvang, te hebben ter zijde geschoven. Uit een
oude Amsterdamsche Cours van Negotie b.v. deelde J.C. Altorffer in de
Bibliographische Adversaria mede den prijs van de drie soorten goudleeren behangsel,
dat een Fransche régufié daar vervaardigde, het gewone, het gebombeerde en het
bonte. Vallen zulke bijdragen niet meer in den smaak van de lezers? Had hij met
zulke belangrijke bijdragen aan velen geen genoegen gedaan? Slechts ééne
merkwaardigheid omtrent de geboorte- en doodadvertenties vond ik in die duizenden
bladzijden, die ik voor deze schets heb doorgelezen; dat is dat de overheid verbood
de oorzaak van den dood en de uitvoerige berichten omtrent de bevallingen
wereldkundig te maken. Juist dat verbod prikkelt de nieuwsgierigheid om te weten
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hoe of die advertenties dan vóór dat verbod waren, en er voorbeelden van te lezen.
Wat heeft H. Sampson in zijn History of advertising (London 1874) daarover een
alleraardigst boek weten te schrijven, en wat is het werk van R. Van der Meulen De
Courant, een aangename lectuur. Dit boek heeft mijn zwager groot verdriet gedaan;
de schrijver had zoo ontzettend veel aan hem ontleend, maar ook getoond hoe of
over de courant in hare geschiedenis en wording d.i. druk en uitgaaf, een leesbaar
boek te schrijven is, dat door zeer velen is en zal worden gelezen.
Mij dunkt de aard der nieuwsberichten der vorige eeuwen, de vertrouwbaarheid
der toenmalige correspondenten mocht wat meer op den voorgrond zijn gezet, want
daardoor kreeg een blad geloofwaardigheid en tal van abonnenten, die de nieuwsen beursberichten durfden vertrouwen; slechts ééns vermeldt Kluit, hoe door een
Nederlandsch blad in de vorige eeuw een leening van een der vele Duitsche Staten
is mislukt. Eenige staaltjes van stijl en taal, zouden o.a. door de bewerkers van het
Woordenboek gewaardeerd zijn, vooral uit den tijd, toen de couranten slechts tweeof driemaal in de week verschenen, en er meer zorg aan besteed kon worden dan
tegenwoordig. Proeven van onbeschoftheid van de dagbladschrijvers van vroeger
eeuwen, want het waren vaak libelschrijvers en ongelikte ofschoon begaafde mannen,
zouden de monographies gekruid hebben, welke zoo verbazend dor en stroef werden,
vooral omdat Kluit uit lust om getrouw te zijn, veel had overgeschreven, en nu de
woorden van zijn zegsman liet afdrukken, wel netjes tusschen de zijnen ingevlochten
met de noodige aanhalingsteekens, doch daardoor een mengsel van taal en stijl ons
voorzette, dat vrij stootend moest worden.
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Vooral is dit het geval geweest met de breed behandelde vervolgingen wegens hoon
en persdelicten; de pleidooien en de redevoeringen in de Kamers hoe belangrijk ook,
waren in het oog van anderen, die daarin meer een staatkundige partijzaak zagen,
b.v. de zegelkwestie der kleine courantjes, vrijwel onnoodig, en zoo wenschte het
Bestuur van onze Maatschappij inkrimping daarvan in zijne studie over de
Arnhemsche Courant, in wier geschiedenis de rekbare vraag van hoon en laster zoo
erg breed is behandeld. Maar de schrijver weigerde iets daaraan te veranderen;
gelukkig ook, want later verscheen het in de Bijdragen der Vereeniging voor den
Boekhandel, waar dat keurig ontwikkelde artikel geheel op zijne plaats was, het gold
toch den drukker en den uitgever.
Kluit was een groot voorstander van de vrijheid van drukpers, met voorliefde
stelde hij in het licht de talrijke klachten over berichten voor buitenlandsche
mogendheden min aangenaam, of verkrachting der stedelijke keuren of provinciale
placaten; en meer dan eens betwijfelde ik bij het nalezen van al die gevallen of die
veelgeroemde persvrijheid hier te lande wel bestaan heeft. Die drukkers en uitgevers
toch zijn onophoudelijk lastig gevallen door schout of baljuw, en dan werd er een
ernstige reprimande uitgesproken en belofte gedaan van herroeping van het
nieuwsberichtje, dat zulk een aanstoot gaf, of er werd een zware boete opgelegd;
Kluit gaf een voorbeeld hoe van de betaalde ƒ 600.- slechts ƒ 300.- staat vermeld in
de armenregisters, de andere ƒ 300.- kon de vertoornde Pruisische gezant wel eens
gekregen hebben om zachter te worden gestemd. De meeste nieuwe keuren of
bepalingen werden door de courantiers als niet geschreven beschouwd, als zij al niet
werden ingetrokken door de overheid, want kort na zulk
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een bestraffing verschenen nog meer pamfletten en nieuwe bladen, vaak onder een
anderen naam, en dit huismiddel verklaart hoe reeds sommige bundels couranten uit
de 16e eeuw onvolledig schijnen, het nieuwsblad had opgehouden en verscheen eerst
een poos later onder een anderen titel.
Helder licht laat de jurist ook schijnen op de vele kwesties van monopolie uit de
verkregen en vaak duur betaalde recognitie van den courantier, als ook op het door
de stedelijke regeering beweerde eigendomsrecht van de courant, omdat er een
stadswapen op prijkt. Merkwaardige contracten drukte hij midden in den tekst af,
terwijl ik ze in de bijlagen zou geplaatst hebben.
Doch genoeg, om in het voorbijgaan aan te toonen wat al zaken op het door Kluit
bearbeide veld zich voordoen. Ik moet van mijn voornemen afzien om de vele
resultaten door hem gevonden, hier mede te deelen, zij zijn te talrijk, en ik moet mij
beperken tot een overzicht der bladen door hem in die 80 artikels behandeld. In onze
Handelingen van 1875, 1878 en 1882 heeft hij een lijst zijner Bijdragen over de
Dagbladlitteratuur gegeven, maar ik zal achter zijn Levensschets afdrukken zijne
keurige ‘Lijst der achtereenvolgende studiën’ waarvan ik de nummers geregeld
tusschen ( ) opgeef in deze schets, en neem daarbij over wat hij aanteekende omtrent
besprekingen of beoordeelingen, zoo beknopt mogelijk; nog voeg ik er bij de namen
der meest verdienstelijke schrijvers, uitgevers of drukkers van elk blad, want door
zijn onderzoek is de biographie onzer landgenooten zeer gebaat; bovendien vermeld
ik tusschen haakjes de namen der bladen in elk artikel behandeld maar niet op den
titel vermeld; zij zijn achteraan geschikt in één alphabetisch lijstje, dat voor velen
zeer geriefelijk kan zijn;
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en ten slotte noem ik de openbare en private bibliotheken waar de besprokene bladen
bewaard worden. Hiervan had ik Kluit meer dan eens de opgave gevraagd om die
door onze Maatschappij b.v. te laten drukken, want telkens bleek daaraan op de
bibliotheek de behoefte; doch mijn zwager verwees mij steeds naar zijne artikelen
over die bladen, waar hij het getrouw had meegedeeld; maar nu ik al die studies heb
doorgelezen en mijne aanteekeningen overzie, erken ik een alles behalve volledige
lijst daarvan te kunnen geven.
Ik laat thans een overzicht volgen van zijne studies: in N. 16 en 54 behandelde hij
de oudste Gazette van Antwerpen en De eerste Courantiers in Europa, in N. 37 die
van de Indische Nieuwsbladen, in N. 11 heeft hij de beteekenis van Gazette de
Hollande verklaard en in N. 2 en 6 de Amsterdamsche en Leidsche Fransche
Couranten en de hier te lande in de Fransche taal gedrukte nieuwsbladen opgegeven,
evenals in N. 23 de Spaansche en Italiaansche in de Nederlanden verschenen bladen,
blijkbaar uitgegeven om de handelsbelangen, welke ook gebaat werden door de
Rotterdamsche Zee- en Posttijdingen van Joh. Naeranus (N. 15), evenals door de
Amsterdamsche Prijscourantjes in de 17e en 18e eeuw (N. 30), waarvan uiterst weinig
door den tijd is gespaard geworden tot veler spijt.
Van de meest gelezene en belangrijke couranten beschreef Kluit al wat hij er van
had gevonden, meerendeels in onze Handelingen; de Amsterdamsche Courant in N.
13, den Arnhemmer in N. 66, de Delftsche in N. 20 en de 's-Gravenhaagsche
Couranten in N. 38 en N. 42,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

29
de Haarlemmer in N. 32, het Journal de la Haye in N. 50, de eerste Leidsche in N.
10, die van De Klopper in N. 22 en de Fransche Leidsche in N. 18, de Rotterdamsche
in N. 43, de Hollandsche en Fransche Utrechtsche in N. 46, de Staatscourant vóór
1814 in N. 56, de talrijke Vervolgingen in België tusschen 1815 en 1830 in N. 76,
terwijl de bladen voor den Boekhandel in N. 70 behandeld zijn.
Bovendien vond ik twee in mijn oog voltooide studies, steeds met aanteekeningen
vermeerderd, in zijn schrijftafel; na zijn dood verschenen zij in de Bijdragen van de
Vereeniging voor den boekhandel: N. 81 De Belasting op de Nieuwspapieren
1674-1869, waarin de geheele en toen afgesloten zegelgeschiedenis is behandeld,
en N. 82 De Verzending van het Nieuwspapier, waarin vele bijdragen omtrent het
postwezen. Behalve het bovengenoemde stuk over het Handelsblad (N. 83) lag nog
een keurig lijvig stuk bij zijne papieren, zegge de twee eerste hoofdstukken van eene
Geschiedenis der Nederlandsche Dagbladpers (N. 84), dat is van de opkomst tot
1780, en van dat jaar tot 1813. Evenals al zijne uitgegevene studies, zijn zij keurig
bewerkt en zullen zij ook het licht zien; in het 3e hoofdstuk zou hij de couranten van
1813 tot 1 Juli 1869 hebben behandeld, terwijl het 4e hoofdstuk de geschiedenis der
pers na de afschaffing van het zegel tot onze dagen zou bevatten. Zeker zou hij daarin
zijne inzichten hebben verdedigd omtrent de ontwikkeling der nieuwsbladen vooral
na dien belangrijken maatregel van 1869. Kluit wilde b.v. alleen nieuws in de courant
lezen, het was en bleef voor hem het nieuwsblad, al het overige wenschte hij aan
vakbladen over te laten. Maar de industrie wil het anders, hare belangen gaan niet
uit van een historische opvatting, zij geeft ons
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alles en nog wat in de ons overstelpende couranten met Bijvoegsels of in het Eerste,
Tweede of Derde blad om van de verschillende Edities niet te spreken.
In Nijhoff's Bijdragen, in De Navorscher en vooral in de 30 laatste jaargangen van
De Ned. Spectator heeft Kluit een reeks van min of meer belangrijke onderzoekingen
omtrent kleinere bladen uitgegeven, vooral partijbladen, die na 1780 in grooten getale
werden geschreven en in groote oplagen gedrukt, want zij werden ontzettend druk
gelezen. Zeer vele zijn bijna geheel verdwenen, zoodat hij ontzettend veel moeite
heeft gehad om hunne lotgevallen te weten te komen; zeer veel vond hij natuurlijk
in de tegenschriften en in de oneindige reeks van octavo blauwboekjes uit het eind
der vorige eeuw, zeker geen aangename lectuur, al zijn zij door buitengewone
heftigheid terdege gekruid. In artikelen die ik hier slechts opnoem, gaf hij al wat hem
bekend was, van deze en van de door schorsing of veroordeeling in hunne plaats
gekomen bladen of van de door hunne aldus broodeloos geworden schrijvers daarna
uitgegeven couranten.
In 1780 verscheen dan de Diemer- of Watergraafsmeersche Courant van H. Koning
(N. 21); door de Amsterdamsche Courant belet zijne Posttijdingen uit te geven trok
deze naar 't platte land, waar de Amsterdamsche keuren niets vermochten. In hetzelfde
jaar kwam het weekblad de Post van den Neder-Rhijn (N. 52), het patriottische blad
van P. 't Hoen uit, waarvan te Arnhem een exemplaar door beulshanden is verbrand;
even vinnig was het als de daartegen gerichte orangistische Post naar den Neder-Rhijn
(N. 40), van P. Verbrugge, die vervolgd werd en door Bilderdijk is verdedigd. Veel
heeft Kluit geput uit de brieven van R.M. van Goens over dezen en over de
Ouderwetsche Nederlandsche Patriot (N. 41).
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Van de andere richting was Le politique Hollandais van A.M. Cérisier (N. 58), en
de Vaderlandsche Courant (N. 62) als ook het in samenspraken vervatte weekblad
Krelis en Louw, onder welken titel sedert lang een almanak verscheen, van
Berkenkamp, die ook in Grietje en Dieuwertje en in de Hollandsche wekelijksche
Nieuwsverteller dezelfde beginselen verkondigde. Al deze bladen zweepten de
gemoederen op, bijna elk werd op zijn beurt verboden. Zoo ook de Politieke Kruyer
van 1782 (N. 55), dien J.C. Hespe bij Verlem uitgaf, wiens zware boete in 1785 door
de patriotten uit het geheele land werd betaald; de Oranjepartij had in 1783 daartegen
de Politieke Kruyersknecht uitgegeven. In genoemd jaar verscheen de
Zuid-Hollandsche Courant (N. 35), waarvan de verkoop door de overheid werd
verboden, zoowel de nieuwe als de oude nummers, zelfs die op boekverkoopingen
zouden voorkomen. De Na-Courant later Vaderlandsche Bijzonderheden van Le
Franck van Berkhey, een orangistisch blad, (N. 36), was zoo scherp dat het ook
verboden werd zelfs als Stadhouderlijk Weekblad. Hoe vinnig de twisten werden
besproken, blijkt uit de Politieke Praatvaar van 1784 van C.F. König (N. 33), die
ook de Politieke Nalezer, Huisonderwijzer op den Zondag schreef. Daartegen schreef
de Oranjepartij de Politieke Praatmoer, die veranderde in Politieke Snapster, evenals
de andere daarom de Politieke Snapper werd, toen zij om hun gemeen geschrijf waren
verboden. De toestand van die schrijvers was vaak hachelijk, dat ondervond ook Joh.
Olivier Schilperoort met zijne Geldersche Historische Courant in 1786 (N. 31). In
dit jaar verscheen ook de 's-Gravenzandsche en Brielsche Courant (N. 17), waarvan
de Brielsche archivaris ds. De Jager de verdere lotgevallen schetste, zie ook N. 29.
Het jaar daarop kwam Janus uit (N. 12), behandeld met
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het Oranjeblad Janus herrezen en eenige dergelijke Janussen en de Politieke Blixem
die met 4 gewijzigde titels verscheen. De omkeer der partijen maakte Docter Pieter
Van der Schelle tot uitgewekene, die in 1791 de Duinkerksche Courant schreef (N.
74), terwijl in 1795 de Nationale Courant verrees van L. van Ollefen (N. 27), weldra
gesupprimeerd in die dagen van vrijheid, zoo het heette, en als Bataafsche vervolgd,
maar evenmin door de vrijheidsmannen geduld, noch toen die met de bijvoeging van
oprechte onder drie verschillende titels werd opgevat. Tegenover al dat twistgeschrijf
steekt kalm af de sedert 1790 nu nog steeds verschijnende Reizende Nieuwsbode (N.
45), een veel gelezen Amsterdamsch volksblad, dat buiten staatkundig gekibbel en
zegeldruk is kunnen blijven, en zelfs in den Franschen tijd rustig is verschenen. In
die moeielijke dagen hadden toch alle couranten het zwaar te verantwoorden, in
ieders geschiedenis leest men van schorsing of opheffing, en in N. 7 gaf Kluit eene
Mededeeling omtrent de Nederlandsche dagbladen in den Franschen tijd. Later gaf
hij in N. 68 de lotgevallen van de Ster een deels letterkundig blad door F.A.
Brockhaus, den later verdienstelijken Leipziger uitgever, te Amsterdam opgericht
in 1806, waaraan J.F. Helmers en C. Loots ook schreven, doch dat ook al
gesupprimeerd is evenals later, toen het onder den titel van Amsterdams
Avondjournaal verscheen.
Wat in de Nederlanden als koningrijk op dit gebied werd opgericht, is in zes
artikelen door Kluit behandeld, want ook die bladen hebben eene merkwaardige
geschiedenis beleefd, als Arlequin (N: 67), die met de Rotterdamsche kermis tijdelijk
verscheen, maar in 1819 door mr. J.A. Weiland als courant werd voortgezet, doch
om krasse behandeling van plaatselijke aangelegenheden door A. May van
Vollenhoven, streng is gestraft. Dit geldt ook
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van N. 48, de in 1820-51 verschenen Asmodée van mr. H. Box en A.J.E. Van
Bevervoorde, waarvan de puntige bijdragen elke week velen, zonder daarom
sympathie te hebben voor die begaafde journalisten, naar den Spectator deden
verlangen, evenals de onderhoudende lotgevallen van de Hydra en Asmodée van
1827 en volgende jaren van J. de Vries (N. 71). De in 1834 verschenen Etendard (N.
29) was een door Belgisch geld ondersteund blad van H.J.W. Thomson; vijandiger
tegen de regeering was nog de Tolk der Vrijheid van 1839, van E. Meeter, waarvan
vermakelijke bijzonderheden zijn opgedischt in N. 44, als ook van de Onafhankelijke,
de Ooijevaar, de Contra-Ooijevaar en nog een zestal andere bladen van A.H. van
Gorcum, de Haas, du Mée, Apeker en A.J. van Tetroode. Lezenswaard is ook N. 65,
De Staatkundige Tooverlantaarn of Utopische Politische Snelwagen, sedert 1845 bij
Van Hulst te Kampen verschenen, waarvan F.W.G. Linck redacteur was, en wel
vooral om de uitvoerige behandeling van het ongelukkige proces van
majesteitsschennis, waarin Van Hulst werd gewikkeld door de opname van de
afkeurende critiek van de Troonrede door mr. J.H.G. Boissevain.
Men ziet de vruchten van het 30-jarig zoeken en schrijven zijn niet gering, en in
bovenstaande regelen heb ik niet eens de vele in het voorbijgaan door Kluit
beschrevene bladen vermeld, welke ik in de lijst hierachter zal opnoemen. Doch meer
dan genoeg om aan te toonen dat Kluit zich verdienstelijk heeft gemaakt met dien
tak onzer litteratuur zoo degelijk te bestudeeren, zoo conscientieus te beschrijven
voor zoover hij de nog hem toegankelijke krantjes onder oogen heeft gehad, en er
alles van op te teekenen, dat hem voor een schets van
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elk blad vroeg of laat zou dienen. Zeker kende niemand hier te lande onze dagbladpers
van haar oorsprong en ontwikkeling af beter dan mijn zwager, die er geheel in en
voor heeft geleefd, zich heel wat opofferingen getroost om achter de ware toedracht
der zaken te komen, en die nog zooveel meer omtrent die bronnen onzer geschiedenis
had kunnen leveren. Maar zijn levensdraad werd eensklaps door een beroerte
afgesneden op 19 September 1894 in de gymnastiekzaal, waar de kamergeleerde
sedert tal van jaren door stelselmatige beweging te nemen aangename ontspanning
vond.
Twee dagen te voren hadden wij hem bezocht en ons over zijne opgewektheid
verheugd, in de verste verte niet denkende dat de broeder, die zulk een geregeld leven
leidde, voor zijne gezondheid behoorlijk zorgde, buiten den zenuwachtigen drang
onzer rustelooze maatschappij als ambteloos burger kon blijven, en die in onze oogen
alle gegevens in zich vereenigde om ons te overleven, zoo eensklaps zou worden
weggenomen tot diep leedwezen van zijn eenige zuster en van hem, die geroepen
werd om deze levensschets te schrijven.
September 1895.
Dr. W.N. DU RIEU.
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Lijst der geschriften van Mr. W.P. Sautijn Kluit
in tijdsorde, met vermelding waar zij zijn opgenomen en in welk tijdschrift besproken,
met opgaaf der in hetzelfde artikel behandelde couranten, der jaren van verschijning
en der schrijvers, drukkers of uitgevers, met aanwijzing der openbare bibliotheken
of archieven, waar de grootere reeksen worden bewaard, (de losse nummers der
oudste couranten en twistbladen zijn toch meerendeels in de Pamfletverzamelingen
opgenomen), gevolgd door een Alphabetische Lijst der behandelde couranten.
1.
Geschiedenis en Invloed van het Continentaal-stelsel op den staatkundigen en
maatschappelijken toestand van Europa. (Academisch Proefschrift). Amsterdam,
W.H. Zeelt, 1863. XXIV. 346 blz. - Bespr. Leidsch Dagblad, 10 Juni 1863, No. 1011.
Gids, Febr. 1864, 444. Tijdschrift voor Staathuishoudk. en Statist., 1865, XXV. 238.
Nieuwe Bijdragen voor Rechtsg. en Wetg., 1866, XVI. 437.
2.
Bijdrage omtrent de Fransche Amsterdamsche en Leidsche Couranten. (1678-79
Traduction libre de la gazette Flamande van Corn. Jansz. Swolle, Gazette
d'Amsterdam; 1690 van Claude Jordan, J.T. du Brueil; Gazette d'Utrecht; J.A. de la
Fond's Traduction libre des gazettes Flamandes, te Leiden 1679-85). - Opgen. in
Nijhofl's Bijdragen voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk., 1865, N.R. IV. 28-49. - Bespr.
Ned. Spectator 1865, 164 en 186; Gids, Mei 1868, 378.
Jg. 1637-43 bezit de Mazarine te Parijs; Jg. 1745-81 der Amsterdamsche de Amst.
Bibl.; Jg. 1723-59 de Leid. B.
3.
Noordwijkerhout. Eene historische Studie, voor vrienden gedrukt, in febr. 1865.
24 bladz.
4.
De Amsterdamsche Beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van
den handel. Amsterdam, W.H. Zeelt, 1865. VIII. 132 bladz. - Bespr. Alg. Handelsblad
11 Juni 1865, No. 10461; Amsterdamsche Courant 12 Aug. 1865, No. 189, Gids,
Aug. 1865, 355; N. Bijdragen voor Rechtsg. en Wetg., 1866, XVI. 436;
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Economist, Mei 1867 193; Magazin für die Literatur des Auslandes, 1870, 440;
Weekblad voor Incourante Fondsen, 15, 22 29 Mei 1894, No. 946, 947 en 948.
5.
Aankondiging van het Acad. Proefschrift van J.H.M. Mollerus, Geschiedkundig
overzigt van het handelsstelsel in Nederl. Indië. - Opgen. in de Bijdragen tot de kennis
van het Staats-, Provinciaalen Gemeentebestuur in Nederland, XI. 124-134. - Bespr.
N. Bijdragen voor Regtsgel. en Wetg., 1866, XVI. 461.
6.
Opmerkingen en Mededeelingen omtrent Fransche dagbladen en tijdschriften in
Nederland uitgegeven. (Gazette de Hollande, Gazette d'Amsterdam, L'Ami des
Intérêts Limbourgeois, Le Courrier de la Meuse, Le petit Courrier de la Haye, Revue
hebdomadaire du Commerce, Mercure historique et politique, Mémoires pour l'histoire
des Sciences, Essai de littérature pour la connaissance des lettres, Le Pour et le Contre,
Le nouveau Censeur, Histoire critique des Journaux, Ouvrage des Savans, Nouvelle
Bibliothèque choisie, Nouvelle Bibliothèque Belgique, Le Conservateur, Bibliothèque
Impartiale, Le Politique Hollandais, Le Courrier du Bas Rhin, Gazette littéraire de
l'Europe). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1866, N.R. IV. 213-248. - Bespr. Ned.
Spectator, 1866, 145; Gids, Mei 1868. 378.
7.
Mededeeling omtrent de Nederlandsche dagbladen in den Franschen tijd. (Opgaaf
der opvolgende officieele Staats-Couranten). - Opgen. in de Navorscher, 1866. 12-14.
8.
De Tulpen- en Hyacinten-handel, 1634-1637 en 1733-1734. - Opgen. in Handel.
en Meded. der Maatschappij van 1866, 1-71. - Bespr. Ned. Spectator, 1867, 65 door
prof. R. Fruin, met opheldering van de wijze van opbieden van die dagen.
9.
Aankondiging van het Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende
de geschiedenis des vaderlands enz. en van het Register van Academische dissertatien
en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands enz. - Opgen. in Nijhoff's
Bijdragen 1866, IV. 101-111. - Bespr. Ned. Spectator 1866, No. 36; Nijhoff's
Bijdragen, Boekb. V. 6.
10.
Leidsche Couranten. (1686 van L. van der Saen, gedr. bij Gaesbeeck). - Opgen.
in de Ned. Spectator 15 Juni 1867, No. 24. - Bespr. Leidsch Dagbl. 18 Juni 1867;
Amsterd. Cour. 20 Juni 1867, No. 144; Alg. Handelsblad, 20 Juni 1867, No. 11062,
Ned. Spectator.
N. 1-119 bezit de Leid. B.
11.
La Gazette de Hollande. - Opgen. in de Ned. Spectator, 1867, 282-283.
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12.
Janus; De Politieke Blixem; en beider gevolg. (van J. Nomsz, 1787-95. Janus
Verrezen, Janus Januszoon, De oude echte Janus, De heer Janus Januszoon 1802 van
Bern. Bosch; verv. 1797 als de Politieke Blixem door Vonk, Th. van Leeuwen, J.C.
Hespe, in 1800 De Burger Politieke Blixem van J.E. de Witte van Haemstede, verv.
als De oude echte Politieke Blixem en de Heere Politieke Blixem). - Opgen. in de
Ned. Spectator, 2 Nov. 1867, 347-352. - Bespr. ald. 1868, 34.
13.
De Amsterdamsche Courant. (van Broer Jansz. 1619; 1756 J. Wagenaar, 1775
Lestevenon, 1796 P. Agron, 1830 Jer. de Vries, A. Taunay, J.E. Fijnje, 1852 J. van
Bonga, A.J. de Bull). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen, 1868, N.R.V. 209-292. - Bespr.
Arnhemsche Courant, 18 Sept. 1868, No. 4517; Ned. Spectator, 1868. 305.
Jg. 1637-43 bezit de Mazarine te Parijs, Jg. 1686 vlgg. bezit de Stadsdrukkerij te
Amst., Jg. 1693 vlgg. het Archief ald., Jg. 1720-1820 de Rott. B.
14.
Aankondiging van de Informacie up de Steden ende dorpen v. Hollant, 1514,
uitgegeven vanwege de Maatsch. der Nederl. Letterkunde. - Opgen. in Gids, April
1868. Bibl. Alb. 186-192.
15.
De Rotterdamse Zee- en Post-tijdingen van Johannes Naeranus. (1666). - Opgen.
in de Ned. Spectator, 1868, 131-134.
16.
De Gazette van Antwerpen. (en Antwerpsche Posttijding van 1707 en later). Opgen. in de Ned. Spectator, 1869, 99-102.
17.
De 's Gravenzandse en Brielsche Couranten, (1786 door W.P. Turnbill de Mikker).
- Opgen. in de Ned. Spectator 1869. 267-269. - Hierop volgden mededeelingen in
de Ned. Spectator van prof. R. Fruin 1869, 293, van J.I. van Doorninck ald. 322, van
D. Mulder Bosgoed ald. 392, en van C.J. Diemond ald. 393, Navorscher, 1869, 564.
18.
De Fransche Leidsche Courant. (van A. de la Font, Traduction libre de la Gazette
Flamande - 1679, 1680 Nouvelles Extraordinaires J.A. de la Font - 1685, Claude
Jordan - 1688, A. de la Font - 1738, Et. Luzac - 1783, 1772 Johan Luzac, A.M.
Cerisier - 1785, Dellebarre - 1796; 1798 verv. als Nouvelles Politiques door A.
Blussé, 1804 Journal Politique door J.C. Texier Westmuller - 1809, naar Amsterdam
1811, in 1814-15 hervat door J.C.T. Westmuller). - Opgen. in de Hand. en Meded.
van de Maatsch. van 1870. 3-183. - Bespr. in de Ned. Spectator, 1870, 420, 1871,
3; Jorissen's Ondergang van het Koningrijk Holland. Arnhem. 1871, 159 aant.; Onze
Eeuw, 3e afl. 91.
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Verschillende nummers uit de 17e eeuw bezitten Parijsche Bibliotheken. Jg.
1712-1809 bezat Mr. L.C. Luzac, nu de B. te Bonn, Jg. 1739-1890 bezit G. Luzac
te Londen, Jg. 1750-1811 bezit de Leid. B.
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19.
De Brielsche Courant. - Opgen. in de Ned. Spectator. 1869, 416. - Bespr. ald.
1870. 14 en in het Weekblad van Voorne, Putten, Goedereede en Overflakkee, 1870,
Nos 94, 96, 100, 102, 109-111 en 113.
20.
Eene vraag (naar een bij F. Muller verkochte courant). - Opgen. in de Ned.
Spectator, 1870, 54-55.
21.
De Noord-Hollandsche, Diemer- of Watergraafs-Meersche, en beide Nederlandsche
Couranten. (1778 door H. Koning, 1781 bij J. Verlem, 1783 bij W. Holtrop, 1784
bij K.B. Verlem, 1785 bij D. Schuurman, 1787 door J.C. Hespe en J.G. Tegelaer). Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1870, N.R. VI. 365-409. - Bespr. Ned. Spectator, 1870,
466.
Jg. 1779-85 bezit de Rott. B.
22.
De Hollandsche Leidsche Courant. (1686-89 van L. van der Saen bij D. van
Gaesbeeck, 1689-1719 van Jac. Huysduynen; F. de Klopper met hulp van J.M. Schutz
1734 en J.L. Stammetz 1734-80; Anthon. de Klopper 1737; 1772 diens wed. met
Felix den zoon - 1804, met J. Cijfveer, N. van Kampen, J. Roemer, S.v. Dissel; 1844
van J.G. La Lau; 1858 van J.C. Drabbe. - Opgen. in de Hand. en Meded. van de
Maatschappij 1871, 3-86.
Jg. 1686-1719 vlgg. bezit de Laid. B., Jg. 1720-1820 de Rott. B.
23.
De Spaansche en Italiaansche Amsterdamsche Couranten. - Opgen. in Onze Eeuw,
1871, 11e afl. 527-528.
24.
De Narrensteinsche, Utopiaansche en Liliputsche Couranten. (1807 van Arend
Fokke Simonsz., J. Bapt. Didier Wibmer; 1818 Utopiaansch Weekblad, verv. 1825
als Liliputsche Courant, 1830 Utopiaansche Koerier). - Opgen. in de Ned. Spectator,
1872, 105-109, 116-118, 123-125. - Mededeeling van W.A. Elberts, ald. 125.
25.
Luchtballon te Amsterdam. - Opgen. in de Navorscher, 1872, 5-7.
26.
Jacob Campo Weijerman als Journalist. (1720-1780, schrijver van De
Rotterdamsche Hermes, De Amsterdamsche Hermes, De Ontleeder der Gebreeken,
De Tegen-ontleeder, De Echo des Werelds, t'Zamenspraak tusschen de dooden en
de leevenden, De Reyzende Chinees, De Doorzigtige Heremyt, Den Vrolyke
Tuchtheer, Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur, Den Talmud ofte Overzeldzaame

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

Joodsche Vertellingen, Den Luchthartige Wysgeer, De Naakte Waarheyt, Het Oog
in 't Zeil). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1872, N.R. VII. 193-245. - Bespr. Ned.
Spectator, 1872, 42. No. 6. Zie ook hieronder No. 39.
27.
Nationaale en Bataafsche Couranten. (1795 en Nationale Na-Courant door L. van
Ollefen, verv. als Extra Nationale Na-Courant; hij schreef ook Bataafsche Courant,
van Chastelain de Bye; Oprechte
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Bataafsche, Oprechte Nationale Courant, Nationale Bataafsche Courant). - Opgen.
in de Ned. Spectator, 1871, 401-404, 412-14.
28.
Delfsche Couranten. (De IIollandsche Historische Courant van 1726; 1779-87
door Wybo Fijnje bij van Essen, 1788-93 door A. Ploos van Amstel; in 1803 ook
Gazette de Delft, tot 1811; in 1841 herleefd. Verder in 1841 Weekblad van Delft;
1848 Echo des Volks bij Verbeek, diens Ware Vrijheidsbanier, 1852; De Delflandsche
Courier, Onze Roeping in 1870; Delftsche Advertentieblad). - Opgen. in Hand. en
Meded. van de Maatsch. van 1872. 25-88. - Bespr. Nieuwsblad van den Boekhandel
1873, bladz. 24.
Jg. 1733-55, 1764, 1785-97 bezit de Rott. B., Jg. 1750-56 de Kon. B., Jg. 1779-87
de Amst. B.
29.
L'Etendard. (1834 van H.J.W. Thompson). - Opgen. in de Ned Spectator, 1872,
154-158.
30.
De Amsterdamsche Prijs-Courantiers in de 17e en 18e eeuw. (Paulus Harmensen
Schoonhoven, Hendrik de Schepper, Anthonij Luijken, Jan Makreel, Joannes
Phoonsen, Dirk Makreel, Cornelis van Collen, Fertinand van Collen). - Opgen. in
Nijhoff's Bijdragen 1873, N.R. VIII. 58-66. - Bespr. Ned. Spectator, 1873, 138.
Mededeel. van J.C. Altorffer in de Bibliographische Adversaria, No. 5. I. 143.
31.
De Geldersche Historische Courant. (1785 van J. Olivier, die daarna de Utrechtsche
schreef). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1873, 25-26, 34-36.
Jg. 1786-87 bezit de Kon. B.
32.
De Haarlemsche Courant. (van Abr. Casteleyn 1656, J. Abr. Casteleyn 1702-37,
na 1738 Is. & Joh. Enschedé). - Opgen. in de Hand. en Meded. van de Maatsch. van
1873, 3-132. - Bespr. Nieuwsblad voor den Boekhandel, 12 Dec. 1873, 529; Alg.
Handelsblad, 29 Dec. 1873, No. 13304; Amsterdamsche Courant, 30 Dec. 1873, No.
307; Arnhemsche Courant, 1 Jan. 1874, No. 6146; alle drie naar aanleiding van de
mededeeling in de Economist, 1873, 1154; No. 1471 van C. Ekama, Catal. van
Boeken, enz. over de Gesch. v. Haarlem.
Jg. 1656-81 als ook Jg. 1702 en vlgg. bezit de firma Joh. Enschedé & Z., Jg.
1720-1820 de Rott. B.
33.
De Politieke Praatvaar en Praatmoer, Snapper en Snapster. (1784 van C.F. Koenig,
die ook schreef de Politieke Nalezer, Huisonderwijzer op den zondag; verv. 1785
als Politieke Snapper; Koenig gaf ook uit De Post voor de boeren, Huisleeraar voor
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de Nederlandsche Burgerij, waaraan ook J. Steenwinkel schreef, De Politieke
Praatmoer van W.P. Turnbill de Mikker, verv. 1785
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als Politieke Snapster). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1873, 266-269, 274-275,
282-283. - Bespr. Nieuwsblad voor den Boekhandel, 5 Sept. 1873, 357, onder de
Gemengde Berichten en overgenomen ald. in het artikel ‘Oude Volksblaadjes’.
34.
Schrijven aan den Heer P. Leendertz Wz., redacteur van de Navorscher, (over den
redacteur Joost Broers). - Opgen. in de Navorscher, 1873. 296.
35.
De Zuid-Hollandsche Courant. (1783-86 van D. Costerus en J.C. ten Noever). Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1874, N.R. VIII. 207-226. - Bespr. Ned. Spectator,
1874, 377.
Jg. 1783-84 bezit de Rott. B.
36.
De Na-Courant en de Vaderlandsche Bijznderheden. (1783-84 van L. Franck van
Berkhey, verv. als Stadhoudelijk Weekblad, verv. door Vaderlandsche Bijzonderheden
tot 1787). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1873, 292-295.
Jg. 1785-86 bezit Lett.
37.
De eersteling onder de Indische nieuwsbladen. - De Oost-Indische Novelles,
Journaal van Batavia). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1874, 361-362. - Mededeeling
van J.C. Schuller tot Peursum, ald. 380.
Jg. 1748 bezit de Rott. B.
38.
De 's Gravenhaagsche Courant. (Noodig, Continueerlick Acht-Dagennieus van
Sam. Brown 1653, Wookelick Niews en Wekelycke Mercurius van Joh. Rammezeyn,
Haegsche Weeckelycke Mercurius van H. Hondius, 1655, Post-tijdingen van G.L.
de Macht 1656; Gazette de la Haye de Jean Rammeseyn 1677, Histoire Journalière
de J.F. du Four 1701, 's Gravenhaagsche Courant van Anth. Pauw 1708, de Jongh
1733-39; Na-Courant 1739, A. de Groot tot I755, ook Gazette de la Haye 1744,
Stephanus de Groot, Pierre Gosse - 1794; ook Hof-Courant - 1787; 1795 Nieuwe
Nederlandsche Courant van wed. Gosse en Haagsche C. van Joh. de Groot, en 't
Zaterdagsche nummer als Generaliteits Courant ook Nieuwe Haagsche Nederl. C.
1798; Hangsche Historische C. 1796 van Des Villates, 1796 door Quint Ondaatje &
L.C. Vonk; 1798 J. de Groot & Z., 1804 P.F. Gosse; 1811 Gazette de la Haye, Journal
du Dep. des Bouches de la Meuse; Algemeene Schuimspaan of Leergierige
Na-Courant 1800-1803 van C.H. Susan, de Held der Rede; Dept. Dagblad van de
Monden van de Maas; 1812 Blad van Advertentien van P.F. Gosse; 1813 Staatkundig
Dagblad der Monden van de Maas; 1827 's Gravenh. C., Dagblad van 's Gravenhage
door J.C. de Jonge; 1844 J.W. Holtrop; 1853 D. van Zuid-Holland en 's Grav., 1855
met A. Belinfante, 1864 met I.J. Lion van de's Gravenhaagsche Nieuwsbode 1836-59,
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van Nieuw Dagblad van 's Gravenhage 1861-63; Vereeniging D.v. Z.H. & 's G. 1864,
Haagsche Cour. 1864-5, De Nieuwsbode, 's Gravenhaagsch Nieuwsblad 1866-7). Opgen. in de Hand. en Meded. van de Maatsch. 1875. 3-181. - Bespr. Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage, 30 Nov. 1875, No. 282; Bibliographische Adversaria,
II. 182; Haarlemsche Courant, 31 Jan. en 3 Febr. 1876, No. 26 en 29. Zie ook hieronder
No. 42.
Jg. 1720-1820 bezit de Rott. B., Jg. 1721-94 de Kon. B., 1739-41 en 1795-1800
het Arch. 's Grav., Jg. 1787-90 der Hof-Courant de Rott. B.
39.
Jacob Campo Weijerman als Journalist. (Schrijver van de Vredecourier, de
Reysende Chinees). - Opgen. in Bibliographische Adversaria II, 125-128, naar
aanleiding van het artikel onder hetzelfde opschrift van D. Mulder Bosgoed, ald 106.
40.
De Post naar den Nederrhijn, enz. (1781-84 van P. Verbrugge van Doorninck,
verv. als Hardlooper van Staat, verv. als Prinselijke Courant. Verbrugge scheef ook
De Jonge Argus 1797, De Waarheiddelver 1801, De Themis - 1804). - Opgen. in de
Ned. Spectator, 1876, 230-233, 239-240, 247-249, 257-259.
Jg. 1781-87 bezit de Kon. B.
41.
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot. (1781 van P. Gosse door R.M. van Goens
en graaf S.P.A. van Heijde Reinestein). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1876, N.R.
IX. 231-281. - Bespr. Ned. Spectator, 1876, 397.
Jg. 1781-83 met bijlagen bezit Lett.
42.
De 's Gravenhaagsche Courant. (Vgl. hierboven No. 38). - Opgen. in de
Haarlemsche Courant, 7 Febr. 1876, No. 32.
43.
De Rotterdamsche Courant. (door Jac. Casteleyn, Rein. Arrenberg, G. van Reyn.
Ook de Nieuwe Rotterdamsche Zee- en Posttijdingen, de Engelsche Rotterdamsche
Courant). - Geschreven in 1876, opgen. in de Hand. en Meded. van de Maatsch.
1878. 3-92.
Jg. 1738-1820 bezit de Rott. B.
44.
De Tolk der Vrijheid, enz. (door Eyl. Meeter en Bolt, verv. 1843 als De
Onafhankelijke, verv. 1844 door De Ooyevaar van A.J. van Tetroode, in 1845 door
de Thouars, A.H. van Gorkum, de Haas en du Mée, verv. als De Contra-Ooyevaar
van Apeker, of van der Ven, zijn vrouws naam; Meeter schreef ook in 1845 De
Haagsche Miniatuur Nieuwsbode, De Ontwaakte Leeuw, De Vaderlander, De Star
der Hoop 1849, De Zierikzeesche Nieuwsbode). - Opgen. in de Ned. Spectator 1877,
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21-22, 26-29, 37-38, 45-46, 53-55, 60, 67-70, 116-119. Zie Mededeel. van Majoor
Kuypers ald. 83.
45.
De Reizende Nieuwsbode. (1786 van M. van Kolm, die ook uitgaf De
Vaderlandsche Samenspraak tusschen Jaap en Teunis, en De
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Vaderlandsche Samenspraak tusschen Teuntje en Pleuntje, De Nieuwsschrijver, De
Babbelaar, De Hollandsche Babbelaar of Zotskap, De Nieuwe Bataafsche
Vrouwencourant, De leerzame Vrind voor allen, door Coenr. Wertz. 1809-10, in
1811 De Weeklijksche bode voor leergierigen). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1877,
276-278, 281-282, 293, 306-307, 313-316. - Bespr. Reizende Nieuwsbode, 7 Januari
1878, No. 1; Nieuwsblad voor den Boekhandel, 16 Oct. 1877, No. 83.
46.
Hollandsche en Fransche Utrechtsche Couranten. (Van G.L. de Maeght 1669,
Broer Appelaar 1675; in het Fransch van Nic. Chevalier tot 1713, in beide talen F.M.
Janiçon 1720, ook H.P. de Limiers, H.F. de Limiers, E.E. Peuch, Cl. Is. Peuch, die
ook de Hollandsche uitgaf na 1773-81, A.E. des Essarts, 1783 L.F. de Gilbal, 1785-87
Jacq. Detune, Nouvelles Impartiales d'Utrecht. De Hollandsche van Anz. Muntendam
1743, Jac. de Jongh Jr. 1761, Cl. Is. Peuch 1774-81, G. Nieuwenhuis 1782, J. Olivier
1787, die de Stichtsche Courant uitgaf 1795, en te Alphen de Rhijnlandsche; 1797
de nog bestaande Utr. Cour. J. van der Schroeff; 1800 Courier van den Rhijn; 1813
de Leeuw drukker, 1816 L.E. Bosch, 1840 Provinciaal en Stedelijk Dagblad, L.E.
Bosch Jr. Verder De Nederlander, Nieuwe Utrechtsche Courant van prof. van Hall,
1848-1855 en Groen van Prinsterer). - Opgen. in Bijdr. en Mededeel. van het
Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 1878. I. 26-168. - Bespr. Nijhoff's
Bijdragen X. 4.
Jg. 1731-32 van de Fransche bezit 't Utr. Arch., Jg. 1734-87 de B. de Arsenal, de
B. St. Geneviève, de B. Nationale te Parijs, Jg. 1744-87 van de Hollandsche bezit
de Rott. B. en Jg. 1820-89 de Kon. B.
47.
Krelis en Louw (en Grietje en Diewertje, alsook de Hollandsche Wekelijksche
Nieuwsverteller, alle van Berkenkamp). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1878, 20-21.
Jg. 1781-1786 bezit de Kon. B.
48.
Asmodée en de Burger. (1820-57 van Adr. J. El. van Bevervoorde, die ook schreef
de Courier Batave, Mr. H. Brox, G.A.C.W. Markies de Thouars, R.L. van Andringa
de Kempenaer. De ware Burger van L. van Hoogeveen Sterck). - Opgen. in de Ned
Spectator, 1878, No. 14, bl. 106, No. 17, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 36, 38, 45, 52,
1879, No. 1, 29, 31, 34, 36 bl. 289. - Bespr. N. Rotterdamsche Courant, 7 april 1878
No. 97; Alg. Handelsblad 8 april 1878 No. 14840.
49.
Geslachtsnamen verplichtend gemaakt (Afdruk der decreten van Napoleon). Opgen. in de Navorscher, 1878, 392-396.
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50.
Het Journal de la Haye. (1830 door Ch. Durand, G. Libry Bagnano, H. Brox,
Gagneux). - Opgen. in de Hand. en Mededeel van de Maatsch. van 1879, 3-159.
Jg. 1830-1849 bezit de Leid. B.
51.
De Waereld-Beschouwer. (door H.S.v. Buma 1793-99). - Opgen. in de Navorscher,
1879, 26-28.
Jg. 1793-95 bezit de Rott. B., Jg. 1795-99 de Kon. B.
52.
De Post van den Neder-Rhijn. (1780-87 door P. 't Hoen, geholpen door P.P.Q.
Ondaatje en W. Irhoven van Dam, bij van Paddenburg 1795, Nieuwe Post van den
Neder-Rhijn bij J. Mulder). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1880, N.R.X. 293-385,
- Bespr. Ned. Spectator, 1880, 182.
Jg. 1780-1799 bezit de Amst. B.
53.
Reinigingsdienst. - Opgen. in het Alg. Handelblad, 27 Januari 1880, No, 15486,
onder de Ingezonden Stukken.
54.
De Eerste Courantier in Europa. (d.i. niet Abraham Verhoeven te Antwerpen
maar Broer Jansz. te Amsterdam, 1620. - Opgen. in de Ned. Spectator, 1880, 59-60.
55.
De Politieke Kruijer, (1782-87 door J.C. Hespe bij Verlem; hij schreef ook De
Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant. Verder De Politieke Kruijersknegt
der Orangisten van 1783). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen 1882, Derde Reeks, I.
176-273. - Bespr. Ned. Spectator, 1882, 133.
Jg. 1783-87 bezit Lett.
56.
De Staats-Courant vóór 1814. (in 1798 niet officieel, begon in 1805 onder Wybo
Fijnje en zijn zoon, Gazette Royale, de directeur J.D. Meyer te Amsterdam, 1813
Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee). - Opgen. in de Hand. en Meded. van de
Maatsch. van 1881, 3-86.
Jg. 1805 en vlgg. bezit de Leid. B., Jg. 1808-20 bezit de Rott. B.
57.
Nicolaas Hoefnagel als Journalist, (schrijver van de Nederlandsche Echo, De
Nederlandsche Overweger, De vrolijke Onzigtbare, Iets over alles of Vertoog aller
vertoogen, De reizende Haagsche Advocaat, De Onmondige 1770-82). - Opgen. in
de Ned. Spectator, 1811, 172-175, 180-182.
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De reizende Haagsche Advocaat 1774 bezit de Leid. B., De Onmondige 1771-72
de Rott. B.
58.
Le Politique Hollandais, (van 1781 van A.M. Cérisier en Le Nouveau Politique
Hollandais). - Opgen. in de Hand. en Meded. van de Maatsch. van 1882, 3-36.
Jg. 1781-82 bezit de Amst. B., Jg. 1780-84 de Kon. B.
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59.
Aankondiging van: Verboden Boeken, Geschriften, Couranten, enz. in de 18e
eeuw. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Haagsche Censuur, door A.J. Servaas
van Rooijen, 1e Aflevering. - Opgen. in de Gids van Augustus 1882, Bibliographisch
Album, 378-382.
60.
Utrechtsche Kerk en Academie Boekzaal van Europa (van D. Onder de Linden
1759). - Opgen. in de Navorscher 1882, 178-180.
61.
Courant van Verlem (Van 1783-87 is het de Nederlandsche Courant). - Opgen. in
de Navorscher 1882, 330-331.
62.
De Vaderlandsche Courant. (1781 van Steph. Jac. Baalde, J. Verlem, Bern. Bosch).
- Opgen. in de Ned. Spectator, 1882, 288-290.
Jg. 1786-87 bezit de Rott. B.
63.
De Miniatuur-Couranten of Lilliputters. (Nieuws- en Advertentieblaadje van
Deventer, Nijmeegsche Vreemdenlijst of Nieuwsblaadje, Meppeler blaadje, Tielsche
Weekblaadje, Tielsche Nieuwsbode, Arnhemsche Nieuws- en Advertentieblaadje,
Zwartsluizer Nieuwsbode, Zierikzeesche Nieuwsbode, Utrechtsche blaadje, Haagsche
Miniatuur Nieuwsbode, Steenwijker Nieuwsblaadje, De Ontwaakte Leeuw). - Opgen.
in de Hand. en Meded. van de Maatsch. van 1883, 3-73.
64.
Middelburgsche Courant. Eene vraag (naar het feestnummer van 26 apr. 1858). Opgen. in de Navorscher van November 1882, op de rechter binnenzijde van den
omslag.
65.
De Staatkundige Tooverlantaarn, of Utopisch-Politische Snelwagen. (1845, van
Van Hulst te Kampen, Fried. Will. Georg Linck red.). - Opgen. in de Ned. Spectator,
1883, 238-240, 247-249, 252-253, 264-265, 270-271, 279-281.
Jg. 1845-46 bezit de Leid. B.
66.
Arnhemsche Couranten. (Geldersche Burgercourant van 1767; Departementale
Geldersche Courant 1801-1811; Dagblad van het Departement van den Boven-IJssel
1804-1813; de Arnhemsche Courant van de heeren Thieme, 1814 en vlgg. Verder
Catholyke Nederlandsche Stemmen; Kerkelijke Courant; De Vreemdelingslijst,
Geldersche Courant 1841; Arnhemsch Nieuws- en Advertentieblaadje 1845;
Algemeene Landhuis-houdelijke Courant door J. Wttewaal 1847; De Morgenster
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door J.P. de Keyser 1852; Weekblad voor Apothekers 1853-55; De Heilbode 1855;
Nederlandsche Spectator door M.P. Lindo, 1856 en vlgg., Arnhemsch Weekblad
1857; Weekblad voor de Burgerlijke Administratie 1857; Dagblad van Arnhem 1859;
De Opmerker 1866; Nijverheids Courant 1867; Nieuwe Arnhemsche Courant 1848,
later De Reporter 1878; De Batauwer 1869; Nieuw Arnhemsche Advertentieblad
1869; Maandblad voor Telegrafie 1871; Zevenaarsche Courant 1872; De Landbouwer
1873; De Juridische Spectator 1874; Wekelijksch Adver-
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tentieblad voor het Onderwijs 1875; Euphonia 1877; Arnhemsche Gids 1878;
Geldersch Nieuwsblaadje 1879; De Portefeuille 1879; De Tentoonstelling te Arnhem
in 1879; Maandblad der Evangelische Maatschappij 1880; De Telephoon 1883; De
Zwaan; De Gids van het tooneel enz 1883; De Post 1883; De Rijn- en IJsselbode
1884; Weekblad voor de Katholieken van Arnhem 1884; De Arnhemmer 1885;
Woning-Gids voor Arnhem 1886; Gelria 1886; Geldersch Weekblad 1886; De Gids
voor Leesgezelschappen 1886; Geldersche Kerkbode 1888; De Wageninger 1888;
De Arnhemsche Woning-Gids 1890; De Katholieke School 1890). - Geschreven in
1883, aangevuld tot 1892 toen het stuk werd opgenomen in de Bijdragen tot de
Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel 1892, V. 1-148. - Bespr.
Arnhemsche Courant van 19 Aug. 1892 No. 1875, Ned. Spectator 1892, 295.
De Geldersche Burgercourant bezit de B. van Arnhem.
Jg. 1842 en vlgg. bezat Mr. W.P.S.K. en bezit thans de B. te Amst.
67.
Arlequin. (1819, van J.A. Weiland, A. May van Vollenhoven, Jan Wijnhoven
Hendriksen). - Opgen. in de Ned. Spectator, 1884, 99-102, 110-111, 116-117,
126-127, 130-132.
Jg. 1821 bezit 't Leesm. Rott., Jg. 1820-23 de Kon. B.
68.
De Ster. (1806, van F.A. Brockhaus, verv. als Amsterdamsch Avond-Journaal). Opgen. in de Ned. Spectator, 1885, 55-56, 63-64, 73, 81-82, 96-98, 119-121, 135-137.
Beide bezit Lett.
69.
Eene vraag naar het vlugschrift: ‘De redacteur van de Hydra beschouwd als
Roman- Libel- en Weekbladschrijver’. - Opgen. in de Navorscher 1885, Afl. 3,
binnenzijde van den omslag.
70.
De Nieuwsbladen van den Boekhandel. (Nederlandsch Letterkundig Nieuwsblad
door S. de Visser 1834, verv. als Nieuwsblad van den Boekhandel, waarnaast
Weekblad v.d.B., 1839 door van Reyn Snoeck, J.L.C. Jacob, in 1840 vereenigd, J.M.
van 't Haaff; 1851-54 Weekblad v.d.B. van van Kampen, 1855 Orgaan der
Vereeniging als Nieuwsblad v.d.B., 1865 S.C.v. Doesburgh red., 1867 G.L. Funke,
1870 C. Zwaardemaker, administrateur. Verder Algemeen Boekhandelsblad 1847,
Advertentieblad v.d.B. 1852, De Boekverkooper 1855, De Kolporteur 1868, De oude
Kolporteur 1870, Advertentieblad van d.B. 1874). - Opgen. in de Bijdragen tot de
Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, 1885, II, 1-128. - Bespr.
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1 Dec. 1885, 704; Nieuws van den Dag, 2 Dec.
1885, No. 4846; Vaderland, 6 en 7 Dec. 1885, No. 288; Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 8 Dec. 1885, No. 339; Ned. Spectator, 1885, 417; Leeswijzer, 15 Januari
1886, No. 17, 248-249.
Deze bezit meerendeels de B. der Vereeniging.
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71.
De Hydra en Asmodée. (1847, van J. de Vries, A.J.E. van Bevervoorde, A.H. van
Gorkum, A. van Brussel d.i. Adolphe Visscher; ook De Burger, De Volksstem en
De ware Volksstem). - Opgen. in de Ned. Spectator, 248-250, 264-265, 272-274,
280-281, 289-291, 302-304, 319-325.
Jg. 1845-47 bezit de Leid. B.
72.
Twee mededeelingen betreffende Ds. Willem Hogerwaard en de Leidsche Courant,
(van v. Gaesbeeck 1686, Lodewijk van der Saen, Jacobus Huysduynen en opgave,
waar losse nummers worden gevonden). - Opgen. in de Navorscher 1886, 305-306.
73.
Eene mededeeling betreffende de Relations, (of Courier Véritable, later Relations
fidèles extractes de diverses lettres 1649-95, in 1652 Relations vér. ou Gazette de
Bruxelles, in 1740 Gazette de Bruxelles, in 1759 Gazette Française des Pays-Bas).
- Opgen. in de Navorscher 1886, 396-397.
Jg. 1654-91 bezit de B. Nat. te Parijs, Jg. 1699-1711 de B. St. Geneviève ald., Jg.
1760-65 de B. de l'Arsenal ald.
74.
De Duinkerksche Historische Courant. (1791-92 door Dr. P. van der Schelle, verv.
als Historische Tafereelen van Europa). - Opgen. in Nijhoff's Bijdragen, Derde Reeks,
IV. 68-87. - Bespr. Ned. Spectator 1887, 251.
Jg. 1791-92 bezit de Leid. B.
75.
Nederland. Algemeen Dag- en Handelsblad, (van J.J.F. Wap 1845). - Opgen. in
de Navorscher 1888, 639-641.
Jg. 1845 bezit de Kon. B.
76.
Dagblad-vervolgingen in België; 1815-1830 (van 30 verschillende bladen). Opgen. in Nijhoff's Bijdragen, Derde Reeks, VI. 307-394, - Bespr. Vaderland, 26
Juli 1892, No. 174; Ned. Spectator 1892, 247; zie ook Nijhoff's Bijdr. ald. VII. 40.
77.
Zwijgen als een mof, (spreekwoord in rijm gebracht in de Post v.d. Nederrijn). Opgen. in de Navorscher 1891, 500.
78.
Genealogie Kluit. - Opgen. in de Navorscher 1892, 341-359.
79.
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De Star der Hoop, (1877 aanvulling omtrent Meeter en van Gorcum). - Opgen. in
de Navorscher 1893, 175-176.
80.
De Gezellige. - Opgen. in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, 31 Maart 1893,
254-255.
81.
Belasting op de Nieuwspapieren, 1674-1869. - Opgen. als Nagelaten Geschrift in
de Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, 1895 deel
V, afl. 2, bl. 365-500.
82.
Verzending van het Nieuwspapier. - Opgen. als Nagelaten Geschrift in de Bijdragen
tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, 1895 deel V, afl. 2, bl.
501-545.
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83.
Het Algemeen Handelsblad. (1828-65 van J.W. van den Biesen, - 1845; Gebr.
Diederichs, red. L. Keijzer - 1857. S.A. Vening Meinesz - 1865. Verder Nederland,
De Atlas, Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad). - Opgen. als Nagelaten
Geschriften in de Bijdragen tot de Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel,
1896, deel VII.
Jg. 1828 vlgg. bezit de Amst. B.
84.
De Geschiedenis der Nederlandsche Dagbladpers, van hare opkomst tot 1813. Opgen. als Nagelaten Geschrift in de Bijdragen tot de Geschiedenis van den
Nederlandschen Boekhandel, 1896 deel VII.
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Courant (Diemermeersche) 21.
Courant (Geldersche) 66.
Courant (Generaliteits) 38.
Courant ('sGravenhaagsche) 38, 42.
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Courier (Delflandsche) 28.
Courier v.d. Rijn 46.
Courier véritable 73.
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Gazette de Delft 28.
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Gids v.h. Tooneel 66.
Grietje en Diewertje 47.
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Historische Courant (Geldersche) 31.
Historische Courant (Haagsche) 38.
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Hof-Courant 38.
Huisleeraar van de Nederl. Burgerij 33.
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Hydra 69, 71.
Iets over alles 57.
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Nieuwsblaadje (Arnhemsch) 63, 66.
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Onmondige 57.
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Ooijevaar (Contra) 44.
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

Overweger (Nederl.) 57.
Patriot (Ouderwetsche Nederlandsche) 41.
Politique Hollandais 6, 58.
Politique (Nouv.) 58.
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Post 66.
Post v.d. Boeren 33.
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Pour et le Contre (Le) 6.
Praatmoer (Politieke) 33.
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Relations fidèles 73.
Relations véritables 73.
Reporter 66.
Revue hebdomad. du Commerce 6.
Rijn- en IJsselbode 66.
Roeping (Onze) 28.
Samenspraak (Vaderlandsche) 45.
Schuimspaan (Algemeene) 38.
Snapper (Politieke) 33.
Snapster (Politieke) 33.
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Waereld-Beschouwer 51.
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

51

Levensbericht van Mr. Hendrik Octavius Feith.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden pleegt hare leden niet
slechts te zoeken onder hen, die zich toeleggen op de kunst der letteren, maar ook
onder hen, die de letterkunde als wetenschap bestudeeren, en onder de beoefenaars
der vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde; eene vierde rubriek harer leden
eindelijk wordt gevormd door hen, van wie men niet zou kunnen zeggen, dat zij zich
onmiddellijk met de beoefening der letterkunde of der geschiedenis van ons volk
bezighouden, maar wier belangstelling, hetzij in de letteren, hetzij in de geschiedenis
van Nederland, aanleiding gaf hun het lidmaatschap aan te bieden.
Het is niet twijfelachtig, tot welke van die vier rubrieken Mr. Hendrik Octavius
Feith behoorde: hij was in de eerste plaats geschiedkundige.
De omgeving zijner jeugd bracht hem als van zelf tot de studie der geschiedenis
van zijn gewest. Zijn vader, wiens voornamen ook de zijne werden, leefde gedurende
een groot deel van zijn welbesteed leven in en voor die studie; de ijverige
werkzaamheid van den ouden Mr. Hendrik Octavius, een zoon van den dichter
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Rhynvis Feith, als geschiedkundige heeft hare sporen nagelaten niet alleen in meer
dan een boek, van beteekenis ook nog voor onzen tijd, maar bovendien in tal van
aanteekeningen; in het Rijksarchief te Groningen aanwezig, die nog dikwijls door
beoefenaars der geschiedenis van het oude Stad en Lande worden geraadpleegd.
In het deftige huis in de Oosterstraat te Groningen, waar ook de zoon later lange
jaren gewoond heeft, stond de Muze der geschiedenis in hooge eer. Daar en in de
archieflokalen in de bovenzalen van het stadhuis op de Groote Markt werkte H.O.
Feith Sr. rusteloos in de merkwaardige geschiedenis van stad en gewest. Hij was het
middelpunt van een kring van lokale geschiedvorschers, onder wie naast hem en
Driessen, zijn voorganger als archivaris, vooral Ypey, Westerhoff, Acker Stratingh
verdienen genoemd te worden. De studiën van den vader over het Beklemrecht,
waaraan hij een nog thans veelgeraadpleegd werk wijdde, over de oude geschiedenis
van het Goorecht en den oorsprong der stad Groningen, over de kerkelijke toestanden
in deze streken in de 13de eeuw, studiën, waarmede de oude Feith zijne uitgebreide
werkzaamheid op praktisch gebied afwisselde, bepaalden de richting, waarin het
leven ook van den veelbelovenden zoon zich zou bewegen.
De jonge Hendrik Octavius werd den 9den December 1813 als zevende kind uit
het huwelijk van zijn vader met Harmanna Maria Meurs geboren te midden van het
rumoer, veroorzaakt door de Kozakken, die met hunne paarden gehuisvest waren in
de benedenkamers van de woning, op welks bovenverdieping de familie zich
teruggetrokken had.
Van de jeugd van onzen Feith kon ik slechts zeer
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weinig te weten komen. Zijne tijdgenooten waren, toen hij overleed, hem reeds bijna
allen voorgegaan in den dood en zij, die overbleven, wisten weinig bijzonderheden
van zijne school- en academiejaren te vertellen; ook de familieleden konden
daaromtrent zoo goed als niets mededeelen. Wij mogen dus wel aannemen, dat er in
zijn jongensleven niets bijzonders is voorgevallen, wat hier vermeld zou moeten
worden. Rustig en kalm bracht hij zijne jeugd door te midden der zijnen, volgde den
gewonen weg van het lager onderwijs, dat te Groningen onder den invloed van den
voortreffelijken Hendrik Wester ongetwijfeld op eene voor die dagen uitstekende
wijze was ingericht; hij bezocht het gymnasium, waar toen Schneither (de oude) als
rector den scepter zwaaide, en kwam eindelijk, 18 jaar oud, aan de Academie zijner
vaderstad studeeren.
Ook van zijn studentenleven behoeft hier slechts weinig gezegd te worden. Dat
Feith onder zijne tijdgenooten aan de Academie gezien was, blijkt vooral hieruit, dat
hij in 1836 rector werd van het omstreeks 20 jaren te voren gestichte studentencorps
V i n d i c a t a t q u e P o l i t . In weerwil van de in die dagen herhaaldelijk tegen deze
vereeniging gerichte besluiten van Curatoren en Senaat der Academie1 bleef het corps
nog steeds bestaan en werd door de opvolgende Rectoren van den Senaat oogluikend
geduld, hoewel niet altijd kleine moeielijkheden konden vermeden worden, zoodat
de post van rector van het corps niet altijd even gemakkelijk te vervullen was. Wij
vernemen evenwel niets van bijzondere moeielijkheden gedurende het rectoraat van
Feith. Als rector

1

Vgl. daarover: Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, bewerkt door W.J.A. Jonckbloet,
blz. 383 vlg.
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vertegenwoordigde hij zijne medestudenten bij de Academiefeesten (200 jarig bestaan
der Academie) te Utrecht, eene reis, die toen als eene gebeurtenis mocht worden
beschouwd.
De keuze van het onderwerp voor zijn proefschrift toont voldoende aan, in welke
richting en onder wiens invloed de geest van den jongen man zich aan de Academie
voornamelijk had ontwikkeld. Hij verdedigde bij zijne promotie den 30 Juni 1838
in het openbaar eene ‘Dissertatio Historico-juridica inauguralis d e G i l d i s
G r o n i n g a n i s ’, in welker voorrede hij met welgekozen latijnsche woorden in de
eerste plaats niet, zooals placht te geschieden, een zijner hoogleeraren maar zijnen
vader hartelijken dank betuigde voor de hulp, hem bij de samenstelling van zijn
proefschrift verleend. De dagelijksche omgang met den verdienstelijken
geschiedvorscher, die, archivaris der provincie Groningen sedert 1832, met voorliefde
zich in de oude instellingen van stad en gewest verdiepte, had op de ontwikkeling
van den jeugdigen rechtsgeleerde blijkbaar grooteren invloed geoefend dan het
onderwijs der juridische hoogleeraren; zelfs dan dat van Prof. S. Gratama, wiens
uitstekende en welwillende leiding op het gebied der studie van het recht hij overigens
dankbaar gedacht naast de lessen, die hij van de hoogleeraren Nienhuis, Philipse en
Star Numan had ontvangen.
De dissertatie van den jongen Feith heeft ook thans nog groote waarde. Zij geeft
een zeer goed overzicht van de inrichting der zoo merkwaardige Groningsche gilden
en van hunne in- en uitwendige geschiedenis sedert het begin der 15de eeuw tot hunne
opheffing in den Franschen tijd. Zij getuigt ook reeds duidelijk, van welken aard des
schrijvers aanleg op het gebied der
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geschiedkundige studiën is geweest: voor historische kritiek had hij weinig oog en
weinig talent, veel meer voor de ordening van de aanwezige stukken en voor de
beschrijving van nog weinig bekende toestanden en gebeurtenissen, wier samenhang
met den eersten oogopslag bleek. Feith's kracht lag niet in het angstvallig wikken en
wegen van het voor en tegen bij de behandeling van moeielijke vraagstukken op het
gebied van het historisch onderzoek; niet in scherpzinnige ontleding van de
beweegredenen, die colleges of personen tot deze of gene daad hebben geleid; niet
in geduldig nagaan, in methodisch onderzoek van de weinige gegevens, die soms
voor de kennis van den oorsprong van overoude instellingen ten dienste staan; ook
niet in het met scherpen blik overzien der gevolgen van deze of gene historische
gebeurtenis. Zijne kracht lag veeleer in het verzamelen en ordenen der stof, in het,
steunende op een sterk geheugen en een helder praktisch inzicht, bijeenvoegen en
summier beschrijven van datgene, wat hem bij voortdurend ijverig onderzoek van
nog zoo goed als onbekende archiefstukken in het oog was gevallen. De vorm, waarin
hij mededeelde, ging hem daarbij soms minder ter harte, dan wel wenschelijk zou
geweest zijn, geheel ingenomen als zijn geest was door de behoefte om algemeen
bekend te maken, wat hij had gevonden, opdat het anderen zou kunnen dienen bij
verder onderzoek.
Hij gevoelde zich dan ook tot het archiefwezen, waarin hij zijn geëerden vader
werkzaam zag, levendig aangetrokken en werd in April 1839 tot groote vreugde van
den ouden archivaris als diens helper in het besturen van het archief van stad en
provincie aangesteld. Tien jaren later volgde hij zijn vader als archivaris op en sedert
is dit zijne betrekking gebleven tot kort vóór
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zijn verscheiden. De nieuwe regeling van het archiefwezen handhaafde hem aan het
hoofd van het Groningsche archief met den titel van rijksarchivaris in de provincie
Groningen. Dien titel had hij weder tien jaren lang gedragen, toen hem den 16 Juni
1892 op zijn verzoek wegens hoogen leeftijd eervol ontslag werd toegekend, met
benoeming, bij hetzelfde besluit, van zijn zoon Mr. J.A. Feith tot zijn opvolger, gelijk
eenmaal hijzelf zijn vader was opgevolgd.
Als archivaris hebben zeer vele geschiedkundigen ten onzent en in het buitenland
hem gekend en hem leeren waardeeren: vèr over onze grenzen heb ik hem als zoodanig
wegens zijne kennis en zijne hulpvaardigheid hooren roemen. Wie in latere jaren de
fraaie werkkamer in het nieuwe Rijksarchief te Groningen binnentrad, waar
ambtenaren en publiek broederlijk bijeenzaten, meestal aan ééne tafel arbeidend,
richtte zich als vanzelf tot de eerwaardige figuur met het nobele gelaat en de grijze
lokken, die daar aan de lange tafel bij de kachel in zijn eenvoudigen armstoel zat,
verdiept in het eene of andere oude geschrift met perkamenten omslag, welks
vergeelde bladen hij ijverig omsloeg. De ‘oude heer’, hulpvaardig in hooge mate als
hij was, toonde zich steeds onmiddellijk bereid zijn bezoeker van dienst te zijn, stelde
zonder aarzeling de schatten van zijn onuitputtelijk geheugen tot diens beschikking,
sleepte zelf de noodige boeken en manuscripten aan, liet toe, dat de soms
onbescheiden vrager hem ieder oogenblik in zijn werk stoorde - kortom, was in dezen
een modelarchivaris. Eerst toen zijne gezondheid begon te wankelen en zijne krachten
minder werden, toen zijne doofheid toenam en zijne beenen hunnen dienst begonnen
te weigeren, trad de ‘jonge heer’, die sedert 1885 eerst
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zijn onbezoldigd assistent, later zijn commies-chartermeester werd, meer en meer in
zijne plaats gelijk eenmaal hijzelf allengs zijn vader had vervangen.
Reeds spoedig was hem bij de uitoefening van zijn ambt gebleken, dat er groote
behoefte bestond aan een degelijken inventaris van het door schenking, aankoop en
vereeniging van allerlei depôts meer en meer in omvang toenemend archief, aan
oorkonden en verwante stukken een der rijkste provinciale archieven van ons land.
Ook zijn vader had deze behoefte gevoeld en de toenmaals in een der bovenvertrekken
van het stadhuis bewaarde, tot de 13de eeuw opklimmende verzameling was door
dezen reeds, voorzoover de losse stukken betreft, in 284 laden in chronologische
orde opgeborgen. De inhoud dezer laden werd nu achtereenvolgens door den jongen
Feith nader onderzocht en beschreven. Later werd deze beschrijving op kosten der
Staten van Groningen afgedrukt in eene weder chronologisch ingerichte serie van
vijf deelen, die van Juli 1853 tot 1857 verschenen. Een Alphabetisch Register volgde
in 1858, een Eerste Vervolg in 1865/66, een Tweede Vervolg in 1877, terwijl een
Derde Vervolg nog slechts in handschrift aanwezig is.
De uitgave van dit R e g i s t e r v a n h e t a r c h i e f v a n G r o n i n g e n is niet
slechts voor de geschiedenis van het gewest van groot gewicht geweest; zij is ook
belangrijk voor de geschiedenis van het Nederlandsche archiefwezen in het algemeen.
Niet alleen toch heeft het Register de schatten van deze rijke verzameling in ruimen
kring bekend gemaakt, maar het gaat uit van het bepaald uitgesproken doel ‘den
inhoud van het archief aan het publiek te doen kennen’ - eene vrijzinnige opvatting,
die in 1853 nog lang niet algemeen werd gedeeld en eerst juist in dienzelfden tijd
door Bakhuizen van den
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Brink met kracht op den voorgrond is gesteld tegenover de geheimzinnigheid in
archiefzaken, die alom nog heerschte. Ik durf er zelfs aan twijfelen, of zijn vader,
die met al die publiciteit van den toenmaligen nieuweren tijd weinig ingenomen was
en in 1840, toen hij namens zijn gewest zitting had in de Dubbele Kamer, met kracht
tegen de voorgestelde openbaarheid der gemeenteraadszittingen ijverde, ooit tot zulk
eene uitgave zijne toestemming zou hebben gegeven. Men meende toen nog, dat het
niet wenschelijk was alle perioden der geschiedenis, ook des vaderlands, zooveel
mogelijk in het volle licht te plaatsen en ieder ernstig onderzoeker toegang te geven
tot de bewaarplaatsen der archieven, eene opvatting, die in het buitenland nog dikwijls
den geschiedvorscher in zijne studiën belemmert maar hier te lande thans gelukkig
tot het verledene behoort. Mr. H.O. Feith Jr. mag onder de baanbrekers op dit gebied
genoemd worden, wat hem te meer tot eer strekt, omdat hij overigens, hoewel
vrijzinnig, van nature niet tot hen behoorde, die bij eene nieuwe beweging zich
onverschrokken aan het hoofd stellen, maar veeleer zekeren schroom koesterde voor
het staan in het eerste gelid.
Dat er sommige ‘onregelmatigheden’ en ‘onnauwkeurigheden’ in een werk van
dien omvang moesten voorkomen, de schrijver zelf heeft het beter dan iemand
geweten; dat de beschrijving der oorkonden - ‘verzegelingen’, om een geliefkoosd
woord van den auteur te gebruiken - en handschriften van anderen aard aan juistheid
en duidelijkheid veel te wenschen overlaat, kan men den bewerker, die het werk deed
in een tijd, toen men op dat terrein nog niet zulke hooge eischen stelde als thans,
moeielijk ten kwade duiden.
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De hoofdzaak is, gelijk bij ieder register, dat de gebruiker het gewenschte stuk
gemakkelijk kan vinden of laten opzoeken - en dat doel is hier bereikt. Bij eene
nieuwe uitgave zouden de meest in het oog vallende gebreken zonder al te veel moeite
kunnen worden verholpen maar het staat nog te bezien, of het b.v. gewenscht zoude
zijn de zuiver chronologische indeeling van Feith te vervangen door eene zuiver
systematische, die zeker wetenschappelijker zou zijn maar voor den gebruiker
waarschijnlijk minder gemakkelijk. Men dient in het oog te houden, dat de eischen,
die een archivaris behoort te stellen aan eene wetenschappelijke organisatie van zijn
archief, nog volstrekt niet identiek behoeven te zijn aan de behoeften van den
onderzoeker, wien het niet te doen is om de ‘reconstructie der oorspronkelijke
archieven’ maar in de eerste plaats om de stukken, die hij noodig heeft, spoedig te
kunnen vinden.
Onze Groningsche archivaris beperkte zich evenwel niet tot de ordening van zijn
archief; hij gaf er ook in den loop der jaren menig belangrijk stuk van in het licht of
bewerkte het voor de eene of andere studie. De te Groningen bewaarde ‘Brieven van
en aan Adolf, graaf van Nieuwenaar, over de krijgsverrigtingen in 1585’ (1852); het
Dagboek van George Westendorp (1854); de belangrijke ‘Lettres de Gustave Adolphe,
roi de Suède, adressées à son général Dodo von Inn- und Kniphausen (1630-1632)’,
voor welker uitgave (1860) de Koning van Zweden hem nog in hetzelfde jaar eene
gouden medaille verleende; het merkwaardige Oldermansboek (1850); de tallooze
kleinere en grootere artikelen, van zijne hand verschenen in den ouden G r o n i n g e r
Vo l k s a l m a n a k (1839-51), h e t G r o n i n g e r J a a r b o e k j e (1863) en den in
1890 herboren G r o n i n g e r
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Vo l k s a l m a n a k ; die in de mede onder zijne redactie staande B i j d r a g e n t o t
de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de
p r o v i n c i e G r o n i n g e n , welker tien statige deelen (1864-1873) niet het minst
door hem met belangrijke studiën werden verrijkt, die in N i j h o f f ' s B i j d r a g e n ,
in de P r o v . G r o n . C o u r a n t enz.; de uitgave der Groninger Warfsconstitutiën
en Oordeelen (1863) en van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe (1870),
samen deel VII vormende der Werken van het Genootschap P r o E x c o l e n d o
J u r e P a t r i o , van de Willekeuren van Westerwolde in die van de Ve r e e n i g i n g
tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht
(1891); de uitgave van de kronieken van Emo en Menco (met Acker Stratingh, 1866),
van de kroniek van Phebens (1867), van het reisjournaal van Frederik Coenders
(1893) in de publicatiën van het H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p te Utrecht; de
uitgave der Werken van Johan Rengers van ten Post (1852), van het Nobiliarium
Groninganum van Wilhelm Coenders in het A l g e m e e n N e d e r l a n d s c h
F a m i l i e b l a d (1886) - dat alles toont aan, hoe onze geleerde met zijn tijd wist te
woekeren, hoe hij tegelijk op het gebied der algemeene vaderlandsche en der
gewestelijke geschiedenis, der rechtsgeschiedenis, wapen- en muntkunde langer dan
eene halve eeuw onverdroten arbeidde, uitgevende en bewerkende, wat hem belangrijk
genoeg scheen om ter algemeene kennis gebracht te worden.
Eerst met zijn vader, later met zijne vrienden Acker Stratingh en Boeles, vervolgens
met zijn vriend Van Loon, weder later met zijn jongsten zoon en den kring van diens
tijdgenooten samenwerkend, heeft de werkzame man bovendien de hand gehad in
menige uitgave, in menige werk-
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zaamheid van anderen aard op historisch gebied, met zijne groote kennis helpend en
steunend, waar hij kon. Hij toonde evenals zijn vader, hoe een provinciaal of stedelijk
archief een middelpunt kan worden van krachtige werkzaamheid op historisch gebied
in een bepaalden kring.
Bijna eene halve eeuw lang was hij een ijverig lid van het vroeger vooral op
historisch gebied zich bewegende Groningsche Genootschap P r o E x c o l e n d o
J u r e P a t r i o , welks werkzaamheid hij opnieuw in de oude banen trachtte te leiden,
welks bibliotheek hij als bibliothecaris lange jaren bestuurde, welks correspondentie
met vereenigingen en personen buiten de stad hij grootendeels bezorgde, in welks
vergaderingen hij menige redevoering ten beste gaf. Bijna even lang was hij Directeur
van het Provinciaal Kabinet van Oudheden, waar hij eerst met Westerhoff en Acker
Stratingh, later met van Loon en met zijn zoon den grondslag legde van de
verzameling, die vroeger in een achtervertrek van het Provinciehuis kon worden
bewaard maar thans tot het Groningsche Museum van Oudheden is uitgedijd. Bij de
oprichting in 1893 van dit Museum, noodig geworden door de uitbreiding der
verzameling, toonde de voormalige Directeur van het Kabinet, thans mede-oprichter
en bestuurslid der nieuwe stichting, zijne warme belangstelling. Hij steunde de zaak
financieel en zedelijk ten krachtigste, al belette hem zijne toenemende doofheid een
grooter aandeel in de eigenlijke werkzaamheden te nemen. Treffend moet het
oogenblik geweest zijn, toen de oude man, in het gebruik zijner beenen belemmerd,
kort na de inrichting van het nieuwe Museum door zijn krachtigen zoon en de
concierge van het gebouw door de zalen gedragen werd om te minste gezien te
hebben,
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hoe de ook door hem bijeengebrachte verzameling in de ruime vertrekken van het
nieuwe gebouw opgesteld was.
Alleen reeds zijne werkzaamheid op historisch gebied zou voldoende zijn geweest
om zelfs een lang leven als het zijne in voldoende mate te vullen, om aan zijne
nagedachtenis eene eervolle herinnering te verzekeren zoowel bij de talloos velen,
wien hij als archivaris zijne gewaardeerde hulp heeft verleend, als bij de beoefenaars
der historische wetenschap in het algemeen.
Doch Mr. H.O. Feith heeft meer gedaan. Wederom de traditiën van zijn vader
volgend, heeft hij niet alleen als geleerde in zijne werkkamer maar ook als burger in
de stad en het gewest zijner inwoning zijne krachten beschikbaar gesteld, zijn invloed
doen gelden.
Onmiddellijk na zijne promotie had hij zich als advocaat nedergezet en vooral van
zich doen hooren in zaken van beklemrecht, waarin hij de voetstappen zijns vaders
drukte. Lange jaren daarna bleef hij de vraagbaak van de vele ambtgenooten der
balie, die in hunne rechtspraktijk met zaken van beklemrecht in aanraking kwamen.
Na den dood zijns vaders werd hij lid van de Provinciale Staten van Groningen,
welke betrekking hij echter reeds na twee jaren, in 1850, tot zijn spijt moest
nederleggen, aangezien de nieuwe provinciale wet het ambt van archivaris met dat
van lid der Staten onvereenigbaar verklaarde. Eene vergoeding voor die opoffering
van een belangrijken post vond hij negen jaren later in zijne benoeming tot lid van
den Raad van Groningen, welk ambt hij dertig jaren lang heeft vervuld. In de laatste
betrekking was hij bijna van het begin af lid, weldra voorzitter der zoogenaamde
Veencommissie, een college, waarin hij, uitstekend bekend als hij was met de
geschiedenis van de zoo ingewikkelde rechten der gemeente Groningen ten op-
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opzichte van hare bezittingen in het gewest, meermalen de gelegenheid had belangrijke
diensten te bewijzen; vooral deed hij dit, toen hij die rechten namens Groningen in
1848 in een belangrijk proces verdedigde en wist te handhaven. Ook in 1851, toen
hij ‘het regt der stad Groningen op het klooster ter Apel, uit de geschiedenis’
aantoonde, en in 1882, toen hij ‘de regten der gemeente Groningen op en in de
stadsveenkoloniën’ in het licht stelde, toonde hij metterdaad zijne groote kennis van
zaken en zijn historisch ontwikkeld rechtsgevoel. Het laatste geschrift werd voor
rekening der stad uitgegeven door den Raad, wien hij het had geschonken.
De betrekking van leider der Veencommissie was met die aan zijn archief hem de
liefste van al de eervolle en nuttige betrekkingen, die hij heeft bekleed. Hij vond er
voldoening voor zijne sterk sprekende behoefte aan eene meer in het praktische leven
ingrijpende werkzaamheid dan de zuiver historische studie opleverde.
Maar er was meer, wat den rusteloos werkzamen archivaris aan het leven van den
kamergeleerde onttrok. Zestien jaren lang (1862-1878) was hij wethouder der
gemeente en, had hij het gewenscht, hij had ook burgemeester zijner vaderstad kunnen
worden. Tweemaal werd hem dit laatste eervolle ambt aangeboden, in 1872 met
sterken aandrang, maar de bescheiden man achtte zich voor dien moeielijken post
niet berekend, verkoos archivaris en wethouder te blijven en sloeg het aanbod af.
Als wethouder beheerde hij eerst de openbare werken, later de veen- en polderzaken,
nog later het onderwijs. Als rechter-plaatsvervanger (1860-64), als advocaat van de
beide groote weeshuizen van Groningen en van onderscheiden gasthuizen, als
bestuurslid van een aantal liefdadige en nuttige instellingen te Groningen, als rent-
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meester en mede-oprichter vooral van het Toevluchtsoord voor meisjes, dat hij
wederom bijna eene halve eeuw hielp besturen, heeft deze verdienstelijke burger
zijne omgeving nog op andere wijze gediend dan alleen door haar verleden te helpen
ontsluieren. Ook op kerkelijk gebied liet hij zich niet onbetuigd en kwam gedurende
den heftigen strijd in den boezem der Nederlandsch Hervormde Kerk kalm maar
standvastig uit voor zijne gematigd moderne gevoelens. Als diaken, ouderling,
notabele, kerkmeester, kerkvoogd, hielp hij jaren lang het bestuur voeren van de
kerkelijke gemeente, waartoe hij behoorde; als lid van het provinciaal kerkbestuur,
van de Synode, van de Synodale Commissie bewees hij zijn kerkgenootschap in het
algemeen belangrijke diensten. Vooral deed hij dit weder door zijne groote kennis
van de historische ontwikkeling der kerkelijke toestanden in zijn gewest en in de
stad Groningen en door zijne bekendheid met het kerkelijk recht. Deze toonde hij
bovendien in het Kerkelijk Wetboek, door hem met den predikant J. Douwes
uitgegeven, welk werk, in 1879 gedrukt, tien jaren later moest herdrukt worden. Ook
op dit gebied was hij jaren lang de vraagbaak van velen, die voorlichting behoefden
bij geschillen van kerkelijken aard in stad en provincie.
En bij al die verschillende bezigheden kwam eindelijk nog de zorg voor een talrijk
en bloeiend huisgezin, gesproten uit zijn in 1842 gesloten huwelijk met Willemina
Woltera Dull, het beheer van aanzienlijke bezittingen in den omtrek der stad.
Des zomers leefde de familie Feith gewoonlijk in het stille Tolbert op een uur
rijdens afstand ten zuidwesten der stad. Zij bezat er een uitgestrekt landgoed, van
waar de archivaris - dat was hij in de eerste plaats - gedurende
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den zomertijd eenige dagen in de week naar de stad placht te komen, ten einde daar
zijne bezigheden te verrichten.
Hoe hij op zijn landgoed leefde, moge een getuigenis uit zijne omgeving melden,
kort na zijn dood in de P r o v . G r o n . C o u r a n t van 27 Sept. 1895 afgelegd.
‘Zijne hulpvaardigheid kwam velen ten goede. Geen huurder of pachter heeft zich
ooit over hem te beklagen gehad; integendeel, menigeen is door hem tot eene hoogte
gekomen, die hij anders waarschijnlijk niet zou hebben bereikt. Tal van arbeiders
schonk hij werk en brood - en zoo werd in den winter veel leeds verzacht en veler
ellende dragelijk gemaakt’. Blijkt uit deze woorden reeds, dat Mr. H.O. Feith ook
een goed mensch was, allen, die hem gekend hebben, zijn het er over eens, dat hij
ruimschoots de eerbewijzen verdiende, die hem ten deel vielen door zijne verheffing
tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw in 1861 en door de aanbieding
van het lidmaatschap van verscheidene genootschappen hier te lande. Lid onzer
Maatschappij werd hij reeds in 1849 en hij toonde haar zijne belangstelling o.a. door
de bewerking der levensschetsen van zijne vrienden Westerhoff (1875) en Acker
Stratingh (1877).
Zoo heeft hij tot zijn hoogen ouderdom in en om Groningen geleefd. Wie hem op
zijn archief zag zitten, onophoudelijk door tal van vragen en beslommeringen in zijn
arbeid gestoord maar nooit onvriendelijk in zijn antwoord of gehaast bij het verleenen
van zijne hulp, bij het aanhooren van de aan zijn oordeel onderworpen zaak, altijd
welwillend ernstig luisterend of vriendelijk terechtwijzend; wie hem later op zijne
meer dan eenvoudige studeerkamer in zijne woning in de Oosterstraat bezocht, waar
hij zich zoolang mogelijk nog met historischen arbeid bezig hield; wie hem ontmoette
in zijne vreugde,
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kalm genietend van het geluk, dat hem in zijne kinderen en kleinkinderen beschoren
was; wie hem zag in zijn leed, toen zijne gade en een geliefde zoon hem ontvallen
waren, toen de hinderlijke doofheid hem gedwongen had zijn ambt neder te leggen,
toen ernstige en minder ernstige aanvallen van zijne kwaal zijne ledematen verlamden,
hoewel zijn hoofd nog lang helder bleef - allen konden getuigen in Mr. H.O. Feith
een man voor zich te zien ‘integer vitae scelerisque purus,’ wiens bescheiden eenvoud,
ernstige deftigheid, rustige maar onafgebroken werkzaamheid hem in ruime mate
aanspraak gaven op den eerbied, dien een jonger geslacht hem gaarne van harte
betoonde.
Zoo leefde onze oude vriend. Veel heeft het hem gekost zich terug te trekken uit
de tallooze beslommeringen van zijn bezig leven. Kleine aanvallen van de gevreesde
ziekte van den hoogeren leeftijd hadden hem reeds gewaarschuwd, dat hij zijne
werkzaamheid op dien voet niet lang meer zou kunnen voortzetten. Het hooren, het
gaan viel hem steeds moeielijker en het hinderde hem, niet meer te kunnen, zooals
hij gaarne wilde. Leunende op zijn stok, legde hij nog lang iederen morgen en iederen
middag den weg tusschen zijne woning en zijn archief met moeite af. Soms gebeurde
het reeds, dat hij geruimen tijd achtereen de leiding der zaken aan zijn zoon moest
overlaten.
Hij had nog één hartewensch: die zoon moest hem opvolgen, gelijk hijzelf zijn
vader was opgevolgd. Schrijver dezes herinnert zich met aandoening de vreugde van
den ouden archivaris, toen de zoon na eenige aarzeling besloot zich voorgoed aan
het archiefwezen te verbinden en tot commies-chartermeester werd benoemd.
Dagelijks verheugde de oude man er zich in, hoe die
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zoon geheel in dezelfde richting als hij arbeidde, studie en praktische werkzaamheid
verbindend. Eindelijk nam de oude archivaris zijn ontslag. Hoe waardeerde hij de
oplettendheid der regeering, die zonder eenige aarzeling hem onmiddellijk zijn zoon
tot opvolger schonk!
Onze bejaarde geleerde bleef de zaken op het archief met belangstelling volgen
en nu hij thuis op zijne kamer moest zitten, was het hem dagelijks een groot genot,
wanneer zijn opvolger hem bericht kwam doen van het voorgevallene of zijn raad
kwam vragen. De oude heer leefde zoo zijn kalm leven nog drie jaren lang, alleen
door de aanvallen van zijne ziekte gestoord, 's winters te midden van zijne boeken
en zijn allengs kleiner geworden huisgezin, 's zomers op zijn landgoed zich
koesterende in de heldere zon, zich lavend aan de frissche buitenlucht. Zijn geest
bleef nog lang helder, al begon zijn lichaam hem te begeven.
Toen kwam het einde, voor hem en voor zijne omgeving niet onverwacht, evenmin
ongewenscht. Hij stierf den 24sten September 1895 zacht en kalm op zijn geliefd
Tolbert te midden der zijnen, een man, die zijn levensgeluk heeft gezocht en gevonden
in onafgebroken werkzaamheid zoowel ten dienste der wetenschap als van het
praktische leven, rustig arbeidend in den noordoostelijken hoek van ons vaderland,
in en voor het gewest, dat hij liefhad met innige liefde, in en voor zijne familie, die
hem met trouwe zorg zijne zorgen vergold.
P.J. BLOK.
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Register van het archief van Groningen, Tweede vervolg. Groningen 1877.
Kerkelijk Wetboek. De reglementen en verordeningen der Nederlandsche
Hervormde Kerk, met aanteekeningen door J. Douwes en Mr. H.O. Feith. Groningen
(1e druk) 1879, (2e druk) 1889.
Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkoloniën. Groningen 1882.
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In de Werken van het Genootschap ‘Pro Excolendo Jure Patrio’ te Groningen:
Warfsconstitutiën en oordeelen, tot en met het jaar 1601 bijeenverzameld.
Groningen 1863.
Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. Groningen 1870.
Deze beide werken vormen samen het lijvige deel VII der Werken van genoemd
genootschap.
In de Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht:
Brieven van en aan Adolf, graaf van Nieuwenaar, stadhouder van Gelder, Zutphen
en Overijssel, enz. over de krijgsverrigtingen in 1585, medegedeeld uit het archief
van Groningen. In Codex Diplomaticus Neerlandicus, Tweede Serie, 2e dl., 2e afl.
Utrecht 1852.
De kronijken van Emo en Menko (met Dr. G. Acker Stratingh), Nieuwe Serie no.
4. Utrecht 1866.
De kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594. Nieuwe Serie no. 7. Utrecht
1867.
Het reisjournaal van Jr. Frederik Coenders (met Mr. J.A. Feith) in dl. XIV der
Bijdr. en Mededeelingen, blz. 114 vlg. Utrecht 1893.
In de Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Levensschets van Dr. Rembertus Westerhoff. Leiden 1875.
Levensschets van Dr. Gozewinus Acker Stratingh. Leiden 1877.
In de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, verzameld
door Mr. Is. An. Nijhoff, voortgezet door Dr. R. Fruin:
Over de Oude Groningsche Schutterij, in deel V, blz. 133 vlg. Arnhem 1847.
Groningen veroordeeld door het Veemgerigt te Wunnenberg in 1456, in deel IX,
blz. 164 vlg. Arnhem 1854.
Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in de prov. Groningen, in deel
I, Nieuwe Reeks, blz. 43 vlg. Arnhem 1859.
In Nieuw Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland, onder
redactie van N.C. Kist en H.J. Royaards.
Bijdrage tot de geschiedenis der invoering van de hervorming te Gemert in
Noord-Braband, in dl. II, blz. 414 vlg. Schiedam 1852.
In Kerkhistorisch Archief onder redactie van N.C. Kist en W. Moll:
Twee brieven van Gerardus Tom Campo betreffende eenige hervormingsgezinden
uit de XVIe eeuw in Oostfriesland en Groningen. dl. II, blz. 49 vlg. Amsterdam 1857.
In de Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche
recht.
Willekeuren van Westerwolde. 's Gravenhage 1891.
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In de Bijdragen voor de statistieke beschrijving der provincie Groningen:
Aardrijks- en geschiedkundige schets van den toestand der prov. Groningen (met
Dr. Acker Stratingh). In deel I. Groningen 1858.
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In de Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de provincie
Groningen, onder redactie van Dr. G. Acker Stratingh, Mr. H.O. Feith en Mr. W.B.S.
Boeles.
Deel I1, 1864. 1580-1594. Brieven en andere stukken betreffende den toestand van
Groningen, in het bijzonder met betrekking tot Spanje.
Ewe Ewsum, ontvlugt en gehuwd met Hendrik van Camphuysen, 1501.
Brief van prior Petrus aan Johan van Ewsum over de zwanen, de visscherij enz.
te Roden, 1559.
Brief aan Johan van Ewsum o.a. over de oorzaak van den twist van Granvelle en
de edelen, 1564.
Iemand van tooverij verdacht te Middelstum gevangengenomen, 1629.
Reispas voor een student, lid der Akademiecompagnie, 1665.
Deel II, 1865. Muzikanten en de beoefening der muzijk in Groningen.
Dansen verboden.
1580-1594. Vervolg van dl. I.
Admiraliteit in Friesland.
Opdragt der Oldambten aan den bisschop van Munster in 1672.
Meerderjarigheid van Willem V, prins van Oranje Nassau, en Hoogstdeszelfs
aanvaarding van het erfstadhouderschap van Stad en Lande.
Inboedel van een priester uit het begin der 15e eeuw.
Eenige comedianten in Groningen, 1597.
Vonnis van Louwert Fockens.
Pardonbrief van den scherpregter.
Copie uit het Kerkenboeck van eenige olde historien van Wester-Embden.
De strafrechtspleging te Groningen, vooral in de 17e eeuw.
Vereering aan Wilhelm Lodewijk, graaf zu Nassau, in 1595.
Deel III, 1866. Krankbezoekers aan te stellen, 1602.
Omwenteling te Groningen in 1795.
Ontslag van een trouwbelofte.
Niet meer te beleedigen na de betaling van het man- of zoengeld.
Verkoop van de kapel te Solwert, 1602.
Stadsgrond niet te betimmeren, 1595.
Merkwaardig vonnis over een beweerden onwettigen ingang in het klooster te
Wijtwerd, 1534.
Herstelling van een huis, in het beleg van 1594 zeer beschoten.
Geschil tusschen Stad en Lande over den rang van zitting in de
Statenvergaderingen.

1

De talrijke bladvullingen, korte mededeelingen en extract-resolutiën, in de 10 deelen der
Bijdragen ruim verspreid, zijn in deze lijst niet opgenomen.
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De veehandel en de ossen van Groningen.
Graftombe te Midwolde.
Ceremonieel bij de geboorte van een prins en eene prinses.
Deel IV, 1867. Watersnood, 1562.
Vaandel van vrije gezellen en jongelingen, opgerigt in 1567.
Bisschops ontvangst te Groningen, 1568.
Klokkenspel in de Martini- en Aatorens.
Oproeping tot het houden van de Zeend, 1572.
Kostpenningen van gevangenen.
Belooning van den scherpregter.
Vonnissen over eigen- of vrijgeboren te zijn, 1516.
Vleeschprijzen in 1567.
Groote hitte in 1589.
Generaal pardon, 1574.
Deel V, 1868. Watergeuzen.
Contracten van correspondentie.
Burgemeester J. Ubbena's terugkomst van Spanje.
Plegtigheden, in acht genomen bij de ontvangst van den gezant van den gezant
van H. Hoogm. aan het hof van Frankrijk in 1751.
Intogt van Rennenberg, 24 Junij 1579.
Inventarissen uit de 16e en 17e eeuw.
Politiek geschenk, 1600.
Schade, door de Groningers in 1514 aan het huis te Sauwerd en deszelfs bezitter
toegebragt.
Rekening van den zilversmid Willem Drews van 1563-1568.
Deel VI, 1869. Het Klerken- en het Fraterhuis te Groningen.
Verteringen van de classicale vergaderingen in de Marne.
Aanstelling van Lud. Gratema tot Rector der Aschool.
Rekeningen van Maaltijden.
Vertrouwelijke brieven aan den stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau.
Accoord van de stadsregeering met Johan ten Hove over de opleiding van zes
weezen in zijn bedrijf (het vollen), 1594 en 1598.
Vrijgeleide verleend aan een jood en zijn gezin, te Delfzijl, met het regt om daar
een leenbank te houden, 10 Maart 1655.
Verbaal van de reis van den Burgemeester Johan Wifringk, den raadsheer Luloff
Roelofs en den syndicus Johan de Gouda, gezanten naar den aartshertog Matthias v.
Oostenrijk, de Generale Staten, den prins v. Oranje enz. te Antwerpen, van 3 April
1579-13 January 1580.
Deel VII, 1870. Lied op het gedrag van Graaf van Rennenberg en de Groningers in
1580.
Aanteekeningen betreffende Groningen en omstreken in 1580, 1581 en 1582.
Verbaal van de reis van den burgemeester Joachim Ubbena, den
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raadsheer Egbertus Upkena en den syndicus Dr. Johan de Gouda naar den Raad van
State enz. te Brussel, van 19 Juny-10 Oct. 1576.
Toverij in Groningerland in 1587 en elders.
Aanwijzing van den toestand van Groningen in 1586.
Deel VIII, 1871. Vraagstukken voor kosters, schoolmeesters en organisten.
1580-1594 Brieven enz. (vervolg van dl. II).
Vervolging der Hervormden te Groningen, 1566-1570.
Deel IX, 1872. Nederlandsche Hervormde Gemeente te Groningen, 1594-1596.
Twee groote kanonnen van Groningen, de twee jonkvrouwen of juffers geheeten.
Memoriaal van hetgeen werd vereischt voor de verdediging van Groningen,
opgemaakt door den generaal C. Rabenhaupt, 3 July 1672. enz. enz.
Deel X, 1873. Delfzijl tot een groote stad, 1591.
Ronddeel te Groningen buiten Boteringepoort.
Stadsdoctor.
De oppervoogdij over de gasthuizen.
Testament van Joh. Pluckerose, betreffende de stichting van vrouw Sywenconvent,
1284.
Nog een Ommelander acte van correspondentie.
In den Groninger Volksalmanak:
Iets over het Cortinghuis. Jaargang 1839.
Het klooster ter Apel. Jaargang 1842.
Iets over de amende honorable of eerlijke betering. Jaargang 1843.
Ligging van het Hamburgerbierhuis. Jaargang 1843.
Johannes Brugman. Jaargang 1843.
Twee brieven van een student te Leuven van 1552. Jaargang 1844.
Heyne de Groote, vermaard zeeroover van de 15e eeuw. Jaargang 1845.
Drie gedichten betrekkelijk het oproer der gilden te Groningen in het jaar 1662.
Jaargang 1850.
De hoed en de boonen of de voormalige verkiezing der stedelijke regeering te
Groningen. Jaargang 1850.
Baflo en andere dorpen in de Ommelanden in het laatst der 16e eeuw. Jaargang
1851.
Eenige uitgaven bij de oprichting der academie te Groningen. Jaargang 1851.
In het Groninger Jaarboekje.
Hendrik Casimir, prins van Nassau, uitgedaagd door Carel Rabenhaupt. Jaargang
1863.
In den Groningschen Volksalmanak, jaarboekje voor Geschiedenis Taal- en
Letterkunde der provincie Groningen, onder redactie van Mr. J.A. Feith en Mr. J.E.
Heeres.
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Het journaal van Thomas Seeratt. Jaargang 1890.
Plechtigheden bij een bezoek van den Stadhouder en Deszelfs vorstelijke familie
in de stad Groningen. Jaargang 1890.
Trouwbeloften. Jaargang 1891.
Twee merkwaardige vonnissen (de klok te Vlachtwedde; volgorde bij het
collecteeren in de kerk te Schildwolde). Jaargang 1891.
Het leisten. Jaargang 1892.
Vacatiën en reiskosten van regeeringsleden. Jaargang 1893.
Bijdragen tot de militaire en strafrechtspleging in de provincie Groningen. Jaargang
1894.
In de Vrije Fries, Mengelingen uitgegeven door het Friesch Genootschap:
Dagboek of aanteekeningen van Dr. Georgius Westendorp, 1566-1578. In deel I,
Nieuwe Serie. Workum 1854.
In het Algemeen Nederlandsch Familieblad:
Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders. 's Gravenhage 1886.
In het Jaarboekje der Posterijen:
Iets over de Groningsche posterijen in de XVIIe eeuw. Jaargang 1850.
In de Groninger Studenten-almanak:
Het album Academiae Groninganae. Jaargangen 1853-69.
In Themis, Regtskundig Tijdschrift:
Enkele boekaankondigingen o.a. van A. Telting, het Oude Friesche Stadrecht,
1883.
In de Provinciale Groninger Courant:
Blik op Groningens voormaligen en tegenwoordigen toestand, inzonderheid wat
hare straten en straatverlichting betreft. Jaargang 1854.
Verschillende artikelen van geschiedkundigen aard bij nationale feestdagen, tot
opwekking om het Prov. Kabinet van Oudheden, de muntverzameling der gemeente
Groningen, het archief der provincie Groningen niet te vergeten; in zake beklemrecht,
rechten der Ned. Herv. Kerk enz. enz.1

1

Ik dank deze lijst voornamelijk aan de vriendelijke inlichtingen, mij verstrekt door Mr. J.A.
Feith te Groningen, die mij ook voor het samenstellen van het levensbericht zelf vele gegevens
verschafte. P.J.B.
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Levensbericht van Mr. I. Telting.
Ons beider vaders waren met elkander bevriend. Vandaar dat wij, toen we in
September 1848 als novitii de Groninger Hoogeschool bezochten, ons tot elkander
aangetrokken gevoelden. De kennismaking leidde tot vriendschap, die steeds inniger
werd en ook na den studententijd immer ongestoord is gebleven, gedurende bijna
eene halve eeuw. En nu mijn trouwe vriend is heengegaan, gevoel ik, in
overeenstemming met den wensch zijner kinderen, behoefte, hem openlijk te
herdenken. Ik zal daarom trachten het leven en werken van den verdienstelijken en
beminnelijken man, zoo nauwkeurig mogelijk te schetsen.
Eén der besten van het Franeker gymnasium, was hij uitmuntend toegerust ter
Academie gekomen. Door den Rector P.H.F. Junius, van wien hij steeds met
bijzondere hoogachting sprak, in de klassieke wetenschappen ingeleid, trokken hem
de oude Geschiedenis en Letteren bijzonder aan. Voor reken- en wiskunde daarentegen
had hij nooit veel lust gevoeld. Toch was hij ook hierin voldoende op de hoogte, om
al spoedig het klein-Mathesis-examen bij Professor Ermerins te kunnen afleggen en
zich met te meer ijver op zijne lievelingsvakken te kun-
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nen toeleggen. Zijne excerpten van de colleges der Hoogleeraren Rovers in oude
Geschiedenis en antiquiteiten en van Heusde in Grieksche en Latijnsche Letterkunde
waren steeds zoo volledig en nauwkeurig en zijne responsies in het Latijn gewoonlijk
zoo juist en correct, dat hij al spoedig uitblonk. En zulks in toenemende mate, toen
we tot de rechtsstudie waren overgegaan onder de Hoogleeraren J.H. Philipse, die
het Romeinsche Recht, H. Nienhuis, die het Hedendaagsch Recht en C. Star Numan,
die de Staatshuishoudkundige en Staatsrechtelijke wetenschappen doceerden. De
beide eerste hadden toen reeds voor lang hunne uitmuntende en systematisch
ingerichte dictaten gegeven, waarnaar op de colleges ondervraagd werd, en 't was
de gewoonte, dat wie aan de responsies wenschte deel te nemen, op de voorste banken
plaats nam. Al waren nu deze colleges niet altijd bijzonder opwekkend, Telting
verzuimde ze zelden. Hij had zijn vaste plaats op de voorste bank, en de beslistheid
en juistheid van zijne antwoorden bewezen, dat hij de zaak meester was. Hij studeerde
geregeld en was gewoonlijk een der eersten, die ‘klaar was’ voor zijne examens,
welke hij alle met den hoogsten lof aflegde.
Niemand meene echter, dat Telting voor een ‘blokker’ doorging. Integendeel, hij
was zeer gezellig van aard en genoot van het vrije en vrolijke studentenleven, even
als anderen. Door zijne opgewektheid en gevatheid en zijn geestigen luim trok hij
zijne vrienden tot zich en zijne rondborstigheid wekte achting voor zijn karakter.
‘Klein maar dapper’ noemden we hem, want klein van gestalte was hij en bleef hij
ook later, en de kloekheid, waarmede hij steeds zijne meeningen verdedigde, gaven
hem inderdaad een dapper voorkomen. Bovendien was hij door zijne geestige uitvallen
dikwijls de ziel van het gezel-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

76
schap. Had hij ooit in ons vriendschappelijk verkeer, op onze gezellige avonden of
vrolijke festijnen ontbroken, er ware een te weinig geweest. En ook buiten zijn
vriendenkring was hij geacht. Achtereenvolgens was hij lid der redactie van den
Studenten-Almanak, van de Commissie tot herziening der Corps-wetten en van den
Studenten-Senaat. Maar Telting had de onder studenten bijzonder gelukkige
eigenschap, dat hij zijn tijd wist te verdeelen tusschen studie en genot. Daarin en in
zijne vlugheid van bevatting lag het geheim, dat hij anderen dikwijls met zijne studie
vooruit was. En wat wij hem konden benijden was, dat hij, ook na een laten
genotvollen avond, gewoonlijk den volgenden morgen in staat was, om de
belangrijkste colleges, ook in het vroege morgenuur, met vrucht te bezoeken.
Toch bepaalden zijne werkzaamheden zich niet altijd tot wetenschappelijke studiën.
Hij beoefende met voorliefde de teekenkunst. Het degelijk onderwijs, dat hij daarin
reeds vroeger had genoten, bleek vooral als wij des Zaturdagsavonds in een der
localen van de Teekenacademie Minerva, onder leiding van een schilder, schetsen
maakten naar levende modellen. Meest altijd was het Telting alweer, wiens
afbeeldingen in potlood of crayon het meest gelukkig waren geslaagd. Zijn gunstige
aanleg hiervoor blijkt vooral uit verschillende goed gelijkende portretten van
familieleden, in dien tijd door hem vervaardigd en nog steeds bij de familie in eere
gehouden. In latere jaren echter werd de tijd voor de beoefening dezer kunst geheel
in beslag genomen door ernstige studie in de wetenschap.
Ook was zijn studie geenszins beperkt tot de examenvakken. Toen in 1849 de
hooggeachte M. de Vries aan de Hoogleeraren Lulofs en Meijer was opgevolgd,
wekten
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diens bezielende colleges in vaderlandsche Geschiedenis zoowel als in de
Nederlandsche taal en letterkunde geestdrift bij ons op. Een privaat gezelschap, aan
de studie dier vakken gewijd, onder den naam Belgicis literis sacrum kwam tot stand.
De gevierde Hoogleeraar woonde geregeld de bijeenkomsten bij. Zijn ongedwongen
omgang met ons en zijn vriendschappelijke raadgevingen en geestige terechtwijzingen
spoorden als van zelve tot ernstige toewijding aan. En toen we na de propaedeutische
examens tot de studie der rechtswetenschap waren overgegaan, kwam er nog een
tweede privaat gezelschap Astrea tot stand. De Hooggeleerde Star Numan gevoelde
zich aangetrokken hiervan de bijeenkomsten bij te wonen. Beide Hoogleeraren leidden
met tact onze vrije studiën. In beide gezelschappen werd onder hunne
vriendschappelijke auspiciën meestal met ijver gewerkt. Zelfstandig onderzoek en
bronnenstudie werden aangemoedigd. Telting behoorde tot hen, die daarin veel lust
en ijver aan den dag legden. Wat hij op deze gezelschappen leverde, was gewoonlijk
grondig onderzocht en in korten en bondigen stijl weergegeven. ‘Style coupé, houd
u daaraan’! was eens de lof en de raad van Professor Numan. En deze stijl was zoo
geheel in overeenstemming met de korte en heldere wijze, waarop Telting gewoon
was zich uit te drukken, dat bij hem immer is bijgebleven. Gezwollen stijl was hem
te allen tijde vreemd.
Vooral aan de belangstellende leiding van Professor de Vries had Telting veel te
danken. Zijn lust in het nasporen van geschied- en rechtsbronnen waren dezen
natuurlijk niet ontgaan. Het was op diens aansporing, dat Telting de taak ondernam,
om de prijsvraag te beantwoorden, door de Rechtsgeleerde Faculteit te Utrecht
uitgeschreven: de criminis ambitus et sodaliciorum apud
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Romanos historia. Binnen den toen meest gewonen studententijd vond Telting daartoe
de gelegenheid. Zijn antwoord werd met goud bekroond. Een tweede antwoord van
den Heer S.H. Rinkes, toen Candidaat in de Letteren aan de Academie te Leiden,
werd eene eervolle vermelding waardig gekeurd. Beide antwoorden werden kort
daarna door de schrijvers zelven in het licht gegeven. Telting gaf het zijne als
Dissertatie. Maar niet geheel ongewijzigd. Met zijne nauwgezette eerlijkheid erkent
hij in het voorbericht, nog een dankbaar gebruik te hebben gemaakt van sommige
opmerkingen van zijn medekampioen Rinkes. En vooral het tijdperk der keizers werd
omgewerkt en aangevuld. Verschillende Grieksche en Romeinsche schrijvers uit
dien tijd, die over het onderwerp eenig licht konden verspreiden, waren daartoe
doorgezocht. En niet zonder vrucht. Was toch reeds gebleken, hoe onder de republiek
het ambtsbejag, door schaamtelooze omkooping van de kiezers op groote schaal,
eene hoogte had bereikt, die door geene wetten meer was te breidelen: in den
keizerstijd bleek het kwaad niet minder verfoeilijk, maar slechts van aard veranderd
te zijn. Het woedde voort door omkooping van hovelingen, gunstelingen en niet het
minst van vrouwen, die een verderfelijken invloed op de vorsten wisten uit te oefenen.
Bij de verschijning dezer Dissertatie, waarvan de inhoud op schier elke der 328
compres gedrukte bladzijden door tal van bewijsplaatsen was gestaafd, werd onze
bewondering gewekt door den ijver en de volharding van den jeugdigen man, die
grootendeels te midden van de genietingen van het studentenleven, zoovele
bouwstoffen had weten te verzamelen, te ordenen en tot een der bekroning waardig
geheel te verwerken.
Mr. J. Kappeyne van de Coppello, die in het eerste
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deel van het Rechtskundig Tijdschrift Themis beide verhandelingen van Telting en
van Rinkes aankondigde, schetst in het kort den rijken inhoud aldus:
‘In de eerste tijden der republiek waren de klachten (over het ongeoorloofd
ambtsbejag) betrekkelijk gering. Maar toen de waardigheden, door de volksmenigte
te Rome te begeven, de brug waren geworden, waarlangs men tot het beheer en de
uitplundering der weerlooze wingewesten en eindelijk zelfs tot de wereldheerschappij
kwam, toen gretige armoede had weg te schenken wat rijke spilzucht begeerde, waren
geene banden hecht genoeg om den losgebroken geest van kuiperij te breidelen en
werd de door burgertwisten vaneengereten staat de speelbal van woelzieke factiën.
Omkooping der kiezers, samenspanning der candidaten, openlijke vertreding der
wetten, schaamtelooze rechtsgedingen, stoute overmoed en onverzadelijkheid der
volksmenners, wufte beginselloosheid hunner aanhangers, lafhartige zwakheid der
betergezinden kenmerkten de rampzalige tijden die den val der republiek voorafgingen
en voorbereidden.....
Met het einde der republiek legt de Heer Rinkes de pen neder. En inderdaad, toen
de stille wenk van den princeps de volksstem onderdrukt had, veranderde de zaak
geheel van gedaante. Ondertusschen verrichtte, m.i., de Heer Telting een zeer nuttig
en verdienstelijk werk door tot op JUSTINIANUS zijn onderzoek voort te zetten. Hij
doet dit in een vierde Hoofdstuk, waarin hij de wijze, waarop onder de Keizers de
hooge staatsambten begeven werden, breedvoerig ontvouwt en voorts de uitstrekking
der LEX JULIA de ambitu ook tot de municipiën, waarin de plaatselijke overheden
nog bij eene soort van vrije keuze benoemd werden, de kuiperijen aan het keizerlijk
Hof en in den Senaat, en ein-
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delijk de verordeningen op dit stuk door CONSTANTYN DEN GROOTE en zijne
opvolgers gemaakt, met zeldzame belezenheid, nagaat. Dewijl hierbij natuurlijk vele
plaatsen uit de rechtsbronnen ter sprake komen, heeft dit gedeelte van des schrijvers
verhandeling niet enkel voor de geschiedenis, maar ook voor de rechtswetenschap
eene wezenlijke waarde.’
In het slotwoord zijner Dissertatie geeft Telting zelf den indruk van het behandelde
weder, als hij zegt: Velerlei middelen zagen wij aangewend tegen het kwaad, dat
zoo tallooze onheilen na zich sleepte. Maar wat baatten de beste wetten, waar goede
zeden ontbraken. De wortel van het kwaad kon niet meer worden uitgeroeid. De
verdorven inwendige toestand verhaastte, met de vreeselijke burgeroorlogen, den
val van het groote rijk. Mogen andere volkeren zich spiegelen aan het
afschrikwekkend voorbeeld der Romeinen, en immer de woorden van PLAUTUS
gedenken:
Virtute ambire oportet, non favitoribus;
Sat habet fautorum semper, qui recte facit.

Met deze spreuk voor oogen trad Telting het maatschappelijk leven in. En immer
hield hij daaraan vast. Rechtschapenheid en verdiensten brachten hem steeds verder
op zijn schoone loopbaan.
Op den 14 Juni 1854 was Telting aan de Groninger Hoogeschool met den hoogsten
lof gepromoveerd. Geboren den 22 Januari 1831 had hij dus toen den meerderjarigen
leeftijd bereikt. Hij vestigde zich als Advocaat te Leeuwarden, zijne geboorteplaats.
Sedert lang woonden echter zijne ouders, Mr. ALBARTUS TELTING1 en Vrouwe
ANNA CORNELIA HENRIETTE

1

Levensbericht van Mr. A. TELTING door Mr. F. de Greve in de Handelingen der Maatschappij
der Nederl. Letterkunde, 1864, blz. 76.
En een woord ter nagedachtenis aan Mr. A. TELTING door Mr. J. Dirks in Jaarverslag van
het Friesch Genootschap 1863-1864.
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HUGUENIN niet meer daar. Reeds in Mei 1834 hadden ze zich gevestigd te Franeker,
sedert 1781 de vaste woonplaats der familie Telting. De gehechtheid aan deze stad,
toen nog in het bezit van het Atheneum, de zucht om bij de familie te zijn en bij de
warme vrienden onder de Professoren aldaar, en eindelijk de voorliefde voor de
ouderlijke woning, het van ouds beroemde Martenahuis, eene groot-ouderlijke
bezitting, hadden hen derwaarts getrokken. Onze Telting had dus ook te Franeker
zijne jeugd doorgebracht. Daar had hij het eerste onderwijs genoten op de lagere
school, die hij op zijn elfde jaar verwisselde met de Latijnsche school, later, in 1843,
tot gymnasium gereorganiseerd. Daar had hij ook onder de verstandige leiding zijner
ouders, van wie hij altijd met de hoogste achting sprak, in ruime mate aan de
kinderspelen deelgenomen. De groote slottuin van het Martenahuis bood daartoe
onder andere eene schoone gelegenheid. Deze tuin grensde aan die der
achtenswaardige familie FONTEIN, en tusschen beide tuinen was een
gemeenschappelijke toegang. Daar speelden dan vaak de kinderen van beide familiën,
knapen en meisjes, in ongedwongen vroolijkheid. Daar werd toen reeds de eerste
band der vriendschap gelegd, die op rijperen leeftijd leidde tot eene innige
genegenheid tusschen Telting en Mejufvrouw AMELIA WISKJE FONTEIN, die op den
4 Februari 1830 te Franeker was geboren. En op den 25 Mei 1856 werd te Franeker
de liefdeband voor immer door hun huwelijk bevestigd. Uit hunnen echt werden hun
zeven kinderen geboren, waarvan echter twee op zeer jeugdigen leeftijd overleden.
Twee dochters en drie zoons, die hun overbleven, ver-
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hoogden voortaan het geluk van hun huwelijksleven. De ouders smaakten het genot
hen tot begaafde kinderen te zien opgroeien. Hunne drie zoons zagen ze gepromoveerd
tot Doctoren in de rechtswetenschap. En toen Telting reeds op gevorderden leeftijd
was, toonde hij nog altijd zijn opgeruimden aard in zijn eigenaardig
vriendschappelijken omgang met zijne kinderen, als was hij met hen van nagenoeg
gelijken leeftijd. In hen herleefde zijne jeugd. Helaas, dat we in de laatste jaren zijns
levens zijn geluk zien tanen door droeve rampen in zijn geliefd gezin!
Het echtelijk leven had intusschen zijn lust tot studie niet doen verflauwen. Reeds
vóór zijn huwelijk had hij die weer opgevat. Daarna werd zij voortgezet.
Vooral het Romeinsche Recht, niet vastgelegd in eene codificatie, maar immer
zich ontwikkelende, naar mate in het rechtsverkeer der levende maatschappij de
rechtsverhoudingen menigvuldiger en meer samengesteld werden, en de streng
logische gevolgtrekkingen, door de Romeinsche juristen uit de rechtsbeginselen
afgeleid, hadden hem reeds bij de academische studie meer dan gewoon aangetrokken.
Bij het bewerken vooral van het laatste gedeelte zijner dissertatie, was de lust er voor
weer aangewakkerd. Maar het was hem niet ontgaan, dat het juiste begrip van de
toepassing van dit Recht niet zelden afhangt van eene duidelijke voorstelling van de
eischen van het Romeinsche procesrecht. ‘De nauwe band, - schreef hij, - tusschen
het materieel en het formeel recht en de wederkeerige inwerking van het een op het
ander, maken het eerste vaak onverstaanbaar zonder nauwkeurige kennis van het
laatste.’ De Romeinsche procedure zou dus met ernst worden onderzocht. Tal van
oudere en nieuwere schrijvers, veelal on-
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derling verschillende in opvatting, moesten daartoe worden bestudeerd en vergeleken,
de rechtsbronnen nagespoord en ontleed, en de vruchten dier studie werden
achtereenvolgens nedergelegd in eene reeks van bijdragen in het Rechtskundig
tijdschrift Themis, waarvan hij van nu af aan vaste medewerker werd. Op te helderen,
wat tot nog toe duister was, was zijn streven. Reeds had hij in 1855 den aard der
condictio triticaria, door eene scherpzinnige ontleding van de uiteenloopende
meeningen, tot meerdere klaarheid trachten te brengen, toen in het volgend jaar eene
belangrijke bijdrage van hem verscheen over de rangorde, die de editio actionis in
het Romeinsche procesrecht innam. Herhaaldelijk moest daarbij gewag worden
gemaakt van het vadimonium, dat door den gedaagde gesteld kon worden als cautie
voor de nakoming van zijne verplichting om voor den Praetor te verschijnen. Naar
aanleiding daarvan verscheen in de volgende jaren 1857 en 1858, eene reeks van
bijdragen over de leer van het vadimonium in de verschillende tijdperken van het
zich steeds ontwikkelende procesrecht. En nauwelijks was deze studie in het licht
verschenen, of zij werd in de jaren 1858-1861 gevolgd door eene nieuwe reeks van
bijdragen, waarin de vertegenwoordiging in het Romeinsch civiel proces werd
geschetst, zooals zij zich naar de behoeften der practijk allengs vormde. Al deze
stukken, vruchten van grondige studie, vinden nog verhooging van wetenschappelijke
waarde door eene nauwkeurige uiteenzetting en beoordeeling van de meeningen van
anderen. Vandaar ook dat de bewerking van elk der beide laatstvermelde onderwerpen
allengs eene uitgebreidheid verkreeg van een boekdeeltje. En intusschen vond zijn
werkzame geest nog tijd en gelegenheid, om ook belangrijke werken van anderen
aan te kondigen en te beoordeelen,
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als van den Duitschen Dr. DANIELS, over de legis actiones en het formulier proces,
van Dr. DANZ, over de sacrale bescherming in het Romeinsche rechtsverkeer en van
S.J. HINGST, toen Candidaat in de rechten, over diens met goud bekroond antwoord
de bonorum possessione. Later volgde in het Tijdschrift van Nederlandsch Recht
van Oudeman en Diephuis, deel I, nog eene verhandeling over de receptie van het
Romeinsche recht in Friesland, waarop ik nader de aandacht wensch te vestigen.
Teltings naam als gelukkig beoefenaar van dat recht werd bekend. Tweemalen genoot
hij de eer, door Heeren Curatoren mede op de voordracht te worden geplaatst als
Hoogleeraar in het Romeinsche Recht, als in 1858 te Leiden en in 1867 te Groningen.
Zijne studie bepaalde zich echter niet enkel tot het Romeinsche recht. Zijne liefde
voor het historisch recht had een nieuw arbeidsveld gevonden in een tak van het
Oud-vaderlandsch recht, het Friesche. Daarvoor was eene bijzondere aanleiding.
Was zijn vader een der eerst toegetreden en ijverigste leden van het in 1827 opgerichte
Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, waarvan hij een tiental
jaren het secretariaat had waargenomen, de zoon volgde in deze de voetstappen zijns
hoog vereerden vaders. In 1855 lid geworden, was hij reeds het volgend jaar tot
Secretaris gekozen, en zoowel zijne nauwkeurige verslagen over een twintigtal jaren,
als de systematisch door hem ingerichte Catalogus van de belangrijke bibliotheek
van het Genootschap getuigen reeds van zijn ijver en belangstelling. Maar niet het
minst aan de wetenschappelijke beoefening van het doel des genootschaps nam
Telting ijverig deel. Reeds had hij in een tweetal lezingen eene keurige verhandeling
gegeven over de Sporen van Oud-Germaansch strafrecht
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in de Germania van Tacitus1, waarin hij bij eene levendige voorstelling van het leven
en de gewoonten der ouden, helder aantoonde, hoe hun recht en rechtspleging
daarmede in overeenstemming was; reeds had hij ook van tijd tot tijd de
opmerkzaamheid gevestigd op bijzondere Friesche rechtsinstellingen, zooals het
niaerecht of naastingsrecht, dat hij later in zijn Oud-Friesch privaatrecht, nader als
gevolg van den nauwen rechtsband tusschen de leden eener zelfde familie
ontwikkelde, toen in 1857, op zijn voorstel, na levendige discussies besloten werd,
om in het Genootschap ook het vroegere Friesche recht tot een bijzonder onderwerp
van beoefening te maken en daarvoor eene afzonderlijke commissie te vormen.
Toen ontstond een kleine kring van wetenschappelijke jonge mannen, die zich het
Jonge Friesland noemden en zich hoofdzakelijk bezighielden met het lezen der oude
Friesche wetten, welke, als niet alleen voor de rechtsgeschiedenis, maar ook voor
taalvorsching en geschiedenis der maatschappelijke toestanden, van bijzonder belang,
tot nog toe te weinig beoefening hadden gevonden. Was gebrekkige kennis van de
Oud-Friesche taal daarvoor veelal een beletsel geweest, het Jonge Friesland wist dit
bezwaar grootendeels te overwinnen. Niet alleen kwam de taalkennis van Teltings
zwager en vriend, den geestigen Dr. EELCO VERWIJS, die een tijdlang medelid van
dit gezelschap was, daarbij zeer te stade, maar Telting zelf was daarin reeds van den
beginne af aan ook geen vreemdeling. Zijn vader, zelf vlijtig beoefenaar van de
hedendaagsche Friesche landtaal, had hem reeds in zijne jeugd hierin laten
onderwijzen door den Heer H. SIJTSTRA, begaafd Friesch dichter, die de nog bestaande
overeen-

1

Vrije Fries, deel IX.
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komst tusschen de tegenwoordige en de Oud-Friesche taal, ook in sommige
grammaticale vormen, helder in het licht wist te stellen. En voor geheel verouderde
woorden bood het zeer volledig Altfriesisches Wörterbuch van VON RICHTHOFEN
een voortreffelijk hulpmiddel. Met taaien ijver doorworstelde Telting het meerendeel
van de belangrijke verzameling van Oud-Friesche rechtsbronnen. En hoe meer hij
daarin den nieuweren tijd naderde, hoe meer sporen van Romeinsch recht hij er in
meende te ontdekken. Dit gaf hem aanleiding tot eene verhandeling in het Friesch
Genootschap, over de receptie van het Romeinsche recht in Friesland, de eerste
wetenschappelijke vrucht van zijne Friesche rechtstudie.
Tot invoering van het Romeinsche recht in zijn geheel, zoo betoogde hij, bestond
in Friesland niet dezelfde aanleiding als elders in de Germaansche landen. Golden
daar hoofdzakelijk verschillende locale rechten, die slechts geringe ontwikkeling
hadden gevonden en nergens algemeen werden toegepast, hier daarentegen bestond
sedert eeuwen een eigen recht, dat voor alle Friesche landen van kracht was en met
de eischen van het maatschappelijk leven zooveel mogelijk gelijken tred had
gehouden. Bestond daar van oudsher eene nauwe betrekking tusschen Duitschland
en Italië; gevoelden zich zelfs de Duitsche keizers opvolgers van de Romeinsche
Imperators en bevorderden ze als zoodanig in hun rijk de sedert de 12e eeuw weer
ontluikende studie van het jus Romanum, hier onder de vrije Friesche republiek was
den Duitschen keizers destijds nauwelijks een schaduw van invloed verbleven. Toch
waren ook hier reeds in de wetten van den Opstalboom enkele sporen van het
Romeinsche recht onmiskenbaar. In de 14e en de 15e en waarschijnlijk ook reeds in
de 12e en de 13e eeuw studeerden herhaaldelijk Friesche
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edellieden aan buitenlandsche universiteiten, zoowel in Italië als te Praag en Leuven.
Hun invloed schijnt op de ontwikkeling van het Friesche recht merkbaar te zijn. Maar
vooral het Canoniek recht was daarop van grooten invloed. Wel was dit in Italië
ontstaan, maar het richtte zich vooral naar Germaansch-Christelijke toestanden en
rechtsverhoudingen. Steeds het oog gericht houdende op den bloei der kerk, bracht
het reeds vroegtijdig het recht omtrent de testamenten, die aanvankelijk alleen ten
behoeve van kerkelijke instellingen gemaakt werden, in het Friesche rechtstelsel
over. Allengs ontstonden geestelijke gerichten op den grondslag van het Canonieke
recht. Maar dit recht kon niet grondig worden verstaan en uitgelegd, zonder hulp van
het Romeinsche recht. Zoo werd het Canoniek recht de brug voor den geleidelijken
overgang tot het Romeinsche. De Jurisprudentia Frisica, een leerboek, waarschijnlijk
na 1480, in Westerlauwersch Friesland in de Oud-Friesche taal opgesteld, en uit een
samenweefsel van Oud-Friesch, Canoniek en Romeinsch recht bestaande, schijnt
toen ook bij de gewone rechtspraak veelal gevolgd te zijn. Het bevat bepalingen
omtrent testamenten, verjaring en restitutio in integrum, rechtstreeks aan het
Romeinsche recht ontleend. Sommige onderwerpen van dat recht vonden dus toen
reeds hier hunne toepassing. Er is echter geen enkel bewijs dat dit recht in zijn geheel
hier vóór het begin der 16e eeuw zou zijn ingevoerd. Enkelen meenen dat dit geschied
zou zijn door de Saksische vorsten, die, na de onzalige burgertwisten van Schieringers
en Vetkoopers, in 1498 meester van Friesland werden. Die schrijvers gronden zich
op den renversaalbrief van den 30 April van dat jaar, waarbij de vertegenwoordigers
der Friezen den Hertog ALBRECHT het recht van Justitie toekennen naar ‘keizerlijke
rechten
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en haere gewoenten’. Maar de uitdrukking ‘Keizerlijk recht’ beteekent in de Friesche
rechtsbronnen nu eens het Romeinsche recht, dan eens de Duitsche Rijksrechten. En
omdat uit de Saksische Ordonnantie van 1504 blijkt, dat ALBRECHTS opvolger GEORG
bij de invoering van het keizerlijk recht was gestuit op den onwil der ingezetenen,
om zich aan het leenrecht te onderwerpen en hij daarom van eene volledige invoering
had moeten afzien, kan hier onder de ‘keizerlijke rechten’ bezwaarlijk iets anders
dan de Duitsche Rijksrechten worden verstaan. Bij dezelfde Ordonnantie werd echter
eene nieuwe rechterlijke inrichting ingevoerd met eene regeling van de wijze van
procedeeren. Daarbij werd een hoogste Gerechtshof opgericht, waarin bekwame
rechtsgeleerden zitting moesten hebben. En daar vele aanzienlijke Friezen zich
destijds aan buitenlandsche rechtsscholen of universiteiten bekwaamden, is het
aannemelijk, dat toen door dezen aan het Hoog Gerechtshof ook naar Romeinsche
rechtsbeginselen zal zijn recht gesproken. De wettelijke invoering er van geschiedde
echter eerst in 1524, toen bij den Confirmatiebrief van keizer KAREL V bij art. 4
werd bepaald, dat voortaan in Friesland de Keizerlijke Rechten zouden gebruikt
worden. Daaronder kon toen geen ander recht worden verstaan, dan wat reeds
algemeen in 's keizers machtig rijk van kracht was, het jus Romanum. Dit had de
afschaffing van het Oud-Friesche recht tengevolge. En dienovereenkomstig zegt ook
HUBER1 ‘dat de verwerringen onser voorouders dit goet ons hebben aengebracht, dat
het Roomsche Recht hier suiverder en platter onderhouden wort, als in eenig deel,
landt of Staet van de Christene wereld. Staende bij ons vast

1

Hedend. rechtsgel. B I. kap. 2, 547.
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desen regel, wat niet blijkt verandert te zijn by het Friesche Recht, blijft soo, als het
by de Roomsche wetten is vastgestelt, volgens de Capitulatie dienaengaende gemaekt
met keyzer Carel de V in den jare 1524, ende gemelt in het Placcaet der Staeten,
staende vóór d'oude Landts ordonnantie van den jaere 1602’1.
Intusschen had Telting een paar jaren vroeger in het Genootschap nog eene bijdrage
geleverd van meer bijzonderen aard. Eene Ordonnantie van het jaar 1462, bevattende
de Statuten en privilegien van het schuttersgild te Franeker, geschreven in de Friesche
landtaal, gaf hem daartoe aanleiding.
Van de gilden in Friesland toch was tot nog toe weinig bekend, ofschoon ze er
ook hadden bestaan. Reeds de oude Friesche wetten maken melding van gildschappen,
gildebroederen en gildvrede. Ook het Stadboek van Sneek gewaagt er van. In
Leeuwarden bestonden gilden vóór 1480. Na dit jaar werden ze daar een onderwerp
van regeeringszorg. Vooral het Franeker archief is rijk aan stukken betrekkelijk de
gilden. Maar het statuut van 1462, door de Hoofdelingen ‘DOUWA SJAERDA en JARICH
EPAMA en de gemeene rechters geconsenteerd en geconformeerd,’ is het oudst
bekende in Friesland en tevens het eerste, dat den aard dier instelling nauwkeurig
doet kennen. Natuurlijk strekte dit gild, evenals die der neringdoenden in het
algemeen, tot onderlinge bijstand en bescherming; maar als Schuttersgild had het
een gewichtiger bestemming: de rust en de veiligheid in de stad. Ja, de gildebroeders
hielden hunne gewone schietoefeningen met pijl en boog, en hunne jaarfeesten, als
ze, in voorgeschreven liverei en muts, schoten naar den pape-

1

Opgenomen in het Tijdschrift voor Ned. Recht van Oudeman en Diephuis, 1868.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

90
gaai; maar overigens was aan den Schutterkoning met zijne raadslieden de policie
opgedragen over bruggen, wallen en straten in ‘de buren’ en over wegen en lanen
daarbuiten, over wanmaat, over ovens en ‘tera of theren’ (teerstokerijen of wellicht
eesten, H.D. nog Darre?) en alle andere stookplaatsen, over de uren van brouwen
en koken, over brandladders, brandhaken en dergelijke gereedschappen. En niet
alleen oefenden zij daarover den schouw uit, maar zij berechtten ook de daarbij
bevonden overtredingen, en zelfs ook mishandelingen en vechtpartijen. Zij vormden
een policiemacht en een policiegerecht tegelijk. Daarvoor genoot het gild velerlei
inkomsten: niet slechts de opgelegde boeten, maar ook de renten van de visscherij,
de accijnsen van bier, meede en wijn, en een buregeld, dat zoowel in munt als in bier
kon worden voldaan. Het bier, als de gewone volksdrank, speelde een belangrijke
rol. Bij de uitvaart van een gildebroeder moest elk eene bijdrage leveren, half tot
zielmis, half tot bier. En wie uit de broederschap trad, moest de overigen onthalen
op een ‘eerbaren maaltijd met een tonne biers.’ - Deze grondig bewerkte lezing, die
een duidelijk beeld geeft van het leven en bedrijf der ingezetenen en van de stedelijke
instellingen van dien tijd, bekwam eene plaats in het Tijdschrift van het Genootschap1.
Hoe aangenaam Telting deze zuiver wetenschappelijke studien ook waren, en
hoeveel zij ook van zijn beschikbaren tijd in beslag mochten nemen, toch behoefde
zijn rechtspractijk, dank zij zijn vluggen en werkzamen geest, daaronder niet te lijden.
Deze werd er veeleer door bevorderd.
Had Telting reeds spoedig na zijne vestiging in 1854

1
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als Advocaat te Leeuwarden zich aangesloten bij het pleitgezelschap Suum cuique,
het duurde niet lang, of hij genoot de achting zoowel van zijne medeleden, als van
zijne oudere ambtgenooten. Als blijk van waardeering werd hij achtereenvolgens
benoemd tot lid van het Bureau van Consultatie en van den Raad van Orde en
Discipline. En reeds als zeer jeugdig Advocaat werden hem de belangrijkste
procedures, waarop het historisch recht van invloed was, toevertrouwd. Een tweetal
wensch ik slechts met een enkel woord aan te stippen.
Na de invoering van de Armenwet van 1854 was geschil ontstaan omtrent de
verhouding van het Sint-Anthonygasthuis tot de gemeente Leeuwarden. De gemeente
had gemeend die stichting te moeten aanmerken als instelling van Weldadigheid en
was tegen het begin van 1856 deswege in eene procedure gewikkeld. Telting genoot
de eer daarin voor de gemeente op te treden. En hoe belangrijk en omvangrijk deze
procedure was, kan eenigszins daaruit worden afgeleid, dat in hooger beroep het
Gerechtshof van Friesland, - destijds toch reeds bekend wegens uitvoerige
beslissingen, - daarin een arrest wees van niet minder dan 140 bladzijden druks.
Weldra trad Telting nog eens voor dezelfde gemeente op in eene zaak van meer
provinciaal belang, over de verplichting tot aardberging van de naastlegers bij het
slatten en verdiepen van vaarten en kanalen.
Hoezeer de ambitie van den jeugdigen Advocaat door deze blijken van vertrouwen
van het Stedelijk bestuur werd geprikkeld, en hoe veel ijver en studie hij bij de
behandeling dier zaken betoonde, kan blijken zoowel uit de uitvoerige Memoriën,
die in hooger beroep van de eerste zaak in druk verschenen, waarin hij den aard en
de bestemming van het gasthuis uit oude en nieuwe
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oorkonden en bescheiden trachtte op te diepen, als uit zijne Pleitrede over de
aardberging, waarbij hij betoogde, dat de verplichting daartoe, door eeuwenoud
gebruik gewoonterecht geworden, was gegrond op het publiek recht, onvatbaar voor
de beoordeeling door den burgerlijken rechter. Nadat het Hof zich op dien grond
onbevoegd had verklaard in deze eene beslissing te geven, gaf Telting in 1860 zijne
Pleitrede in het licht bij de Gebroeders Belinfante te 's Gravenhage.
Ofschoon later, bij de beslissingen in het hoogste ressort, de gemeente in het
ongelijk werd gesteld, was toch door die procedures Teltings bekwaamheid schitterend
in het licht getreden. Hij pleitte zaakrijk en duidelijk. Zonder vertoon van oratorische
talenten, wist hij door zijn helder betoog den rechter te boeien. Hij diende het recht
naar zijne overtuiging. Om de twijfelachtige eer van een ‘handig’ Advocaat genoemd
te worden, bekommerde hij zich niet. Ook practijk-bejag was hem vreemd. Al mocht
hem nu niet eene zeer uitgebreide rechtspractijk toevloeien, de behandeling van
gewichtige rechtskwestiën werd door menigeen bij voorkeur aan hem opgedragen.
Het ligt niet in mijne bedoeling van zijne rechtspractijk een overzicht te geven.
Dit zou slechts zeer oppervlakkig kunnen zijn. Slechts eene enkele zaak, die
bijzonderen indruk op hem maakte, wensch ik nog te vermelden.
Hem was opgedragen een beklaagde te verdedigen, die beticht was van moord.
Volgens den toen geldenden Code Penal zou de doodstraf op den man moeten worden
toegepast. Telting wendde al zijne talenten aan, om eene mildere straf te verkrijgen.
Maar de bewezen feiten waren te krachtig, de wet te gestreng. De doodstraf werd
uitgesproken en ..... ten uitvoer gebracht. Dat schokte hem geweldig. De fijn gevoelige
man kon zich niet ver-
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eenigen met de theorie der wrekende gerechtigheid, die door beulshanden een
menschenleven vernietigt. Dit geschiedde nog in 1859. Gelukkig was het de laatste
doodstraf, die in Friesland werd toegepast. En het was voor Telting eene verlichting,
dat hij later, tot de hooge magistratuur geroepen, nimmer behoefde mede te werken,
om die straf uit te spreken. Bij de wet van 17 September 1870 werd de doodstraf
afgeschaft.
Het jaar 1870 bracht in den maatschappelijken werkkring van Telting eene zeer
gewichtige verandering. De Advocatuur werd verwisseld met de Magistratuur. Zijne
verdiensten als bekwaam en nauwgezet rechtsgeleerde werden zoozeer erkend, dat
hij, zonder eenige lagere rechterlijke betrekking te hebben bekleed, bij Koninklijk
Besluit van den 31 Augustus van gemeld jaar benoemd werd tot Raadsheer in het
Provinciaal Gerechtshof van Friesland.
‘De verdiensten van een lid van een rechterlijk college, - zegt Telting in een
levensbericht van een ambtgenoot, - blijven gewoonlijk besloten binnen de wanden
der raadkamer,’ maar met volle recht mag ik verklaren, dat hij weldra een sieraad
werd geacht van het Hof. Vooral zijne civielrechtelijke bekwaamheid werd zeer
gewaardeerd. Gewoonlijk had hij zitting in de kamer voor burgerlijk recht1.
Thans niet meer afgeleid door de vele beslommeringen aan de uitoefening der
rechtspractijk verbonden, kon hij in zijne vrije uren zijne wetenschappelijke studiën
meer regelmatig voortzetten. Nieuwe werken werden door hem

1

Mededeelingen opgenomen in de Rede tot zijne Installatie als lid van den Hoogen Raad.
Weekbl. v.h. Recht, 3930.
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op touw gezet. Hij schreef in deze periode zijne uitvoerige verhandeling over de
Kosteriegoederen in Friesland. Een advies over de bestemming ervan, vroeger door
hem als Advocaat gegeven, gaf hem thans aanleiding tot een grondig onderzoek. Na
eene beoordeeling van alle bekende theoriën, zoo hier te lande als elders, vereenigde
hij zich met het later meer algemeen aangenomen beginsel, dat in den regel de
kerkelijke goederen zijn zelfstandige stichtingen, universitates bonorum, die het
eigendomssubject in zich zelve hebben. Was dit in Friesland anders? Wel moest
worden erkend, dat hier die goederen, niet zoo als elders door aanzienlijke
leenbezitters, maar door de gegoede ingezetenen der dorpen zijn bijeengebracht en
dat deze als schatplichtige en stemgerechtigde grondeigenaren er steeds een
oppertoezicht over hebben uitgeoefend: doch niet door wie, maar met welke bedoeling
het goed is geschonken, is hier beslissend. En al moge nu die bedoeling bij den
oorsprong der allereerste schenkingen in het onzekere liggen, uit de latere giften en
legaten en onbeheerde nalatenschappen, waarvan de voorbeelden in verrassende
menigte worden bijeenverzameld, blijkt duidelijk, dat ze strekten om zelfstandige
fondsen te stichten of te verrijken. Kerkegoederen, evenals pastorie-, vicarie-, kosterieen praebende goederen waren alle en ieder op zichzelve zoodanige zelfstandige
stichtingen. De kosteriegoederen in het bijzonder strekten ten behoeve van den koster,
een geestelijke van lagere wijding, die, met eenige kerkelijke diensten belast, zich
tevens het onderwijs van de jeugd zag opgedragen. Hij was toen
Koster-Schoolmeester. De kerkhervorming bracht belangrijke wijzigingen. De
Hervormden traden in het genot der kerkelijke goederen. De bestemming dier
goederen bleef evenwel, zooverre de nieuwe orde van zaken dit gedoogde, zooveel
mogelijk gelijk.
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Het onderwijs trad echter meer op den voorgrond. De vroegere Koster-Schoolmeester
werd nu Schoolmeester-Koster. En bij Souverein Besluit der Staten van 1603 werd
aan de Schoolmeesters het vrij genot der kosteriegoederen toegekend. Deze goederen
waren vervolgens vrij algemeen bekend onder den naam van Schoollanden. Tegen
het einde der 18e eeuw bleek echter het schoolonderwijs, nog immer onder kerkelijk
toezicht, niet meer te voldoen aan de eischen des tijds. Het was slecht. De Revolutie
bracht eene nieuwe verandering. Het onderwijs werd een voorwerp van Staatszorg.
Allengs werd daaraan ook de kerkelijke kleur ontnomen. Maar de zelfstandige
fondsen, in 1603 aan dezen tak van opvoeding toegekend, zijn er nooit aan onttrokken;
integendeel is die bestemming er van herhaaldelijk direct en indirect bevestigd1.
Dit betoog, in al zijn deelen uitvoerig door geschieden rechtsbronnen gestaafd,
kenmerkte zich als de vrucht van ernstig onderzoek en overtuiging. Het had gezag
in Friesland. Van ruim zestig dorpen bleven de meer of min belangrijke
schoolgoederen ten bate van het Lager Onderwijs bestemd.
Maar van kerkelijke zijde werd de bestrijding hoe langer zoo krachtiger. En
eindelijk werd, den 29 Juni 1885, bij breed gemotiveerd arrest van het Gerechtshof
in Friesland beslist, dat de Kosteriegoederen geene afzonderlijke stichtingen waren,
maar een onderdeel vormden van de Parochiale kerk, als stichting, die met hare
verschillende beneficiën, als de pastorie-, de vicarie-, de kosterie- en de praebende
goederen, gezamenlijk ééne juridische eenheid uitmaken, de ecclesia parochialis,
waarvan het vermogensdomicilie geacht wordt te zijn in het kerkgebouw;

1

Tijdschrift van het Ned. Recht, van Oudeman en Diephuis, deelen II, IV en VI, 1896-1873.
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dat de kosteriegoederen, ofschoon na de reformatie ook dikwijls schoolgoederen
genaamd, zoowel toen als na de omwenteling van het laatst der 18e eeuw, steeds op
denzelfden rechtsbodem zijn gebleven, en dat er, nadat het onderwijs een voorwerp
van Staatszorg was geworden, geen rechtsband meer bestond, waaruit zou volgen,
dat de tot de kerkstichting behoorende kosteriegoederen, nog zouden moeten strekken
ter finantieele ondersteuning van het Staatsonderwijs. Door deze beslissing, die in
Cassatie werd gehandhaafd, verviel dus de conclusie, waartoe Telting ten aanzien
van de bestemming voor het Lager Onderwijs had gemeend te moeten komen. Maar
overigens behoudt zijn geschrift, door de grondige bewerking, eene belangrijke
rechtshistorische waarde.
Tijdens deze beslissing was Telting sedert lang geen lid meer van het Gerechtshof
te Leeuwarden. Slechts gedurende vijf jaren was hij het gebleven. Maar in dezen
korten tijd had zijn altijd werkzame geest het veld zijner onderzoekingen steeds
verder uitgebreid. Tegelijk met zijne Kosteriegoederen, had hij, zooals we nader
zullen zien, ook het Oud-Friesch Privaatrecht ter hand genomen en daarvan reeds
de eerste afleveringen de wereld ingezonden. In verband daarmede had hij ook zijne
studie gewijd aan het Oud-Germaansch recht. Daarvan getuigt ook zijne belangrijke
aankondiging van de ‘Geschichte des Ehelichen Güterrechts’ van SCHRÖDER1, een
zeer uitvoerig werk, waarin dit recht bij de verschillende Germaansche volksstammen
historisch onderzocht en systematisch wordt uiteengezet.
En bij al zijne wetenschappelijke inspanningen waren intusschen meer practische
zaken niet verwaarloosd. Zijne

1
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belangstelling in de gemeenschap, zijn gezellige aard, die hem immer bijbleef, hadden
hem in velerlei kringen en Commissiën getrokken van plaatselijk belang. En pas had
hij nog in 1874 van Leeuwardens ingezetenen een blijk van vertrouwen ontvangen
door zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad, toen hij reeds een jaar later
geroepen werd, de plaats zijner inwoning, waar hij ruim zestien jaren geleefd en
gewerkt had, te verwisselen met de Residentie.
Bij Koninklijk Besluit van den 22 Maart 1875 werd hij benoemd tot Raadsheer in
den Hoogen Raad der Nederlanden. Na aanbeveling van dit hoogste rechtscollege
was hij door de Tweede Kamer der Staten Generaal bij eerste stemming als eerste
Candidaat voorgedragen. De spreuk van PLAUTUS, waarmede Telting het
maatschappelijk leven was ingetreden, was in hem bewaarheid geworden: Sat habet
fautorum, qui recte facit.
Het bericht zijner benoeming bereikte hem op eene avond-vergadering van het
Friesch Genootschap. Den indruk, dien het maakte, beschrijft zijn opvolger als
Secretaris, Mr. HUBER, in het Jaarverslag aldus: ‘Ieder gevoelde den slag, die hierdoor
aan het Genootschap werd toegebracht; ieder zag met leedwezen den kundigen en
ijverigen Secretaris uit ons midden scheiden; maar toch, ieder gevoelde dat die
onderscheiding zoo wèl verdiend was, dat met eene daverende toejuiching de
mededeeling werd ontvangen en den scheidende veel zegen op zijn verderen
levensweg werd toegewenscht’1.
De plechtige installatie had plaats op den 8 Januari 1876. De waardige Voorzitter
Mr. F. DE GREVE, na hem hartelijk geluk te hebben gewenscht met zijn
onderscheiding, liet daarop volgen: ‘Die onderscheiding verdient gij

1
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ten volle, waarde Telting! Sedert lang telde de rechtswetenschap U onder hare
voortreffelijke beoefenaars. Geen kamergeleerde echter, zijt Gij, maar een man van
ervaring. In de schoonste overeenstemming vereenigen zich in U theorie en practijk.’
En na eene hulde aan de vruchten zijner studiën en aan zijn practischen zin, ging hij
voort: ‘Bij Uwe veelvuldige en veelzijdige, geheel oorspronkelijke wetenschappelijke
onderzoekingen, gingt gij steeds met den tijd mede, en toondet daarbij boven vele
geleerden te bezitten de onwaardeerbare gave, U bondig en helder uit te drukken.
Niet te vreden met de kennis van het Romeinsche recht, als grondslag van het
hedendaagsche, liet Gij ook recht wedervaren aan de Germaansche bestanddeelen
van het tegenwoordig rechtsstelsel. Terecht begreept Gij, dat op deze wijze de klove
in de rechtsgeschiedenis, tusschen Justinianus en de Fransche wetgeving, beide wel
voorname doch niet de eenige bronnen van ons hedendaagsch burgerlijk recht, behoort
te worden aangevuld’1.
Thans was Telting waar hij behoorde te zijn. Hij zag zich geplaatst in een College,
waaraan bovenal een nauwgezet toezicht op de zuivere toepassing van het recht is
opgedragen. Zijne grondige rechtskennis, gepaard aan een scherpzinnig oordeel, en
de helderheid en bondigheid zijner adviezen maakten hem weldra geacht bij zijne
medeleden. Zijn duidelijk gemotiveerd gevoelen werd meestal als juist erkend. En
wanneer hij in den strijd der meeningen de zijne met levendigheid verdedigde, zonder
ooit iemand te kwetsen, wist hij die van anderen ten volle te eerbiedigen.
‘Rechthaberei’ was hem vreemd. Door anderen overtuigd, aarzelde hij nooit dit
ridderlijk te erkennen.

1
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Strikt onpartijdig, kenmerkte eerlijkheid van karakter den talentvollen rechter. Bijna
twintig jaren was hij een zeer verdienstelijk lid van het hoogste rechtscollege.
In dien tijd zette hij met onverdroten ijver zijne aangevangen studie voort van het
Oud-Friesch Privaatrecht, het grootste en belangrijkste werk van zijne hand.
Reeds in 1839 had de Hoogleeraar THORBECKE gezegd: ‘Het was een schoon
vertrouwen, waarmede sedert 1814 een Burgerlijk wetboek, uit Nederlandsche
rechtsbronnen geput, te gemoet werd gezien. Dan, bedacht men ook al de voorwaarden
van zulk eene wetgeving? Stelde men zich duidelijk voor, welke de stand der
wetenschap was van ons recht op het oogenblik, toen het Wetboek Napoleon voor
het Koninkrijk Holland ons een vreemd rechtssysteem opdrong?.… Wat had de
wetenschap voor de opstelling van een Gemeen recht voorbereid?… Wij maken veel
werk van de Historia Juris Romani, dan waar zijn voor onze Nederlandsche
Rechtsgeschiedenis de bouwstoffen verzameld?’1 Het duurde lang, eer dat dit woord
algemeen weerklank had gevonden. Eerst bij de wet op het Hooger Onderwijs van
1876 werd bepaald, dat bij de Universiteiten een leerstoel zou worden opgericht voor
het Oud-vaderlandsch recht en zijne geschiedenis. In dien tusschentijd was
Duitschland ons voorgegaan. Daar had zich reeds een school van Germanisten
gevormd, wier ijverige nasporingen mede de bouwstoffen zouden moeten leveren
voor een nationaal Duitsch Burgerlijk wetboek. Maar ‘van geen anderen
Germaanschen volksstam, zegt VON RICHTHOFEN, is zulk een rijkdom van
rechtsbronnen bewaard, als van de Friezen.’ En die waren nog weinig beoefend.
Toch waren ze belang-
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rijk, niet alleen voor het Germaansch recht in het algemeen, maar ook als tak van
het Oud-vaderlandsch recht in het bijzonder. Tot in de late middeleeuwen was ook
in Holland tot aan de IJssel van ouds het Friesche Aesdomsrecht van kracht gebleven,
met het adagium omtrent het erfrecht: het naaste bloed erft het goed1. De rijke schat
van Oud-Friesche rechtsbronnen wachtte echter op een beoefenaar. Telting had dit
werk aangevat. Eene historisch systematische schets van het Oud-Friesch privaatrecht
zou het licht zien. Met volhardenden ijver werkte hij er aan voort. In een tijdperk
van vijftien jaren kwam het tot stand. In de jaargangen van Themis verschenen van
1867 tot 1882 negentien uitvoerige Bijdragen, waarop in 1890 nog een tweetal
Nasprokkelingen volgde, te zamen meer dan 1100 bladzijden druks bevattende.
Een geheel oorspronkelijk werk! Wel bestonden er enkele verdienstelijke
commentaren op sommige rechtsbronnen, maar eene systematische behandeling
ontbrak ten eenenmale. ‘En toch, - zegt de schrijver, - verdient dit recht zoodanige
behandeling ten volle, want het is in twee opzichten zeer belangwekkend, omdat het
eensdeels den overgang vormt tusschen de Germaansche en de Scandinavische
rechten, en anderdeels een getrouwer beeld geeft van het Oud-Germaansche recht
dan de rechten der meeste Duitsche volksstammen, die èn door hunne woonplaats,
èn door hunne geaardheid meer ontvankelijk waren voor vreemden invloed.’
Het historisch-systematisch karakter der schets gaf hem aanleiding, om aan eene
volledige beschrijving der rechtsbronnen zooveel mogelijk eene geschiedenis van
het ontstaan er van toe te voegen. Vooral in zijne Nasprokke-
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lingen geeft hij een ruim overzicht van de daarover bestaande literatuur. Daaruit
blijkt, in de eerste plaats ten aanzien van de Lex Frisionum, dat vele Duitsche
geleerden, evenals Mr. POLS in zijne critische beschouwing in de Themis van 1871,
met belangrijke afwijking van het gevoelen van VON RICHTHOFEN, in hoofdzaak
overeenstemmen met onzen Nederlandschen geleerde, Professor LINTELO DE GEER,
volgens wien de Lex, zooals wij die kennen, niet een officieel karakter draagt, maar
een kern bevat van het oude recht van het Friesche stamland, die met eenige
wijzigingen voor de oostelijke en westelijke deelen van het land en met verschillende
aanvullingen, ten tijde van Karel den Groote in geschrift zal zijn gebracht, later
nogmaals met nieuwe bepalingen aangevuld, en vervolgens door overschrijvers, met
opneming van kantteekeningen in den tekst, in den tegenwoordigen vorm aan ons is
overgeleverd.
Van gewicht is vervolgens zijn eigen betoog omtrent de eerstvolgende
rechtsbronnen. Uit den inhoud verklaart hij de XVII Keuren of Petitiones, de XXIV
Landrechten of Constitutiones met het Algemeen Boeteregister voor de oudste. Het
verband met het groote Frankisch-Duitsche rijk is daarin nog levendig. Den koning
moeten vredepenningen en huisschattingen worden betaald. 's Konings ban wordt
genoemd. De Koning of zijn Graaf oefent door zijne ambtenaren de Frana's of Skelta's
de rechtspraak uit. De Missi dominici, wier aanstelling onder de laatste Karolingers
allengs in onbruik geraakte, komen er in voor. Herhaaldelijk wordt nog melding
gemaakt van de invallen der Noormannen, die waarschijnlijk na 1010 hebben
opgehouden. Daarentegen wordt met geen enkel woord gerept van de kruistochten,
waaraan de Friezen ijverig deelnamen; zelfs niet van de daaraan voorafge-
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gane pelgrimstochten naar het Heilige land: maar des te meer van pelgrimaadsjes
naar Rome. Uit dit een en ander leidt de schrijver af, dat de eerstelingen der wetgeving
niet jonger kunnen zijn, dan uit de eerste helft der 11e eeuw1. Misschien, zegt hij in
zijne Nasprokkelingen, zou men ze, wanneer men kan aannemen, dat ze met
medewerking van den Souverein tot stand zijn gekomen, kunnen brengen tot den
tijd van den grooten Keizer KOENRAAD II, van wien zijn geschiedschrijver WIPO op
het jaar 1039 vermeldt: ‘Reversus Imperator per Basileam descendens, Franciam
orientalem et Saxoniam atque Frisiam pacem firmando, legem faciendo revisit.’
Opmerkelijk is het inderdaad, dat juist in hetzelfde jaar het Friesche graafschap
overging op het Brunswijksche huis der Brunonen. Niet onwaarschijnlijk is het, dat
de Friezen daardoor hunne oude rechten en vrijheden hebben bedreigd gezien. En
daar de keizer toen, uit Italië terugkeerende, onder andere Friesland bezocht en
geruimen tijd te Nijmegen en te Utrecht verbleef, schijnt het niet onaannemelijk, dat
hij toen pacem firmando et legem faciendo aan de Friezen hunne Petitiones heeft
toegestaan, waarbij hunne oude rechten en vrijheden werden gehandhaafd2.
Ook omtrent het merkwaardig verbond van de Friesche Zeelanden met de
jaarlijksche bijeenkomsten aan den Opstalboom wordt in de Nasprokkelingen een
uitvoerig overzicht gegeven van de belangrijke literatuur, vooral

1
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Hiermede stemmen overeen, Prof. BLOK, Friesche toestanden in de Middeleeuwen, in Bijdr.
voor Vaderl. Gesch. 3e R. 6 dl. blz. 27 en 29.
HOOFT VAN IDDEKINGE, Friesl. en de Friezen in de Middeleeuwen, blz. 168.
Dit gevoelen is nader ontwikkeld in het Rechtsgeleerd Magazijn, 1892, door Dr. BUITENRUST
HETTEMA, alsmede door den Schr. dezes in de Friesche Volks-almanak van 1892.
Prof. HECK, Alt Fries. Gerichts Verfass. brengt echter het ontstaan dier wetten tot de tweede
helft der 11e eeuw.
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van Dr. ACKER STRATINGH en VON RICHTHOFEN, die, door de talrijke bijeengebrachte
feiten, daarover een nieuw licht hebben verspreid. Daaruit toch blijkt, dat dit verbond,
waarschijnlijk in eene vroegere eeuw uit geringe beginselen ontstaan, van het midden
der 13e tot in de eerste helft der 14e eeuw, al de landen langs de Noordzee tusschen
de Wezer en het Flie omvatte en toen zijn grootste kracht ontwikkelde door onderlinge
bescherming dier landen, door beslechting van locale geschillen en eindelijk ook
door algemeen geldende wetgeving.
Is dit overzicht, ook voor de Friesche geschiedenis in het algemeen, van gewicht,
hoogst belangrijk is inzonderheid de systematische beschrijving van het recht zelf.
Uit alle deelen der rechtsbronnen worden de her en der verspreide bouwstoffen
verzameld en gerangschikt tot een stelsel van privaatrecht, dat voor dien tijd reeds
zeer volledig en overeenkomstig de verschillende rechtstoestanden ontwikkeld blijkt
te zijn. Achtereenvolgens vinden we de rechten en verplichtingen van personen en
familiën, de verschillende rechten op zaken met de daaruit ontstaande actiën, de
soorten van contracten en de bepalingen omtrent erfrecht en testamenten beschreven,
overal met bewijsplaatsen uit de oorspronkelijke teksten gestaafd en in verband
beschouwd met van elders bekende Germaansche rechtsbeginselen.
De verdienste van dit omvangrijk en doorwrocht werk werd vooral door de
beoefenaren van het Oud-vaderlandsch en het Germaansch recht zeer gewaardeerd.
Van verschillende kanten kreeg Telting aanzoek, om het werk afzonderlijk uit te
geven, ‘daar het naslaan in de verschillende deelen van Themis te lastig was.’ Ook
in het buitenland wekte het belangstelling. Dr. RICHARD SCHRÖDER, Hoogleeraar,
destijds te Würzburg, later te Straats-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

104
burg, schreef aan Telting, onmiddelijk nadat de laatste aflevering in 1882 in het licht
was verschenen: ‘So sehe ich Ihr ganzes schönes Werk vor mir,’ om er weinige dagen
later op te laten volgen; ‘Inzwischen drängt es mich, Ihnen noch einmal zu schreiben,
um Ihnen das lebhafte Interesse zu zeigen, das Ihre treffliche Arbeit über das
altfriesische Privatrecht in mir erregt hat. Leider ist die Themis in Deutschland wenig
bekannt, sie findet sich wol nur in den grössten Bibliotheken, und so ist Ihre Arbeit
in der bisherigen Gestalt nur wenigen meiner Landsleute zugänglich.’ Daarom wekt
ook hij hem op, het werk afzonderlijk uit te geven. Hoe vereerend deze aanzoeken
voor Telting ook waren, hoe gaarne hij er aan had willen voldoen, eene tweede
uitgave, als afzonderlijk werk, moest op finantiëele bezwaren afstuiten. Daarom
kwam Professor SCHRÖDER in 1887 nog eens op zijn vroegeren aandrang terug. Als
een bewijs, zooals hij schreef, ‘wie sehr ich Ihre treffliche Arbeit schätse und deren
weitere Verbreitung in meinem Vaterlande wünsche’, gaf hij in overweging, om het
werk, in enkele hoofddeelen gesplitst, en vertaald in het Duitsch, te doen opnemen
in het Savigny-Zeitschrift. Ten aanzien der taal zou hij zich gaarne met het toezicht
belasten.
Te betreuren is het, dat daaraan toen niet meer kon worden voldaan. De arbeid er
aan verbonden was niet gering: het werk zou naar Teltings meening, eenige
omwerking, aanvulling en verbetering eischen, en zijn grootste werklust begon, om
aanstonds te melden redenen, allengs te minderen. Daarom moest hij zich vergenoegen
met het schrijven zijner Nasprokkelingen. En hierin verrijkte hij niet alleen het
historisch gedeelte met de later verschenen literatuur, maar leverde hij ook zelf eenige
critiek op zijn werk: anderen bewerkers ter aan-
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wijzing. De Lex Frisionum had niet afzonderlijk, maar in verband met de latere
rechtsbronnen moeten zijn behandeld, teneinde te beter de eenheid van het geheel te
bewaren. Zelf had hij ook enkele leemten en gebreken opgemerkt. Het belangrijk
Ostfriesische Urkundenbuch van FRIEDLÄNDER, dat een grooten schat bevat voor
het Friesche recht, was bij den aanvang van zijn schets nog niet in het licht verschenen.
Ook had hij slechts enkele der Friesche Stadrechten, die eerst later volledig door
zijn zoon Mr. A. TELTING zijn uitgegeven, kunnen raadplegen. Daarentegen had hij
ten onrechte gebruik gemaakt van het Groninger Stadboek, daar Groningen geen
Friesche stad was. En bij de aanhalingen uit de Jurisprudentia Frisica was niet altijd
genoeg op den voorgrond gesteld, dat dit een vrij onzuivere bron is. Mocht naar deze
aanwijzingen het belangrijk werk te eeniger tijd eene nieuwe bewerking vinden, dan
zou wellicht nog eene enkele opmerking overweging verdienen. Telting gaf terecht
niets zonder bewijzen. Daarom neemt hij steeds in den tekst van zijn werk de
uitvoerige bewijsplaatsen op in de Oud-Friesche taal, met eene letterlijke vertaling
in het Nederlandsch er achter. Bijzonder nauwkeurig dus. Maar het Oud-Friesch is
voor ieder, die er geene opzettelijke studie van gemaakt heeft, zeer moeilijk te
verstaan. De lectuur van het werk zou daarom aantrekkelijker zijn, indien alleen de
Nederlandsche vertaling in den tekst behouden bleef, met de Oud-Friesche aanhaling
aan den voet der bladzijde.
Hiermede sluit zich de reeks van Teltings voornaamste wetenschappelijke werken.
Getuigen ze alle van grondig onderzoek en ijverige bronnenstudie: te verwonderen
is het niet, dat verschillende geleerde vereenigingen er prijs op stelden, hem onder
hare leden te tellen. Reeds den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

106
16 Juni 1859 was hij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden; den 25 Juni 1861 van het Utrechtsch Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen; den 4 April 1877 van het Zeeuwsch Genootschap van
wetenschappen te Middelburg; den 3 Februari 1883 van het Historisch Genootschap
te Utrecht en in 1892 werd hij bevorderd tot Buitengewoon lid van het Friesch
Genootschap voor Geschied-, Oudheid en Taalkunde.
In de werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde schreef hij
verscheidene Levensberichten, als in 1865 van Mr. J.H. BEUCKER ANDREAE, den
geleerden schrijver de origine juris municipalis Frisici, later Burgemeester van
Leeuwarden; in 1874 van Mr. W.W. BUMA, den ijverigen en geleerden
Medebestuurder van het Friesch Genootschap, eerst lid der Gedeputeerde Staten van
Friesland, later President van het Gerechtshof aldaar; in 1884 van zijn hooggeschatten
leermeester en vriend J.H. BEHRNS, achtereenvolgens Lector aan het Atheneum en
Docent aan het gymnasium te Franeker en daarna Inspecteur van het Lager Onderwijs
in Friesland, en in 1886 van zijn ambtgenoot in den Hoogen Raad Mr. J. POLS,
evenzeer gewaardeerd wegens zijne rechtsgeleerde geschriften en zijne bekwaamheid
en nauwgezetheid in de rechtspraak, als om zijne verdiensten in velerlei betrekkingen
en belangrijke Commissiën.
Ook de regeering wist van Teltings kennis, vooral van het historisch en kerkelijk
recht, partij te trekken. Bij Koninklijk Besluit van den 23 Februari 1880 werd hij
benoemd tot Lid en Voorzitter eener Commissie ter voorbereiding eener wettelijke
regeling der Vicariestichtingen. Medeleden daarin waren Mr. B.J. Lintelo Baron de
Geer van Jutphaas, Mr. W.B. Boeles, Mr. H. Verloren van
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Themaat, Mr. F.C.W. Koker, W. van Beuningen, A.M. van Lommel, en G.A.H.F.
Jansen van Afferden als Secretaris. Het eerste werk der Commissie was het indienen
van een wetsontwerp, houdende voorloopige maatregelen tot behoud der
vicariegoederen. Tijdens de behandeling hiervan in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal had een klein incident plaats, dat Telting teekent. Toen het ontwerp
voor de openbare behandeling gereed was verklaard, bleek aan Mr. HUBER, die van
kerkelijk recht ijverig studie had gemaakt, maar als pas gekozen lid aan de behandeling
in de afdeelingen geen deel had genomen, dat het recht der kerkelijke gemeenten al
te zeer beperkt werd. Hij spoedde zich naar den Voorzitter der Staats-Commissie,
en Telting, ofschoon aanvankelijk van meening dat het ontwerp juist was, zette zich
onmiddelijk weer aan de studie om het geopperd bezwaar te onderzoeken, en berichtte
al spoedig aan zijn vriendschappelijken opposant, dat deze gelijk had.
Zóó was Telting! Met hoeveel ernst hij de zaken onderzocht, hoe sterk hij zich
ook in zijne meening waande, immer bleef hij voor overtuiging vatbaar. Zijne strikte
onpartijdigheid maakte het hem gemakkelijk ongelijk te erkennen. En niemand schatte
er zijne bekwaamheid te minder om.
In allerijl werd de Staats-Commissie weer bijeengeroepen; een eenigszins gewijzigd
ontwerp werd nog tijdig bij de regeering ingediend, door deze goedgekeurd en door
de wetgevende macht aangenomen. Het nieuwe ontwerp werd den 11 November
1884 tot wet verheven. Eene definitieve regeling kwam echter tot nog toe niet tot
stand. Wel werd daartoe een ontwerp met Memorie van Toelichting gereed gemaakt,
maar de leden der Staats-Commissie schijnen het omtrent belangrijke beginselen
niet
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eens geweest te zijn. Moge dit maar niet ten gevolge hebben, dat dit wetsontwerp,
even als menig ander, een al te rustige bewaarplaats vindt in de Ministerieele bureaux!
Intusschen waren de vele verdiensten van Telting ook van hooger hand erkend.
Bij Koninklijk Besluit van den 3 April 1882 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw; eene onderscheiding ten volle verdiend.
Zijne veelvuldige werkzaamheden op wetenschappelijk gebied hadden hem echter
nooit onttrokken hetzij aan het gezellig verkeer, hetzij aan de behartiging van
algemeene belangen. In zijne vriendenkringen was hij om zijne opgewektheid en
geestigen luim gezocht. En in verschillende vereenigingen was hij nuttig werkzaam;
veelal gaven zijn talent en zijne toewijding hem daar al spoedig eene plaats in het
Bestuur. Was hij reeds te Leeuwarden lid van het Bestuur der plaatselijke afdeeling
van den Anti-dienstvervangingsbond geweest, na zijne vestiging te 's Gravenhage
werd hij achtereenvolgens tot Lid en Vice-President van het Hoofdbestuur gekozen.
Ofschoon hem overigens de politieke woelingen en partijbelangen nooit bijzonder
aantrokken, was hij toch altijd de gematigd liberale richting toegedaan; en nadat hij
zich als zoodanig in 1883 had aangesloten bij de 's Gravenhaagsche kiesvereeniging
de Grondwet, zag hij zich al spoedig hiervan het voorzitterschap opgedragen.
Ook op kerkelijk terrein had hij steeds met levendige belangstelling den strijd der
gevoelens gevolgd. Zelfstandig onderzoek had hij daaraan verbonden. Toen ik hem
eens bezocht, had hij een vergelijkend uittreksel gemaakt uit de vier Evangeliën.
Verdraagzaam, zonder lauwheid, had ernstig nadenken hem partij doen trekken voor
eene verlichte godsdienstoefening. Daarom had hij zich aange-
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sloten bij den Nederlandschen Protestantenbond, en na daarvan drie jaren het
Secretariaat te hebben waargenomen, maakte hij sedert 1878 deel uit van het
Hoofdbestuur. Ook van de plaatselijke vereeniging Licht, Liefde en Leven was hij
sedert 1877 Medebestuurder en vervolgens President. En wegens zijne kennis van
het kerkelijk recht, den 30 Januari 1883 tot lid van het Provinciaal College van
Toezicht op het beheer van kerkelijke goederen en fondsen in Zuid-Holland benoemd,
werd hij weldra door dit College tot Voorzitter gekozen en tot Secundus van den
Hoogleeraar Prins als afgevaardigde in het Algemeen College. Die benoemingen tot
de meest eervolle betrekkingen in verschillende vereenigingen en corporatiën
kenmerken zijne toewijding.
Zóó werkte Telting voor alles wat hij waar en goed achtte. En immer vond hij
waardeering in zijn streven. In al zijne betrekkingen werd hij hoog geacht. Aan zijne
groote bekwaamheid paarde hij een edel karakter en eene beminnelijke geaardheid.
Zijne opgewektheid en vrolijke luim verliet hem zelden. Slechts eens, - het was in
zijn laatste levensjaar, - hoorde ik hem zeggen, dat hij toch ook somtijds zwaarmoedig
kon zijn. Het was toen niet zonder reden.
In het laatste tiental jaren van zijn leven trok er allengs een donkere wolk over
hem en zijn huis.
Bij zijne oudste dochter, eene begaafde jonge dame, openbaarde zich een
zenuwlijden, dat steeds in ernst toenam. Hemzelven kwelde een borstkwaal, waarvan
de eerste verschijnselen zich reeds te Leeuwarden hadden voorgedaan, maar die thans
een meer en meer zorgwekkend karakter aannamen. Eene ernstige ongesteldheid
overviel hem, die, ook nadat het ergste geweken was, hem nog gedurende langen
tijd aan huis bond. Maar toch, niet zoodra was hij herstellende, of de oude lust tot
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studie herleefde. Hij schreef toen zijne Nasprokkelingen, die eenigen tijd later, in
1890, het licht zagen. En toen hij weer in staat was, zijne ambtelijke werkzaamheden
te hervatten, verscheen hij weer met zijne gewone opgewektheid in ons midden, om
met denzelfden ijver en hetzelfde talent als altijd, deel te nemen aan de rechtspraak,
zonder eenig blijk, dat zijn geest had geleden. Maar weldra trof hem een onherstelbare
slag. Zijne trouwe gade, die hem in zijne ziekte zoo voorbeeldig had verpleegd,
bezweek den 1sten Juli 1891 aan de gevolgen eener ernstige operatie. Roerend was
het hem later te hooren mededeelen, hoe zijne ‘beste vrouw’ had geleden. Sedert
dien tijd herhaalden zich bij hem meer en meer de gevolgen der borstziekte, door
steeds wederkeerende bloedbrakingen. Wel hervatte hij daarna telkens zijne
werkzaamheden met een moed, die onze bewondering wekte, maar allengs werd zijn
gestel ondermijnd. Een nieuwe en krachtige aanval wierp hem op het ziekbed, waarvan
hij niet weder opstond. Na een kortstondig lijden van slechts enkele dagen ontsliep
hij zacht en kalm in den nacht van den 4e op den 5e November 1895.
Een breede schare van ambtgenooten, vrienden en belangstellenden vereenigden
zich aan zijne groeve. De Vice-President van den Hoogen Raad, Mr. CONINCK
LIEFSTING en de vertegenwoordigers van den Protestantenbond, van Licht, Liefde
en Leven en van het Provinciaal College van Toezicht herinnerden in treffende
woorden aan zijne vele verdiensten en edele hoedanigheden. En de hulde hem daar
gebracht wordt nog verhoogd door zijne kinderen, als zij in weemoedig herdenken
ons betuigen: Hij was ook zoo goed!
PH. VAN BLOM.
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Levensbericht van Prof. Dr. T.J. Halbertsma.
20 Juli 1829-18 Juli 1894.
Het is nu ruim een jaar geleden, dat de droeve tijding door de nieuwspapieren werd
verspreid, dat onze fideele vriend en tijdgenoot, de Groninger hoogleeraar in het
Grieksch, doctor Tjalling Halbertsma te Antwerpen onverwacht zonder smart of
ziekbed was overleden; eene beroerte had hem in den nacht van 18 Juli met doodelijk
gevolg getroffen. Daar zou hij, alvorens een zomerreis te aanvaarden, zich met de
zijnen op de Tentoonstelling verpoozen, na de vermoeiende examendrukte. Is deze
tijd toch voor elken docent inspannend, voor hem was het dubbel zwaar, want hij
was verplicht wegens zijn slechte gezicht alles te memoriseeren, wat hij op het examen
wilde behandelen, hetgeen hij den candidaat dan liet voorlezen.
Treffend was dus voor zijne vrienden en familieleden dit onverwacht verscheiden,
maar voor de laatsten nog meer, want vijf jaren vroeger was zijne echtgenoote, zijne
geliefde Henriette Merens, ook zonder ziekbed weggenomen even onverwacht, toen
zij in het middaguur gezond en wel was uitgegaan om een bezoek af te leggen.
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Op verzoek der drie dochters, die hunne ouders op deze verpletterende wijze verloren,
werd ik uitgenoodigd door het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde voor den bundel levensberichten dezen getrouwen en degelijken
academievriend te schetsen. Ik twijfelde geen oogenblik om deze taak op mij te
nemen, want hoe droevig die ook zij uit den aard der zaak, ik gevoelde mij daartoe
vooral aangetrokken door de vele herinneringen van 1848 tot 1860. In die gulden
dagen met tal van aangename uren mij te verplaatsen is ook een genot, en ook het
vele goede mij voor den geest te brengen, dat ik aan den opwekkenden omgang met
dezen braven vriend verschuldigd ben.
Levendig komt mij dus de Septembermaand van 1848 in de gedachte, dat oproerjaar
en keerpunt in de staatkunde van meer dan één land, waarvan ik zooveel heb
bijgewoond en waarvan ik mij de bijzonderheden in andere landen later liet vertellen.
Wij kwamen, ik geloof wel met ons tienen of twaalven litteratoren aan de Academie
om de lessen van Bake en vooral die van Cobet te volgen. Onder deze was ‘de
blozende Tjal’ zooals wij hem bleven noemen, de krullebol van Frieschen bloede,
de jongste zoon van den doopsgezinden predikant van Deventer, Justus Hidde
Halbertsma, en Johanna Iskjen Hoekema. De vader is de welbekende, geestige en
geleerde Fries. De broeder van doctor Eeltje Halbertsma uit Grouw, den
verdienstelijken beoefenaar der Friesche taal. Beiden hebben bij tijds gezorgd door
de uitgaaf van boeken in het boerenfriesch, dat de taal hunner voorvaderen aan de
vergetelheid ontrukt sedert wetenschappelijk beoefend kon worden.
Tjal was reeds twee jaar vroeger student geworden aan het Athenaeum te Deventer
en had reeds het groot-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

113
mathesis-examen achter den rug, dank de colleges van professor Van der Willigen;
van de lessen in stijl en in geschiedenis des vaderlands bracht hij de testimonia mede
van professor Jonckbloet, maar de gevolgen van een zwaren typhus hadden hem een
jaar achteruitgezet. Spoedig was de kennis gemaakt op de voor tegenwoordige oogen
bescheiden studentenkamer bij Van Driel in de Houtstraat; daar ontmoetten wij nu
en dan zijn broeder Hidde, die professor was in de anatomie te Leiden, en in zijne
volle kracht dat door hem ook buiten Nederland beoefende vak doceerde; zijn oudste
broeder Petrus was toen nog rector te Elburg maar overleed kort daarop; zijn derde
broeder Watse, de koopvaardijkapitein, als hij op een lading voor de Oost wachtte,
in de gulden dagen van het consignatiestelsel der Handelmaatschappij, vervroolijkte
vaak het gezelschap.
Zeker zou Halbertsma iets ouder student zijnde, onze dux geworden zijn, hadden
wij toen niet in Ernst Julius Kiehl, doctorandus in de letteren, onzen rex gevonden,
die de jonge philologen om zich vereenigde, hen leerde werken in de flink ingerichte
dispuutgezelschappen Philologicum en Studiis et Amicitiae. Van laatstgenoemde
was ik penvoerder en natuurlijk komen die gezellige avonden in de gedachten, welke
zulk een aangename en nuttige oefenschool zijn geweest voor ons onder aanvoering
van dien anderen begaafden Fries uit de Joure, Simke Heerts Rinkes, die later
conrector te Arnhem geworden, ons helaas reeds in 1865 ontviel. Noch toen noch
later gaf Halbertsma blijk van de eerste te willen zijn, al gaf zijne kennis hem daar
aanspraak op. Tjal speelde wel viool maar, zooals wij zeiden niet de eerste, doch op
het nabroodje gaf hij met zijn flinke stem vaak den toon aan.
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Ik moet mij beperken, anders zou ik verwijlen bij de geleerde lessen in het latijn en
grieksch, in de oude historie en metriek, in grieksche en romeinsche antiquiteiten
van John Bake en Charles Gabriel Cobet, in die van nederlandsche taal en geschiedenis
des vaderlands van Matthijs De Vries, die in 1853 uit Groningen naar Leiden kwam,
en in die over de algemeene geschiedenis, waarin Reinhard Dozy ter verpoozing van
zijne arabische studies, ons op zulk een meesterlijke wijze de gewichtige
duitsch-italiaansche oorlogen van de middeleeuwen schetste. Met Halbertsma woonde
ik die colleges bij; tegenwoordig zou men zeggen die professoren liepen wij, maar
die dwaze uitdrukking was toen nog niet bedacht. Doch wel liepen wij beiden te
zamen na het einde der colleges, over alle straat- en grindwegen, alle singels en paden
buiten Leiden; wij stapten heel wat af, al had Halbertsma een eigenaardigen gang,
die hem niet bij het leger zou hebben doen aannemen, de menist zou geen wapendrager
geweest zijn. Kortom een recht gezellige omgang met den kundigen en oprechten,
den krachtigen en gezonden, den begaafden en opgewekten Tjal, toen en later heeft
zeer veel tot mijn eigen vorming en ontwikkeling toegebracht. Daarom zal ik dan
ook den prettigen en nuttigen omgang van studenten met studenten op en na de
colleges, in de Societeit en de gezelschappen van studenten verdedigen boven die
ongelukkige methode van onze dagen om in de academiestad niet te wonen,
spoorstudent te zijn, bij de Leidsche families niet aan huis te komen, en de kennis
der hooggeleerden op te doen uit dictaten, die voor een koopje in de strafgevangenis
zijn overgeschreven door menschen, die het geschrevene niet begrijpen.
De viva vox van Cobet en De Vries bezielde ons, Cobet ontsloot voor ons de
grieksche en latijnsche schrijvers,
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uit de verschillende tijden, die het gesprokene moesten bewijzen, en die wij aan zijne
uitspraak toetsten; zijn raad werd opgevolgd, en al werd er geen college gegeven in
historia litteraria, de schrijvers die wij nasloegen en wier citaten aan onze excerpten
werden toegevoegd, kwamen als in persoon op, wij lazen al die auctores. En nog
klinkt mij in de ooren het eigenaardige woord van Halbertsma: obruam te locis, als
hij op de thesesdefensie onder leiding van Cobet den defendens de noodige plaatsen
voorlas uit de vele Tauchnitzen, die hij uit elken zak van zijne bruine jas te voorschijn
haalde.
Het candidaats- en het doctoraal-examen werd afgelegd, en toen Dr. Pieter De
Raadt voor zijne toen in vollen bloei verkeerende stichting Noorthey - waar 's Konings
oudste zoon juist zijne leerjaren had doorgebracht - docenten zocht voor de oude
talen, viel de keus op Halbertsma en onzen vriend H. van Herwerden, die sedert 1849
in onzen kring was opgenomen, den gewaardeerden vriend en voortreffelijken
litterator. Reeds woonde de heer De Raadt te Voorschoten, en stond de heer J.H.
Kramers aan het hoofd van het instituut, waar de heer O. Schreuders - de
voortreffelijke paedagoog die later een bloeiend instituut te Noordwijk bestuurde ook lessen gaf. Daar werden de doctorandi van September 1854 tot Juli 1856 docenten,
daar gaven zij de eerste van zoo vele lessen, die zij later aan gymnasiasten en
studenten zouden geven. Daar schreven zij hunne dissertaties, die ik te Leiden van
de drukfouten mocht zuiveren. Zij promoveerden beide op den 15den December 1855.
De dissertatie van Halbertsma had tot titel Specimen litterarium continens priorem
partem Prosopographiae Aristophaneae, L.B. 112 pag. Dat de altera pars der
beschrijving van de door Aristophanes ten tooneele ge-
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voerde personen niet verscheen, was door ons voorspeld, want hoogst zelden voldoet
de doctor aan de belofte door hem als student op zijn titel der dissertatie gedaan, dit
verschijnsel is regel geworden sedert vele jaren.
Op Noorthey schreef hij nog Quaestiones Isocrateae, die in de Mnemosyne van
1855, p. 218-232 verschenen; als ik mij niet vergis, had hij er eerst over gedacht om
op deze studie te promoveeren.
Terwijl ik mijne dissertatie in 1856 ter perse legde, hebben de twee vrienden zich
voorbereid op Noorthey voor hunne academische reis, waartoe vooral Cobet zijne
leerlingen aanspoorde, als hij ze niet al aan een praeceptoraat had geholpen of zij
door huwelijksplannen terug werden gehouden. Het oog was toen op Spanje gericht
door hen, omdat Dr. Emmanuel Miller, toen bibliothécaire du Corps Législatif, had
uitgegeven den Catalogue des Manuscrits grecs de la Bibliothèque de l'Escurial. De
bijna nooit geopende handschriften in de kloosterbibliotheek van Karel V voor de
geleerde wereld aldus ontsloten waren een verleidelijk lokaas geworden voor de
philologen. Professor Bake stelde zijn veel belovenden invloed in werking om de
twee Leidsche hellenisten een academische reis te laten doen, maar het kostte heel
wat moeite om door de toen herstelde Letterkundige Afdeeling der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen eenige penningen uit 's lands kas beschikbaar te
krijgen.
De beide vrienden vereerden mijne promotie op 30 September met hunne doctorale
tegenwoordigheid en vertrokken naar Parijs. Daar vond ik hen weinige weken later
terug op de Bibliothèque Royale, in die dagen van keizer Napoleon III wederom
Impériale genoemd. Daar werden de palaeographische lessen van professor Cobet
ter dege in practijk gebracht; door Geel's aanbeveling aan den
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ouden bibliothecaris Monsieur Hase, maar eigenlijk door de vriendelijkheid van den
gedienstigen en spraakzamen conservateur Monsieur Claude werden wij flink
voortgeholpen. Te Parijs vonden wij vele Leidsche medici, want toen lieten de
academische ziekenhuizen hier te lande veel te wenschen over; het was er dus zeer
gezellig aan tafel en des avonds; daar leefden wij als waren de dagen van den
studententijd nog niet afgesloten; daar waren wij buiten bezwaar van de schatkist als
onafhankelijke philologen aan den arbeid getogen, daar leerden wij handschriften
kennen uit de verschillende eeuwen, daar zaten wij de beroemde codices regii te
collationeeren, terwijl de bibliotheek werd verbouwd, nadat de tien inwonende
families er waren uitgedreven, die plaats moesten maken voor het thans bewonderde
grootsche boekenmagazijn en de prachtige leeszaal; de oude vleugel bezweek onder
de mokerslagen, die de anders eentonige en duffe stilte van de leeszaal du département
des manuscrits kwamen storen, maar niet bij machte waren dien ouden Griek
Sipsomos uit den dut te houden, die met zijn witten baard gedoken in een lange
grijsflanellen huisjas, denkelijk een afleggertje van Monsieur Hase, een grieksch
handschrift zat af te schrijven, waarop hij was ingedommeld; maar hij had dan ook
zijne deux francs pour sa séance ontvangen van den heer Hase, die daarna college
ging geven. Of die Griek dus wel een betrouwbare medewerker geweest is voor de
Parijsche uitgave van Stephanus en latere Grieksche schrijvers, mag betwijfeld
worden, maar toen had men geene andere kenners van het grieksch, in Frankrijk;
Hase zelf was een Saks van afkomst, evenzoo Dübner, de door Cobet zoo geliefde
en geprezen Hellenist, bij wien wij aardige bezoeken brachten en heel wat moesten
hooren van zijn nieuwe grieksche gram-
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maire, die op de hoogte van den tijd was, maar waarom hem juist een proces van
dommage et intérêts werd aangedaan door den uitgever der Méthode Burnouf. Deze
was de eenige door het gouvernement gesanctioneerde handleiding voor het grieksch
en wel sedert tal van jaren, hetgeen bepaald aanleiding was geweest van den
merkbaren achteruitgang der fransche hellenisten, want de linguist Burnouf was geen
hellenist geweest. Gelukkig is dat alles veel verbeterd en zijn er nu kundige Franschen
die de beoefening dier taal en dier handschriften onderwijzen.
Al de uren, die toen het reglement der keizerlijke bibliotheek de deur ontsloot,
zaten wij daar onafgebroken naast dom Pitra, den ijverigen Benedictijn van het uit
't puin herbouwde klooster Solesmes, die later bibliothecaris der Vaticaansche
bibliotheek werd, naast Valentin Rose, den tegenwoordigen directeur der handschriften
van de Koninklijke bibliotheek te Berlijn, naast Ernest Renan, die kort daarop door
intrigues met een wetenschappelijke missie naar Palestina werd geëcarteerd, naast
den uitstekenden Léopold Delisle, den schoonzoon van den zoo even genoemden
oriëntalist Burnouf, die in de laatste jaren met zulk een schitterend succes aan het
hoofd staat der Bibliothèque Nationale, zooals zij sedert den duitschen oorlog in
onze dagen der woelige fransche republiek wederom heet. Maar nauw hoorden wij
de trom roeren, of de codices werden toegeslagen en aan Monsieur Claude ter hand
gesteld, om eene militaire vertooning bij te wonen. Al wat toch Parijs opleverde,
werd waargenomen, het Musée des antiques en al wat de Louvre voor kunstschatten
bevat, werd bezichtigd, wij kregen een veel ruimer blik in de sculptuur der ‘goede
ouden’ zooals Halbertsma placht te zeggen, in de vele Etrurische en Grieksche vazen,
bronzen en gouden voorwerpen in de
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bovenzalen van dat voortreffelijke gebouw tentoongesteld, dat evenwel weinige jaren
daarna nog oneindig rijker zou gevuld worden, toen Napoleon III een groot deel van
het museum Campana kon aankoopen, dat door dezen markies was verzameld met
behulp der kapitalen van het pauselijke pandjeshuis te Rome, waarvoor hij ook
gevonnist is geworden. De vereeniging van de Louvre met de Tuileriën was op verre
na nog niet voltooid, de lange schilderijengalerij met de grootsche doeken van Rubens
was nog gesloten, maar wat voor schilderwerk te Parijs toegankelijk was, werd gezien,
en daar werd de grond gelegd voor de belangstelling en eerbied voor kunst bij
Halbertsma, die zich op zijne verdere reizen ontwikkeld heeft, en waarvan de vruchten
te Groningen rijpten. Van kunstgeschiedenis wisten wij eigenlijk niets, er was geen
lust voor aangekweekt; van de schatten die het Leidsche museum van oudheden
bevat, wist geen der litteratoren iets, en als toekomstige docenten aan een gymnasium
hadden zij toch daar de wapens der Grieken en Romeinen, hunne vazen en kleinoodiën
moeten bekijken, eerst in Italië gevoelden wij hoe eenzijdig onze opleiding was
geweest, hoe weinig wij van archaeölogie afwisten, hoe gebrekkig onze antwoorden
waren op de vragen die de vele beeldhouwers en architecten uit Duitschland en
Rusland vooral ons deden; gelukkig is dat nu veel verbeterd, handboeken met keurige
afbeeldingen verschenen; dank de sedert ontwikkelde photographie en reproductie
is er belangstelling en kennis van de beginselen dezer zoo beschavende wetenschap
verspreid geworden.
Des zondags werden de historische paleizen bezocht, of reden wij per spoor of
omnibus naar een der vele bekoorlijke plaatsen aan de Seine, welke ons uit de
dagbladen of romans tot nog toe slechts bij name bekend waren.
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De avonden werden in een der later afgebrande opera's of Bouffes Parisiennes
doorgebracht, in het Théâtre Français of het Odéon of le Gymnase, als b.v. op dien
vrijdag-avond, toen een buitengewone gasilluminatie aldaar onze aandacht trok en
eene grootere wacht het bezoek van den keizer deed vermoeden; terstond werden
plaatsen genomen en zelden zagen wij Louis en Eugénie beter dan daar au beau
milieu du parterre zittende, onder de opvoering van le Père de la débutante.
Of wel wij zaten te huis ons voor de voorjaarsreis klaar te maken. Halbertsma druk
met Spaansche schrijvers bezig; Van Herwerden was reeds naar Florence vertrokken,
want het uitzicht op toegang tot de veel belovende Escuriaalbibliotheek en gunstige
reis naar Spanje was beneveld geworden, terwijl men zeker was tot de italiaansche
boekerijen te worden toegelaten en het bezoek van Italië voldoening zou verschaffen
door de voortreffelijke overblijfselen der oude kunst in de musea sedert eeuwen
verzameld. Daarom zou ook ik daarheen mijne schreden richten en zat ik italiaansche
dichters en geschiedschrijvers te lezen. Toen de maand April van 1867 was
aangebroken, vertrokken wij te zamen om de romeinsche oudheden in het zuiden
van Frankrijk te bezoeken, voorzien van de beste aanbevelingen van de Parijsche
archaeologen, onder wie de opzichters dier monumenten ressorteerden. Eerst werd
nog op verzoek van professor Bake aangeklopt bij de bibliotheek van Orleans, maar
die was met de Paaschvacantie gesloten en de ‘notae manuscriptae Peiresianae’
konden niet ingezien worden; wel de vele kerken bezocht, waarop de stad van Jeanne
d'Arc trotsch is, al bleek er dan ook een tot hooimagazijn te zijn vernederd, iets, dat
ik later te Regensburg, te Maastricht en elders ook vond. Maar van architectuur
kregen wij eenige
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meerdere kennis, die te Tours en Poitiers werd uitgebreid met het zien van de
overblijfselen der bouwwerken van Charlemagne en van den Moorschen voorgevel
van de oudste kerk in laatstgenoemde stad. Te Bordeaux zagen wij de restes romaines,
wandelden in de quinconces, de lanen geplant op oud-romeinschen trant, en namen
plaats op den juist op dien dag geopenden spoorweg over Toulouse naar Cette;
gelukkig stapten wij te Toulouse uit, anders was wellicht toen onze reis voor goed
geeindigd, want een ongeluk had plaats op die lijn, waarvan het personeel uit
nieuwelingen bestond, die nog niet geoefend waren voor hunne taak, in plaats van
oudere beambten naar de nieuwe lijn te verplaatsen, terwijl er een toevloed van
passagiers en bagage kwam. Met een paar uur geduldsbeproeving in de wachtkamer,
waar nog geene stoelen of banken waren geplaatst, kwamen wij er af, en arriveerden
in den nacht in de oude grieksche havenstad Cette, die prijkt met reclameborden van
officieele bekroningen voor kunstwijn en die heel wat zoogenaamden Bordeauxwijn,
onder andere ook naar Nederland heeft uitgevoerd. Daar zagen wij onbeduidende
overblijfselen van de grieksche beschaving in eenige boogvormige toegemetselde
vomitoria van een circus evenals te Agde, dat eertijds de Grieken van Marseille
hadden gesticht en Αγα η genoemd; evenzoo is Beziers bezocht, terwijl de felle
mistral ons haast in de Middellandsche zee zweepte. Van daar reden wij naar Vendre,
ook aan de kust gelegen en weleer Portus Veneris geheten. Daar aangekomen vielen
wij in handen van een provençaalschen boer, die ons de resten van een tempel van
Venus zou toonen, zooals wij uit zijn onverstaanbaar taaltje opmaakten; maar hij
bracht ons naar het strand op den drassen zeeoever en zeide toen: ‘Voilà, Messieurs
le tan, c'est le tan’; hij
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bedoelde namelijk l'étang en had ons voor ingenieurs gehouden, die dit moeras wilden
droogmaken, alsof hij had geweten, dat wij bewoners van Polderland waren, hetwelk
pas de Haarlemmermeer had drooggelegd; later is toch een stuk van dezen plas
bedijkt, zooals de couranten hebben vermeld. Van een Venustempel is overigens
niets te zien, wel van dien van Diana te Nîmes, waar wij ook het Maison Carrée
bezochten, dat ons de eerste duidelijke voorstelling gaf van een romeinschen tempel,
al was het toen als museum van schilderijen en oudheden te vol om goed te zien;
later zijn die doeken naar een ander verblijf gebracht en de vele sedert opgegraven
oudheden uit romeinschen tijd in en om dat keurig klassieke gebouw geplaatst. Te
Nîmes zouden wij in den romeinschen circus op een Zondag een stierengevecht
bijwonen, maar die zwarte beestjes waren niet strijdlustig en sprongen over de balie
terug naar den stal; gelukkig maakte de regen een eind aan het schouwspel. Van
hieruit bezochten wij dat trotsche overblijfsel uit den romeinschen tijd, de hooge
waterleiding tusschen twee bergen, als Pont du Gard algemeen bekend, verder den
triumphboog te Saint Rémy met die merkwaardige wapentropaeen, het toen
gedeeltelijk opgegraven amphitheater te Orange, om van het beroemde theater met
zijn bejaarden concierge, een eigenwijs manneke met een ouderwetsche lederen pet
met groote klep te zwijgen. Dit gebouw deed ons veel duidelijker de inrichting voor
de opvoering der oude tragedies en comedies begrijpen dan onze docenten het hadden
kunnen leeren, maar deze hadden hunne kennis niet uit eigen aanschouwing. De vele
merkwaardige romeinsche oudheden te Arles werden bezichtigd, die later nog in
grooter getal zoo keurig zijn opgesteld in een oud kerkgebouw; het amphitheater
aldaar verdiende onze aandacht, want
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het is vrij goed bewaard door de 32 huizen en de kapel binnen die zware muur
gebouwd in de middeleeuwen, maar die later gelukkig weggebroken zijn, evenzoo
de fraaie type der Arlésiennes, in wie de grieksche afkomst wordt herkend. Tot onze
verwondering lazen wij op het voetstuk van een antieken obelisk op het zoogenaamde
forum van dat stadje: ‘Vive Louis Napoléon, Président de la République’, de
zelfverheffing tot keizer had toch al een jaar of wat vroeger plaats gehad, het reeds
verouderde opschrift was niet veranderd!
Wij bezochten het oude gedeelte van Carcassonne, de type van eene
middeleeuwsche op een berg gelegen stad, en Avignon met het Palais des Papes, dat
tot een stinkende caserne was vernederd, en prijkte met hare toen ongedeerde hooge
middeleeuwsche stadsmuur en gracht, waarin later het negentiende-eeuwsche vertier
een bres heeft gebroken, en die dezer dagen de gemeenteraad besloot af te breken,
nu de administration des beaux arts, waaronder dit monument behoort, van zulk een
tweeden ruimen toegang niets wilde weten. Verder spoorden wij naar
Aix-en-Provence, het oude Aquae Sextiae, welks warm-waterbronnen steeds uitloopen
in de fonteinen op straat, en ten slotte kwamen wij te Marseille met de beroemde
Cannebière. Hier scheidden zich voorloopig onze wegen, op denzelfden ochtend
stoomde ik de haven uit langs de bekende kapel der Notre Dame de la Garde, welke
honderden votieftafeltjes bevat van matrozen en andere begenadigden, zooals wij
dat van de oude Grieken en Romeinen hadden gelezen; Halbertsma zette rechts koers
naar Barcelona.
Van daar heeft hij op de toen gebruikelijke manier Madrid bereikt per diligence,
onder weg getuige zijnde hoe de koetsier der zeven muilezels bij het afrijden van
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een helling zijn eigen zoon overreed, die op spaansche wijs achter aan den wagen
hing aan een riem om bij 't aanleggen van het remblok bij de hand te zijn, en die bij
ongeluk op den weg was gevallen. Het eerste dat de ontstelde vader deed bij het lijk
van zijn vermorzelden zoon, was kalmpjes een sigaret op te steken!
Dank de bemiddeling van onzen gezant, den heer Van Grovestins, werd na eenig
tijdverlies, zegge een geheele maand! de koninklijke bibliotheek in het Escuriaal
voor Halbertsma ontsloten; intusschen had hij de onvergetelijk schoone
schilderijen-verzameling met vlaamsche en italiaansche, fransche en spaansche
doeken en prenten naar welgevallen bezocht evenals het buitengewoon rijke museum
van spaansch wapentuig en kunststukken uit de goede tijden van Castilië, Leon,
Arragon en Andalusië; daarna betrok hij een woning bij het genoemd kloostergebouw
en zette zich aan den arbeid. Wat hij hier en te Toledo heeft gecollationeerd, staat te
lezen in het verslag door professor Bake gedaan aan de Koninklijke Akademie over
de reis der doctoren Halbertsma en Van Herwerden (Versl. en Meded. Afd. Lett.
1860 dl. V, blz. 118-200). Laatstgenoemde had namelijk na een verblijf van eenige
maanden te Florence en te Rome mij verlaten, en was ook naar Spanje vertrokken,
toen de koorden der beurs van de Koninklijke Akademie voor de twee hellenisten
waren losgetrokken, ofschoon in bescheidene mate.
De twee vrienden zaten op het Escurial te collationeeren in gezelschap van den
fideelen oriëntalist, professor M.J. Müller uit Munchen, en den gebrekkigen - hij
sleepte zich op krukken voort - zoon van den bekenden Engelschman Pusey, uit
Oxford, den stichter van de secte der Puseïsten, die den catholieken ritus in de
engelsche kerk wilde laten ontwikkelen. Daar werkten die geleerden een
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poos, tot dat de domme bibliothecaris er in geslaagd is een orden real geteekend te
krijgen, waarmede hij de bibliotheek sloot onder voorwendsel, dat hij een nieuwen
catalogus der latijnsche handschriften moest maken, en al die vreemde geleerden
hem daarbij te veel hinderden; maar daarvoor had hij volgens het oordeel van
genoemde heeren op verre na geen kennis genoeg. Merkwaardig is zeker dat de door
Miller vervaardigde Catalogus niet op het Escuriaal gevonden werd, want het
exemplaar door dezen gezonden aan den bibliothecaris Padre Matias had die
geestelijke voor zich gehouden. Den heer Don Matias Garcia hinderde het dat
vreemdelingen hem in zijn kalme rust kwamen storen; hij zou werk genoeg gehad
hebben aan het beschrijven van de andere duizenden codices, die deze geleerden niet
inzagen. Het was geen wraak tegen de vijanden van Spanje uit den 80-jarigen oorlog,
want daarvan weten de Spanjaarden tegenwoordig niets af, dank den invloed op het
onderwijs door de ‘alleen zaligmakende kerk’ en hare talrijke onontwikkelde
vertegenwoordigers in dat schiereiland; het was evenmin vijandschap tegen deze
twee ketters, want genoemde katholieken werden evenzoo in hun werk gedwarsboomd
en de heer Pusey nog wel in zijne onderzoekingen van de kerkvaders; ik ontmoette
dezen later op de Vaticana, waar hij overigens niet lang werkte, en ook te Leiden.
De koningin had geteekend, de deuren werden gegrendeld en de mijn voor wetenschap
kon vooreerst niet verder worden ontgonnen; onze gezant was niet bij machte iets te
doen tegen dat koninklijk bevel gesteund door een leugen van een geestelijke. Cosas
de España voorwaar; de geleerden mochten bij gratie alleen het onder handen ge
nomen handschrift afwerken.
Was mijn vriend Van Herwerden genoopt naar het
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vaderland terug te keeren na een bezoek aan de bibliotheken in Noord-Italië, doctor
Halbertsma schreef mij, dat hij naar Rome kwam; en dit geschiedde tot mijne niet
geringe vreugde. Wel hadden zij b.v. de rijke bibliotheek te Toledo kunnen gaan
bezoeken, waar Halbertsma reeds geweest was en verbaasd stond over de menigte
oude voortreffelijke latijnsche codices, meest uit de negende eeuw en nog nooit
geraadpleegd, maar onbekendheid met dezen schat was oorzaak, dat zij de beste
laatste Teubner-edities niet bij zich hadden, die onmisbaar waren om de filiatie dezer
codices en hunne waarde uit te wijzen. Deze in die jaren uit Leipzig te laten komen
zou te veel tijd en geld gekost hebben; men bedenke dat de inkomende rechten in
Spanje toen zeer hoog waren, men was daar druk aan het beschermen der industrie;
het leerwerk was met 20 pCt. van de waarde belast, zoodat een ondernemend
Duitscher b.v., die zich in Spanje had gevestigd om portefeuilles enz. te vervaardigen
even zoovele percenten meer uit de zak van het Spaansche volk kon halen dan dat
duitsche of fransche leerwerk anders daar zou kosten, maar hij werd beschermd, en
zal zeker later zijn zaakje overgedaan hebben aan een Spanjaard en zelf met gevulden
buidel zijne Heimath opgezocht om daar van de beschermende rechten te genieten.
Op de Vaticana mocht ik met mijnen vriend Halbertsma de pauselijke codices
bestudeeren, maar slechts drie in plaats van zes uren daags, want op pauselijk bevel
of wel uit plagerij van den toenmaligen secretaris van Pio Nono kardinaal Antonelli,
was een oude bepaling voor den dag gehaald, die slechts van 9 tot 12 het leeskamertje
opende; de prins Buoncompagni, de uitstekende mathematicus, die zoo veel op de
Vaticana liet afschrijven uit wiskunstige handschriften, moest gestraft of geplaagd
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worden om ik weet niet welke reden. Krachtens dezelfde breve waren slechts honderd
van de 365 dagen van het jaar werkdagen; onze ijver werd dus danig gekortwiekt,
maar zoo ging het waar de clerus almachtig heerschte, die des zondags meer dan in
de week heeft te doen, en zich daarvoor schadeloos stelt door den donderdag vrij af
te nemen, en tot groot verdriet van alle leeken hen verbiedt dan te werken, zelfs hen,
die uit eerbied voor de evangelisten, apostelen, discipelen en vele andere heilige
mannen de naamdagen van deze ten beste geven en ze moeten gebruiken voor alles
behalve hunne studie der codices del Santissimo Padre. Gelukkig is ook na Pio Nono
hierin verzachting gekomen; de Heilige Vader die hem opvolgde moest toegeven
aan den geest des tijds en liet de leeskamer vergrooten, benoemde kundiger geleerden
voor de Bibliotheek, dan b.v. Monsignore de San Marzano, onder wiens lessenaar
ik zat te collationeeren, welke prelaat het in het lezen der classici niet verder had
gebracht dan Caesar, zooals men mij vertelde. Hoe moet zulk een man er tegen op
hebben gezien als hij den inventaris der zeven of meer alphabetische catalogi der
Vaticana had na te slaan op den naam van hem vreemde schrijvers, als b.v. de
Historiae Augustae Scriptores, want hij wist niet welke hun voornaam of familienaam
was; gelukkig dat Z.H.W. mijne hulp ten minste inriep, toen ik het hem wat lastig
maakte, al stond er op de deur der prachtige handschriftenzaal ook een vervloeking
te lezen voor elk die ongeoorloofd een oog sloeg in den catalogus. Nu daarvan
ondervond ik de verkeerde gevolgen niet!
Met Halbertsma bezocht ik in Rome de Musea van den paus en van prinsen,
opgevuld met oudheden en schilderwerken, met pronkstukken van allerhande aard,
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maar vooral van marmerwerken uit de oudheid en later dagen; met hem bezocht ik
de voornaamste der drie- à vierhonderd kerken en kapellen, met hem wandelde ik
op het toen zoo onvoldoend opgegraven forum en trachtten wij de vele raadsels der
topographie van Rome op te lossen; met hem wandelden wij naar het graf der Scipio's,
naar de nog niet ledig gehaalde columbarien, naar de Via Appia met hare talrijke
geschonden grafmonumenten. Wandeltochten werden ondernomen in de Campagna
Romana naar de sedert de middeleeuwen verwoeste waterleidingen, en verder naar
den mons Albanus, naar de villa van keizer Adrianus te Tivoli of Tibur, naar de villa
van Horatius en zoo vele andere, onder de uitmuntende leiding van den nederigen
landmeter Pietro Rosa, die de klassieken voor de topographie der oude Romeinen
beter had gelezen dan menig ander; hij werd dan ook later door den Re Galantuomo
beloond met een plaats in den Senaat of Eerste Kamer! Deze man wist buitengewoon
veel van de raadselachtige ruïnes der romeinsche villa's, die onder den vruchtbaren
grond allengs bedolven waren geraakt; hij wees de richting aan der door graan- of
grasveld overdekte heirbanen, en de heuvels die voor het kamp der vijandelijke legers
van Hannibal en anderen waren gevlakt, toen zij Rome bedreigden. Zoo leerden wij
de romeinsche geschiedenis te Rome, zooals J.J. Ampère die ons daarbij vergezelde,
zoo onderhoudend dat alles in de Revue des Deux Mondes van 1855 tot 1866
beschreef.
In de Eeuwige Stad stond op een goeden dag de oude heer Halbertsma voor ons;
zijne belangstelling in het grootsche verleden van die plek van Italië en zijne
leergierigheid hadden den zeventigjarigen man bewogen de reis te ondernemen, al
was hij geheel vreemdeling in het
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Italiaansch; hij had het gewaagd geheel alleen naar Parijs en Marseille te sporen, per
stoomboot naar Genua, Livorno en Civita Vecchia, om van daar met den eenigen
spoorweg, dien Pio Nono had veroorloofd aan te leggen, tot Rome door te gaan. Als
herinnering aan dit bezoek mag ik hier zijn artikel over de Friezen te Rome noemen,
in De Vrije Fries, dl. XI, bl. 187, want de latijnsche inscriptie over de friesche pelgrims
te Rome in het kerkje van San Michele in Sassia, dicht bij het Vaticaan, mocht ik
toen voor hem afschrijven.
Inmiddels had Napoleon zijne troepen vereenigd in Savoie en Piëmont, in overleg
met Cavour, om den Oostenrijker uit Lombardije te verdrijven; de beslissende slag
van Montebello werd geleverd en gevolgd door den bloedigen veldslag van Magenta,
van waar later bloedrood ‘couleur magenta’ heette. Napoleon met Victor Emanuel
hielden hun intocht te Milaan door den prachtigen wit marmeren triumfboog, den
Arco della Pace die, onder oostenrijksche dwingelandij gebouwd was geworden, als
bekrooning van den heirweg over den Simplon van Napoleon I. Die intocht, eene
wereld-gebeurtenis werd op verrassende wijze den volgenden avond gevierd te Rome
door eene vrijwillige illuminatie van den Corso, tot algemeene vreugde der Romeinen,
die voorzagen, dat het onhoudbare wereldlijke bestuur van den Paus-koning moest
eindigen. Wel mocht ik toen uit den mond van een diplomaat, maar ik voeg er bij,
het was een Papalino, hooren: ‘c'est un coup monté par les Piémontais.’ In onze
oogen was het de oprechte uiting van het lang gespannen verlangen om verlost te
worden van het wereldlijk bestuur des Pausen en zijne prelaten over Italië in 't
algemeen en over Rome in 't bijzonder, een bestuur zoo erbarmelijk slecht, dat
niemand er tevreden mee kon zijn, waarbij de vele fouten en tekortkomingen van de
koninklijke regeering, die wij
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later beleefden, niets hebben te beduiden. Op dien avond, den 7 Juni 1859, werd in
de cafés te Rome de inschrijving geopend voor een spada d'onore voor Garribaldi,
en toen ik na den dood van dien karakteristieken vrijvechter, in later jaren dat
prachtstuk van italiaansch kunstwerk in het koninklijk wapenmuseum te Turijn
bewonderde, met waardeerende herinnering, kwam mij die avond voor den geest,
welken ik met mijn vriend Halbertsma en zijn vader te Rome beleefd had.
Maar de tijd der Vatikaansche zomervacantie naderde, de afloop der
oorlogsbedrijven was onzeker, de beslissende slag van Solferino was nog niet
geleverd; ik besloot voor alle zekerheid naar het vaderland terug te keeren, terwijl
de heeren Halbertsma over Florence en Venetië noordwaarts trokken.
Een rond jaar bleef ik te huis en bewerkte mijne Schedae Vaticanae, terwijl ik
onder anderen een nieuwen platten grond van Rome ontwierp en de Geschiedenis
der Vatikaansche bibliotheek schreef, waarna ik een tweede reis ondernam. Intusschen
was door het vertrek van Dr. S.A. Naber naar Batavia, waar hij het Gymnasium
Willem III zou stichten en besturen als rector, het rectoraat te Haarlem open gevallen.
Halbertsma werd belast met de waarneming van die betrekking gedurende vier
maanden, en toen Dr. P.J. Uylenbroek tot rector was benoemd, werd hij in Augustus
1860 tot praeceptor aangesteld. Reeds was onze vriend Van Herwerden tot praeceptor
van het gymnasium te Groningen benoemd; de docenten van Noorthey hadden na
de tegenwerking in Spanje hunnen weg in Nederland gevonden.
In dat jaar gaf de onvermoeide boekhandelaar, A.C. Kruseman een Zondagsblad
uit, in welke wekelijksche courant verschillende stukjes over allerhande onderwerpen
als ook boekaankondigingen geplaatst waren, die vele
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lezers vonden. Onder de letters C.A.L. heeft Halbertsma in No. 620 van 11 November
een welverdiende bespotting geschreven van het boekje ‘Grieksche Vrouwen,
Grieksche Liefde. Historische schets van Doctor H.F. Thyssen, Rotterdam 1860’.
Hij nam met dien medicus, die in de verste verte daarover niet had mogen schrijven,
een loopje, dat hem gelukkig heeft afgeschrikt van zulke schrijverij. In No. 623, 624
en 626 van 2, 9 en 23 December 1860, No. 634 van 17 Februari, No. 638 en 640 van
17 en 31 Maart 1861 schreef Halbertsma zes Spaansche Schetsen. Met laatstgenoemd
nummer eindigde dit blad, en deze populaire mededeelingen uit het door Halbertsma
bezochte land zijn niet vervolgd. Het waren oppervlakkige maar zeer leesbare
schetsen, zoo uit de mouw geschud, waarin de lezer vrij wat onbekends vond. Jammer
dat de man, die goed had rondgezien, ze niet heeft laten herdrukken, een weinig
gekuischt en wat vermeerderd; maar Halbertsma had geen behoefte om zich gedrukt
te zien.
In het Bibliographisch Album van de Gids van Juni 1861 verscheen van zijne hand
de aankondiging van ‘Novum Testamentum ad fidem Codicis Vaticani ediderunt A.
Kuenen et C.G. Cobet, dl. I, bl. 865-869. Hierin deelde hij de lotgevallen mee der
door Angelo Mai te Rome bewerkte editie van het Nieuwe Testament volgens den
Codex Vaticanus, welke, zeer lang verwacht en eindelijk uitgegeven, toch veel te
wenschen overliet, zooals wij te Rome uit vele bijdragen hadden vernomen.
In de Gids van September dl. II, bl. 402-405 besprak Halbertsma als reiziger van
Spanje: ‘R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de
l'Andalousie par les Almoravides’; maar zij die van iemand, die het land zelf had
aanschouwd, nieuwe gezichtspunten of ernstige aanmerkingen verwachtten, werden
teleurgesteld.
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In de Gids van 1862, dl. II, bl. 309-316 besprak hij met meer ernst den ‘Isocrates'
Panegyricus en Areopagiticus met aanteekeningen uitgegeven door E. Mehler’; niet
zonder recht betwijfelde hij de behoefte aan zulk een uitgave.
De Mnemosyne van hetzelfde jaar, p. 205-216, bevatte Annotationes criticae in
Lysiae orationes, de vrucht van collaties van Parijsche en andere handschriften; in
1868 heeft hij ze vermeerderd uitgegeven.
Lid geworden van de redactie van het Tijdschrift voor de Nederlandsche Gymnasiën
van 1863-1864, dat de Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche gymnasiën verving,
schreef hij daarin bl. 177-193 in Mei 1864 een ernstige beoordeeling van de ‘Beknopte
Grieksche Spraakkunst, naar dr. R. Enger bewerkt door dr. W. Hecker, Vierde druk,
volgens het Attisch dialect herzien door dr. D. Burger, Groningen 1863.’
Halbertsma kon dan ook als docent meespreken, en had te Haarlem zich als
verdienstelijk praeceptor laten kennen, zoodat hij in dit jaar, toen het rectoraat was
opengevallen, door den dood van dr. P.J. Uylenbroek aan het hoofd van het
gymnasium werd geplaatst, eene betrekking die hij lang tot aller genoegen heeft
vervuld. Hij had intusschen in de Costerstad een Leesmuseum gesticht en als lid van
de Debating, die te Haarlem door de heeren Buys, Coenraad Busken Huet en Naber
gevestigd was, behoorde hij tot de ernstige verdedigers of bestrijders. Zoo herinner
ik mij nog levendig, hoe krachtig ik hem hoorde opkomen voor het behoud van de
Kleine Houtpoort, dat schilderachtige hollandsche bouwstuk dat later toch is
afgebroken en in 1894 bij het bezoek der Koninginnen, let wel! werd nagebootst.
In 1864 valt ook zijn huwelijk met Hendrika Catharina Merens te vermelden, de
oudste dochter van den toenmaligen notaris te Haarlem.
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Naar het voorbeeld van andere philologen gaf hij tekstverbeteringen uit en wel
Lectiones Lysiacae, scripsit Tiallingius Halbertsma Justi fil. Gymnasii Harlemensis
Rector, Trai. ad Rhen. Kemink, 1868, 76 p. In dit boek nam hij de in de Mnemosyne
ten beste gegeven coniecturae natuurlijk ook op.
Op 19 Februari 1869 overleed de vader van mijn vriend, die sedert een reeks van
jaren bezig was geweest aan een friesch-latijnsch woordenboek; hij meende daarmede
de beoefenaars van het boerenfriesch in alle landen een grooten dienst te doen, en
beschreef, dat zijn zoon het boek zou uitgeven als hij kwam te sterven. Velen hadden
gedacht dat het werk veel verder gevorderd was dan het begin van letter F en dat het
klad van het geheel gereed zou zijn. Dit bleek het geval niet te wezen, maar de zoon
gordde zich aan tot de uitgaaf van hetgeen klaar was, zonder daar iets in te veranderen,
ook voegde hij er bruikbare indices bij. Dat alles staat in zijne latijnsche voorrede te
lezen, die hij verzuimde in 1872 te dateeren, want op den titel staat geen jaar;
tegenover den titel prijkt een keurig gegraveerd en goed gelijkend portret van ‘den
olden’ zooals Tjal zijn vader placht te noemen. De titel luidt: ‘Lexicon Frisicum, A
- Feer. Composuit Justus Halbertsma Hiddonis Filius. Post auctoris mortem edidit
et indices adiecit Tiallingius Halbertsma Justi Filius. Auctoris effigiem sculpsit D.J.
Sluyter. Ex typographeo Jani de Lange Daventriensis’ s.l. et a. XII, 1044 pag.
Later dan vele Friezen wenschten, die reikhalzend er jaren lang op hadden zitten
te wachten, verscheen dan het lijvige, keurig uitgevoerde boekdeel, dat aan Tjal heel
wat tijd heeft gekost en dat niet in den handel kwam; alleen als geschenk aan vrienden
en vereerders heeft hij het gezonden. De bewerking van dit friesche Woordenboek
was aanleiding dat Halbertsma tot lid van de Maatschappij
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der Nederlandsche Letterkunde werd benoemd in 1873.
Dat de Haarlemsche rector zijne meening omtrent de toelating der gymnasiasten
tot de hoogeschool had, en deze meer en meer bij hem gevestigd werd in die jaren
van ontwerpen van de wet op het Hooger Onderwijs, laat zich begrijpen; hij kwam
dan ook eens, bij een goede gelegenheid te Leiden zijnde, mij vertellen, hoe hij de
zaak zou regelen door de jongelui korter op school te houden maar meer kennis van
hen te vorderen bij de toelating tot het gymnasium op iets ouder leeftijd; hij had met
enkele leerlingen de proef genomen en was overtuigd van de mogelijkheid. Daar ik
niet behoorde tot het gild der paedagogen, moest ik mijn oordeel opschorten; de lezer
kan des verkiezende het plan zelf beoordeelen, want in 1876 vertrouwde hij zijne
denkbeelden aan de pers. Zij verschenen onder den eigenaardigen titel:
Onparlementaire Beschouwingen over de hervorming onzer Gymnasiën door T.J.
Halbertsma, Rector van het Gymnasium te Haarlem, Haarlem 1876, Kruseman en
Tjeenk Willink, 68 bladz. Ik acht mij het allerminst bevoegd om dit paedagogische
geschrift te beoordeelen, ik stip slechts aan, dat de titel zeer juist is, want de vorm
waarin hij zijne gedachten voordroeg, was nog al erg onparlementair, doch daardoor
doen zij des te meer aan den rector denken, die ze zoo los weg ofschoon wel overdacht
ten beste gaf. Het zou niet onaardig zijn om na te gaan, wat hiervan is overgenomen
door Minister Heemskerk in zijn ontwerp, dat aan vele verkeerdheden een einde
maakte, doch op vele andere punten, ten minste in het universitaire onderwijs,
betreurenswaardige veranderingen bracht, naar mijne meening.
Kort daarop liet Halbertsma weder iets van zich hooren en wel in de Mnemosyne
van 1877, p. 329-336, verscheen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

135
zijn Otium Harlemense, waarin hij zoowel latijnsche als grieksche schrijvers hier en
daar trachtte te verbeteren.
De zoo even genoemde wet kwam in 1876 tot stand en vorderde voor elke
Universiteit een hoogleeraar in de grieksche en een in de latijnsche taal. Professor
Francken werd van Groningen, waar hij grieksche taal en letteren doceerde, naar
zijne Alma Mater, de Utrechtsche universiteit, verplaatst om de hem eigenlijk meer
geliefde latijnsche taal en letterkunde te gaan doceeren naast onzen vriend Van
Herwerden, die reeds lang geleden daar voor het Grieksch was opgetreden in plaats
van professor S. Karsten. Naast Emil Baehrens, den duitschen geleerde die het Latijn
te Groningen doceerde met voortreffelijke colleges over Catull, Tibull, Properz of
Tibull, Catull, Properz, werd Halbertsma voor de andere catheder benoemd op 10
September 1877; hij hield er den 2den November zijne inaugureele oratie in het
Hollandsch: Hooger Onderwijs in Grieksche Taal, Letterkunde en Oudheden.
Toespraak, bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Universiteit te
Groningen, door Dr. T.J. Halbertsma. Groningen, J.B. Wolters, 1877, 16 bl. Daarin
heeft de spreker ontwikkeld zijne meening hoe deze drie onderdeelen van zijn vak
moeten samenwerken tot de kennis der Grieksche oudheid. Dat heeft hij tot aan zijn
dood trachten te doen en wel, naar ik overtuigd ben met gunstig gevolg. Maar hij
heeft daarbij met groote bezwaren te kampen gehad. Zijn gezicht toch, dat niet
onberispelijk was, - hij wapende altijd slechts één oog -, was kort na zijne vestiging
te Groningen achteruitgegaan; hij was zoo goed als blind geworden, luidden de eerste
berichten. Gelukkig kon zijne Henriette mij eenigszins geruststellen, toen ik haar
vroeg naar den juisten toestand, er was een vlak op het oog gekomen, waardoor
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een gedeelte der waargenomen voorwerpen verborgen bleef, en hij twee losse deelen
van het gezichtsveld moest vereenigen; het lezen van geschreven en gedrukt schrift
werd verboden en een kalm leven als doelmatig aangeraden. Dit laatste was van den
opgewekten man, die alles behalve een kluizenaarsnatuur had, maar het prettige en
het goede der aarde zoo gaarne waarnam en wist te waardeeren, wat veel gevergd;
maar het lezen heeft hij uit vrees voor erger nagelaten, hetgeen voor iemand die pas
de professorale toga om de schouders heeft gehangen, geene kleinigheid is geweest.
Zijne kippigheid bleef overigens dezelfde, en steeds kon hij alleen zonder gevaar
zelfs op straat blijven loopen; onnoodig was vaak mijne aanbieding, als hij naar
Leiden was overgewipt, om hem te begeleiden. Gelukkig heeft de groote liefhebber
van wandelen steeds van die beweging gebruik moeten en kunnen maken.
Wat betreft zijne studie, is hij niet zonder ernstige inspanning er in geslaagd zich
alles, zegge alle talen tot en met het Grieksch te laten voorlezen, en wel door den
heer Hendrik Tijenk, dien hij daarvoor geheel heeft opgeleid, en die dagelijks hem
eenige uren hielp aan de taak die hij wilde afdoen. Met dankbaren weemoed wordt
hier zijn voorlezer herdacht. Gezegend met een voortreffelijk geheugen kon hij op
deze wijze slagen, en de colleges memoriseeren, evenals de examens en al wat hij
als professor had te behandelen; de aldus verwerkte stof kon hij uit 't hoofd
voordragen. Dat deze inspanning, ofschoon door dagelijksche oefening hem gewoon
geworden, toch wat forsch geweest zal zijn, laat zich denken; en als leek kan ik mij
niet uit het hoofd zetten, verband te vinden tusschen deze buitengewone inspanning
van de hersenen gevergd, met den aanval van beroerte, waaraan hij bezweek.
Hoe Halbertsma als rector en professor heeft voldaan,
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zou een zijner vele leerlingen beter dan ik kunnen verklaren, of wel een zijner
ambtgenooten te boek stellen. Beter ware het dus geweest zijn leven niet te laten
schetsen door mij maar door professor Speyer b.v., die aan de zoo onverwacht
geopende groeve over hem sprak, voor de weinigen die in de gelegenheid waren
geweest om naar Groningen te reizen om hem de laatste eer te bewijzen; in den
Spectator van 1894, bl. 239 heeft de heer Speyer kort daarop den geliefden ambtgenoot
geschetst.
Halbertsma had blijvende kennis opgedaan, het was geene schijn-geleerdheid, die
hij aan zijne leerlingen voordroeg; hij trok hen tot zich en zij wisten dat zij aan hem
een degelijken docent hadden; hij had veel waargenomen en een goeden blik gehad,
hij had een gezond verstand en combineerde juist, hij bezat een uitnemend geheugen
en een vriendelijke inborst. Vijand van eenzijdigheid en bekrompenheid, kon hij wel
eens een schril oordeel uitspreken, doch men kon hem geen ongelijk geven; er straalde
uit hem een opgewektheid en oprechtheid, een eerlijkheid en vroolijkheid die wij
niet licht zullen vergeten, vijand van haarklooverij en ‘rechthaberei’, was hij
vreedzaam en maakte zich geene vijanden; hij waardeerde geestigheid en had zelf
tal van geestige en onverwachte uitvallen, hij genoot humor en kwinkslagen, zooals
onze Eelco Verwijs ze in der tijd zoo talrijk kon uiten. Geen wonder dat die prettige
natuur veel leed, als hij na een examen een zwakken discipel moest afwijzen; de
huisgenooten kunnen getuigen hoe groot zijn verdriet dan was en hoe lang hij er
onder gebukt ging.
Tegenovergesteld was wel het karakter van zijn ambtgenoot Emil Baehrens, 24
Sept. 1848-26 Sept. 1888, dien hij in het ‘Biographisches Jahrbuch für
Alterthumskunde von Bursian, herausgegeben von Iwan von Mül-
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ler’, Jhrg. XIII, 1890, S. 7-47, uitvoerig heeft herdacht als uitstekend geleerde en
kundig Latinist, maar geschetst als eenzelvig man, die alles en alles vond in Tibull,
Properz, Catull of Properz, Catull, Tibull, en voor de samenleving zoo weinig over
had.
De laatste artikelen van Halbertsma zijn aankondigingen in het te Groningen door
zijne ambtgenooten onlangs opgerichte ‘Maandblad voor Philologie en Geschiedenis’,
het ‘Museum’; in No. 2 van April 1893 gaf hij een artikel over ‘Demosthenis
Orationum Codex Σ. Oeuvres complétes de Démosthène, facsimile du MS. Grec
2934 de la Bibliothèque Nationale, publié par Henri Omont, 2 vol. fol. Paris, Ern.
Leroux, 1892’. Hij, die het voorrecht gehad had in zoo ruime mate Codices in handen
te hebben en den tekst te vergelijken met de uitgave, moest wel ingenomen zijn met
de meesterlijke reproductie van de oraties van Demosthenes naar het beste handschrift;
eerst zoo kan een leerling en een geleerde die niet naar Parijs kan trekken, den
nagemaakten codex voor zich nemen. In No. 5, het Julinummer van 1894 verscheen
zijn laatste geschrift, de aankondiging van ‘P. Östbye, Die Schrift vom Staat der
Athener und die Attische Ephebie. Christiania 1893.’
Maar Halbertsma heeft niet alleen met het woord gedoceerd, hij heeft nog meer
gedaan; hij wordt namelijk in Groningen beschouwd als de stichter der collectie
afgietsels en photographische afbeeldingen van antieken, die de Litterarische Faculteit
aldaar bezit, en die door jaarlijksche contributies, waarvan hij het leeuwenaandeel
bijbracht, steeds vermeerderd wordt. Meerendeels zijn het archaeologische voorwerpen
maar voor zijne eigene verzameling sloot hij de moderne kunst niet uit, want hij, die
zoo veel classiek schoons, zoo veel uitstekends op het gebied van schilder-,
beeldhouw- en bouwkunst had
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gezien, kon daar niet meer buiten; daarmede veredelde hij zijn gesprek en zijn
omgang, want hij had een open oog voor zijne ‘geliefde ouden’; hij bezat een
onpartijdig oordeel en gekuischten smaak, en trachtte dien geest ook aan anderen
mede te deelen. Gelukkig de Universiteit, waar zulk een hoogleeraar den toon voert,
de keuze leidt voor de uitbreiding en de belangstelling in de zoo veredelende
kunstgeschiedenis weet te wekken, niet door hoogdravend gepraat, zooals ik van
zoovele Duitschers moest aanhooren, of halve geleerdheid die zoo vaak in de
periodieke pers wordt verkondigd, maar door deugdelijke bekendheid met de
voortbrengselen van kunst. En dit alles is bij Halbertsma aldus ontwikkeld op zijne
reizen, waarvan hij door de afgietsels en photographieën te laten zien, zijne leerlingen
op zijne beurt liet genieten.
Uitmuntend kon zulk een philoloog behulpzaam zijn in de keus der boeken over
klassieke oudheid en uitgaven van classici, die voor de Buma-Bibliotheek te
Leeuwarden jaarlijks uit de onbekrompen fondsen van wijlen dien frieschen
lettervriend kunnen worden aangekocht, en die gelukkig ook worden uitgeleend. In
geen beter handen kon de beslissing zijn over hetgeen de rustelooze persen drukken
van de ijverige maar vaak hongerige duitsche geleerden, om van de niet te versmaden
voortbrengselen der eenzijdige engelsche en fransche of uitstekende italiaansche
philologen te zwijgen.
Ik eindig met zijne twee beschikkingen te vermelden, die hij in Juni 1894 in een brief
nederschreef, dus weinige weken voor zijn dood. Hij had wel niet vele conjecturen
uitgegeven in die 40 jaren, maar hij had er toch bij honderden gemaakt. Niet begeerig
om de zoo even opgeschrevene tekstverbeteringen terstond te laten drukken,
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had hij ze bewaard om ze later eens te schiften en uit te werken; zijn gezicht was
daarvoor een groot bezwaar en hij ging er tegen opzien, en zoo beschreef hij, dat
zijne kinderen voor de uitgave dezer conjecturen zouden zorgen, nadat zij door een
bevriend geleerde waren uitgezocht. Hieraan is gevolg gegeven, niemand anders dan
zijn vriend Van Herwerden moest dat doen, en uit diens mond mag ik hier de
verzekering geven, dat er tal van uitstekende emendaties door hem zijn gevonden in
die groote menigte, te veel om ze in het tijdschrift Mnemosyne te drukken, maar
bepaald ten volle waard om als afzonderlijke bundel, voorzien met het wel-gelijkende
portret van den loyalen en royalen vriend als blijvend aandenken aan familieleden
en kennissen en beoefenaars der oude letteren aan te bieden1.
De andere beschikking betreft zijne bibliotheek; wetende dat zelfs eene kostbare
boekerij bij verkooping niet zoo veel geld opbrengt, wenschte de rijke eigenaar, dat
de bibliothecaris der Groninger Universiteit daaruit zou kiezen al de boeken, die deze
in de Univerteits-bibliotheek zou verlangen op te nemen, en dat het overblijvende
zou verdeeld worden onder zijne leerlingen en oud-leerlingen van de litterarische
faculteit. Ook aan dit verlangen is voldaan tot dankbaar genoegen der
belanghebbenden.
Augustus 1894.
Dr. W.N. DU RIEU.

1

Dit is in 1896 geschied; toen verscheen het keurig boekdeel van 175 paginas onder den titel:
‘Tjallingi Halbertsmae Adversaria Critica. E schedis defuncti selegit, disposuit, edidit Henricus
van Herwerden. Accedit epimetrum (27 pag.) de indicibus bibliothecarum exterarum quos
descripsit aut adhibuit Halbertsma’. Een keurig uitgevallen reproductie van een uitmuntend
gelijkend photographisch portret zal bij zijne familie en zijn vele vrienden die flinke trekken
van dat open gelaat in aangename herinnering houden.
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Levensbericht van Antonius Marinus van Lommel, S.J.
Geen reuzengestalte van forschen bouw met breede schouders en zwaren tred; ook
niet een dwergje, evenbeeld van een schoolknaap zonder vuur en dartel leven; neen,
wat ik U heb voor te stellen heeft zoo iets van ‘de deugd in het midden’, een edele,
kloeke ziel in een eerzaam, bescheiden omhulsel. Het blonde haar en blauwe oog
bewijst den Dietschen oorsprong. Het open gelaat neemt u in; goedig en schrander
staat immer de blik; de zoete glimlach wijkt zelden van de lippen. Het voorhoofd
duidt geen Bossuet aan, noch een Vondel, maar een geest die zich wel heeft
ontwikkeld en optreedt zonder vertoon.
Ziedaar den eerwaarden vader A.M. van Lommel.
Naar luid der getuigenis van den hoogleeraar Dr Robert Fruin, is hij iemand, ‘die
zich als ijverig navorscher in bibliotheken en archieven naam heeft gemaakt1.’ Dr
W.J.F. Nuyens2, sterker zich uitdrukkend, schrijft ons: ‘Hij is zeker een der
uitstekendste en scherpzinnigste historie-vorschers van ons land in de laatste eeuwen.’

1
2

Histor. Genoots., Kronijk, dl. 31, bl. 159.
Geschied. van 't Nederl. Volk sinds 1815, IV, bl. 308.
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Wel heeft zulk een meester aanspraak, dat zijn levensbeeld hier met zorg worde
gebeiteld. Nu ik die taak niet mag ontgaan, moet ik wel trachten, mij naar best
vermogen ervan te kwijten.
In de Baronnie van Breda, ruim een uur benoorden de stad, aan den Merk-stroom,
ligt een aanzienlijk dorp, Terheyden genaamd, dat, ruim en luchtig langs den straatweg
gebouwd, uit zijn lichtgroen lindeloover den bezoeker vriendelijk aanstaart. De
dorpskerk aldaar, een schoone bouw in kruisvorm met zijbeuken, dagteekent uit den
aanvang der 15e eeuw en heeft waarde genoeg behouden, om de leden van
Sint-Bernulfs-gilde te Utrecht op hunne kunstreis in Juli 1890 derwaarts te lokken.
Zij staat met het koor naar den straatweg en verrast u door de kunstvolle afdekking
der beren, die met sierlijk beeldhouwwerk prijken.
In dit heiligdom werd de toekomstige geschiedvorscher op 3 October 1827 door
den H. Doop herboren en onder de hoede gesteld van den ‘heyligen Maerschalck’
Antonius, patroon der kerk en van den heiligen Martelaar Marinus. Hier ontving de
knaap voor hart en geest zijn eerste vorming door de goede zorgen van Adrianus
Mangelaers, sinds 1815 pastoor van Terheyden; hier ook werd hij door zijn trouwen
herder op den merkwaardigen Passiezondag van het jaar 1839 voor de eerste maal
gespijzigd met het verheven Brood des Levens.
Daar naast de kerk staat het nette ‘dorpshuis, een in het jaar 1839 nieuw
opgetrokken gebouw met torentje en ter weerzijden opgaande hooge stoep van
arduinsteen.’ In de jaren toen bij den knaap, als bij den jongen fezant, de gouden
veeren door den grauwen dosch begonnen te gluren, zetelde onder de schutse van
dat ‘torentje’, als
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achtbaar burgemeester, de heer Christiaan van Lommel Antoon's oudste broeder.
Deze, die smaak vond in de navorschingen van Dr C.R. Hermans en inteekende op
diens Geschiedkundig Mengelwerk, heeft allicht den knaap, als die tusschen schooltijd
de ‘hooge stoep’ optrippelde, uit dit ‘Mengelwerk’ nu en dan iets onder de oogen
gebracht. Het kunststukje, genaamd ‘Het Laatste Oordeel in St Janskerk van den
Bosch’, gaf er zooveel aanleiding toe.
Dan lagen daar in de kast de oude doopboeken enz. zoo van de Roomsche als
Protestantsche gemeente, loopend van de jaren 1713 tot 1810. Heeft niet de oudere
broeder aan den jongeren somtijds eene bijzondere aanteekening daaruit voorgelezen,
en zoo den geest van den knaap gewekt? Het natuurlijk gevolg moest zijn, dat deze
straks zelf die boeken doorsnuffelde en gretig elke bijzonderheid opspoorde. 't Geen
hij opmerkelijk vond in die schriften der 18e eeuw heeft hem in lateren tijd gewis
verlokt, om zich, bijv. in de vacantie-dagen, ook met de borst te leggen voor die
oudere registers, welke onleesbaar worden genoemd. U weet wel, die vol moed plaats
neemt voor het aanbeeld en maar trouw met den hamer zich weert, hij wordt straks,
dit blijft niet uit, een kloeke smid. Zoo is het gewis met Antoon van Lommel gegaan.
Bijna zeker heeft de kiem, die straks opschoot tot een breedgetakten boom, onder
dat ‘torentje’ zijn eersten wortel geschoten.
Maar ik heb nog verzuimd U het ouderhuis aan te wijzen. Zie, daar staat het dicht
bij ons, ter zuidzijde. Het is sinds een dertigtal jaren verkocht en in drie woningen
verdeeld; doch daar huisde voorheen de achtbare heer Christiaan van Lommel, een
der aanzienlijkste inboorlingen en wethouder in het gemeentebestuur; daar
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stierf hij den 21 Juni 1836, oud 76 jaren. In eersten echt met Petronella Bastiaansen
won hij o.a. twee zonen: op 3 Febr. 1799 hem, die onder ‘het torentje’ eens den
voorzitterstoel zou bekleeden, en op 28 Maart 1803 eenen Joannes, die aan het slot
van het jaar 1826 in het eerwaardig Gezelschap van Jezus trad, als Roomsch zendeling
werkzaam was in Missouri (Vereenigde Staten van America) en na onvermoeiden
arbeid overleed te Sint Ferdinand den 15en Februari 1833. Na 't verscheiden der eerste
gade sloot de heer van Lommel een tweeden echt met Cornelia Schoenmakers uit
Teteringen, bij wie hij op 3 October 1827 de gelukkige vader werd van hem, die als
geschiedvorscher zich later zoo kloek zou reppen. Stil en eenzaam was het daar niet
om de wieg van den kleine. Het woelde er vroeg en laat van gasten, die kwamen en
heen togen. Er hing aan den voorgevel iets dat in beeldspraak U zeide:
‘Kom binnen, kom binnen
Verzet wat uw zinnen.’

Het huis was gunstig bekend bij hen die gaarne eens blijde te gast wilden gaan. In
de dertiger jaren vooral gedijde het mout er tot goud. 's Knaaps moeder, straks weduwe
geworden, hield de zaak aan, bleef voor haren zoon waken en zorgen en had eindelijk
de vreugde hem het feestaltaar te zien betreden. Ruim vier jaren later overleed zij,
den 29 October 1864.
Het lager onderwijs heeft A.v. Lommel voorzeker genoten in de school van
Terheyden. Toen straks de lust tot verdere studie zich uitte, werd hij gezonden naar
de Latijnsche school te Oosterhout, op een uur afstands ginds in 't Oosten, en een
jaar later naar de kweekschool der geestelijkheid van het bisdom te Oudenbosch.
Hier heeft hij vier jaren aan de verdere studie der letteren gewijd
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onder den regent Petrus Morgen, die straks overgeplaatst naar de hooge school van
de Hoeven, daar als president aan het hoofd stond, toen de jeugdige van Lommel
van 1848 tot '49 er de lessen der wijsbegeerte volgde. Hier ontwaarde de jonge man
in zich den roep tot Jezus' achtbaar Gezelschap, waarin zijn halfbroeder Joannes hem
weleer was voorgegaan. Op bescheiden aanvrage werd de toegang hem geopend en
op Woensdag den 26 September 1849 deed hij zijne intrede in den eerbiedwaardigen
kring. Aan dezen heeft A. van Lommel zijn eigenlijke vorming te danken. Plicht
daarom, dat we dien kring van nabij gadeslaan.
't Was in Bloeimaand van het jaar 1521. André de Foix viel namens den koning van
Frankrijk met een stout leger in Navarre, maakte snelle veroveringen en hield als
een voortdurenden zegetocht; zelfs Pampelone, de hoofdstad, zwichtte voor de
overmacht der Franschen. Maar een onversaagd hidalgo uit Biscaye wierp zich met
een groep stoute krijgers in het kasteel en trotseerde alle gevaar. Toen eisch en
bedreiging van den vijand werd versmaad, gaf deze het woord aan de geweldige
‘donderbussen’, die niet zwegen voordat eene bres daar gaapte in den muur. Toen
stormden de Franschen vooruit met het zwaard in de vuist. Maar als zij de bres gaan
bereiken, springt de hidalgo te voorschijn door helm en harnas beschut. Van zijn
zilveren schild grimmen de zwarte wolven van Loyola, in zijne vuist bliksemt de
zware sabel der Onhez. Die onder 't bereik komen van dat moordende staal, tuimelen
een na ander ten bodem. Zijn heldenmoed ontvlamt heel de bende, die niet wijkt van
zijn zijde. De vijand zal gaan deinzen voor ontembare kracht. De Biscayer houdt
stand; naar stouter daden nog smacht
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zijn geest; roem wil hij winnen, schitterenden roem, hetzij in de zege, hetzij in den
dood. Maar een kogel uit de woedende ‘bussen’ verbreekt den held zijn rechterbeen
en onmachtig valt hij neer. De overgave is het gevolg van dien val. 't Was op
Pinkermaandag den 20en Mei 1521.
De overwinnaars trilden van bewondering voor den leeuwenmoed van hun
tegenstander, in wien ze als een visioen van hunnen Roeland hadden aanschouwd.
De gewonde werd door hen met welwillende zorg verpleegd en straks onder eergeleide
heengezonden naar het ouderlijk kasteel, dat niet ver vandaar verwijderd lag. De
held van Pampelone was Don I igo Beltramo's zoon, uit het geslacht der Onhez, de
later zoo vermaarde H. Ignatius van Loyola.
Zijne genezing verliep in zeer tragen gang. Ter korting van den tijd las hij, bij
gebrek aan andere boeken, de levens der Heiligen. Straks kreeg hij smaak in die
lezing. De helden Gods deden hem vol bewondering stilstaan voor een moed, dien
hij tot dusver niet had gekend. Hoe meer hij hen gadesloeg en doordrong in de
geheimen van hun leven, hoe hooger zijne bewondering steeg. Het werd hem klaar:
geen ridders verrezen er ooit, zoo kloek en zoo fier als die Heiligen. Hunnen
heldenmoed wil hij met Gods genade thans volgen; hun voetspoor gaat hij drukken
en paarlen zoeken, welke heerlijker stralen dan die van de kroonen der vorsten.
Neergeknield voor het beeld Onzer Lieve Vrouw van Monte-Serrato wijdt hij zich
als paladijn onverdeeld en voor altijd aan den dienst van haar Goddelijken Zoon.
In zijne afzondering te Manrese spande hij alle krachten in, om met Gods hulp
zich te vormen voor dien verheven dienst. Zijn nieuwen Meester te leeren kennen
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en beminnen zoo volmaakt als een menschengeest dit vermag, zijns Heeren oneindige
grootheid en goedheid als met het oog te aanschouwen, haar te prenten in zijne ziel,
zich dag aan dag te oefenen tot vaardigheid in den dienst van den Koning der glorie,
- ziedaar van nu af zijn ganschen toeleg, het eenig doel van zijn streven. Toen hij
zich volkomen had overtuigd dat ‘de Heer alles heeft gewrocht om zijns zelfs wil,’
schreef hij in zijne banier: Tot meerdere eer van God, en toog met deze leus de wereld
in. Ter hooge school van Parijs, waar hij met vuur zich op de wetenschap toelegde,
wierf hij een zestal volgelingen en sloot met hen op Hoog-Lieve-Vrouwen-dag van
het jaar 1534 in de krocht der kerk van St Denis au Montmartre den heiligen bond,
het mosterdzaadje waaruit een breedgetakte boom zou groeien. De bescheiden kring,
op den Montmartre gevormd, ontwikkelde zich tot het groote, kloeke, veerkrachtige
Gezelschap van Jezus. Maar de ziel van hen allen was en is immer Don I igo de
Loyola, de onversaagde held van Pampelone. Zijnen geest tracht elk lid in zich aan
te kweeken; allen streven er naar kloeke strijders te worden voor den Heer der
legerscharen. Het veld van den strijd breidt zich uit over bergen en dalen; de taak
der strijders is van allerlei aard; maar allen zijn in de weer, om ieder voor zich de
beste krachten in te spannen. Gezamelijk vormen ze eene keurbende, die schittert
door hooge vaardigheid, kloeken heldenmoed, volkomen tucht. William Robertson,
in zijne History of the Reign of Charles the Fifth (I, bl. 258) noemt ‘the Society of
Jesuits the most political and best regulated of all the monastic orders.’
Als elk kloosterling speent de Jesuiet zich van al wat tot hinder kan strekken in
den strijd voor de eer van
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zijn Goddelijken Meester. Dit brengt hem tot de kloeke geloften van kuischheid,
armoede en gehoorzaamheid, de drie hechtste banden der zamenleving, ook in onze
dagen nog de beste medicijn voor de kwalen der maatschappij. Zijn geest heeft zich
overtuigd van de eigen zwakheid, die zoo licht hem afleidt van het volmaaktere;
daarom sluit hij door de gelofte een bond met zijn Heer en God; daaruit schept hij
kracht en moed en ontvangt van boven ook hulp ter volharding. Die bij gebed en
overweging voor het aanschijn des Heeren, zonder dwang of drang van buiten, alleen
onder de leiding der genade zich door de geloften onverdeeld toewijdt aan den dienst
van den Koning der Hemelen, doet een goed, een groot, een verheven werk; hij steunt
eigen zwakheid door Gods kracht, hij schiet vleugelen aan om zich te verheffen
boven het gewriemel dezer wereld. ‘Niet allen vatten dit woord, maar dien het gegeven
is.’
Alle krachten in den mensch, alle gaven des geestes, den Jesuiet ten erfdeel
gevallen, zoekt deze te ontwikkelen, vruchtbaar te maken en straks te benutten in
den strijd voor de glorie zijns Heeren. Ruime, zeer ruime speling blijft er voor den
aanleg en den lust van elk lid in den kring. Aan zijn zwakke zijde erlangt ieder
liefderijken steun; de krachten der sterke zijde worden ontwikkeld, geoefend, tot
hooge veerkracht gespannen. De wetenschap in den uitgestrektsten zin des woords
is voor den Jesuiet het geliefkoosd veld van arbeid; elk vak, elk onderdeel zelfs vindt
in Jezus' Gezelschap zijn stoere beoefenaars, vaak kloeke geesten, die er frissche
lauweren winnen. Maar de fleur der lauweren, alle vrucht van den arbeid wordt, met
verloochening van het aanmatigend ‘ik’, steeds gericht op de meerdere eer en glorie
van God. Dit is het wit dat elk der leden beoogt, het doel
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waar heel het Gezelschap voortdurend naar streeft. 't Is Jezus' Gezelschap, Hem
gewijd geheel en onverdeeld.
Uit zulken kring is A. van Lommel tot ons gekomen. In het welgevormde lid zullen
we den geest van het Gezelschap voortdurend ontmoeten.
West-zuid-west van de stad Gent in Oost-Vlaanderen, op een half uur afstand, ligt
het dorp Drongen. Daar hadden voor een halve eeuw de vaders Jesuieten van Belgie
een proefhuis en kweekschool voor de nieuwelingen hunner orde; daar plachten ook
die van de Nederlandsche afdeeling te worden opgeleid. Op 26 September 1849 deed
Antonius Marinus van Lommel daar zijne intrede en begon er den proeftijd onder
de hooge leiding van den zeereerw. vader Clemens Willaert. Zijn Eerwaarde, naar
ik hoop, zal wel vergunnen, dat ik den lezer een wijle hier binnen leid; want hier
moeten we den nieuweling gadeslaan; hier is zijne oefenschool; hier ontvangt hij
den vorm, dien hij in het volgend leven zal vertoonen.
Een kring van jonge mannen uit alle standen der maatschappij omgeeft hem; maar
zooveel mogelijk worden allen verwijderd gehouden van het gewoel der wereld. Ze
trachten in dien tijd der afzondering eenig en alleen te leven voor hun hoogere
bestemming. Hun Heer en God leeren kennen zoo volmaakt als het kan, Hem
aanbidden in zijn oneindige grootheid, macht en wijsheid, Hem bewonderen in zijn
weergalooze goedheid en schoonheid, elken dag Hem hooger leeren schatten en
vereeren, Hem trachten te bezitten door de omhelzing van den geest, met inspanning
van alle krachten zich onverdeeld wijden aan Zijnen dienst, - ziedaar het wit waarop
aller oog voortdurend is gericht. Ter bereiking van het doel gordt ieder zich aan tot
den zoo moeilijken strijd met het eigen ‘ik’:
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vooreerst door vaardige, willige gehoorzaamheid aan den voorgeschreven regel en
aan de wenken zijner oversten, maar meer nog door de waarachtige grondige kennis
van zich zelven. Onze goede zijde, dat troetelkind, o, het daagt als van zelf op en
prijkt willig voor ieders oog; maar aan onze zwakke zijde, de asschepoester bij zoo
velen, het volle recht te laten weervaren, den sluier haar af te lichten, haar kloek
onder de oogen te zien, zie, daar behoort iets meer toe dan de moed van Achilles.
Maar de jonge volgeling van den H. Ignatius zet zich vastberaden aan het werk; zijne
feilen, gebreken, hartstochten zoekt hij deugdelijk te leeren kennen, kennen tot in
den grond en laatste oorzaak; de gevolgen tracht hij te overzien in geheel hunne
reeks. Den boozen aard van het kwaad, dat zich steeds in bloemensier tracht te hullen,
stelt hij zich immer klaarder voor den geest; hij verafschuwt het in zich zelf zoo wel
als in anderen, en doet straks als de zieke, die met nauwlettende zorg alle
verschijnselen der kwaal blootlegt voor den geneesheer. Deze, een meester uit een
schrander gilde, kan dan zoo licht de kwaal wegnemen of de zwakheid versterken.
De kranke wint daarbij ook dit, dat hij door de waarachtige kennis van zich zelven
komt tot geringschatting van het eigen ‘ik’; 't geen onder de werking der genade van
de eene zijde leidt tot vertrouwen op Gods goedheid, van de andere zijde tot
zelfverloochening, den hechten grondslag voor edele deugd. Door volhardend gebed
en aanhoudende oefening tracht hij dien grondslag stevig, onwrikbaar te leggen.
Uit kracht van den regel worden allen om de beurt gezet aan den geringsten
huisarbeid, aan de nederigste diensten in keuken of kelder, zoo wel als straks aan de
beoefening der letteren. Zij die er naar streven om hun goud van alle slak te reinigen,
zoeken ook uit eigen
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beweging in den omgang met hunne broeders de gelegenheid, om de verkregen kennis
hunner geringheid in beoefening te brengen. Met gretig oog bespieden zij de kans,
om huns gelijke, den mindere zelfs van dienst te zijn, als ware deze hun heer en
meester. - Gewis wordt er inschiklijkheid gebruikt, wanneer de uitslag van den strijd
om bijzondere moeilijkheden niet alleszins schitterend is; doch hij die niet met
ernstigen toeleg ernaar streefde zijn hartstocht te beteugelen, de gulle liefde aan te
kweeken, voor stijve stugheid veerkracht te winnen, hij is voor 't Gezelschap
onbruikbaar, wordt niet als schakel aan de keten gehaakt. Maar zij die de proef naar
behooren hebben doorgestaan, met nijveren toeleg twee jaren lang hebben getracht
zich te vormen tot vaardige, vurige strijders voor de eer van God hunnen Heer, zij
worden na gepleegd beraad en ingeroepen verlichting van den H. Geest, door de
drievoudige gelofte in den broederkring opgenomen. Aan A. van Lommel viel dit
geluk ten deel in Herfstmaand van het jaar 1851.
Ten vorigen jare was door het Hoogwaardige Hoofd van Jezus' Gezelschap, Joannes
Philippus Roothaan1, de Nederlandsche afdeeling der orde van de Belgische
gescheiden en begiftigd met een zelfstandig leven. Proefhuis en kweekschool voor
Nederland waren daarom herwaarts overgebracht en gevestigd in het stedeken
Ravestein, aan den oever der Maas in N. Brabant gelegen. Hier was het dat Antonius
Marinus van Lommel op Vrijdag 26 September van bovengenoemd jaar aan het
eerwaardig

1

Een Amsterdammer (1785-1853), die de stad zijner geboorte tot eer heeft verstrekt, een der
eerste en ‘bekwaamste’ leerlingen van D.J.v. Lennep. Deze had ‘reeds vroeg hem een
glansrijke loopbaan voorspeld, en de uitkomst logenstrafte de voorspelling niet.’ (Mr. J.v.
Lennep, Leven van C. en D.J. van Lennep, III, bl. 250 v.).
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Gezelschap van Jesus zich verbond door de geloften van armoede, kuischheid en
gehoorzaamheid. Moet dit nader worden toegelicht, dan geven we in 't kort 't geen
volgt.
Hij verbindt zich om den levensregel der orde, zooals deze goedgekeurd en
bevestigd is, trouw na te komen en mede naar het gemeenschappelijk doel te streven.
- Door de gelofte van armoede doet hij voor Gods aanschijn afstand van alle
persoonlijk bezit, zonder voorbehoud dit overdragende op de gemeenschap, met wier
beheer hij verklaart volkomen genoegen te nemen. - Door de gelofte van kuischheid
verbindt hij zich voor den Gever van het leven, dat hij zoo wel geest als zinnen steeds
zal spenen ook van dien vleesches lust, welke in het huwelijk niet verboden is. - Door
de gelofte van gehoorzaamheid, die het ‘ik’ in toom houdt, stelt hij zich tot wet, alom
en immer het bevel of den wenk zijner wettige oversten vaardig en trouw te
volbrengen, tenzij Gods wil blijkbaar daarmede in strijd kwam.
't Moet gezegd: dat zijn verheven offers. Als elk offer reeds adelt, dan geven zulke
offers, aan God gebracht, gewis den ridderslag. Zoo gaan die ridders dan het leven
door, hand aan hand. Het voorbeeld der kloeken, de moed der sterken bezielt de
zwakken, begeestert de flauwen. Liefde en vereering strengelt allen tezamen en vormt
het geheel tot eene keurbende, eene heldenschaar die in vaste slagorde steeds
voortstreeft naar haar doel. Er werkt een krachtig leven in dat Gezelschap van Jesus.
Het wordt niet onderdrukt, het kwijnt nauw onder de hevige aanvallen, welke het
soms verduurt. Het frissche leven in den mensch wordt gehard door den stuggen
winter, gestaald door de barre koude; zoo put dat Gezelschap nieuwe kracht uit elken
aanval, dien het lijdt. Wel hem, die in zulk een kring zijn leven mag slijten,
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mag ademen in eene sfeer, gevuld met den fieren moed, de edele liefde van ridders.
Vader van Lommel kweet er zich trouw van zijn plicht. Vooreerst in de schooljaren,
den tijd dat hij zich oefende in de wetenschappen, die voor den strijd des levens
moeten dienen. Te dien einde toog hij kort na zijne geloften naar het seminarie van
Culenborg, tusschen Utrecht en den Bosch daar gelegen aan de Lek. Hier zat hij een
jaar lang in een kring zijner gelijken voor den leerstoel der wijsbegeerte. Wat daar
gehoord werd en verhandeld, ging voor mij veel te hoog; 'k begon toen eerst met
‘Nepos’ mijne bescheiden kennis te maken; ook bleven wij knapen op een eerbiedigen
afstand van den kring dier getoogde heeren. Maar één dag heb ik destijds met vader
van Lommel in hooge vreugde gedeeld. Ik bedoel Sint Thomas van het jaar 1851.
Ten gelegenheidsbezoek was te Culenborg aangekomen Zijne Doorluchtige
Hoogwaardigheid Alexius Canoz s.J., bisschop van Tamassus op Cyprus en apostol.
vicaris van Maduré in Oost-Indie. Uit de eerbiedwaardige handen van dezen
kerkvoogd zijner orde mocht A. van Lommel in een breede schaar zijner evenknieën
de H. Kruinschering ontvangen met de Mindere Orden, nadat wij knapen onder de
zalving met Chrisma door het H. Sacrament des Vormsels waren gesterkt. De blijde
herinnering ontglipte mij, nu de eerste wijding van mijn lateren vriend ze wakker
riep.
Na den tocht door de beemden der wijsbegeerte plegen de jeugdige leden van
Jesus' Gezelschap, mede tot verdere ontwikkeling van eigen talenten, te worden benut
voor het onderwijs in de letteren en vrije kunsten. Om zwakke gezondheid, naar het
schijnt, werd vader van Lommel door zijne oversten verschoond van het onderwijs,
maar ontving tot taak, van nabij het wakend oog
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te houden over de schaar der leerlingen buiten den lestijd. 't Is mogelijk dat dit invloed
heeft gehad op zijn letterkundige vorming, welke, althans voor onze moedertaal, zich
niet boven het middelmatige verhief. Voor het Latijn gaf hij ons aan het hoofd zijner
uitgaaf van de Cocks Missio Foederati Belgii een inleidend woord, dat vonkelt van
geest en daar heen vloeit zoo klaar en zoo hupsch, als kwam het uit Cicero's bronne
geweld. Doch die scherp recht eischen, beweren, dat een gulle broederhand dit
juweeltjen schiep en vereerde aan den goeden van Lommel. Wat moet hier de ‘bancke’
beslissen? 't Is bekend genoeg, dat onze geschiedvorscher niet placht uit te zien naar
't geen blinkt voor het oog; slechts wat drukt in de schaal vond den weg naar zijn
hart. Doch ter andere zijde staat de getuigenis, dat, waar het een zoogenaamd
‘aanloopje’ gold of een lijstje om eenig stuk van waarde, onze oudheidvorscher zich
soms wendde tot de vaardiger, zwieriger pen van een zijner ordebroeders. Als dan
zijn goedig, vertrouwenvol oog de bescheiden bede ondersteunde, o, dan werd de
stugste weigeraar zelfs verwonnen en bood willig zijnen dienst. - Ziedaar, wat het
getuigenverhoor ons leverde; aan den lezer blijve het oordeel. Wij vervolgen onze
taak.
Onze jeugdige Jesuiet werd aangewezen, om tusschen de jongelingschap de waker
te zijn over orde en tucht, en als zoodanig vinden we hem in 1853 en 1854 ter
bloeiende school van Katwijk aan den Rijn, in 1855 te Sittard op Limburgschen
bodem, doch in 1856 weder te Katwijk. Die destijds in meer vertrouwden omgang
met hem kwamen, getuigen ons, dat de bijzondere lust tot het garen van bescheiden
voor de geschiedenis van ons vaderland zich toen reeds bij A.v. Lommel kond gaf;
doch de tijd om zijn volle krachten daaraan te wijden
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was nog niet aangebroken. Ravenstein zag hem weder in 1857, toen hij zich op de
hoogere wijsbegeerte toelegde. De drie volgende jaren vertoefde hij te Tricht aan de
Maas, om er de H. Godgeleerdheid te beoefenen. In het octaaf van O.L.
Vrouwen-Geboorte des jaars 1860 toog hij, na vrome voorbereiding, met
hooggestemde ziel naar Leuven en ontving op 12 September aldaar de H.
Priesterwijding, en wel uit handen van zijne Hoogheid Matteo Eustachio Gonella,
aartsbisschop van Nieuw-Caesarea, 's Pausen gezant bij het Hof te Brussel, later
aartsbisschop-bisschop van Viterbo en kardinaal van S. Maria sopra Minerva.
Na de heuglijke feesten der priesterwijding mocht vader van Lommel zich
andermaal naar Drongen begeven, om er het derde jaar zijner geestelijke afzondering
te genieten, in dien tijd te streven naar hoogere volmaaktheid op den weg der deugd
en te leeren met vaste hand zijn schip te richten op de eenige poolster, zijn Heer en
zijn God. Want tot dusver was zijn werken in den achtbaren kring slechts
voorbereiding, oefening, vorming; de eigenlijke arbeid van den ontwikkelden man
zou nu eerst zijn aanvang nemen.
Bij 't begin van het schooljaar in October 1861 vinden we vader van Lommel op
het ons reeds bekende seminarie van Culenborg. Zijne betrekking aldaar, die in onze
moedertaal, helaas, nog geen naam mocht verwerven, is van gelijken aard als voorheen
te Katwijk en Sittard, doch thans staat hij op hooger sport. Was hij vroeger in de
studenten-wereld als een schout of schoutendienaar, thans is hij verheven tot drost,
terwijl - om in de vergelijking door te gaan - de hoogeerwaarde Dr A.J. Verhoeven
als heer der heerlijkheid aan het hoofd staat.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

156
Menigeen is, hetzij dan bij heugenis of van hooren zeggen, bekend met de kamer
van den noord-oostelijken hoek der eerste verdieping in den hoofdvleugel van
genoemd seminarie. Aan twee zijden geeft ze uitzicht op de speelplaats der leergrage
en pretlievende jeugd; over de geplooide gordijntjes heen kunnen twee klare kijkers
alles gadeslaan tot in den versten hoek. Het vertrek is als van nature bestemd voor
dien achtbaren gezagvoerder, dien we straks, bij vergelijking, als drost hebben
aangeduid. Daar heeft ook A. van Lommel twee vruchtbare jaren vertoefd. Ik rep
hier niet van zijn eigenlijke dagtaak; maar ik moet de aandacht vestigen op de
snipper-uurtjes, zuinig uitgespaard en vlijtig benut door den geschiedvorscher, die
nu reeds druk in de weer is. Want hier heeft hij zich den man betoond, van wien Dr
H.J.A.M. Schaepman eens zou schrijven: ‘In P. van Lommel vereer ik mijn eersten
en besten leermeester op het gebied der historische wetenschap. Hij heeft mij de
liefde tot de dingen van het verleden ingeprent, mij geleerd tot de bronnen te gaan
en de bronnen te waardeeren’. (Onze Wachter, 1885 bl. 331-32).
Aan de bronnen, ja, daar school des Vaders vreugde, derwaarts lokte hem zijne
lust. Zoo iemand, dan heeft hij met den zanger van Sulmo gezegd:
Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae.

Zijne Oversten hadden al spoedig doorschouwd, dat hij van natuur als bestemd was
om bij de bronnen zijne dagen te slijten. Van daar dat hij in den herfst van 1863
ontheven werd van anderen arbeid en ter bronnenstudie zending ontving. Als de
immer zoo bescheiden man hierover soms sprak, dan deed zijn gulle eenvoud het
voorkomen, alsof zijne vereerde Oversten uit meegaande zorg voor zijne steeds
wankele gezondheid tot
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dit besluit waren gebracht. Zoo zien de helden zichzelven voorbij, om hunne hulde
te brengen aan de vrome daden van anderen.
Die in het hart der oude stad Brussel de eerbiedwaardige kerk van O.L. Vrouw der
Capelle in oogenschouw nam, en aan de noordzijde daar uitgetreden, langs de proostdij
heen de straat der Ursulinen naar het westen inslaat, vindt weldra aan zijne rechterhand
het klooster der Eerw. Vaders Jesuieten. Hier heeft A.v. Lommel, met uitname van
een korte wijle, een groot drietal jaren gesleten in onvermoeiden arbeid en in de
weelde van hem, die dagelijks met volle handen gouden schatten gadert. Elken dag
toog hij van daar naar 's Konings boekerij en andere archieven, om te zoeken en te
zamelen al wat daar nog aan edel metaal uit het rijk der geschiedenis verborgen lag.
De taak, door zijne eerwaarde Oversten hem opgedragen, hield in, eerst en vooral
zamelen al wat er aan bescheiden voor de geschiedenis der Nederlandsche afdeeling
van Jesus' Gezelschap is te vinden. Dit gaf de richting aan, doch pleegde geene
uitsluiting. De orde der Jesuieten waardeert alle deugdelijke wetenschap en wijdt er
haar beste zorgen aan. Vader van Lommel heeft in deze zich harer waard getoond.
Waar hij een degelijk stuk vond, dat, op welk veld der geschiedenis ook, nieuw en
klaarder licht deed uitstralen, daar heeft hij zonder talmen zijne pen aan het werk
gezet en het vervaardigde afschrift ons meegedeeld. Zoo danken we aan zijn verlichten
en onvermoeiden ijver het Dagboek van den hopman Splinter Helmich, later nog te
bespreken; verder bescheiden over de tochten van 't volk van Brederode in N. Holland,
gedrukt in Bijdragen v.d. Geschied. van 't bisdom Haarlem,
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IV 415; dan berichten over ‘Harmen Janssen prenter ende boeckvercooper der stad
van Amsterdam’, verschenen in het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1894, bl. 289
enz. enz. Voor de geschiedenis der Roomsche Kerk in ons vaderland gaderde de
ijverige zoeker, zooals we later zullen aantoonen, zeker veel meer; en wat hij in 't
bijzonder voor zijne Orde heeft gezameld en gesteld in de handen zijner vereerde
Oversten, kan door ons niet worden overzien; maar het moet klimmen tot een
beduidenden rijkdom; want vader van Lommel was te gehoorzaam kloosterling, om
niet met allen ijver zich te wijden aan eene taak, van hooger hand hem opgelegd.
Elken dag zagen de beambten der archieven het open gelaat van den bescheiden
zoeker weer verschijnen, hoorden uit zijn mond een beleefden groet, een vriendelijk
woord, een kleine scherts, gaven hem dan spoedig, wat hij voor zijnen arbeid
begeerde, zagen hem vóór den aanvang van zijn werk een oogenblik in stilte zijne
zielskrachten zamelen en verheffen, om daarna zich geheel in zijnen arbeid te
verdiepen. Soms vloog de pen met snelle beweging over het papier heen, zonder te
gedenken, dat het schrift straks voor den zetter moeilijk leesbaar zou zijn; dan weer
staarde het oog en hield den blik onafgewend op het handschrift gericht; volgde er
eene schudding van het hoofd, dan greep de rechter naar het vergrootglas, om aan
het oog zijne hulp te leenen, of in twee stappen droeg de voet hem tot vlak voor het
glasraam, niet om naar buiten te schouwen - de tijd was er te kostbaar toe - maar om
de lichtstralen zonder breking op de duistere plek van 't oude schrift te doen vallen.
Daar stond de man dan geheel beweegloos, totdat een ‘o! jawel’ hem ontsnapte, de
voet weer naar den stoel wipte en de pen opnieuw
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voortijlde. Maar 't kon ook gebeuren, dat het gelaat straks een droeve plooi aannam,
het hoofd ontmoedigd begon te zinken en eene zucht hem over de lippen voer. Dan
wendde hij zich met beleefd verzoek tot de vaardigheid van mijnheer den
chartermeester, om aldus de oplossing der moeilijkheid te verkrijgen.
Zoo was en bleef de vorscher rusteloos bezig, onvermoeid als de goudzoeker, die
op een rijk veld zich bevindt. Alle zintuig werd in beslag genomen voor zijnen arbeid,
zoodat hij zeer dikwijls den klokslag niet hoorde, die de sluiting der archieven
verkondigt. Als hij dan met zijn gevulde schrijftasch wederkeerde naar de straat der
Ursulinen, ontwaarde zijn blik bijna niets van al de woelige drukte, die op dat uur
pleegt te varen door de straten van Brussel; het oog zag dit alles voorbij, wijl de geest
verdiept was in overleg, waar namelijk de gevonden schatten te bergen, hoe ze ten
meesten nut te besteden.
Een kleine wijle heeft de nijvere zoeker zijnen archiefarbeid onderbroken, om een
verhevener werk te verrichten. Als de leden van Jesus' Gezelschap, ter volle vorming
gekomen, op rijperen leeftijd een arbeidsveld gaan betreden, dat meer naar buiten
ligt, dan plegen zij de banden die hen aan de gemeenschap hechten nog vaster aan
te halen, onder hoogfeestelijke plechtigheid de groote geloften te doen. Dit bestaat
in de herhaling van het vroeger reeds beloofde, terwijl er thans wordt bijgevoegd,
dat men willig gereed staat en vaardig zich aanbiedt voor het zoo gewichtig onderwijs
der jeugd in de waarheden van den katholieken godsdienst. Na stille voorbereiding
heeft vader van Lommel dezen ordesfeestdag gevierd te Maastricht op 15 Augustus
des jaars 1864. Toen heeft hij door de groote geloften zich onherroepelijk gewijd
aan den dienst van zijn Heer en God en met onverbreek-
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baren band zich vastgesloten aan den achtbaren kring.
Na de volle vreugde te hebben gesmaakt van het verheven werk, toen door hem
verricht, snelde hij weer naar Brussel om in de rijke archieven aldaar zijn vlijtig
onderzoek voort te zetten tot in 1866. Toen keerde hij terug naar het vaderland, om
een dozijn jaren lang op de Wijnhaven te Rotterdam in het gezin van den hoogeerw.
vader Provinciaal te leven, eenigen dienst er te doen, maar zijn beste krachten weer
te wijden aan het onderzoek der archieven in ons vaderland. Op de eerste plaats komt
hier wis het archief der stad zijner inwoning; maar spoedig ontmoeten we hem te
Middelburg, waar hij onder anderen opspoorde de oudst bekende oorkonde over de
achtbare kerk van St Jacob in den Haag. (Haarlems Bijdragen, I, bl. 71). Ook de rijke
archieven van het Sticht, waar de bron welde van het kerkelijk leven in ons vaderland,
trokken hem weldra aan. Al hetgeen hij daar heeft gevonden stel ik hier niet ten toon;
slechts een punt wil ik aanvoeren om dat het vader van Lommel teekent met
sprekenden trek. Zoo gaarne had hij gevonden het in-beslag-genomen ‘prothocol’,
waarin de apostolische vicaris Philips van Rooveen verkort afschrift had bewaard
van zijne ambtsbrieven; maar in het archief der provincie zoo min als van de stad
Utrecht trof hij eenig spoor er van aan. Toch bestond het kostelijke boek nog in de
eerste helft der 18e eeuw, wijl Nicol. Broedersen het heeft benut voor zijn Tractatus
Historicus I. Wie weet of het soms niet was overgebracht naar de rijke verzameling
der Oud-Roomschen in den Hoek van Sint Marie? Wenschen doen hopen, de hoop
wekt vertrouwen, baart soms stellige verwachting. De begeerige zoeker naar het
verholen boek werd ook de speelbal zijner wenschen. Uit alle gegevens die zich
voor-
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deden trok hij het besluit, dat in het archief der jongere kerk van St Geerte de schat
moest zijn geborgen. Doch hoe hem daar te bereiken? Hij dorst zich niet te ontveinzen,
dat in de algemeene schatting ‘Cleresie’ en ‘Jesuiet’ ietwat gelijken op water en vuur.
Zou hij den goeden, gemoedelijken C. Mulder, bewaarder van het archief en pastoor
der Oud-Roomsche kerk aldaar, niet bijna tergen, als hij, in de stoute schoenen
getreden, zoo maar kloekweg zich aanmeldde? Neen, dit wilde hij volstrekt niet; dan
liever alle hoop opgegeven. Maar de wenschen en de hoop hielden stand. Des zoekers
oprechte ziel kon getuigen, dat hij den droeven brand noch had ontstoken, noch
opgerakeld; hoe gaarne zelfs had hij het vuur helpen blusschen. Hij mocht alzoo, de
schade betreurend, in onschuld de handen ervan wasschen. Daarbij vond hij niets,
dat eischte zich bekend te maken als Jesuiet. Het kleed, te Utrecht door hem gedragen,
vertoonde hem als Katholiek priester, gelijk hij werkelijk was; de rest kon en mocht
onder den mantel verholen blijven. De wenschen gesteund door de hoop wonnen de
overhand. De stoute schoenen werden aangegespt en … de ontmoeting viel mede.
De schat, die daar berust onder de hoede van St Geerte, werd bewonderd en hoog
geprezen ook; doch het begeerde ‘prothocol’ kwam, helaas, niet te voorschijn. De
teleurstelling deed hem zeer; maar erger pijn veroorzaakte hem de heete stoel, waarop
hij aan het slot kwam te zitten. - ‘Wien heb ik de eer te ontmoeten?’ klonk de
vorschende vraag; ‘Roomsch priester van Lommel’ was het vaardige antwoord; en
op drie nog volgende vragen luidde het verder: ‘Werkzaam te Rotterdam’ - ‘onder
toezicht van den deken Bongaarts’ - ‘gezonden door de Propaganda van Rome’. 't
Kon den goeden pastoor Mulder niet ontgaan zijn -
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zoo meende A.v. Lommel - dat ik met mijn antwoord een weinig verlegen was, allicht
roosjes kreeg op mijn wangen. ‘Maar’ - dus vervolgde hij - ‘de gemoedelijke pastoor
drong niet verder aan; ons scheiden bleef vriendelijk, en ..... sinds heb ik steeds ijverig
voor den goeden man gebeden’.
Doch ik weid te ver uit. Nu beter mij gehoed. Op Kruisvinding van het jaar 1878
vertrok de Hoogeerwaarde Provinciaal uit Rotterdam en vestigde zich in den Haag
bij de kerk der Onbevlekte Ontvangenis; de geschiedvorscher, die zijn huisgenoot
was geweest, toog mede in zijn gevolg en bleef tot 22 Juli 1888 gevestigd in de
Da-Costa-straat, belast ongeveer met dezelfde taak, als hij aan de Wijnhaven had
vervuld. Dat het Haagsche ‘Plein’ van nu af hem dikwijls met bescheiden tred daar
heen zag stappen naar het rijks-archief, behoeft wel niet te worden gemeld: duffe
goudmijnen trekken de gelukzoekers, bestoven papieren de oudheidvorschers.
Binnen 's jaars evenwel gewerd den goeden Vader eene gunst, groot als geen
andere ooit voor hem kon zijn. Hij mocht Rome gaan begroeten, de Heilige Stad,
het brandpunt der Christenwereld, de wieg der schoone kunsten, het archief der
archieven uit den voortijd. Hij toog heen juist acht dagen na de nachtevening der
lente en snelde voort met rusteloozen spoed. Noch Parijs, noch Lyon, noch eenige
stad langs den weg wist zijne aandacht te trekken. Voor zijn geest zweefde of St
Pieter of het Colliseum, of de Katakomben, of de schatrijke archieven.
Die, gelijk thans met de meeste reizigers uit het Noorden geschiedt, langs de ‘porta
del Popolo’ de Eeuwige Stad binnen treedt en den ‘Corso’ ingaat naar het hart der
oude veste, komt weldra aan de ‘piazza di Sciarra’ en vindt aan het zuideind van
deze te zijner rechter eene
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straat, welke hem langs de kapel van den H. Franciscus Xaverius geleidt naar de kerk
van den H. Ignatius. Deze staat daar, zooals J.G. Guilhelmi (Den Roomschen Pelgrim,
bl. 649) schrijft, ‘bij den Archi-collegio Romano, dat den groot-machtighen Paus
Gregorius XIII tot eene Universiteyt en hooge school der Societeyt Jesu ghefondeert
ende gansch vorstelijk opgetimmert heeft.’
Hier mocht de blijde geschiedvorscher een gelukkig vierdeljaars doorleven in het
verkeer met de bloem zijner orde. Maar dit verkeer, hoe 't hem ook aantrok, verlokte
hem niet; hij kwam er voor zaken, gelijk hij getuigde, en deze gingen voor alles. Na
eerst in ‘Sant Ignazio’ het graf te hebben bezocht van zijn wondervollen ordebroeder
den H. Aloysius, dan, een paar straten verder ginds naar 't Zuiden, in de kerk ‘del
Gesu’ te hebben geknield bij het heilig gebeente van den grooten Stichter zijner orde,
toog hij zonder verder toeven naar de archieven van Jesus' Gezelschap en van de
Vergadering tot Voortplanting des Geloofs. Hielden deze hem eerst bezig, straks
moest hem wel aantrekken de ‘beroemde maar hier te lande minder bekende
bibliotheek’ van het Vaticaan, ‘die schatkamer van kostbare handschriften’, ‘die
eerste handschriftenverzameling van de geheele wereld’1. Zijne nieuwsgierigheid
voldoen, eens rondzien en bewonderen wat al schatten daar geborgen zijn? Neen,
niets van dat al; hiertoe is de tijd hem te kostbaar. Na zijn beleefden groet gebracht
en het doel zijner komst te hebben blootgelegd, vraagt hij aanstonds de stukken, door
hem gewenscht, en zet onmiddellijk zich neder om te woekeren met den gegeven
tijd. Hoe ijverig hij dit heeft gedaan, getuigt alleen reeds de rijkdom van

1

De Gids van 1860, I bl. 146.
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stukken uit Rome, geplaatst in deel VIII en volgende van het Archief voor de
Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. Slechts door noeste vlijt en onvermoeiden
ijver heeft hij zijne tasch kunnen vullen met heel dien schat van afschriften. Wat hij
van Rome, zijne oudheden, kerken, heiligdommen heeft gezien en bewonderd, zocht
hij op in tijden, dat plicht hem gebood rust te nemen van zijn ingespannen arbeid.
Maar straks sloeg het uur van scheiden. Werd zijn hart aangetrokken door de
verborgen schatten, die elken dag met nieuwen rijkdom te voorschijn kwamen; waar
plicht en orde gebood, daar weifelde zijn wil geen oogenblik, maar gaf aanstonds
den doorslag naar de zijde der gehoorzaamheid. - Een laatste maal boog hij de knie
bij de graven zoowel van den H. Ignatius als van den Engelachtigen Jongeling, met
dringende bede beval hij zich met al zijne dierbaren aan de voorspraak dezer Mannen
Gods en .… het ‘vaarwel’ moest over de lippen heen. Het was in de tweede helft van
Oogstmaand des jaars 1879. De geschiedvorscher toog naar de heem met gevoelens
van een zoon, die afscheid nam van een beminde moeder, welke zooeven hem verrijkte
met een goed deel harer schatten.
Deze bracht hij in snelle reize naar den Haag, schiftte en borg ze daar volgens den
wensch zijner Oversten, en zette nu in de Da-Costastraat zijn vroegeren arbeid voort.
Het rijksarchief en ook 's Konings boekerij werden nu in alle richtingen doorzocht
en uit den rijkdom aldaar de tiend geheven. Maar niet alleen geschiedde dit daar aan
het ‘Plein’ en op ‘het Voorhout’ in den Haag; ook de archieven van Haarlem,
Amsterdam, Groningen, ja van Ameland, Maarsen, Buitenveldert, Wassenaar enz.
enz. zagen den tiendheffer verschijnen en vaak met rijke schat-
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ten huiswaarts keeren. Het ‘Journael von Splinter Helmich’ is daar om te getuigen,
dat hij zelfs tot familiearchieven een gewenschten toegang wist te verkrijgen. Gelijk
hij die jaagt op het fijne wildbraad, zijne uitrusting vormt en schikt voor het doel dat
hij beoogt, zoo deed ook deze jager naar de gewaardeerde bescheiden van het
verleden. Vindingrijk had hij onze gewone priesterjas zoo doen inrichten, dat bij
tochten op het land, die te voet moesten geschieden, de lastige tasch ter berging van
het papier voegzaam kon worden gemist. 'k Heb sinds 2 dozijn jaren zijne vinding
benut; ze heeft ook mij goede diensten bewezen.
Tot ongeveer St Jacob van het jaar 1888 hield vader van Lommel, gesterkt door
de kracht van zijn wil, den vruchtbaren arbeid moedig vol. Wel geraakte hij nu en
dan ‘in de lappenmand’, gelijk hij placht te zeggen; doch waren de krachten slechts
even hersteld, dan voerde kloeke ijver den jager weer naar de velden zijner jacht.
Maar in evengenoemd jaar was zijne gezondheid dermate verzwakt, dat verplaatsing
naar buiten tot herstel van krachten noodig voor hem werd geacht. Hij toog dan naar
de oevers der Maas, om nabij Grave op den huize Mariendaal de frissche lucht in te
ademen. Van hier meen ik, dat we best een terugblik werpen op den vruchtbaren
arbeid van den kloeken mijngraver.
Het eerste stuk gouderts, door vader van Lommel uit de groeven gehaald, dat in het
volle licht werd vertoond, zal wel zijn de Lijst van den Katholieken adel in Holland
en Utrecht, omstreeks het midden der 17e eeuw opgemaakt door den Hoogwaardigen
Jacobus de la Torre apostolisch vicaris der noordelijke Nederlanden. Zij was, naar
ik meen, goedgunstig verstrekt aan J.W.L. Smit
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hoogleeraar te Warmond en aan Dr W.J.F. Nuyens te Westwoud; beide vonden haar
van zooveel waarde, dat zij haar spoedig uitgaven, de eerste in de Juni-aflevering
van De Katholiek des jaars 1864, de andere als ‘Bijlage A’ achter de tweede helft
van het eerste deel zijner Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten. - De milde
goedheid van den mijngraver vond er zijne vreugde in anderen gelukkig te maken,
door hen te doen deelen in zijnen rijkdom. Zoo velen hebben dit min of meer openlijk
betuigd; ook ik voor mij ben die getuigenis hier schuldig en geef ze nogmaals onder
bijvoeging van mijn innigen dank. Van de verderen voeg ik slechts de weinigen hier
bij, die ter eerste herinnering mij invallen. Het zijn G. Hilhorst pastoor te Schalkwijk,
die (Archief v.d. Gesch. v. 't Aartsbisd. I, bl. 274) getuigt: ‘De meeste bijzonderheden
omtrent de Paters Jesuieten te Naarden, als ook eenige andere inlichtingen danken
wij aan de vriendelijke mededeeling van den zeereerw. Pater A.v. Lommel s.J.’ - In
Haarlems Bijdragen (II, bl. 364) zegt G. Schoonderbeek pastoor te Overveen: ‘In
een welwillend schrijven deelt de onvermoeide navorscher der geschiedenis van het
bisdom Haarlem, A. van Lommel s.J. mede de volgende.… berigten’ enz. - Verder
getuigt Dr R. Fruin hoogleeraar te Leiden in de Kronijk van 't Histor. Genootschap
(XXXI, bl. 159) dat het merkwaardig Dagboek van den hopman Splinter Helmich,
in 1875 door den hoogleeraar in druk uitgegeven, hem ‘welwillend daartoe is afgestaan
door den weleerw. zeergel. heer A.v. Lommel s.J.’ - In zijn Oorkondenboek der
graafschappen Gelre en Zutphen (bl. 244) schrijft Mr L.A.J.W. Baron Sloet van de
Beele te Arnhem: ‘Dat ik deze en vele andere belangrijke onuitgegevene oorkonden
kan mededeelen, ben ik verplicht aan de hulp-
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vaardigheid van den weleerwaarden heer A.v. Lommel s.J. te Rotterdam.’
Het eerste werk, naar ik meen, dat door den geschiedvorscher zelf, als ter proef,
in druk werd gegeven, is een dun boekske, 't geen in 1868 te 's Gravenhage bij T.C.B.
ten Hagen verscheen onder den titel: Bijdragen tot de Geschiedenis van Nederland,
bevattende berichten over de Priesters van Jesus' Gezelschap, die ten jare 1773
werkzaam waren in Noord-Nederland. - In dezelfde Hofstad bij Martinus Nijhoff
gaf hij ten jare 1879 in het licht zijne Missio Foederati Belgii, hier boven reeds
vermeld. Dit grootere werk bevat op 107 bladzijden een breed overzicht van den
stand der Geestelijkheid in de zoogenaamde Hollandsche Zending over de
merkwaardige jaren 1702 tot 1705, op last van den apostolischen pro-vicaris
Theodorus de Cock opgemaakt door dezes geheimschrijver P. Doncker. - In 1882
eindelijk schonk A.v. Lommel ons door de pers van Gebr. v. Langenhuyzen in den
Haag een gelijkenden afdruk met bijgevoegde ontcijfering van den belangrijken brief
der stads regeering te Schiedam, waarin deze op 21 Juli 1421 ons den wondervollen
toestand beschrijft van de thans als Heilig vereerde Maagd Lidwina. Het stuk is
vermoedelijk van dienst geweest in het geding, dat op 27 Februari 1890 te Rome zoo
gelukkig eindigde met de goedkeuring en bekrachtiging der openlijke vereering,
sinds on heuglijke tijden gebracht aan die Zalige Maagd.
Eenig verder werk door den eerwaarden Vader zelf in het licht gegeven, heb niet
mogen aantreffen. Den eigenlijken rijkdom der vruchten van zijn onvermoeiden
arbeid heeft hij - afgezien van de archieven zijner orde - geborgen in zamelwerken,
tijdschriften, weekbladen, jaarboekjes enz. De eerste in tijdsorde is de Dietsche
Warande die in deel VII, bl. 519 aan hare lezers voorlegde: ‘An-
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teykeningen, gedaen van brôer Hendrik van Biesten .… (van 't geen) geschiet is
binnen en omtrent Amsterdam, sedert den jaere 1534 tot den jaere 1567’1. - Volgt
de grijze Godsdienstvriend, die in het jaar zijner gouden bruiloft werd beschonken
met twee ‘Bijdragen tot de Kerkelijke Geschiedenis van Nederland’, geplaatst in
deel CI, bl. 18 en 1282.
Het waren voor den mijngraver de jaren der weelde: de schatten stroomden hem
toe met een overvloed als ze eens deden in het land der Pharao's tijdens de
wondervolle jaarweek. Het haperde alleen aan ruime voorraadschuren, om heel dien
rijkdom naar behooren te bergen. Tot zijne vreugde evenwel kwam in den Paaschtijd
van het jaar 1872 uit de Stad aan het Spaarne de blijde mare, dat daar een ‘loodse’
werd aangelegd ter garing van bouwstoffen voor een deugdelijke geschiedenis der
Roomsche kerk in het bisdom Haarlem. 't Was voor A. van Lommel alsof de Hemel
al zijne wenschen ging vervullen. Hij verscheen onder de eersten, die aan de Bijdragen
voor de Geschied. van 't bisdom Haarlem van het hunne inleverden; straks torste hij
met volle armen zijnen rijkdom aan en liet niet af voor het einde zijns levens, toen
het twintigste deel dier belangrijke uitgaaf ter goede helft was gevorderd.
Maar hij wist niet van kinderen der ‘vrije vrouw’, die met gunsten overladen, noch
van kinderen der ‘slavin’, die met ledige handen worden afgewezen; aan allen gaf
hij mild, wat van hunne gading was. Vond hij eene uitstalling van den kunstschat
der voormalige hofkapel

1
2

Zie verder deel IX, bl. 87, 169, 363; XI, bl. 574-93, de kostelijke ‘Archiefstukken’ over den
vromen Cornel. Muys van Delft; en deel XIII, bl. 428.
In deel CII, bl. 83-127 plaatste hij nog een bundel van onuitgegeven bescheiden omtrent de
kloosters te 's Hertogenbosch.
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te Oostvoorne, dan stelde hij die ter hand aan den ‘Nederlandschen Kunstbode’.
Stukjens over Everard Stalpaert van der Wielen, Roomsch zendeling te New-York,
en over het merkwaardige ‘Haentje’ te Amsterdam hadden natuurlijk verband met
den bekenden Volksalmanak van J.A. Alberdingk Thijm; zij vonden in 1892 en 1893
hunne plaats in dat Jaarboekje. Overzichten van den stand der kerken en scholen
zijner orde verstrekte hij aan de drukwerken, die jaarlijks vanwege het achtbaar
Gezelschap in 't licht verschijnen. Bescheiden over het oude bisdom van Roermond
gaf hij uit in de Publications de la Société Historique .… de Limbourg. (Zie bijv. dl.
XVII, 186). Geslachtkundige aanteekeningen over de van den Vondels erlangden
hun natuurlijke plaats in het merkwaardig Familieblad, sinds jaren ons geleverd door
de vaardige hand van den heer Vorsterman van Oyen. (Zie IV, 247). Stukken die
meer op Belgie zagen, verstrekte hij aan de Analectes pour servir à l'histoire
ecclésiastique de la Belgique - publiés par Edm. Reusens (bijv. dl. XI, 385)1. Verder
zoeken op dit veld loont de moeite niet; het bekende ‘Repertorium der .… bijdragen
tot de geschiedenis des vaderlands’ leent ook in deze willig zijnen dienst.
Maar op een ruime ‘loodse’, vader van Lommel ter vreugd geopend in de oude
hoofdstad van het Sticht, moet ik hier nog bijzonder de aandacht vestigen. Ik bedoel
het Archief voor de Geschiedenis van 't Aartsbisdom Utrecht, dat in Februari van 't
jaar 1874 zijne komst boodschapte en in de 22 thans verschenen deelen wel de meeste
en grootste schatten borg, door den onvermoeiden graver aan de mijnen ontwoekerd.
Tot elk deel droeg hij

1

Reeds meer dan 24 deelen van dit voor onze geschiedenis zoo belangrijke werk zagen het
licht, doch werden voor het ‘Repertorium’ van Dr W.N. du Rieu enz., helaas, niet benut.
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een rijken voorraad bij en bleef nimmer achter voor het jaar 1889, toen zijne
gezondheid erg was geschokt. Maar de volgende maal stond hij weer trouw in 't gelid,
al moest de pen zijner jongere ordebroeders hem soms een willigen, maar ook
gewaardeerden dienst bewijzen. De bescheiden door A.v. Lommel aan het ‘Archief’
verstrekt, hadden meestal geen betrekking op den ouden toestand der Kerk, gelijk
ons vaderland dien aanschouwde tot aan het midden der 16e eeuw, - maar op den
lateren tijd, op de dagen van druk en vervolging, op den morgenstond der blijde
herleving. Om iets uit het vele te melden, wijs ik op - een verslag van den toestand
der Katholieke Kerk in ons vaderland uit het jaar 1616 (I, bl. 208-26); - eene schets
van den arbeid en het arbeidsveld der Vaders Jesuieten hier te lande uit het jaar 1656
(III, 45-90); - eene beschrijving van den kerkelijken toestand in de Friesche gouwen
uit het jaar 1640 (IV, 90-107); - een dergelijke beschrijving van Groningen en
Ommelanden, ongeveer uit denzelfden tijd (V, 1-99); - een gelijke schets als boven
van den arbeid der vaders Jesuieten uit het jaar 1628 (VI, 222-256); - een verslag
van den toestand der zoogenaamde Hollandsche Zending uit het jaar 1758 (VIII,
303-407); - een dergelijk verslag, doch veel uitgebreider en juist eene eeuw ouder
(dl. X en XI); - nog zoo'n verslag uit het jaar 1622 (XX, bl. 349-381); - eindelijk
eene schets van den toestand der Roomsche Kerk alhier in de jaren 1721-24 (XXII,
bl. 115-225).
Het groote meerendeel der schatten van vader Antonius werd aangebracht in den
vorm van ertsen, zooals ze uit de mijnen waren gedolven. Hij leverde bouwstoffen,
voegde eenige aanwijzingen daarbij en placht de verdere bereiding aan anderen over
te laten. Gaf hij
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zijne aanteekeningen niet terstond, doch bloot de belofte ervan, ja, dan liep uw
wachten soms uit op teleurstelling (Archief II, bl. 480 en XI, bl. 392-3). Geen wonder.
De archieven zijn zoo rijk aan allerhande schatten, en zoo weinigen komen ze daar
garen. Het jammert u, dat ze onbenut daar blijven liggen; het voert u tot inspanning
van alle krachten. Maar de almacht viel u niet ten deel; zoo menige arbeid blijft
noodzakelijk in den steek; uwe belofte, hoe oprecht ook gemeend, ondergaat mede
dit lot. Hierin vinden we ook de verklaring, waarom de zamelaar van zoo kostbare
schatten, zoo weinige door hem zelf bewerkte stukken heeft geleverd. Ge moest hem
‘aanporren’, pressen bijna, om tot zulken arbeid hem te brengen. Over deze geschriften
hier nog nog een paar woorden.
Voor de eerste maal ontmoet ik A.v. Lommel in 1870 onder de schrijvers der
Katholiek (d. 58 bl. 359) met eene ‘Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente van
Kralingen’; kort daarop (d. 59 bl. 514) nogmaals met een kleine levensschets van
den grooten Dortenaar Willem Damasz van der Lindt, eersten bisschop van Roermond;
eindelijk in 1877 (d. 71 bl. 273 en 334) met eene ‘Bijdrage tot de geschiedenis van
het kerspel Vlaardingen'’
In de Kerkelijke Courant, Kathol. Nederl. Stemmen1, van 18 Febr. 1871 bracht hij
een eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van wijlen den eerwaarden vader Joan.
Leon. Huyke, stichter van de eerste kerk der Jesuieten op de Wijnhaven te Rotterdam.
- In de Nederl. Kathol. Stemmen, die vorengenoemd weekblad hadden vervangen,

1

Ter laatste uur begint zich bij mij de overtuiging te vestigen, dat het zestal artikelen Over de
Batavia Sacra enz., op 11 Febr. 1860 en vervolgens in gemelde Courant geplaatst, moet zijn
gevloeid uit de pen van A.v. Lommel. Dit zal dan wel zijn eersteling zijn.
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liet hij op 28 Febr. en 6 Maart 1880 zich hooren over eene strijdvraag. Tusschen.
H.J. Allard hoogleeraar te Maastricht en J.P. Görts pastoor te Oud-Ade was er geschil
ontstaan, gevolgd door een geestig pleidooi over de vraag naar den schrijver van
zeker ‘Memoriale de statu ac progressu Jansenismi in Hollandia’, opgemaakt aan
het einde der 17e eeuw (Haarlems Bijdragen VII 428 en VIII 108). Kwam het
vaderschap daarvan alleen toe aan Adrianus van Wijck pastoor in de Kethel, of
behoorde het mede aan twee eerwaarde vaders Jesuieten? Zie daar de bestreden vraag.
Toen A. van Lommel in het geding werd betrokken, koos hij geene partij, noch aan
de eene, noch aan de andere zijde. Hij ging recht op de zaak af, legde de bescheiden
over, die hem waren ter hand gekomen, stelde deze naar behooren in het licht en liet
het oordeel aan den rechter, doch zoo dat het vonnis, naar mij toeschijnt, niet moeielijk
viel. Dit zal wel de reden zijn waarom de vredelievende Vader, 5 jaren later, nogmaals
in het krijt verscheen en deelnam aan den strijd, die tusschen bovengenoemden vader
Allard en B.H. Klönne rector van het Begijnhof te Amsterdam werd gevoerd over
de vraag: aan wiens hand de groote Vondel de H. Roomsche Kerk werd ingeleid. De
eene stond voor den eerwaarden vader Petrus Laurensz. den stichter van de
Krijtbergs-kerk te Amsterdam, de andere voor Dr Leenaert van der Meer, den kloeken
Begijnenvader en pastoor der Oude-zijde aldaar. Vader Antonius leverde geen
eigenlijk strijdschrift1. Hij waardeerde de getuigen, die in het geding waren
opgetreden, deed hunne gestalten beter uitkomen hier met

1

Zie Studien op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, jaarg. 18, deel 25.
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wat licht, ginds met wat schaduw, omschreef hun woord met scherpe juistheid, vergat
niet ook de achterblijvers ter banke te roepen en kwam voor zich tot het besluit, dat
de vraag: of Vondel door de vaders Jesuieten bekeerd is, ‘in bevestigenden zin’ moet
worden beantwoord. Of de rechters instemden met dit gewijsde? 't Ging hier, geloof
ik, als in zoo menig anderen strijd, die geen voordeel bracht buiten de vrucht, door
de nijvere oefening verkregen.
Om soort bij soort te houden geraakte ik buiten de orde van den tijd. Dus moet ik
nog even wederkeeren tot het jaar 1871, toen wijlen De Wachter in zoo kloeke
houding post vatte bij de bronnen. Onder de eerste paladijnengroep verscheen ook
A. van Lommel en wel met eene nalezing (I, bl. 120). Ze had betrekking op een
werkje, dat in den aanvang van evengenoemd jaar in de Bisschops-stad was
verschenen onder den titel: ‘De oud-Katholieke kerk buiten de Waard te Utrecht’.
De nalezer liet zien wat daarin ‘te prijzen of te bekeuren’ viel. Aan de laatste zijde
bleef het leeuwendeel. - Nu rest ons nog een tocht naar het graf van Sint Servaas
ginds in Limburg. Te dier stede werd sedert 1879 in het licht gegeven: De Maasgouw,
weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde. Ook in die gouw liet
A.v. Lommel zich hooren. Zie, om iets te noemen, in den jaargang 1886 bl. 101 de
bijdrage over ‘de Augustijner Eremieten te Maastricht’.
Aan het slot komen nog vele artikelen in dag- en andere bladen, als daar zijn De
Maasbode, waar bijv. op 12, 14, 19 Januari 1875 eene schets werd gegeven van de
drie voornaamste kweekscholen, voor de geestelijkheid van ons vaderland gesticht
aan de Universiteit van Leuven; De Tijd van 23 Maart en het Haagsche Dag-
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blad van 25 Maart 1882, beide met iets over Balthasard Gerards; en om nog ééne te
noemen de Nieuwe Delftsche Courant, waarin vader v. Lommel ten jare 1879 van
den bekenden Tilman Backhusius de deugdelijkste levenschets gaf, welke ik ooit
van dien bekeerling heb ontmoet.
Dat zooveel arbeid, willig, zonder zelfzucht verricht, waardeering vond, valt licht te
bevroeden. Van zijne eerwaarde Oversten in den geestelijken kring, dien hij zoo lief
had, gewaag ik hier niet. De verhouding van een vader tot zijn zoon, ook op het
gebied des geestes, kunnen wij die buiten staan, niet naar eisch beoordeelen. Maar
dat de jaarboeken der orde eens met lof zullen gewagen van Antonius Marinus van
Lommel, meen ik met grond te mogen afleiden uit de achting, den eerbied, den ophef
waarmee de andere ordebroeders van hem plachten te spreken.
Bij den grooten Aartsbisschop, die van 1868 tot 1882 de kerk van Utrecht
bestuurde, werd de archief-arbeid van vader Antonius zeer hoog geschat. Toen in
het vroege voorjaar van 1874 Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den ‘Kring’
vormde, dien hij de leiding en regeling wilde opdragen der uitgaaf van het Archief
v.d. Gesch. v. 't Aartsbisdom, stond A. van Lommel onder de eersten op de lijst en
behield zitting tot het einde zijns levens. Ter vergadering legde zijn woord gewicht
in de schaal, en toen hij heenging werd zijn verlies diep gevoeld en innig betreurd.
- Het bestuur der Bijdragen v. 't bisd. Haarlem schijnt hem niet onder zijne leden te
hebben geteld, daar hij door hen als ‘inzender’ wordt aangeduid. Maar hij werd er
gehuldigd als ‘de onvermoeide navorscher der geschiedenis van het bisdom’, en bij
zijn schei-
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den staarde het oog hem na met droeven blik, terwijl de mond getuigde van
‘onschatbare bewezen diensten’. Alle erkenning en hulde, den kloeken
geschiedvorscher geboden, kan ik hier niet in het breede vermelden. Genoeg zij het
te hebben aangeteekend: dat A. van Lommel werd geroepen in de commissie door
's lands regeering bestemd ten onderzoek naar de oude vicarie-goederen; dat onze
geëerde Maatschappij hem twintig jaren lang onder hare leden telde; dat ook het
Historisch Genootschap te Utrecht hem opnam in zijnen kring, evenzoo de
oudheidkundige vereenigingen ‘Die Haghe’ in de hofstad en ‘De Amstelkring’ in de
hoofdstad. Ook het kunstgilde van St Bernulf in de oude bisschopsstad bracht den
geëerden Vader zijne hulde, toen het hem schaarde onder zijne ‘correspondeerende
leden’ en zijn naam schreef naast dien van N.W.v.d. Aa te Amsterdam, J.H.
Hezenmans te 's Hertogenbosch, Dr M. Smiets te Oud-Valkenburg, M.A.H. Willemsen
te Odiliënberg enz.
Doch is eer bij de menschen als zilver, goud en veel meer nog is de eer bij den
Koning der glorie. Deze stelling vond in vader Antonius een trouwen verdediger,
ook al liep hij er niet mee te pronk. ‘Liever daden dan woorden’ was de regel zijns
levens ook in dit opzicht. Bij volgehouden diepe beschouwing had hij ingezien,
bevroed en beleden, dat God in zijn oneindig wezen de bron is van alle leven, de
Koning is der Koningen; dat Hem alleen de hoogste eer en glorie toekomt. Niet
slechts schreef A.v. Lommel zijn A.M.D.G.1 aan het hoofd zijner schriften, maar als
echte zoon van den H. Ignatius trachtte hij al zijne daden met dat adelsmerk te
teekenen. Zijn stoeren, weinig aanlokkenden arbeid in de stoffige

1

Ad majorem Dei gloriam.
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archieven verrichtte hij met blijde lust, als dienstknecht des Heeren. Op den wil, den
wenk zijner eerwaarde Oversten stond hij immer gereed, om in dezen den wil van
God te vervullen. In zijne veelomvattende wetenschap zocht hij geen eigen lof, maar
dien van zijn verheven Meester. Gewerd hem hulde voor zijn werk, dan nam hij die
bescheiden aan, als kwam ze uit de hand van dien Meester. Werd hij vergeten, dan
bezat hij zielskracht genoeg, om ook daarin den wil te eerbiedigen van zijn Hoogen
Heer. Hij kon zich op zijde laten schuiven tot dicht bij de blooden; dan moet de pols
wel sterk, onstuimig bijna hebben geklopt, maar niemand kon dit bemerken; hij bleef
kalm en gelaten als zijn Meester voor Herodes. - In den omgang met anderen zocht
hij niet dat iets wat de vergulde wereld schat als een parelsnoer, maar dat andere
waardoor de God-mensch voor 18 eeuwen zijne omgeving zoo machtig aantrok. Men
zag hem immer bescheiden, gedienstig, minzaam, vroolijk, geestig, puntig zelfs,
doch iets van de bitterheid der gal kleefde nooit aan de punt. Om zijne lippen kwam
telkens de glimlach zweven, maar de schaterlach werd er nimmer gedoogd.
Ongekunsteld, ja, maar door de wondervolle kunstkracht der liefde tooverde hij ons
voor oogen een aantrekkelijk wederbeeld van Hem die ‘alles wel heeft gedaan’. In
de eenzaamheid van het kloosterleven mocht ik vader van Lommel weinig gadeslaan;
maar als mijn oog hem soms aan het altaar zag, terwijl hij daar met zoo innige
godsvrucht het heilig offer opdroeg, dan vond ik hem in die vrome godsvrucht veel
grooter, dan onder den schitterenden lauwerkrans der hulde.
In een kring, als waarin A. van Lommel leefde, zijn er, gelijk in een keten, immer
schakels die houden en
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die gehouden worden, - kloeke mannen die een stroom verwekken en anderen die
door de zuiging worden meegevoerd. Tot de eersten heeft blijkbaar vader Antonius
behoord, anders hadden zij, die hem van nabij kenden en wisten te waardeeren, het
niet gewaagd ten afscheid hem deze woorden in den mond te leggen: ‘Mijne broeders,
beijvert u, door goede werken uwe uitverkiezing en roeping te verzekeren’ enz. Wiens
leven niet heeft gepredikt, wordt door 's levens einde niet tot prediker verheven.
Den levensavond sleet 's Heeren trouwe dienaar op den huize Mariëndaal, reeds
vroeger door ons vermeld. De hoop vleide, dat de gezonde lucht daar ingeademd een
gunstig herstel van krachten zou brengen; maar ze schonk niet alles wat zij
voorspiegelde. De gezonde lucht en hetgeen haar steunde, verkwikte den lijder
zooveel, dat het leven nog een wijle werd gerekt; het ondermijnde gestel bracht zij
zooveel baat, dat de kloeke wilskracht de hand weer aan den arbeid kon houden;
maar het zoete genot der jacht daar buiten op het wild zijner keuze werd den jager
niet meer vergund. Den gemaakten buit verdeelen, de dingen ordenen en toelichten,
ziedaar het werk zijns avonds, volgehouden met onverdroten moed, zoolang de vinger
nog eene veder kon omklemmen.
Tegen A. van Lommel wordt opgeworpen, dat hij partijman was, en bij al zijnen
arbeid hoofdzakelijk het oog had gericht op zijn dierbaar Gezelschap. - Er ligt
waarheid in dat beweren; doch als die waarheid verschijnt in haar eigen, haar passend
kleed, zal ieder, naar ik meen, haar huldigen. - De taak, door zijne eerwaarde Oversten
hem opgedragen, hield in: zamelen,
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zoo veel mogelijk, alle geschiedkundige bescheiden der Nederlandsche afdeeling
van Jesus' Gezelschap. Deze opdracht bedoelde wis geene uitsluiting van andere
bescheiden, maar haar vinger wees beslist in een bepaalde richting. Ik zou meenen
dat het in elken onderdaan te prijzen valt, zoo hij de hem aangewezen richting trouw
volgt. Wat zou menige kracht gunstig stijgen in hoogte van ontwikkeling, als ze naar
goede leiding zich wist te voegen. - Maar afgezien van die opdracht, is het onbillijk
dat vader van Lommel de woon zijner geestelijke moeder lief heeft, haar gezin hoog
schat boven al wat daar buiten staat? Wat verder, als dat gezin een klein leger is? en
mannen van eer zelfs uit de tegenpartij openlijk getuigen: ‘dat kleine en verspreide
leger is sterk door zijne vaste organisatie, door zijne ijzeren tucht, door den vurigen
geest die zijne soldaten bezielt’1? Neen, geen achtbaar lid is hij, die zulken kring
geen warme, vurige liefde toedraagt.
Doch zal die liefde straks aan de waarheid niet te kort doen? - Geenszins. Uit haren
aard is de liefde de zucht naar, de omhelzing van de waarheid zoowel als van het
goede. Zij stort hoogere krachten in de ziel, die door hare begeestering wonderen
wrocht op alle veld. Slechts de zwakheid der liefde deert der waarheid. Maar wie,
ook onder de mannen die werken in de beemden der geschiedenis, is vrij bevonden
van alle zwakheid? Die het luidste stoffen op onpartijdigheid, blijken weldra de ergste
lijders te zijn. Gewis heeft bij A.v. Lommel, zoowel als bij elk ander, de zwakheid
eenige kleur aangebracht in het glas, waardoor hij de dingen beschouwde. Hij die de
zuivere waarheid zoekt, moet daarom reke-

1

Dr P.J. Blok, De Jesuieten. Eene rede bl. 18.
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ning houden met die kleur. Maar de waarheid was en bleef dezen geschiedvorscher
lief, naar ik meen, boven alles. De getuigen hiervoor zijn vele in getal en genoeg ook
bekend. Slechts eenen roep ik hier op.
In het archief der Propaganda te Rome vond de zoeker metten eersten een verslag
van den toestand der zoogenaamde Hollandsche Zending, opgemaakt op last van
Zijne Hoogheid den Nuntius T.M. Ghilini, toen ruim eene eeuw geleden. 't Gaf een
prachtige schets van de herlevende Roomsche Kerk over heel ons vaderland. Zonder
verwijl toog zijne pen aan het werk, nam een zorgvuldig afschrift en gaf dit weldra
in druk aan de lezers van het Utrechtsche ‘Archief’. Maar eene inleiding op dat
verslag uitte scherpe woorden over de Ordens-geestelijken; en deze werd niet
overgelegd. Zonder de waarheid te krenken? Ik meen: ja. De verklaring ligt, dunkt
me, vlak voor de hand. Als ge met een beperkten tijd neerzit in een archief, waar de
schatten van een Croesus u omgeven, dan dwingt u de toestand, alleen de hand te
slaan aan de dingen, die van de hoogste waarde zijn. Tot deze behoorde niet de
besproken inleiding, én omdat ze partijdig was in zijn oog, én omdat ze slechts eene
bijzaak betrof. Ziedaar waarom ze na de lezing in eer en trouw werd ter zijde gelegd.
- Als later vader Antonius het gedrukte verslag voor zijne studie benuttigt, dan ontstaat
er onrust en kwelling omdat hij, al zij het uit gebrek aan tijd, een openbaar stuk heeft
verminkt en der waarheid allicht heeft te kort gedaan, wijl eene inleiding steeds
invloed heeft op de strekking van het geheel. Nauw heeft die overtuiging zich bij
hem gevestigd, of hij schrijft naar Rome, verkrijgt van ‘den H. Eerw. archivaris der
Propaganda’ het ontbrekende afschrift en geeft het zijnen
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lezers in deel XIII van gemeld ‘Archief’. - Heeft zijne liefde voor de waarheid de
proef niet eerlijk doorgestaan?
Intusschen was het einde van alles hier beneden voor den trouwen werker genaderd.
De veder ontviel zijnen vingeren en hem gewerd de bittere kelk des lijdens. Maar
even kloek als voorheen allen arbeid, droeg hij thans zijne pijnen en smarten. Hij
kuste eerbiedig Gods vaderhand, ook nu zij kastijdde; zelfs had hij moeds genoeg,
vreugde hieruit te putten. Nimmer in zijn leven had hij het zwakke paard mogen
zetten op langen haver, immer het moeten kweeken met keur van klaver; zoo vreesde
hij bij anderen ver achter te zijn geraakt in de delging der schuld, die bij ieder onzer
overvloedig is. Maar mocht hij vroeger niet kastijden, nu mocht en moest hij lijden
en hij leed met kloek volgehouden liefde.
Door boete en berouw, door de oprechte belijdenis der zonden in het H. Sacrament
der Biecht trachtte hij zijne ziel te reinigen van alle nog aanklevende smet. Daarna
aanbad en omhelsde hij zijn Heer en God, die voor de laatste maal als teerspijs tot
hem kwam. Eindelijk deelde hij met vromen zin in de geheimnisvolle bede van den
Priester, die met Heilige Olie zijne zintuigen zalfde en..... van den stoeren arbeid
toog vader van Lommel heen ter eeuwige ruste, naar we hopen. 't Was even voorbij
half negen op Zaterdagavond, den 10 November des jaars 1894. - Het stoffelijk
overschot werd Woensdags daarna met eerbiedige hand onder vrome bede neergelegd
op den Godsakker van Mariëndaal.
Vaarwel Gulden Hart! vaarwel daar boven in de Gulden Zale!
Uwe trouw blijve ons bij, uwe beê zij onze steun.
Schalkwijk.
I.H. HOFMAN.
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Levensbericht van Mr. Willem Wintgens.
Wie kennis neemt van de levensbijzonderheden van ons betreurd medelid Mr. W.
Wintgens, zal daarin zeer weinig lotgevallen en lotwisselingen aantreffen, en de
talrijke stukken, die hij in het licht gaf, kunnen evenmin als letterkundige
gebeurtenissen worden aangemerkt. Het hoofdmoment in dien levensloop was
uitsluitend de voorbeeldige wijze, waarop hij zich kweet van ééne taak, die van
volksvertegenwoordiger; aan deze wijdde hij zich dan ook, zonder aan zijne vele en
belangrijke beroepsplichten te kort te doen, met geheel zijn hart en verstand; en alles
wat hij in die betrekking aan zijn vaderland ten beste gaf, verdient alsnog groote
waardeering, zoowel om den inhoud, als om de zorg, die hij aan den vorm besteedde.
Willem Wintgens werd geboren te 's Gravenhage, den 8 Januari 1818; zijne ouders
waren de echtgenooten Mr. W.C.B. Wintgens1 en H.E.M. Schooneveld. Na het lager
onderwijs, o.a. op de departementale school van

1

Destijds advocaat bij het Hoog Gerechtshof, later benoemd (in 1843) tot raadsheer in het
Hof van Zuidholland en (in 1844) tot raadsheer in den Hoogen Raad; hij overleed in Februari
1861.
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de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, te hebben genoten, werd hij in September
1830 leerling van de Latijnsche school te 's Gravenhage, aan welker hoofd destijds
de rector Kappeyne van de Coppello geplaatst was, en werd den 31 Mei 1834
ingeschreven als student aan de Hoogeschool te Leiden. IJverig en vlug gestudeerd
hebbende, behoorde hij tot die schare van jonge rechtsgeleerden, die er prijs op
stelden, bij de invoering der Nederlandsche wetboeken (1 October 1838) het praktische
leven in te treden, en bereikte dit doel door zijne promotie tot doctor in het
Romeinsche en het hedendaagsche recht op 18 September 1838 na verdediging eener
dissertatie: ‘de praecipuis differentiis juris Francici et Neerlandici’; waarna hij den
29 September d.a.v. den eed als advocaat bij den nieuwlings benoemden Hoogen
Raad der Nederlanden aflegde. Zijne wijze van studeeren was destijds dezelfde, als
die in de latere tijdperken van zijn bezige leven is geweest, namelijk: alles nazien en
opteekenen, met vermelding van de bronnen, wat hij noodig had om het onderwerp
tot in alle, ook kleine, bijzonderheden meester te zijn. Dan bracht hij het resultaat
van zijn onderzoek ten papiere en aan den lezer of toehoorder werd niets van de
bronnen en bewijzen kwijt gescholden. Zoo goed als Wintgens zelf het wist, moesten
ook de lezers en hoorders vernemen, hoe en waar deze aan al zijne kennis van de
zaak was gekomen.
Bij de wetenschappelijke studie van het recht voegde hij weldra de noodige
vaardigheid in de praktijk, waartoe het kantoor van zijn vader de welkome en gereede
gelegenheid verschafte. Bovendien verzuimde hij de bloeiende en veel bezochte
pleit- en dispuut-gezelschappen van leden der Haagsche balie niet, en mocht zich
weldra in eene voldoende eigen praktijk verheugen. - Genoegelijk in de
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gezellige kringen der residentie verkeerende, wachtte Wintgens met bedachtzaam
overleg eenige jaren na zijne promotie, alvorens een huisgezin te stichten; op
30-jarigen leeftijd (12 April 1848) trad hij in het huwelijk met Mejuffrouw Anna
Maria Opdenhooff1. Kort na deze gebeurtenis zette Wintgens zijne eerste schrede op
politiek gebied; hij had niet te vergeefs het onderwijs van den hoogleeraar Thorbecke
over staatsrecht en staatkundige geschiedenis genoten en behoorde tot de voorstanders
der in October 1847 door Koning Willem II aangekondigde grondwetsherziening in
het algemeen en van de rechtstreeksche verkiezingen in het bijzonder. Eene petitie
in dien geest aan den Koning ingediend en op het kritieke tijdstip van 8 Mei 1848
aan de Staten-Generaal medegedeeld (die van. Mr. L. Metman c.s.) droeg ook zijne
handteekening; dit verzoekschrift, in warme bewoordingen gesteld, bevatte echter
het voorbehoud, ‘dat geen algemeen stemregt werd bedoeld, maar verkiezing der
volksvertegenwoordigers door hen die belang bij en genoegzame kennis van de
algemeene zaak hebben.’ - Dit is opmerkelijk; de verzoekers behoorden wel tot
hetgeen toen de vooruitstrevende partij in Nederland was, maar zagen toch reeds in,
welke rampen te verwachten zouden zijn van het suffrage universel, dat, even te
voren, roekeloos in Frankrijk was ingevoerd.
Dadelijk na de invoering der nieuwe Grondwet werden de verkiezingen voor de
Kamers der Staten-Generaal volgens het Voorloopig Kiesreglement uitgeschreven.
In het district Delft van liberale zijde aanbevolen, werd Wintgens aldaar den 15
December 1848 gekozen tot lid van de

1

Dit gelukkige huwelijk werd ontbonden door den dood der echtgenoote op 21 Mei 1877; zij
schonk het leven aan één zoon, den Heer Mr. W.J. Wintgens, hoofdambtenaar aan het Min.
van Oorlog en twee dochters, Mevrouw Gevers Deynoot en Mevrouw Dijckmeester.
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Tweede Kamer, en wel bij herstemming tegen Mr. H. van Berkel.
Nadat de Staten-Generaal op 13 Februari 1849 geopend waren, ontstond bij het
onderzoek der geloofsbrieven een verschil over de vraag, wat art. 24 van het
Voorloopig Kiesreglement omtrent herstemming voorschreef, of deze namelijk alleen
aan het hoofdbureau of ook in de onderkiesdistricten moest plaats hebben. Dit punt
werd beslist door toelating van den heer Luyben, die bij herstemming in de
onderkiesdistricten was gekozen; aan de beraadslaging en stemming daarover
verklaarde Wintgens geen deel te kunnen nemen, omdat zijne verkiezing op dezelfde
wijze had plaats gehad. Na den Heer Luyben werden alle degenen, die in een gelijk
geval verkeerden, achtereenvolgens toegelaten.
Zoodra de Kamer geconstituëerd was, werd Wintgens benoemd tot lid der
commissie van verzoekschriften en der Huishoudelijke commissie; iets later tot lid
van de commissie voor de stenographie. Hier zij in het voorbijgaan opgemerkt, dat
Wintgens, dikwijls in laatstgenoemde commissie herbenoemd, zich steeds veel moeite
gaf voor de spoedige en nauwkeurige openbaarmaking der verslagen, naar de
stenographische aanteekeningen opgemaakt; eerst na vele jaren (in de zitting 1865/66)
slaagde hij er in, voor goed een einde te maken aan het afbreken en ontsieren der
gedrukte Handelingen van de Kamer door den tusschenzin: ‘[Deze rede zal nader
worden medegedeeld]’. Hij nam ook het initiatief om de uitgave te doen plaats hebben
van de oude Handelingen der Staten-Generaal sedert de invoering der Grondwet van
1815, waarvan thans het zittingjaar 1842/43 het licht heeft gezien; van de
voortreffelijke uitvoering van dat besluit der Kamer gaf hij altijd de welverdiende
eer
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aan wien zij toekwam, nu wijlen den heer Noordziek.
Het eerste rapport, dat Wintgens aan de Tweede Kamer had uittebrengen (op den
21 Februari 1849) betrof een verzoekschrift van eenige ouders van leerlingen aan de
Kon. Akademie te Delft, die zich daarin beklaagden over art. 10 van het Kon. Besluit
van 8 Februari 1849 (Staatsblad No. 6) betreffende de reorganisatie van het korps
Ingenieurs van den Waterstaat, op grond dat de aldaar geregelde aanstelling van
surnumerairs een onderwerp van hooger onderwijs regelde, hetwelk regeling bij de
wet vereischte (!); de rapporteur concludeerde tot nederlegging ter griffie en
toezending van een afschrift aan den Minister van Binnenlandsche Zaken; waarmede
de Kamer zich vereenigde.
De Tweede Kamer van 1849 bevatte, nevens de meest uitstekende en meest bekende
mannen, die aan de groote debatten der laatst verloopene jaren hadden deelgenomen,
een deel jongeren, voor wie de parlementaire werkzaamheden nieuw waren. Zoo als
bekend is, begon, onmiddellijk na den aanvang der zitting, de strijd om het gezag,
door Thorbecke en zijne staatkundige vrienden tegen het ministerie der
grondwetsherziening aangebonden. De gezindheid der juniores, die nog geen
antecedenten hadden, te winnen, was daarbij van veel belang. Vóór de behandeling
van het Adres van Antwoord werden deze leden, namens Thorbecke, uitgenoodigd
tot eene conferentie ten huize van den Heer Anemaet, het oudste lid in jaren der
Kamer. Die bijeenkomst schijnt meer den vorm te hebben gehad van eene politieke
les van een meester aan zijne leerlingen, dan van eene vrije gedachtenwisseling; het
is bekend en ook later in de Kamer erkend geworden, dat dergelijke clubs of
partij-bijeenkomsten van Thorbeckiaansche zijde veelvuldig zijn herhaald; later ook
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door andersgezinden nagevolgd; maar de eerste proef had op Wintgens eene
afschrikkende werking; van den Heer Anemaet naar huis keerende, gaf hij aan den
Frieschen afgevaardigde Mr. Dirks, zijn vaste voornemen te kennen om zich niet in
dusdanig partijverband te begeven en liever als lid der Kamer op zich zelven te
blijven. Aan dit voornemen, dat in eene parlementaire vergadering niet zoo
gemakkelijk is uit te voeren als het aanvankelijk schijnt, is hij steeds getrouw
gebleven.
Meestal waren, gedurende zijne lange parlementaire loopbaan, zijne overtuiging
en sympathie met de behoudende richting; maar geheel gaf hij zich nooit aan eene
partij; bij enkele onderwerpen, als b.v. bij de vraag over den aanleg en de exploitatie
van Spoorwegen, heeft hij somtijds wel met de partij van Thorbecke medegewerkt,
en die medewerking had dan het karakter van eene coalitie.
In 1849 begon Wintgens met te stemmen tegen de strekking van het z.g.
zelfstandige adres van antwoord (23 Februari 1849), waarbij de Kamer, met kleine
meerderheid (34 tegen 31), haren steun aan het ministerie Donker Curtius ontzegde.
In Mei d.a.v. was hij in het geval, dien Minister te moeten bestrijden ten aanzien
van een ontwerp van wet tot vermindering van het getal raadsheeren in de kamers
van den Hoogen Raad en de provinciale Gerechtshoven (Wet van 26 Mei1) 1849,
Staatsblad No. 21). Het bezwaar tegen die wet was, dat, ter wille van eene onzekere
kans op bezuiniging, het getal leden, met hetwelk de hooge rechterlijke collegiën in
iedere harer kamers recht spraken, werd verlaagd en daardoor de waarborg der
justitiabelen verminderd. - Wintgens wenschte de kost-

1

In het Staatsblad staat abusief 29 Mei, zoo als blijkt uit de nos. en data van volgende
Staatsbladen.
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bare en omslachtige organisatie van 1838 niet in onderdeelen te wijzigen, maar, door
eene nieuwe te vervangen; naar zijn plan behoorden de Gerechtshoven te vervallen;
de Hooge Raad moest in hooger beroep recht spreken over alle burgerlijke vonnissen
der rechtbanken van eersten aanleg, in cassatie over die derzelfde rechtbanken
oordeelende in het hoogste ressort en over die der kantonrechters; evenzeer in cassatie
over alle strafvonnissen; de zware strafzaken (crimineele zaken) moesten worden
behandeld na instructie en in eerste en hoogste ressort door de rechtbanken in de
hoofdplaatsen der provinciën; de correctioneele zaken door de rechtbanken van ieder
arrondissement en de policie-overtredingen door de kantonrechters.
Wat de gelegenheidswet van 1849 betreft, heeft Wintgens de voldoening gehad,
bij te wonen, dat deze buiten werking is gesteld bij wet van 10 November 1875
(Staatsblad No. 202). Maar de levendige deelneming van Wintgens aan de behandeling
van acht verschillende ontwerpen van rechterlijke organisatie en de waarlijk groote
kennis en welsprekendheid, door hem aan dit onderwerp ten koste gelegd, hebben
nooit eene meerderheid kunnen verwerven voor de afschaffing van al de
gerechtshoven, die hij als de onmisbare voorwaarde van eene goede vereenvoudigde
rechterlijke inrichting aanprees. Nadat drie Ministers van Justitie zonder voldoenden
uitslag hadden beproefd, uitvoering te geven aan art. 5 der additionneele artikelen
van de Grondwet, werd in September 1853 eene Staatscommissie benoemd, in welke
Wintgens zitting had, om eene voordracht van wet op de rechterlijke inrichting te
ontwerpen; maar ook deze poging heeft gefaald; de Staatscommissie kon niet tot
overeenstemming komen, en noch het ontwerp harer meerderheid, noch dat van hare
min-
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derheid is aan de Staten-Generaal ingediend. Nadat op 27 Mei 1859 de Tweede
Kamer door verwerping van één artikel van een wetsontwerp, dat door den Minister
Boot was verdedigd, had beslist in het nadeel van eenen Hoogen Raad, rechter in
appèl voor burgerlijke zaken, bleef Wintgens zijn stelsel vasthouden, zonder zich te
kunnen vereenigen met het ontwerp van den Minister Godefroi, dat de wet van 31
Mei 1861 (Staatsbl. No. 49) is geworden. In 1860 gaf hij zijn Advies over regterlijke
organisatie in het licht, en in 1861 zijne daaraansluitende Redevoeringen over
regterlijke organisatie. Toen op den 23 Juni 1870 de Tweede Kamer, in
overeenstemming met de Regeering, goedvond, het uitstel van de invoering van die
wet tot een afstel te maken, was Wintgens geen volksvertegenwoordiger. Maar hij
had nog tweemaal na dien tijd de gelegenheid om dat onderwerp uitvoerig en grondig
te behandelen, en wel in 1872 en 1873 toen de voorstellen der Ministers Jolles en de
Vries in de afdeelingen en in de vergadering der Tweede Kamer werden behandeld
[ten slotte op 20 Mei 1873 afgestemd met 39 tegen 37 stemmen] en in 1877, toen
het tweede gedeelte van de wetsontwerpen van den Minister van Lijnden van
Sandenburg aan de orde was [de wetten van 9 April 1877, Staatsbl. No. 72 tot 80]1.
Dit alles vindt men volledig in twee der uitgegevene bundels zijner redevoeringen,
die van 1866 tot 1873 en van 1875 tot 1877. - Sedert de rechterlijke inrichting in
1877 hare tegenwoordige gedaante heeft gekregen, is de verwezenlijking van de
plannen van Wintgens, met name van de opheffing der

1

Tijdens de beraadslaging over de eerste reeks van ontwerpen van denzelfden Minister [de
wetten van 10 November 1875, Staatsbl. No. 202 tot 204] was Wintgens ongesteld.
Ongetwijfeld zou hij anders de instelling van vijf gerechtshoven hebben bestreden.
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Gerechtshoven, niet waarschijnlijk; mocht de wetgever op die beslissing nog eens
terugkomen, dan zouden zijne doorwrochte adviezen over dit onderwerp onmisbaar
zijn.
Nog in datzelfde eerste jaar van zijn parlementair leven (1849) was het de taak
van Wintgens, eene zaak bij de Kamer in te leiden, die eene soort van cause célèbre
op administratief gebied is geworden, als rapporteur over het contract van 4 October
1845 door drie Ministers met C.L. de Bourbon (genaamd Naúndorff) gesloten, over
de levering van ontplofbare granaten, met inbegrip van pyrotechnische
fabrieksgeheimen; dit uitvoerig en belangrijk rapport werd ter griffie gelegd en gaf
aanleiding tot de meest volledige ophelderingen van de Ministers Rijk en de
Kempenaer; het is bekend dat de Kamer weigerde een post op de begrooting te
brengen, om die zaak bij schikking voor eene betrekkelijk kleine som af te doen;
welke beslissing, in de uitkomst, voordeelig voor de erven de Bourbon is geweest,
omdat aan hen, ten gevolge van een arrest van den Hoogen Raad, de som van ƒ
106,700.- door de schatkist is uitbetaald ten laste van het dienstjaar 1849. [Zie de
Staatsbladen No. 70 en 71 van dat jaar].
Bij de voordrachten van organieke wetten, die het onvoorspoedige Ministerie der
grondwetherziening in die zitting van 1849 in behandeling bracht, liet Wintgens zich
niet onbetuigd en droeg, door niet onbelangrijke amendementen, bij tot het tot stand
komen der Vreemdelingen-wet (Wet van 13 Augustus 1849, Stbl. 39).
Van zijne adviezen in dit zittingsjaar heeft Wintgens niets opgenomen in zijne
uitgegevene bundels; men moet die dus in de Bijbladen zoeken. De eerste rede, die
hij zelf als eene politieke redevoering beschouwde, was die van 10 December 1849,
houdende algemeene beschou-
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wingen over de Staatsbegrooting voor 1850, waarmede zijn eerste uitgegeven bundel
getiteld: Redevoeringen en adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal door
Mr. W. Wintgens met aanteekeningen (1849-1861) aanvangt1.
In dit belangrijke tijdvak van onze parlementaire geschiedenis kwamen slechts
weinige onderwerpen van wetgeving voor, waarbij Wintgens geen deel aan het debat
nam. Tweemalen kwam tot hem eene roepstem om eene andere betrekking, dan die
van volksvertegenwoordiger, te aanvaarden, namelijk in Mei 1856, toen hij door den
Heer Jhr. F. de Kock, directeur van 's Konings kabinet, op last van Z.M. werd
uitgenoodigd om zich met de Heeren Mrs. P. Mijer en van der Brugghen, Dr. A.
Vrolik en C.M. Storm van 's Gravezande te verstaan over de samenstelling van een
Ministerie (nadat de Minister van Reenen zijn ontslag had verzocht), en in Juni 1857,
toen Curatoren der Hoogeschool te Groningen verlangden hem voor te dragen tot
opvolger van den Hoogleeraar Star Numan, mits hij zich bij eventuëele benoeming
beschikbaar stelde. Beide vereerende aanzoeken werden door hem beleefd afgewezen.
- Hoe zeer de kiezers van het district Delft hem op prijs bleven stellen, bleek uit zijne
verkiezing als lid der Kamer bij de ontbindingen van 1850 en 1853 en bij periodieke
aftredingen in 1854, 1858, 1862 en 1866, telkens bij eerste stemming.
Over de Staatsbegrooting voor 1850, waarmede het eerste ministerie Thorbecke
zijne werkzaamheden aanving, was Wintgens lid van de Commissie van rapporteurs
over de vijf eerste hoofdstukken; deze commissie

1

Uitgegeven 1862 te 's Gravenhage bij Gebr. Belinfante.
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vroeg aan de Regeering opheldering aangaande een begrootingspost op hoofdstuk
III voor eene bijdrage van Nederland in de kosten der Duitsche bondsvestingen; vele
leden der Staten-Generaal immers verkeerden destijds in de meening, dat na de
ontbinding van de Nationale Vergadering van Frankfort, den afstand van den
rijksbestuurder Aartshertog Johann en den drie-Koningenbond van Mei 1849, de
Duitsche Bond, als zoodanig, eigenlijk niet meer bestond en de verplichtingen van
het Hertogdom Limburg, uit de traktaten van 1839 voortvloeiende, feitelijk en rechtens
waren losgemaakt. Uit de daarover met den Minister van Buitenlandsche Zaken van
Sonsbeeck gewisselde stukken [overgedrukt in het zoo even aangehaalde werk van
Wintgens, bl. 271. vv.] bleek, dat aan de Nederlandsche regeering op 20 November
1849 was medegedeeld eene conventie, op 30 September bevorens tusschen Oostenrijk
en Pruissen gesloten, strekkende om eene nieuwe Bondscommissie in het leven te
roepen, en dat Nederland onmiddellijk zich daaraan had aangesloten voor Limburg,
zelfs vóór dat al de eigenlijk Duitsche Staten over die restauratie van den Bond
eenstemmig waren. Eerst 17 jaren later heeft zich op nieuw de gelegenheid voorgedaan
om Limburg en Nederland van die bezwarende verplichtingen jegens Duitschland
te bevrijden. Wintgens spaarde toen aan Thorbecke, als staatsman, het verwijt niet,
dat dit in 1850 niet reeds geschied was.
Met de meeste organieke wetten van dat beroemde ministerie toonde hij zich
ingenomen, maar behoorde tot het betrekkelijk kleine getal tegenstanders der
gemeentewet, op grond dat deze niet genoeg plaats voor de autonomie der gemeenten
zou hebben gelaten, hetgeen de ondervinding niet heeft bevestigd. De nog al
belangrijke
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wetsontwerpen, waarmede datzelfde ministerie de nederlaag leed, werden door
Wintgens bestreden, als daar waren: de regeling van den plicht der provincie om
behoeftige gemeenten te ondersteunen, een ontwerp rechterlijke inrichting, een
ontwerp politiewet, een ontwerp van belasting op renten, een traktaat met Frankrijk
over auteurs-rechten.
Hoewel Wintgens bij de Aprilbeweging, die het ministerie Thorbecke deed aftreden,
niet op den voorgrond trad en zich slechts weinig en ongaarne inliet met
kerkelijke-politieke verschillen, was toch het ministerie (Van Hall) van 1853 hem
meer sympathiek, dan diens voorganger, zooals duidelijk bleek uit den toon der
discussie, ook als hij zijne onafhankelijkheid tegenover de meer bevriende
regeeringsmannen wist te handhaven. Een waar model van eene ministeriëele
redevoering, waarbij toch eigene zelfstandige overtuiging krachtig werd uitgesproken,
was het advies van Wintgens over het wetsontwerp omtrent de kerkgenootschappen
(wet van 10 September 1853, Staatsblad No. 102), de question brûlante van die
dagen. Daarbij kan men vergelijken zijn ongunstig advies over het voorstel tot
afschaffing van den rijksaccijns op het gemaal (wet van 13 Juli 1855, Staatsblad No.
103), waarin hij tegenover het ministerie, als een vriend, die vrijmoedig feilen
aantoont, sprak over de onverwachte wending van den Minister van Financiën Vrolik,
bestaande in het overnemen van het programma der oppositie op het gebied der
belastingen.
Evenzeer als dien stap der Regeering betreurde Wintgens de aftreding van den
Minister van Reenen in 1856, op het oogenblik, dat deze zeker scheen te zijn van de
meerderheid in de Staten-Generaal voor zijn wetsontwerp tot regeling van het lager
onderwijs. In de lange en
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moeilijke beraadslagingen, die aan de vaststelling der wet over dat onderwerp (wet
13 Augustus 1857, Staatsblad No. 103) voorafgingen, hield hij het grondwettige
beginsel van de openbare school, voldoende en bruikbaar voor allen, en de neutraliteit
van die school, nevens de vrijheid van onderwijs op de bijzondere scholen, hoog.
De Minister van Rappard deed op dit punt eene poging tot transactie of verzoening
met de kerkelijke partijen, door aan het ontworpen art. 22 (later geworden art. 23)
eene 4e alinea toe te voegen, luidende: ‘Waar de kinderen van het bezoeken der
openbare school, uit hoofde van godsdienstige bezwaren der ouders, worden
teruggehouden, en deze bezwaren, na een zorgvuldig onderzoek, niet kunnen worden
uit den weg geruimd, wordt, indien hieraan kan te gemoet gekomen worden door de
oprichting eener bijzondere school, tot het oprichten en onderhouden van zoodanige
school, desgevorderd, hulp verleend door middel van een rijks-subsidie. Het verleenen
van zoodanig subsidie geschiedt door de wet’.
Wintgens, die overigens het voorgestelde artikel (met de betwiste ‘opleiding tot
alle Christelijke en maatschappelijke deugden’ in de eerste alinea) in bescherming
nam, stelde met negen zijner ambtgenooten een amendement voor, om de 4e alinea
te doen vervallen, welk amendement hij verdedigde en het voorrecht had, met 63
tegen 2 stemmen te zien aannemen. Toen de Regeering in die beslissing der Kamer
berustte, was het lot van het wetsontwerp, namelijk zijne aanneming met groote
meerderheid, beslist.
Kort te voren had Wintgens eene poging gedaan om door parlementair initiatief
een dienst aan het land te bewijzen, toen hij een eigen wetsontwerp voordroeg om
de instelling van plaatselijke raden van gezondheid in
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de gemeenten voor te schrijven en aan de gemeentebesturen het toezicht over
ongezonde woningen op te dragen. Zijne redevoering van 21 April 1856, tot
verdediging zijner voordracht, mocht een meesterstuk heeten, maar het w.o. werd
verworpen met 29 tegen 22 stemmen; het uitgestrooide zaad ontkiemde evenwel hier
en daar; in eenige groote gemeenten, o.a. Amsterdam, werd naar het voorstel van
Wintgens, zonder wettelijke verplichting, gehandeld.
Het jaar 1858 en de twee volgende jaren kenmerkten zich door het klimmende
ongeduld, waarmede in alle deelen van Nederland de aanleg van nieuwe spoorwegen
werd verlangd, en de rivaliteit tusschen de voorname politieke grootheden van die
dagen, over de vraag, wie eigenlijk zou zijn geroepen om dat middel van verkeer in
het leven te doen treden. Bij de discussiën over die zaak in de Staten-Generaal stonden
dikwijls de schijnbaar meest beproefde staatkundige vrienden tegen elkander in het
harnas en reikten antipoden elkander wel eens de hand.
In dien strijd van meeningen gaf Wintgens, als altijd nauwgezet, rekenschap van
zijne voorstellen en adviezen, hoewel dit gedeelte van zijn parlementair leven niet
tot de gelukkigste behoorde. Tegen het wetsontwerp der Ministers van Tets en van
Bosse: ‘tot bekrachtiging van sommige artikelen der verleende concessiën voor den
aanleg en de exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen’ diende hij met de
heeren Thorbecke, ter Brugghen Hugenholtz, Poortman en Heemskerk Bz. een
amendement in, strekkende om aan art. 1 van het wetsontwerp twee nieuwe artikelen
te doen voorafgaan, waarbij de aanleg van zes andere spoorwegen, dan de
geconcessioneerde, in het Noorden en Zuiden des lands werd
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bevolen. Op voorstel van den President (van Reenen) besliste de Tweede Kamer,
den 18 November 1859, dat dit voorstel niet als amendement kon worden behandeld,
omdat, bij aanneming daarvan, niets van het w.o. der Regeering bleef bestaan. - Eene
beslissing, die meermalen als praecedent is aangehaald, maar niet zonder tegenspraak
gebleven. - Nadat de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsontwerp tot
goedkeuring der Noorder- en Zuider-spoorwegconcessiën had verworpen, volgde
eene ministeriëele crisis en trad in 1860 het ministerie van Hall-van Heemstra op, in
welks programma de aanleg van Staatsspoorwegen was begrepen.
Het wekte eenige bevreemding, het toen voorgedragen wetsontwerp, weder met
een amendement van Thorbecke c.s. te zien bestrijden, ditmaal strekkende om vooraf
een termijn uitteschrijven, binnen welken aanvragen om concessie voor den aanleg
van spoorwegen, door de Regeering zouden worden afgewacht. Niet minder waren
de politieke vrienden van Wintgens verwonderd, zijnen naam onder de 14 voorstellers
van dit nieuwe amendement aan te treffen. Het werd den 13 Juli 1860 met 40 tegen
25 stemmen verworpen. - Wintgens bleef tegenstander van ‘de spoorwegwet’, waarop
hij echter ook nog een opbouwend amendement voorstelde (met den Heer Gevers
Deynoot), dat ook niet werd aangenomen.
Diezelfde zitting 1859-60 was voor hem merkwaardig wegens zijn aandeel in de
beraadslagingen over koloniale onderwerpen; op den 11 Mei 1860 nam de Tweede
Kamer eene door hem voorgestelde motie van orde aan, luidende: ‘de Kamer, van
oordeel zijnde dat er behoefte bestaat om de regels voor de uitgifte van
cultuurcontracten in Nederlandsch Indië te stellen door de wet, sluit de
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beraadslaging.’ [Aangenomen met 43 tegen 21 stemmen]. Die motie, door sommige
zeer bedachtzame mede-leden ondersteund, en gegrond op de destijds heerschende
overtuiging, dat bij het verleenen en verlengen van suikercontracten in Indië
gunstbetoon den doorslag gaf, had evenwel gevolgen, die door Wintgens niet waren
voorzien noch bedoeld; zij versterkte de toenmalige liberale koloniale oppositie,
zoowel omdat zij zich aansloot bij eene interpellatie van den Heer van Hoëvell, als
omdat zij een gemis van vertrouwen in den minister van koloniën Rochussen aan
den dag legde. De volharding van dezen Minister om de zaak der uitgifte van
suikercontracten toch bij Kon. Besluit te regelen, gepaard aan de weder op die regeling
gemaakte uitzondering ten aanzien van het Pangka-contract, veroorzaakte bij de
groote meerderheid der Kamer veel ontevredenheid, die zich openbaarde in de
aanneming van twee vijandige conclusiën op 16 en 17 October, en de verwerping
van Hoofdstuk XI (Koloniën) der Staatsbegrooting voor 1861, op den 14 December
1860. - Bij al die stemmingen behoorde Wintgens tot de meerderheid. Hij achtte
evenwel den Minister, wien deze uitspraken troffen, hoog; mocht men hem (Wintgens)
destijds eenige animositeit ten laste kunnen leggen, dan was het ten opzichte van den
Minister van Financiën, hoofd van het kabinet, baron van Hall; op dezen staatsman
wordt steeds in zijne latere geschriften gedoeld, wanneer hij gewaagt van ‘politiek
van het succès tot elken prijs.’ - Het is aan schrijver dezes niet gelukt, de oorzaak
dezer ontstemming met zekerheid uit te vinden. - Zooveel is zeker, dat het streven
van Wintgens niet was, aan de behoudende politiek in Indië, aan het cultuur-stelsel,
ook aan het consignatie-stelsel (dat toen nog in volle kracht was), veelmin aan het
batig slot der Indische begrooting
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afbreuk te doen; het deed hem altijd leed, wanneer er aan herinnerd werd, dat zijne
motie over de cultuurcontracten in zekeren zin eene bres in het behoudende
regeeringsbeleid voor Indië had geschoten. - Hij achtte zich daarom verplicht, meer
en duidelijker, dan tot dusver was geschied, rekenschap van zijne gevoelens over
koloniale zaken te geven; uit den aard der zaak deed hij dit niet dan na eene
opzettelijke en uitvoerige studie van het onderwerp.
Voor het eerst zette hij de gronden en motieven eener behoudende politiek voor
Indië uiteen, en waarschuwde nadrukkelijk tegen elke toegeeflijkheid aan de liberale
theorie, waarvan de afgevaardigde van Hoëvell, destijds door Thorbecke gesteund,
de woordvoerder was, in de beraadslaging over de Staatsbegrooting voor 1862, nadat
de Minister baron van Zuylen van Nijevelt, wegens het bekende verschil met den
Minister Loudon, was afgetreden. Met deze redevoeringen (in November en December
1861 gehouden) opent zijn bundel, getiteld: Conservatieve koloniale politiek
(uitgegeven 1866), waarin evenwel de in 1860 gegevene adviezen ook zijn
opgenomen. Aanvankelijk met zekere terughouding en schroom, en onder herhaalde
betuiging, dat hij niet als Indische specialiteit optrad, maar allengs meer door
bronnenstudie en onderzoek versterkt in zijne beschouwingen, en juist daardoor met
klimmenden moed, werd Wintgens meer en meer de voorname woordvoerder voor
het politieke en financiëele behoud in koloniale zaken, en voorspelde met meestal
juisten blik en met klare uiteenzetting van redenen, de gevolgen, waartoe de loslating
der gouvernements-cultures moest leiden. In denzelfden bundel treffen wij zijn betoog
aan, dat de Indische comptabiliteitswet van 1864 van den geest en de bedoeling der
Grondwet afweek en eene
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te groote verantwoordelijkheid op de Staten-Generaal legde en daardoor van de
Regeering afschoof. Ook de West-Indische Regeeringsreglementen van 1865 werden
door hem bestreden. Maar de hoofdinhoud van den bundel is de bestrijding, zoo bij
de behandeling der Staatsbegrootingen, als bij die der ontwerp-cultuurwet, van alles
wat de voormalige liberale koloniale oppositie (van 1862 tot 1866 regeeringspartij
geworden) onder de benamingen van ‘vrije arbeid’ en ‘individuëel grondbezit’ had
aanbevolen. Met volharding (die hem meermalen is kwalijk genomen) hield Wintgens,
zoowel in dat tijdperk als later, niet op te betoogen, dat het doel en het zekere resultaat
der Indische agrarische hervormingen geen ander was, dan het ontnemen van
inkomsten, uit den grond en uit den arbeid van inboorlingen voortspruitende, aan de
schatkist, volstrekt niet ten bate van die inboorlingen zelve, maar van Europeesche
en Chineesche ondernemers. Aan alles wat ten voordeele van vrije arbeid (zooals
toen de geliefkoosde uitdrukking was) en van individuëel grondbezit werd aangevoerd,
kende Wintgens geen andere beteekenis toe, dan die van pogingen om de baten der
schatkist in de zakken van particulieren te doen vloeien. Zijne koloniale politiek
vierde haren triomf, toen, na de bekende scheuring der liberale partij, de Minister
Fransen van de Putte zich den 18 Mei 1866 genoodzaakt zag, het wetsontwerp ‘tot
vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in
Ned. Indië kunnen worden gevestigd’ terug te nemen, na aanneming van het bekende
amendement Poortman.
In diezelfde bewogene parlementaire jaren 1865 en 1866 had Wintgens omtrent
onderwerpen van binnenlandsch bestuur met vrucht gearbeid. Door eene motie van
afkeuring, op 6 April 1865 met de kleine meerderheid van 24
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tegen 23 stemmen verkregen, belette hij de uitvoering van een reeds door den Minister
Thorbecke goedgekeurd plan van een ‘Paleis voor de natie’, hetgeen op de afbraak
van de westelijke helft van het Binnenhof en de overbrugging van den Hofvijver zou
zijn te staan gekomen. Zijne drie redevoeringen, in September, October en November
1865 uitgesproken, en afzonderlijk uitgegeven onder den titel: De regeering tegenover
de veepest verdienden en trokken zeer de aandacht. Hij bestreed daarin krachtig de
zwakke en ondoeltreffende handelwijze van den Minister Thorbecke sedert de veepest
in den zomer van 1865 het land was binnengevoerd, inzonderheid het overlaten van
het al of niet nemen van sanitaire maatregelen aan de gemeentebesturen. Op den 15
en 16 Maart 1866 werden nog twee redevoeringen over de veepest door Wintgens
uitgesproken, die afzonderlijk zijn uitgegeven. Hetgeen Wintgens aanbeval, is sedert
de wet van 15 Sept. 1866 (Staatsblad No. 150) het gewone wettelijke régime in zake
van besmettelijke veeziekten hier te lande geworden.
Het ministerie, door graaf van Zuylen van Nijevelt gevormd, dat den 1 Juni 1866
optrad, mocht zich in het algemeen in de sympathie van Wintgens verheugen; des
evenwel dat hij zich van tijd tot tijd deed kennen, als ‘een vriend die mij mijn feilen
toont, Gestreng bestraft en nooit verschoont’; inzonderheid was dit het geval, wanneer
hij meende dat met te veel geest van conciliatie werd te werk gegaan in Indische
zaken, en inbreuk te vreezen was op de behoudende koloniale politiek, waarmede
het kabinet was opgetreden.
Weldra kwam evenwel de gelegenheid om de schoone spreuk: ‘Amicus certus in
re incertâ cernitur’ waar te maken, toen Wintgens werd uitgenoodigd om als Minister
van Justitie op te treden in de plaats van den op
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11 November 1867 overleden Minister Borret. Die uitnoodiging kwam tot hem in
een allerkritiekst oogenblik, toen het IIIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1867
was afgestemd (38 tegen 36 stemmen) en de Koning op voordracht van den
Ministerraad tot eene ontbinding van de Tweede Kamer besloten had. Wintgens was
wel vast overtuigd, dat die afstemming, juist van het Hoofdstuk: Buitenlandsche
Zaken, na de uitstekende diensten door graaf van Zuylen aan het land bewezen, na
het behoud van den bedreigden vrede van Europa en het gelukkige tractaat van
Londen (11 Mei 1867) tot neutraal-verklaring van Luxemburg, eene daad van
verregaande partijschap en een onrechtvaardig parlementair vonnis was; maar er
behoorden moed en toewijding toe, om destijds in het ministeriëele vaartuig te stappen,
hetwelk even te voren eene zoo ernstige avarij had bekomen. Wintgens had dien
moed en die toewijding; hij aanvaardde het Departement van Justitie den 4 Januari
1868, daags na het Kon. Besluit tot ontbinding der Tweede Kamer, en verklaarde
weinige dagen later aan zijne politieke vrienden in Delft, die hem dadelijk opnieuw
candidaat stelden, dat hij zich verplicht achtte daarvoor te bedanken, omdat hij niet
kon goedkeuren, dat iemand te gelijk minister des Konings en afgevaardigde des
volks was. Den 25 Februari 1868 kwam de nieuwe Kamer bijeen en het bleek weldra
dat de oppositie geen kamp gaf, maar den persoonlijken strijd tegen den Minister
graaf van Zuylen voortzette; op den 21 Maart 1868 voerde Wintgens het woord over
het Verslag eener commissie over de Limburgsche en Luxemburgsche
aangelegenheden en deed daarbij aan het beleid van zijn collega van buitenlandsche
zaken recht wedervaren, tevens reden gevende van zijn eigen optreden in het hevig
bestreden ministerie.
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‘Ik heb mij ten plicht gesteld,’ zeide hij o.a. ‘om, vóórdat ik deze plaats innam,
nauwkeurig te onderzoeken wat er gebeurd was, wat in het Oranjeboek is medegedeeld
en meer dan dat. En daaruit is mij gebleken - en dit wensch ik hier te zeggen uit volle
overtuiging - dat het Gouvernement, waarvan ik geen deel uitmaakte, met de meeste
nauwgezetheid, eerlijkheid, loyauteit en - dit voeg ik er bij - met bekwaamheid de
belangen van Nederland heeft geleid.’ - Deze kloeke verklaring, gepaard met
onwederlegbare redenen om te bewijzen, dat bij het tractaat van 11 Mei 1867 's lands
belang grootelijks was bevorderd, was zeer aangenaam voor de toenmalige
ambtgenooten van Wintgens. Het slot van het debat, dat bijna drie weken had geduurd,
was, ‘dat de diplomatieke bescheiden voor kennisgeving werden aangenomen’; maar
de oppositie deed daarop eene motie volgen (van den heer Blussé): ‘dat geen
landsbelang de ontbinding der Kamer vorderde’, welke werd aangenomen. Bij de
behandeling der Begrootingswetten stelde Thorbecke op den voorgrond, dat het
oordeel der Kamer over het diplomatiek beleid niet meer gevraagd werd, maar alleen
over de ontbinding der vorige Kamer, en verkreeg op den 28 April de verwerping
van het Derde hoofdstuk der Staatsbegrooting met 37 tegen 35 stemmen.
Het Ministerie trad den 4 Juni 1868 af. Wintgens werd als Minister van Justitie
opgevolgd door den heer van Lilaar.
In de zeer weinige maanden, die hij aan het Departement van Justitie doorbracht,
en nog de hoop mocht koesteren, dat samenwerking met de Staten-Generaal mogelijk
zou zijn, bevlijtigde hij zich om nuttige wetsontwerpen aanhangig te maken, van
welke verreweg de
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meeste door zijne opvolgers zijn gebruikt en tot wet verheven. Zoo zijn aan zijn
initiatief te danken de afschaffing der judiciëele boeten in burgerlijke zaken, de
regeling van de rechtsmacht van den Hoogen Raad in West-Indische zaken, de wet
tot afkoopbaarstelling der oude tienden, de verbetering van het Crimineel Wetboek
voor het krijgsvolk te lande, enz.
Twee maatregelen zijn aan Wintgens kwalijk genomen en ook weldra na zijn
aftreden ingetrokken, te weten 1o. eene aanschrijving aan de procureurs-generaal om
van tijd tot tijd over de werkzaamheden op de parketten en griffiën in hun ressort te
rapporteeren, 2o. de instelling eener commissie van onderzoek naar de gevolgen van
de cellulaire opsluiting ten aanzien van de zedelijke verbetering van gevangenen en
van de recidives.
Wintgens vond eerst de gelegenheid om zich over deze zaken te verdedigen en
zijne denkbeelden uiteen te zetten in November 1871, toen hij opnieuw lid der Tweede
Kamer was en aldaar de Staatsbegrooting voor 1872 behandelde. - Hij was in 1868
afgetreden zonder groot verlangen in het politieke leven terug te keeren, en bedankte
zonder aarzelen voor het aanbod van den heer van Kuyk, die in zijne plaats door het
kiesdistrict Delft was afgevaardigd, om die plaats te zijnen behoeve in te ruimen. Wintgens trad in het bijzondere leven terug en wijdde zich aan zijne praktijk, totdat
na drie jaren weder eene nieuwe roepstem tot hem kwam.
In dien tijd bekleedde hij geen andere openbare betrekking, dan die van lid en
voorzitter van de Commissie voor de zaken betreffende de stichtingen van beurzen
voor het onderwijs (waartoe hij in 1858 benoemd was) en die van Koninklijk
Commissaris bij de Rijnspoorwegmaatschappij, die hem in 1870 werd opgedragen.
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Op den 13 Juni 1871 door de kiezers te 's Gravenhage tot lid der Tweede Kamer
gekozen (in de plaats van Jhr. F. de Casembroot), nam hij die betrekking aan, en
genoot de eer, in 1875, in 1879, in 1883 bij periodieke aftreding en in 1884 na eene
ontbinding der Kamer, te worden herkozen. Gedurende dit geheele tijdvak van
parlementaire werkzaamheid bleef Wintgens getrouw aan zijne gewoonte om over
alle, althans de meeste, gewichtige onderwerpen, die in beraadslaging kwamen, zijne
overtuiging uit te spreken zonder partij-overleg en zonder onderscheid te maken naar
mate van de personen der Ministers, van wie de voordrachten afkomstig waren. Ook
bleef hij getrouw aan de door hem aangenomen gewoonte om wel niet alle, maar
toch de meeste, zijner parlementaire adviezen, in bundels vereenigd in het licht te
geven. Daaraan danken wij de volgende werken: Redevoeringen in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal door Mr. W. Wintgens (1866-1873) met een aanhangsel
(1850-1865); onder gelijken titel (1873-1875); evenzoo (1875-1877); Redevoeringen
over de begrooting van Nederlandsch Indië voor 1879 in de Tweede Kamer (enz.);
Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal door Mr. W. Wintgens
(1877-1879); onder gelijken titel (1879-1881); evenzoo (1882 en 1883); evenzoo
(1883 en 1884); evenzoo (1884 en 1885), waarbij volledigheidshalve nog te voegen
is eene onuitgesprokene Redevoering over de conversie der gemeentegronden op
Java en Madura (1882) strekkende tot verdediging van het gevoelen eener minderheid
(die bestond uit Wintgens en den heer van Nispen van Sevenaer) in eene commissie,
belast om verslag uit te brengen over het Koloniaal Verslag over 1880.
Tot hetzelfde zittingjaar 1881-82 behoort nog eene andere onuitgesproken rede,
die aan het slot van den
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bundel redevoeringen van 1879 tot 1881 is afgedrukt, onder den titel: Nota betreffende
het regt op de Staatsdomeinen bij de wet van 25 Mei 1816 overgedragen aan Z.K.H.
prins Frederik der Nederlanden, wegens het gemis van zijn regt van opvolging op
de Nassausche Staten. Het stuk is een kort en afdoend betoog, dat geen nakomeling
van de oudste dochter van den betreurden Prins (koningin Louise van Zweden) eenige
aanspraak op de genoemde Staatsdomeinen kan doen gelden.
Gedurende zijne tweede parlementaire loopbaan, als afgevaardigde van 's
Gravenhage, liet Wintgens zich zelden onbetuigd over koloniale onderwerpen. - Hij
vond zich als lid der oppositie tegen de heerschend gewordene koloniale liberale
partij, tegen welke hij vroeger had gewaarschuwd. Het werd hem meermalen verweten,
dat hij herhaaldelijk en uitvoerig op dezelfde zaken terugkwam en onveranderlijk
wees op de schade, die de schatkist had geleden door het loslaten van het cultuurstelsel
van den Generaal van den Bosch. Dit was voor Wintgens evenwel geheel natuurlijk.
Naar zijne vaste overtuiging kon en mocht eene politieke partij, en ook een
afgevaardigde die tot geene partij behoorde, nooit iets anders beoogen dan het
algemeene welzijn; de strijd kon en moest alleen loopen over de keuze der middelen
om dat algemeene welzijn te bevorderen; zoodra hij dus door opmerking en onderzoek
voor zich stellig tot de uitkomst was gekomen, dat de liberale koloniale richting,
inzonderheid de leer van den vrijen arbeid, de strekking had, om de baten der cultures,
de vruchten van den arbeid der bevolkingen, in de kassen van bijzondere personen
in plaats van in de schatkist te doen vloeien, was voor hem de zaak beslist, en kon
hij zich nimmer te huis gevoelen of schikken in den nieuwen
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toestand. Particuliere belangen te stellen boven het openbaar belang, kwam hem als
iets ongerijmds en monsterachtigs voor. Vandaar dat hij, in zekeren zin, niet kon
nalaten, telkens en telkens er op te wijzen, hoeveel schade de Indische politiek,
indertijd door den heer van Hoëvell in de Staten-Generaal binnengevoerd, al had
berokkend, en hoe veel beter de toestand zou zijn, wanneer het
gouvernements-cultuurstelsel onveranderd ware gebleven.
De agrarische wetten van 1870 waren tot stand gekomen tijdens Wintgens geen
lid van de Tweede Kamer was. Over deze heeft hij dus het woord niet gevoerd.
Tegen het in de gevolgen nadeelige Sumatra-tractaat met Groot-Brittannië en de
afschaffing der differentiëele rechten en den veroverings-oorlog in Atjeh waarschuwde
hij alleen door zijne stemmingen. Eerst bij de Staatsbegrooting voor 1879 vinden
wij van hem een betoog, op statistiek gegrond (redevoering van 29 en 30 November
1878) van de schade door de afschaffing der differentiëele rechten (op 1 Januari
1874) aan Nederlands nijverheid, handel en scheepvaart veroorzaakt. Maar al zijne
oratorische kracht werd ingespannen tegen het verdeelen van het gemeenschappelijk
grondbezit der dessa's op Java en Madura.
Van andere onderwerpen, die hij met de hem eigene zorg en vlijt behandelde,
willen wij slechts eenige opnoemen. In Maart 1872 adviseerde hij met klem van
redenen tegen het wetsontwerp tot intrekking van de artikelen 414 tot 416 van den
Code pénal en voorspelde volkomen nauwkeurig de slechte gevolgen, zoowel op
zedelijk als op staathuishoudkundig gebied, van het recht van samenspanning
(coalitie), dat destijds aan de arbeidende bevolking en aan de patroons verleend werd.
Die schadelijke wet werd destijds met 37 tegen 34 stemmen aangenomen. (Wet van
12 April 1872, Stbl. no. 24). Daarentegen had Wint-
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gens bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1873 een groot succès, doordat
hij de ondoordachte stelling, ‘dat kunst geene regeeringszaak is’, bestreed en veel
bijdroeg om het voorstel van den Heer van Houten (memoriepost voor de stichting
van een rijksmuseum) op 4 December 1872 met bijna algemeene stemmen te doen
aannemen. Aan dat voorstel heeft men middellijk de stichting van het Rijksmuseum
te Amsterdam te danken.
Niet minder bevredigende uitkomsten verkreeg hij door herhaaldelijk de belangen
van het Haagsche Bosch te bepleiten. Wintgens sprak daarover in December 1872,
December 1873, December 1874, December 1876, December 1877, October 1882
en December 1882 en 1883. De strekking van al die adviezen was, het natuurschoon,
dat het Bosch oplevert, te behouden, door verbetering van den bodem en door
spaarzamen, zeer beperkten houthak. Het draineeren van het eertijds moerassige
Malieveld en de bemaling van het Oostelijke en Noordelijke gedeelte van het Bosch
heeft men aan Wintgens te danken. Zijne aanteekeningen op de aangehaalde adviezen
bevatten belangrijke historische bijlagen over het Bosch.
In zaken van wetgeving toonde Wintgens, behalve de reeds besprokene rechterlijke
organisatie (zie boven bl. 187), bijzondere voorliefde voor die op het openbaar
onderwijs. IJverig nam hij deel aan de behandeling van de wet tot regeling van het
Hooger Onderwijs in 1876; hij bestreed daarbij te vergeefs het voorrecht, dat art. 36
(als amendement, door de Heeren Kappeyne van de Coppello c.s. voorgesteld) aan
de stad Amsterdam verleende, om eene gemeentelijke universiteit met gelijke rechten
als de rijksuniversiteiten te bezitten. Vervolgens behandelde Wintgens met groote
helderheid het moeilijke vraagstuk
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van de theologische faculteiten der hoogescholen. Naar zijne overtuiging,
tegenovergesteld aan die der Regeering bij hare voordracht, mocht de theologie aan
eene Universiteit niet ontbreken; toen dit punt overeenkomstig zijn gevoelen beslist
was, zag hij niet op tegen de noodzakelijke consequentie, dat de dogmatiek ook onder
de vakken van hooger onderwijs zoû worden opgenomen. De Regeering aanvaardde
dezelfde gevolgtrekking, maar zag dat vak (de leerstellige godgeleerdheid) weder
van de lijst der godgeleerde collegiën verdwijnen door een amendement van den
Heer de Vries. Ten einde te verkrijgen, dat de alzoo gekortwiekte theologische
faculteit toch bruikbaar zou zijn tot opleiding van aanstaande leeraars voor de
verschillende kerkgenootschappen, inzonderheid voor de Hervormde Kerk, voor
welke zij tot dusverre geheel was bestemd geweest, werden de instellingen en
leerstoelen, vermeld in art. 103 en volgende, in de wet gebracht. Maar toen had
Wintgens zich wegens treurige familieomstandigheden aan de beraadslaging moeten
onttrekken1. - Bij de behandeling der tweede organieke wet tot regeling van het lager
onderwijs was hij van het begin tot het einde op zijn post (Juni en Juli 1878) en sprak
uitvoerig vóór den algemeenen leerplicht en vóór de neutraliteit der openbare lagere
school, met openstelling der schoollokalen voor het ontvangen van godsdienstig
onderwijs vanwege alle kerkgenootschappen. Hij bestreed het wetsontwerp, dat wet
geworden is (wet van 17 Aug. 1878, Stbl. no. 127), uit hoofde van art. 45, bij hetwelk
30 pc. van de kosten van het openbaar lager onderwijs aan alle gemeenten zijn toege-

1

Op het einde van Maart 1876 overleden twee zijner kleinkinderen op jeugdigen leeftijd aan
de croup.
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kend en dus aan de gemeenteraden rechtstreeks de beschikking over 's rijks schatkist
wordt gegeven, onverminderd de hulp, krachtens art. 49 aan noodlijdende gemeenten
door het Rijk te verleenen. - De Regeering berekende dat de nieuwe schoolwet eene
jaarlijksche vermeerdering van Rijks-uitgaven van ƒ 4.000.000 zou veroorzaken,
maar achtte zich niet verplicht, bij die gelegenheid middelen tot dekking daarvan
aan te wijzen, en de meerderheid der Staten-Generaal stelde haar in het gelijk. Weldra bleek het, hoe gegrond de financiëele bezwaren tegen de wet waren, toen
het er op aan kwam, den tijd van haar in werking treden, overeenkomstig art. 93, te
bepalen. Het was een volgend ministerie (samengesteld door graaf van Lijnden van
Sandenburg) dat daartoe besloot (met 1 November 1880), na vooraf eene wet tot
verhooging van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van dat jaar met ƒ 430.668.te hebben voorgesteld. Tegen de voordracht tot die verhooging hield Wintgens op
den 9den Juli 1880 eene welsprekende, maar scherpe redevoering; het was daarbij dat
hij zich deze eenigszins personeele aanmerking liet ontvallen: ‘Men behoorde zich
niet te doen medeslepen door een beroep op enkele van die school-autoriteiten, die
voor zich er ruimschoots geldelijk belang bij hebben deze wet te verdedigen.’ - Deze
volzin gaf aanleiding tot een zeer onaangenaam tooneel; de Heer Moens, inspecteur
van het lager onderwijs, vroeg het woord voor een persoonlijk feit, en beweerde dat
Wintgens hem had bedoeld en beschuldigd en zelfs met een gebaar aangewezen,
welk laatste Wintgens ontkend heeft; de politieke vrienden van den Heer Moens
deden Wintgens de hevigste verwijten; op den 12den Juli d.a.v. ontbrandde de
personeele strijd opnieuw in den vorm van eene aanmerking van den Heer
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Moens op de notulen. - Het wetsontwerp, met 45 tegen 27 stemmen aangenomen,
werd de wet van 2 Augustus 1880 (Staatsblad no. 135).
In 1883 had Wintgens bij gelegenheid eener verhooging van de Staatsbegrooting
voor 1882, de droevige voldoening te constateeren, dat de jaarlijksche kosten van
het openbaar lager onderwijs ten laste der schatkist, die in 1878 op ten hoogste ƒ
4.000.000 waren geraamd, tot ƒ 5.500.000 uithoofde van art. 45 en tot ƒ 1.000.000
uithoofde van art. 49 der wet, waren geklommen. - Een zeer klemmend en bijzonder
zaakrijk betoog heeft hij, bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1883, gewijd
aan de overdrijving door veelheid van lessen en door te zwaar overladene examens,
welke hij in de drie takken van het openbaar onderwijs deed opmerken. Deze
redevoering (van 12 December 1882) is ook nu nog van blijvende waarde, als
waarschuwing tegen overlading bij het onderwijs.
Bij de behandeling van financiëele wetten stond Wintgens het behoud van een
gemengd belastingstelsel voor, en waarschuwde herhaaldelijk tegen het hoog opvoeren
van de directe belastingen, tot welke ook z.i. het recht van successie behoorde te
worden gerekend; onder de verbruiks-belastingen, die hem aanbevelenswaardig
voorkwamen, behoorde een accijns op den tabak, welken de Minister van der Heim
in 1875 wenschte in te voeren, maar wegens volhardenden tegenstand van
belanghebbenden, die weêrklank in de Tweede Kamer vond, moest loslaten. Bij de
verdediging van eene belasting, hetzij accijns of régie, op den tabak, had Wintgens
ongeveer alle buitenlandsche economisten van naam op zijne zijde. In Mei 1878
bestreed hij uitvoerig en met kracht van redenen, maar te vergeefs, de invoering van
een recht van successie in de rechte lijn, en in Maart

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

210
1881 de belasting op renten, voorgedragen door den Minister Vissering, welk voorstel
werd ingetrokken. - Van de belastingplannen van den Minister van Lijnden van
Sandenburg en de toen voorgenomen leening, gaf hij op 23 December 1882, bij de
behandeling van de wet op de middelen voor 1883, eene afkeurende kritiek.
Eerstgenoemde ontwerpen zijn niet in behandeling gekomen. Met bijzondere kracht
voerde Wintgens den 18den Juni 1884 zeer uitvoerig het woord tegen de door den
Minister Grobbee voorgedragen klassenbelasting, inzonderheid in verband met de
voorgestelde afschaffing der patentbelasting. De Minister liet zich door de bezorgdheid
van Wintgens en vele andere leden der Kamer (omdat eene zekere opbrengst voor
eene onzekere zou worden prijsgegeven), bewegen om die combinatie los te laten
en in plaats daarvan eene proefbelasting (à 1 pc. van de inkomsten) naar klassen,
naast de patentbelasting, voor te stellen. Maar daardoor verloor het plan de
populariteit, die het zoû hebben kunnen redden; de Minister verwierf daarvoor geen
meerderheid; Wintgens behoorde tot de 47 tegenstemmers.
Zoo dikwijls eene uitbreiding van het kiesrecht ter sprake kwam, werd Wintgens
onder de tegenstanders gevonden. Met nadruk kwam hij op tegen het voorstel der
Regeering tot verlaging van den kiezers-census (in 1873 en 1874) zoowel uit politiek
oogpunt, omdat het eene onstaatkundige daad van het liberale ministerie zou zijn,
dat overtuigd was, eene meerderheid in de bestaande Kamer te bezitten, als omdat
hij een toevloed van minder ontwikkelde kiezers vreesde; de verwerping van het
voorstel op 19 Juni 1874 had de aftreding van het Ministerie ten gevolge. Op 25 Mei
1881, toen eene motie van den heer van Houten tot uitbreiding van het
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kiesrecht, ondersteund door antirevolutionnaire en katholieke leden, aan de orde was,
waarschuwde Wintgens ook daartegen. - Meermalen vond hij gelegenheid, voor de
gevaren en noodlottige gevolgen van het algemeen stemrecht, dat hij een ‘redeloos
monster’ noemde, te waarschuwen.
Bij de behandeling van voorstellen tot herziening der kiestabel, behoorende bij de
wet van 1850, was hij inzonderheid als afgevaardigde van 's Gravenhage op zijn
post. Eerst diende hij, bij de behandeling van zoodanige herziening in de afdeelingen
der Kamer, in April 1877, eene nota in, die bij het Voorloopig Verslag werd gevoegd,
om de aanspraak van de residentie op eenen derden afgevaardigde te betoogen, en
later in December 1877 deed hij eene aanmerking van dezelfde strekking, met
verscheidene andere grieven, gelden tegen de toen aanhangige herziening der tabel,
behoorende bij art. 99 der kieswet; zij werd echter alzoo vastgesteld bij de wet van
26 Januari 1878 (Staatsblad No. 5).
Zooals bekend is, trad, bij de ministeriëele crisis in 1882, herziening van het
kiesrecht weder op den voorgrond. Nadat die crisis was opgelost, werd in de
Troonrede van September 1882 zoowel eene herziening der Grondwet (althans een
onderzoek daarnaar) als eene aanvankelijke uitbreiding van het kiesrecht toegezegd.
Wintgens waarschuwde herhaaldelijk bij de beraadslagingen over het adres van
antwoord en bij die over de begrooting, tegen beide die herzieningen. Weldra bleek
de onmogelijkheid om beide gelijktijdig aan de orde te stellen, toen de Tweede Kamer
op 26 Februari 1883 met zeer groote meerderheid besloot de behandeling der
ontworpen kieswet onbepaald te verdagen.
Zeer kort te voren had het ministerie van Lijnden van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

212
Sandenburg eene nederlaag op het gebied van koloniaal regeeringsbeleid geleden,
waartoe Wintgens, hoewel anders niet scherp tegen de toenmalige Ministers
overstaande, moest medewerken. Hij was namelijk in December 1882 door den
Voorzitter der Kamer benoemd tot lid eener Commissie tot onderzoek van stukken
betreffende eene door den Gouverneur-Generaal van Ned. Indië aan de
Billiton-Maatschappij verleende concessie van mijnexploitatie, voor 40 jaren
aanvangende met 1892. Bij deze verlenging van erfpacht (7 Jan. 1882) was, hoezeer
zij niet spoedvereischend was, nagelaten de voorafgaande machtiging des Konings
op den Gouverneur-Generaal te verzoeken, maar de later in functie getredene Minister
Jhr. de Brauw had aan den Koning eene voordracht tot goedkeuring van het gebeurde
gedaan en deze goedkeuring was bij kabinetsrescript van 22 October 1882 verleend.
De Commissie stelde eene strenge conclusie voor, strekkende tot uitdrukking van
het verlangen der Kamer, dat op de concessie mocht worden teruggekomen, uithoofde
zoowel van de onwettigheid in den vorm, als omdat de belangen der (Indische)
schatkist daarbij niet naar behooren waren behartigd. - Na den heer Mirandolle,
voorzitter der Commissie, zette Wintgens beide de motieven van het hoogst ongunstige
parlementaire vonnis, dat voorgesteld werd, met helderheid uiteen. Op den 15 Februari
1883 vereenigde de Kamer zich met de conclusie. Deze beide parlementaire
nederlagen hadden de aftreding van het ministerie van Lijnden van Sandenburg ten
gevolge, welke echter eerst op den 22 April 1883 plaats had.
Het toen optredende Ministerie zag voor het oogenblik af van de aanhangige
wijzigingen der kieswet, maar stelde zich tot taak het overwegen en voorbereiden
der in de Troonrede van 1882 aangekondigde Grondwetherziening.
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Een zijner eerste daden was de benoeming eener Staatscommissie om de vraag te
onderzoeken: ‘van welke bepalingen der Grondwet herziening raadzaam is?’
Onder de leden dezer Staatscommissie, als eminente vertegenwoordigers van
verschillende richtingen en kenners van het Staatsrecht bijeen verzameld, mocht
Wintgens niet ontbreken; hij werd dan ook daartoe aangewezen, maar onttrok zich
aan de eervolle benoeming; in zijn brief aan schrijver dezes, van 26 April 1883, gaf
hij als reden van weigering, dat hij de herziening der Grondwet ontijdig achtte en
vreesde, dat onaannemelijke voorwaarden door de antirevolutionnaire partij daaraan
zouden worden gesteld.
Dien tengevolge kon van de talenten van Wintgens juist in een belangrijk en kritiek
tijdperk geen partij getrokken worden. - Een jaar later (op den 20 Maart 1884), nadat
het rapport der Staatscommissie was uitgebracht, vond hij nog eens gelegenheid om
zijne afkeuring over het ondernomen werk te kennen te geven.
Zijn standpunt tegenover het Ministerie was in 't algemeen welwillend, maar
volstrekt onafhankelijk. Meermalen bestreed hij vijandige of afbrekende
amendementen op begrootingswetten, zooals b.v. in December 1883, dat van den
heer Keuchenius tot schrapping van ƒ 39,000 voor uitgaven tot wering van
besmettelijke ziekten (toen Wintgens vooral de zegenrijke gevolgen der vaccinatie
handhaafde), maar omtrent de herziening van de wetboeken van Strafvordering en
van rechterlijke inrichting in verband met de invoering van het nieuwe Strafwetboek,
was hij onverzoenlijk opposant; evenzoo omtrent de reeds vermelde klassenbelasting
in Juni 1884 (zie bl. 211).
Had Wintgens bij deze laatste de meerderheid aan zijne zijde, omtrent een ander
vraagstuk van die dagen
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schroomde hij niet tegen eene zeer besliste meerderheid in het krijt te treden. Het
was toen de laatste Prins van Oranje in diezelfde maand Juni 1884 aan het Vaderland
was ontvallen en daardoor de mogelijkheid van een zeer lang regentschap was
ontstaan. De Regeering gaf toe aan een verlangen van vele zijden uitgedrukt, om
eene zeer partiëele Grondwetsherziening aan de orde te stellen, namelijk die van één
enkel artikel. Voor art. 198, luidende: ‘Geene verandering in de Grondwet of in de
erfopvolging, mag gedurende een Regentschap worden gemaakt’, te lezen: ‘Gedurende
een regentschap kan in de troonopvolging geene verandering worden gebracht.’ Toen
de heer Cremer, als voorzitter der Tweede Kamer, op 24 September 1884 voorstelde,
dit wetsontwerp aan de orde te stellen, was Wintgens van oordeel dat vooraf de
begrootingswetten moesten worden behandeld; den 26 September d.a.v., bestreed
hij het voorstel zelf, omdat hij het ondernemen eener wijziging van de Grondwet
gedurende een regentschap gevaarlijk achtte; slechts eene minderheid van 14 leden
stond aan zijne zijde. Bij de verkiezing voor de Staten-Generaal, die op het in
overweging nemen van deze kleine herziening volgde, werd Wintgens den 28 October
in het district 's Gravenhage herkozen. Hij bestreed het nieuwe artikel andermaal in
de vergadering der Kamer van 28 November, maar zag het met 66 tegen 8 stemmen
aannemen (wet 5 December 1884, Staatsblad No. 228).
Het nieuwe artikel der Grondwet (thans art. 196) vond tot nog toe geen toepassing,
omdat de meer omvangrijke herziening der Grondwet onder 's Konings regeering
plaats had; en de sombere vooruitzichten van Wintgens en enkele anderen omtrent
de zwakheid der regeering gedurende een regentschap zullen, naar men mag
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hopen, door de uitkomst worden gelogenstraft. Maar de onvermijdelijke ontbinding
en verkiezing in 1884 had een ongedacht gevolg, dat voor Wintgens persoonlijk zeer
onaangenaam werd. Er werden namelijk 12 nieuwe leden in de Tweede Kamer
gekozen, tengevolge van welke gebeurtenis bij gewichtige stemmingen de rechteren linker-zijde met gelijke of bijna gelijke getallen tegenover elkander stonden. Men
heeft aan dien ongewenschten toestand de benaming gegeven, dat de Kamer op het
doode punt der krachten (of stroomingen) was gekomen.
Deze toestand veroorzaakte uitvoerige en moeilijke beraadslagingen bij de
behandeling der definitieve begrootingswetten voor 1885. Met name bij die over het
Vde Hoofdstuk vereenigde zich eene groep antirevolutionnaire en katholieke leden
(de Heeren de Savornin Lohman c.s.) om een aantal amendementen, alle of meest
alle tot inkrimping van het openbaar onderwijs strekkende, voor te stellen. Elf van
die amendementen kwamen in stemming op de 6den tot 12den Maart 1885, en wel met
den volgenden uitslag:
1o. een amendement op art. 63, tot vermindering van ƒ 3500, voor de jaarwedde
van een geneeskundig inspecteur, verworpen met 35 tegen 33 stemmen;
2o. op art. 83, tot schrapping der jaarwedde van een hoogleeraar in de oude
geschiedenis en oudheden te Leiden, ƒ 4000, aangenomen met 54 tegen 25 stemmen;
3o. op art. 89, tot schrapping der jaarwedde voor een half jaar van een hoogleeraar
in de Engelsche taal- en letterkunde te Groningen, ƒ 2000, verworpen met 42 tegen
39 stemmen;
4o. op art. 107, personeel der Rijks hoogere-burgerscholen, tot vermindering der
jaarwedden met ƒ 12600, verworpen met 43 tegen 41 stemmen;
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5o. op art. 108, materiaal der Rijks hoogere-burgerscholen, tot vermindering met ƒ
11000, verworpen met 44 tegen 40 stemmen;
6o. op art. 111, tot vermindering der subsidiën aan meisjesscholen van middelbaar
onderwijs met ƒ 13160, staking van stemmen 42 tegen 42, en den volgenden dag
aangenomen met 43 tegen 42 stemmen;
7o. op hetzelfde artikel, tot vermindering met ƒ 4200 voor nieuwe subsidiën aan
zoodanige scholen, verworpen met 42 tegen 39 stemmen;
8o. op art. 120, om de jaarwedden aan de Rijks-kweekscholen voor onderwijzers
en daaraan verbonden leerscholen te verminderen met ƒ 2000, verworpen met 43
tegen 42 stemmen;
9o. op art. 123, om de subsidiën aan gemeentelijke en bijzondere kweekscholen
voor onderwijzers te verminderen met ƒ 14650, verworpen met 43 tegen 42 stemmen;
10o. op art. 124, voor normaallessen tot opleiding van onderwijzers en
onderwijzeressen, vermindering met ƒ 30000, verworpen met 43 tegen 42 stemmen;
11o. op art. 133, voor verschillende uitgaven voor speciale inrichtingen van
onderwijs, tot vermindering met ƒ 1250 (subsidie aan eene kweekschool voor
bewaarschoolhouderessen te Leiden), aangenomen met 43 tegen 41 stemmen.
Bij no. 1, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 dezer amendementen stemde Wintgens tegen en bij
no. 1, 4, 8, 9 en 10 was zijne stem beslissend; de nos 3 en 5 zouden toch verworpen
zijn. Bij no. 2, 6, 7, en 11 stemde hij vóór. Hoewel hij bij de beraadslaging over no.
2 en 4 rekenschap van zijn gevoelen had gegeven, veroorzaakten toch de stemmingen
no. 6, 8, 9, en 10 zekere opgewondenheid in de Kamer, en werd hem bij de beraadsla-
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ging over no. 11 door de Heeren Haffmans en de Savornin Lohman het verwijt van
partijdigheid gedaan, waarbij laatstgemelde Heer zelfs de onaangename opmerking
voegde, dat de Heer Wintgens alleen tot afgevaardigde was gekozen ‘om een liberaal
te weren.’ Wintgens verantwoordde zich met waardigheid, handhaafde de vrijheid
van zijne overtuiging en verklaarde, dat hij naar die overtuiging, vóór het amendement
omtrent de Kweekschool te Leiden zou stemmen. Zijne stem was weder beslissend.
Maar hij gevoelde zich door die woordenwisseling zóó gekrenkt, dat hij des anderen
daags (13 Maart) bij brief zijn ontslag nam als lid van de Staten-Generaal. In zijne
plaats werd de Heer R.A.W. Sluiter tot afgevaardigde voor het kiesdistrict 's
Gravenhage gekozen.
Sedert die gedenkwaardige maand Maart 1885 was en bleef Wintgens buiten
staatkundige betrekking, en met uitzondering van den Raad van toezicht en discipline
der advocaten en van de Commissie voor de studiebeurzen (zie boven bl. 203),
ambteloos. Hij bezat en waardeerde het onschatbare voorrecht van, uit de goede
haven van een gelukkig te huis, terug te zien naar de bewogene baren van het openbare
leven, die hij gedurende 36 jaren had bevaren.
Reeds in 1879 had hij een lieve tweede levensgezellin gevonden in Mejuffrouw
Clementia Anna Maria Schneither, met wie hij op den 7 Augustus van dat jaar in het
huwelijk trad.
Hij achtte intusschen noodig, een beredeneerd afscheid te nemen van zijne kiezers
en politieke vrienden, en gaf tot dat einde een werk in het licht, getiteld: Politieke
nabetrachting, 1848-1885 (uitgegeven in 1886 en 2de uitgave in 1887, bij Geb.
Belinfante). Dat werk
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bevat, behalve een historisch overzicht van het door Wintgens zelven beleefde en
verrichte, belangrijke beschouwingen over de zwakke zijden van het parlementarisme,
over de Indische politiek en over de gevaren van het vermengen van kerkelijke met
staatkundige geschilpunten.
De levensavond van Wintgens was over het algemeen rustig en gelukkig. Dank
zij zijn gezond gestel kon hij met genoegen zeer belangrijke reizen maken, hetgeen
hem in de meer bezige jaren slechts met beperkten tijd vrij stond. Zoo bezocht hij in
1887 Frankrijk, Spanje en het Noorden van Afrika, in 1888 Italië, Griekenland en
Turkije, in 1889 Rusland, meermalen Duitschland, Oostenrijk en Scandinavië. Bij
eerstgemelde reizen werden internationale letterkundige congressen in Toulouse,
Madrid en Venetië door hem bijgewoond. Hoe hij op dat te Venetië het goede recht
en de goede trouw van Nederland ten opzichte van het vertalen en het opvoeren van
buitenlandsche dramatische werken handhaafde, is te vinden in het Weekblad van
het Recht, no. 5656.
Over de gebreken des ouderdoms heeft hij niet of weinig te klagen gehad; zijn
afsterven in den nacht van 11 op 12 Januari 1895 werd door geen ziekte, alleen door
eene kortstondige benauwdheid voorafgegaan.
Wintgens was op den 12den Mei 1874 tot ridder van den Nederlandschen Leeuw
benoemd. In Juni 1875 was hij tot lid van onze Maatschappij gekozen. Tot zijne
nalatenschap behoorde eene omvangrijke verzameling van platen, kaarten, drukwerken
en teekeningen, betrekking hebbende op de geschiedenis van 's Gravenhage, door
hem met zorg en vlijt verzameld.
Mei 1896.
J. HEEMSKERK A.Z.
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Levensbericht van Johan Christiaan Neurdenburg.
In de lijst van de leden onzer Maatschappij van Letterkunde, opgemaakt 4 Oct. 1894,
- de laatste, waarop zijn naam voorkomt - vind ik opgegeven: Mr. J.C. Neurdenburg,
Rotterdam, 1871. Dat praedicaat komt hem niet toe. Een wetenschappelijken titel
heeft Neurdenburg niet gevoerd. Wèl kon men spreken van ‘meester’ Neurdenburg,
maar dan moest dit woord voluit en zonder hoofdletter geschreven worden. Jaren
lang is inderdaad te Rotterdam door tal van kinderen met hartelijke liefde en door
menig volwassene met hooge achting de naam van ‘meester Neurdenburg’ genoemd.
Want een groot deel van zijn leven is hij onderwijzer geweest en in den grond der
zaak is hij 't gebleven tot zijn dood, al was 't bijna een halve eeuw lang niet meer
‘onderwijzer der jeugd’. Hoevelen, ook buiten den kring zijner eigenlijke leerlingen,
erkennen het dankbaar, dat zij veel geleerd hebben van dien man met zijn rijke kennis,
met zijn helder inzicht, met zijn nobel hart, - veel goede dingen, waardoor niet alleen
hun kennis verrijkt, hun inzicht verhelderd, maar ook hun gemoed verwarmd werd!
En de invloed, die er uitging van
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zijn krachtige persoonlijkheid, zal blijven werken, lang nadat hij is heengegaan,
gelijk hij door zijn talrijke geschriften zal blijven spreken tot hen - mogen 't velen
zijn! - die er kennis van nemen.
Voor de leden onzer Maatschappij als zoodanig was Neurdenburg een vreemde.
Ik weet niet, of hij ooit een vergadering heeft bijgewoond. Hoewel gezellig van
nature, vertoonde hij zich in de laatste jaren van zijn leven slechts zeer zelden in het
openbaar. Bij zijn vele bezigheden en zijn zeer gevoelig gestel hield hij meestal het
huis, behoudens de enkele weken van altijd werkzame rust in de vacantie, die hij
buiten, maar dan óók in afzondering, mocht doorbrengen. Zelf gevoelde hij wel het
nadeel, dat hij zoo weinig menschen zag, buiten degenen, met wie zijn betrekking
hem in aanraking bracht, en voor de zaak, die hij met heel zijn hart heeft gediend,
zou 't ook geen schade zijn geweest, wanneer meerderen den beminnelijken, door
en door degelijken man, die zoo veel wist en zoo belangwekkend spreken kon, hadden
ontmoet. In dezen ‘zendingsman’ zou men allerminst hebben gevonden, wat sommigen
zich daarvan schijnen voor te stellen, een bekrompen en overspannen dweper of een
onbeholpen en onpraktisch utopist. - Een gewoon, maar schrander, verstandig,
rechtschapen mensch zou men hebben ontmoet, een man, die van allerlei dingen
uitstekend op de hoogte was en ook op 't gebied van letterkunde en geschiedenis
allesbehalve een vreemdeling.
Een letterkundige in den engeren zin van het woord was Neurdenburg niet. Behalve
een paar kinderboekjes: Verhalen voor meisjes, in 1851 in zijn vacantie te Oirschot
op verzoek van zijn broeder, den Rotterdamschen uitgever, bij eenige plaatjes
geschreven, en nu zeker
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sinds lang vergeten, is mij niets bekend van letterkundigen arbeid van dien aard. Wat
hij schreef waren opstellen in tijdschriften voor onderwijzers, in het
Zendingstijdschrift, vooral in de 38 jaargangen van de Mededeelingen vanwege het
Nederlandsche Zendelinggenootschap, die hij redigeerde, behalve tal van rapporten,
memoriën, verslagen enz. Bovendien zagen als op zich zelf staande werken van hem
het licht: Geschiedenis tegenover kritiek (1864), Proeve eener handleiding bij het
bespreken der zendingwetenschap (1879), De christelijke zending der Nederlanders
in de 17e en 18e eeuw (1891). 't Was in al deze geschriften te doen om den inhoud,
niet om den vorm. Zijn stijl is helder, goed Nederlandsch, eenvoudig, zonder sieraad.
Hij schrijft, omdat hij wat te zeggen heeft. Zijn onderwerp is hij meester, maar het
moet nu ook spreken voor zich zelf en dat doet het ook, omdat er een helder hoofd
en een warm hart uit spreekt. Als geschiedvorscher bewoog hij zich op een bepaald
gebied. Kennis te verspreiden, den lezer in staat te stellen zich een eigen oordeel te
vormen, is zijn streven. Onderwijzer blijft Neurdenburg in zijn geschriften, maar
onderwijzer in dien hoogen zin, waarin hij zelf dat woord opvatte, paedagoog,
opvoeder.
Paedagoog is Neurdenburg geweest. Dat was zijn kracht als onderwijzer, dat was
zijn beteekenis als zendingsman. Hoe hij 't geworden is en hoe hij 't geweest is moge
dit Levensbericht in eenige groote en kleine trekken in het licht helpen stellen.
Als iemand tachtig jaar wordt, begint hij alleen te staan onder een jonger geslacht.
Zijn oude vrienden, die beter dan ik bevoegd zouden zijn geweest, zijn beeld te
schetsen, zijn heen gegaan. Evenwel, ik heb hem dertig jaren gekend en hooggeschat,
en gaarne aanvaardde ik
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de vereerende taak, om een woord aan zijn nagedachtenis te wijden, al gevoel ik de
groote moeielijkheid, om naar eisch te doen uitkomen, wat Johan Christiaan
Neurdenburg is geweest.
Hoe hij 't geworden is teekent hij zelf in een uitvoerige autobiographie, die hij in
zijn laatste levensjaren ‘voor zijn kinderen en enkele vrienden, die er belang in
mochten stellen’ geschreven heeft. Zij loopt echter slechts tot omstreeks 1860, dat
is, over het eerste en minder belangrijke deel van zijn arbeid, over wat men den tijd
van zijn voorbereiding zou kunnen noemen. 't Is een kostelijk geschrift, waarvan het
jammer is, dat het uit den aard der zaak niet voor openbaarheid geschikt is. Daar zijn
tafereeltjes in van Rotterdamsche toestanden en personen, treffend door waarheid,
schetsen uit het huiselijk leven, vol fijn en teeder gevoel, opmerkingen over allerlei
belangrijke onderwerpen, vol scherpzinnigheid en wijsheid. Daar spreekt een man
over zijn eigenaardigheden, zijn gebreken, zijn tekortkomingen, zijn strijd, zóó
eenvoudig en oprecht, daar komt een geest van innige, gezonde vroomheid uit alles
u tegen, zóó weldadig, dat de lezing en herlezing van deze bladen een genot is, omdat
het een blik vergunt in een kloek en edel hart. Ik heb er hem te meer door leeren
liefhebben, ik heb hem er beter door leeren begrijpen. Aan leiding en vorming had
het hem menigmaal ontbroken. Worstelend had hij zijn weg moeten zoeken en
worstelend had hij dien gevonden. Autodidact was hij en hij kende de nadeelen en
de voordeelen daarvan. Zijn eigen ervaring had hem geleerd, te beproeven aan zijn
leerlingen een goede leiding te geven, zulk een leiding, die hen tot zelfstandigheid
opvoeden kon.
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Johan Christiaan Neurdenburg werd geboren den 20sten Juli 1815. Hij overleed den
24sten April 1895. Welk een tijd ligt daar tusschen die beide jaartallen! Tachtig jaren
- maar jaren, waarin onze gansche maatschappij een verandering onderging, die ons
wel eens zou doen vragen, of er niet veel langer tijd is voorbijgegaan! Toen hij
geboren werd, was 't een maand geleden, sedert de slag van Waterloo was geleverd.
De wereld, waarin hij opgroeide, was een wereld zonder spoorwegen en telegrafen,
bijna zelfs nog zonder straat- en grintwegen. Schaarsch en gebrekkig waren de
middelen van vervoer. Brieven waren zeldzaam, dagbladen van weinig beteekenis.
De schepen naar Indië hadden maanden noodig voor de reis. De vetkaars of het
olielampje verlichtte des avonds huisvertrek of studiecel. Rotterdam was een
betrekkelijk kleine en kleinsteedsche stad met een 55.000 inwoners, binnen haar
muren, met poorten, die 's avonds gesloten werden, en boomen, die 's nachts de
havens versperden. Wat heeft de tachtigjarige niet beleefd en doorleefd, wat leven
en wat strijd ook op geestelijk gebied, waaraan hij zijn deel heeft gehad en waarin
hij zijn plaats had gekozen!
Hij was de oudste der kinderen van Johannes Jacobus Neurdenburg, visiteur bij de
convooien en licenten (inen uitgaande rechten) en Jana Dorothea Neunabel. De vader
was een streng, rechtschapen, strikt eerlijk man, wiens onomkoopbaarheid als
ambtenaar zelfs boven de minste verdenking verheven was, wiens stipte
plichtsbetrachting later nog wel eens op zijn zoon werd verhaald. Vaak door zijn
betrekking afwezig, kon hij vooral in de eerste jaren zich weinig bezighouden met
de opvoeding zijner kinderen. Maar zijn hoog gevoel voor
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waarheid en recht, zijn orde en netheid in alle dingen, de wijsheid waarmede hij hun
eenvoudige kinderspelen wist te leiden en hen ook met dieren leerde omgaan, de
christelijke moed, waarmede hij zijn pijnlijk, sleepend borstlijden verdroeg, dat
oefende op zijn schrander, opmerkzaam kind een machtigen, gezegenden invloed.
De moeder was uit den Bosch afkomstig, half van Duitschen bloede. Haar vader
was een Hes, vermoedelijk door zijn genadigen landsheer aan de Republiek verkocht,
als trompetter in het land gekomen, een hartstochtelijk muziekliefhebber, naar
Neurdenburgs herinnering. Zij was een schoone vrouw, fijngevoelig, zenuwachtig
niet zelden, altijd eenvoudig maar smaakvol gekleed, met een lieve stem. Haar dankte
hij wellicht zijn gemakkelijkheid in het spreken, zijn juistheid en klaarheid van
uitdrukking, zijn zuivere uitspraak zonder eenig accent, zijn netheid en betamelijkheid
in kleeding en voorkomen, zijn afkeer van ruwheid en platheid. 't Was een stil, deftig
burgergezin, ouderwetsch degelijk. Wèl mocht de moeder een voortreffelijke
huishoudster zijn, want het inkomen des vaders was bescheiden en 't gezin groeide
allengs aan, maar alles wat geleek op een niet volstrekt eerlijk middel om de financiën
te verbeteren of promotie te maken, dat was beneden den ouden Neurdenburg en
wakker hielp hem zijn klein, dapper vrouwtje. Zuinig was 't in huis, nooit gierig of
kleingeestig. Openbare vermakelijkheden werden niet bezocht, menschen ‘zag’ men
niet en de kring der bekenden was klein. De voornaamste uitspanning was een
wandeling, behalve de muziek, zoolang den vader het fluitspel, waarin hij het ver
had gebracht, nog geoorloofd was. Over politiek of algemeene belangen werd in huis
nooit gesproken. Van de bange jaren, nog niet lang

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

225
geleden doorleefd, waarschijnlijk ook niet zonder geldelijke schade voor zijn ouders,
herinnerde Neurdenburg zich niet, ooit een enkel woord te hebben gehoord. Naar
Rotterdamschen trant op een bovenhuis in de Groote Draaisteeg - gelukkig dicht bij
de Boompjes, bij de heerlijke rivier vol frischheid en leven - groeide de knaap in
rustigen, gezelligen, wel wat al te eenzelvigen kring. Met innige liefde, al was 't dan
ook niet zonder 't gevoel van wat zijn jeugd aan gelegenheid tot meer algemeene
ontwikkeling had gemist, spreekt de hoogbejaarde nog van zijn ouderlijk huis, maar
treffend vooral is hetgeen hij zegt over den gezonden, echt godsdienstigen geest die
er heerschte, die zich meer in daden, in den ganschen toon van 't gezin, dan in woorden
en godsdienstige gesprekken openbaarde; een innige krachtige vroomheid zonder
piëtisme of uitsluiting, zooals allen, die Neurdenburg gekend hebben, in hem hebben
gezien.
Zijn verblijf op de bewaarschool van Mej. Onderberg, ‘op een bovenachterkamer,
boven het pakhuis van een metselaar op de Glashaven’, zijn bezoeken aan de
‘bewaarplaats’ van Meuje Hoepeling, in eene niet ruime, vunzige achterkamer met
steenen vloer, die ook als keuken dienst deed, waar de kinderen niets leerden dan
stilzitten en zich vervelen, zijn eerste schooljaren bij den heer Schlimmer, een goed
maar streng onderwijzer, die de lichamelijke kastijdingen geenszins spaarde, behooren
tot de herinneringen zijner kindsheid. Hij ontving er indrukken, destijds nog niet
begrepen, later door den man ontleed en die hem kostelijke woorden in de pen geven
over dingen in een kinderziel, die met heilig ontzag moeten worden behandeld, over
de redenen,
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waarom op zichzelf goede onderwijzers voor jongens onverdragelijk kunnen zijn,
over schijnbare kleinigheden, maar bij opvoeding en onderwijs van groot belang,
over 't goede en gebrekkige, in de toenmalige scholen te vinden; en wat hij als kind
gevoeld, gedacht, gemist en ervaren had, heeft er blijkbaar krachtig toe meegewerkt
om hem te leeren, wat hij zelf als onderwijzer te bedenken en te vermijden had. Ook
omtrent zijn schoolkameraden zijn er aardige tafereeltjes in zijn dagboek te vinden.
Eenigen hunner heb ik zelf later nog als achtbare mannen ontmoet. Verrassend was
het te lezen, hoe iemand, die destijds als een zeer eerbiedwaardig, tamelijk stijf en
droog burger der goede Rottestad algemeen bekend was, de wildste, onhandelbaarste
jongen van de school, het hachje van de straat was geweest, en aandoenlijk is het te
zien, wat reeds vroeg zijn neef en trouwe vriend, de zeker in Rotterdam nog niet
vergeten Dr. George Fuhri, voor hem was. Neurdenburg was in zijn schooltijd een
knaap met goede, niet buitengewone vermogens, die zeer gemakkelijk leerde, maar
die niet veel gelegenheid had tot ontwikkeling zijner gaven en talenten en niet veel
volharding en werklust bezat. Maar het onderwijs was ook tamelijk machinaal, al
erkent hij, sommige dingen er zeer goed te hebben geleerd1. Veel, waarvan hij op
school en in huis nooit had gehoord, - en daaronder behoorde ongeveer alles wat
kennis van de natuur is - leerde hij allengs door eigen onderzoek en studie. Als hij
ernstig wilde, dan kwam hij er wel achter.

1

Lezen onder anderen. Merkwaardig is 't, wat een zijner makkers, als student te Leiden, nog
tegen hem zeide: ‘lezen hebben wij daar goed geleerd. Dat ondervind ik, daar geen mijner
medestudenten daarin tegen mij op kan.’ Toch was deze op school geen baas in dat vak.
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Toen hij den leeftijd van veertien jaar had bereikt, moest de vraag beantwoord worden:
wat zal de jongen worden? 't Was ook destijds een vraag, voor een knaap uit een
groot gezin zonder middelen van beteekenis. Met ernst en niet zonder gebed werd
zij overwogen.
Wat hij 't liefst zou willen worden, wist hij wel: schrijver, bij voorkeur van
reisbeschrijvingen, die hem zeer aantrokken, opgeluisterd door teekeningen van zijne
hand. Als schrijver op een oorlogschip meende hij, het best dit doel te zullen bereiken
en 't was hem een teleurstelling te vernemen, dat hij er zoo niet komen kon. Veel
wist hij toen nog van de alledaagsche dingen niet! Studeeren en predikant worden ook dat lachte hem wel aan. Maar vader Neurdenburg oordeelde, dat het niet billijk
zou zijn tegenover zijn andere kinderen, aan de opleiding van éénen zooveel ten
koste te leggen. Deze teleurstelling schijnt minder groot te zijn geweest en later, toen
hij zich rekenschap had leeren geven ook van de wenschen zijner jeugd, zag hij er
hooger leiding in. Zou hij bestand zijn geweest tegen de verzoekingen van 't
studentenleven, tegen de inblazingen der eerzucht? Zou 't hem niet alleen om een
betrekking, een broodwinning te doen zijn geweest?
Misschien is Neurdenburg wat al te streng tegenover zich zelven, als hij zoo
oordeelt. Voor een goed predikant, een degelijk theoloog, een wijs en trouw pastor
zat de stof wel in hem. Maar hij had een vast geloof in een liefderijke, alles besturende
Macht, en die erkende hij ook in zijn besluit - een keuze kan het niet heeten - om
schoolmeester te worden.
Zoo werd hij kweekeling bij den heer Schlimmer, met al het verdriet van een
jongen, die zich nog jongen gevoelt en toch geen jongen meer mag zijn. Hij deed
zijn
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plicht, maar de opgewektheid was er nog niet. Zonder veel leiding, maar zoekend,
soms missend, vaak ook vindend, studeerde hij voor den 4den rang, inmiddels
aangegrepen door den lust om mede tegen de Belgen uit te trekken en slechts noode
zich onderwerpend aan het wijze advies, dat hij, de 15-jarige, de vermoeienissen van
het soldatenleven nog niet zou kunnen weerstaan. Den 4den rang haalde hij behoorlijk,
later ook den 3den - het dagboek is vol van aardige bijzonderheden, van voor zijn
vorming karakteristieke ontmoetingen, ook van praktische opmerkingen, wier
mededeeling echter te veel plaats zou innemen. Hij kreeg inmiddels de bevoegdheid
tot het geven van onderwijs in het Fransch en Hoogduitsch, studeerde ijverig in
natuurkunde en nam ook privaatles in 't Latijn, maar ook hier trok de droge, saaie
methode hem weinig aan. Het dorre werk voor de dorre examens, het machinale
werk in de school, lieten hem onbevredigd. De paedagoog in den jongeling worstelde
om een beteren weg te zoeken en zijn aristocratische natuur deed hem tamelijk
eenzaam zijn levenspad gaan. Gelukkig vond hij in zijn vriend George Fuhri en in
zijn verloofde, Mej. E. Jones, bevrediging voor de behoeften van zijn warm hart.
Daar kwam een teleurstelling. In October 1837 zou hij 't examen doen voor den
den
2 rang. Hij had zich goed voorbereid en stond goed aangeschreven. Geen twijfel
of hij zou slagen met glans! Hij kwam terug in een stemming, waarin 't hem welkom
zou zijn geweest, als de diligence in 't water was gerold en hij den dood had gevonden.
Hij was gedropen - trouwens hij niet alleen. Wat was er gebeurd? De gewoonte was,
dat men te 9 ure bescheiden werd, dan dadelijk een nummer trok en aan het schriftelijk
werk begon; des avonds
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werd men mondeling ondervraagd en omstreeks 10 uur hoorde men den uitslag. Zoo
waren de adspiranten ook nu te 9 uur in 't lokaal, maar het duurde tot 1 uur, eer zij
werk opkregen. Een der adspiranten, een Hagenaar, had vernomen, dat zij over de
wet van 1806 geexamineerd zouden worden. De commissie was't er blijkbaar niet
over eens en van die wet had geen der jongelingen een studie gemaakt, behalve de
Hagenaar, die er op voorbereid was. 's Morgens frisch en geschikt om te werken,
was Neurdenburg na al die uren wachtens ziek van verveling en vermoeienis. 't
Examen was slecht en 's avonds 11 uur hoorden allen, dat zij den volgenden dag
terug moesten komen, behalve de Hagenaar. Deze was geslaagd. Na een slapeloozen
nacht kwam Neurdenburg, koortsig en met hevigen hoofdpijn, weer op 't appèl. Hij
werd afgewezen, gelijk verreweg de meesten zijner medeadspiranten. ‘Meenden die
HH. examinatoren dan, dat een examinandus een instrument is, dat men à loisir
bespelen kan?’ zoo vraagt hij nog in 1892, toen hij deze herinnering te boek stelde.
Hij was verslagen, verbitterd, toen 't hem overkomen was. ‘Maar’ - zoo zegt hij ‘mijn druipen gaf mij een heilzamen levensstoot’. 't Bewaarde hem voor ondergaan
in de sleur.
In het volgende jaar werd de 2de rang gehaald. Nu was de weg tot een zelfstandig
bestaan geopend - maar meer dan geopend toch nog niet. Hij kon nu benoemd worden
tot openbaar onderwijzer aan een dorps- of stadsarmenschool, of hij kon, na sollicitatie
en vergelijkend examen, als bijzonder onderwijzer een school krijgen. Lokaal,
meubelen, leermiddelen en personeel kwamen daarbij voor zijn rekening en of hij
leerlingen en privaatlessen kreeg, moest hij afwachten. Natuurlijk kon hij ook
ondermeester blijven, en voorloopig bleef hij 't,
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op een tractement ƒ 300.- Intusschen kreeg hij ook aanteekening voor de Engelsche
taal. Was hij reeds op 16-jarigen leeftijd genoeg in die taal bedreven, om op reis naar
den Haag in de trekschuit bij een hooggeplaatst Engelschman tegenover een
landgenoot de eer zijner moederspraak op te houden, hij had er zich voortdurend in
geoefend, daar zijn verloofde te Rotterdam bij haar Engelschen grootvader woonde.
Dat was waarschijnlijk zijn geluk, want toen hij examen deed was hij nog onder den
indruk van een vrij ernstig ongeval, hem twee dagen te voren overkomen, toen een
beschonken koetsier den glazen wagen, waarin hij met zijn familie reed, had laten
omvallen, en op 't examen kwam hij twee uur te laat, door de schuld van den voerman
van een snorwagen, die hem naar den Haag zou brengen en tegen afspraak en belofte,
maar gansch overeenkomstig de gewoonte, overal ophield, om op passagiers te
wachten.
Het Engelsch hielp hem aan een school. Hij werd benoemd tot onderwijzer aan
de Schotsche Diakonieschool, op een inkomen van ƒ 400.-, betrekkelijk veel, want
meer dan een tiental kinderen waren er niet. Maar een bestaan was het niet en van
een huwelijk kon nog geen sprake zijn. Op verzoek van den kerkeraad hadden B. en
W. evenwel een Engelsche school daaraan verbonden en Neurdenburg tot onderwijzer
aangesteld. Nu kon hij een lokaal huren, het noodige zich aanschaffen en voorts
leerlingen afwachten. Allengs kwamen de leerlingen werkelijk en hun getal steeg
tot een honderdtal - een wel wat vreemde mengeling van arme, havelooze kinderen
van bedeelden en van jongelui uit deftige en aanzienlijke gezinnen, ook
Roomsch-Catholieken en Israëlieten. Maar 't ging goed. De armen leerden reinheid
en betamelijkheid, de rijkeren barmhartigheid en welwillendheid en
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't verschil in godsdienstige belijdenis hinderde destijds niet.1
Een goudmijn was de school geenszins, nauwelijks een bescheiden broodwinning.
Het schoolgeld was door de schoolcommissie op ƒ 26.- per jaar bepaald en alle kosten
waren voor Neurdenburgs rekening. Wat hij deed, deed hij goed. Meubels en
leermiddelen moesten zoo goed mogelijk zijn, het hulppersoneel zoo talrijk en zoo
bekwaam als noodig was, en 't werd goed bezoldigd. Vaak schold hij aan
onbemiddelden het schoolgeld kwijt en kwade betalers ontbraken niet. Gelukkig
voor den inmiddels op 2 Sept. 1840 gehuwden man, kon hij vrij wat privaatlessen
krijgen, - de acte voor huisonderwijs had hij verworven - maar meer dan hoogstens
drie leerlingen nam hij nooit tegelijk en meer dan ƒ -.75 rekende hij nooit. 't Kwam
ook wel voor, dat hij gratis onderwijs gaf. Zeven, acht uur per dag, voor, tusschen
en na de schooluren, wijdde hij er aan, terwijl hij zijn Zondagmiddag kosteloos aan
een zondagschool besteedde. 't Waren zeven jaren van hard werken! Maar hij maakte
van zijn onderwijs, wat het naar zijn hoog ideaal wezen moest en zelf werd hij,
onderwijzend en leerend, tot opvoeder gevormd.
In 1847 kwam Neurdenburg in betrekking tot het Nederlandsche
Zendelinggenootschap. Had hij het eeuwgetijde van dat Genootschap mogen beleven,
dan zou hij er een halve eeuw aan verbonden zijn geweest.
De aanleiding daartoe was niet van Neurdenburg uitgegaan. Hij stelde belang in
de zending en was contribueerend lid van het Nederlandsche Zendelinggenootschap,
maar studie had hij er nooit van gemaakt en bij zijn

1

Ik zelf weet tot den huidigen dag nog niet, wat de jongens waren, met wie ik in dien tijd in
Amsterdam op de schoolbanken zat.
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drukke bezigheden bleven de geschriften, die 't Genootschap uitgaf, doorgaans
ongelezen. 't Had hem zelfs eenigszins ontstemd, dat zijn bekwame hulponderwijzer
Graafland zijn school had verlaten, om zendeling-kweekeling te worden. Maar het
Genootschap zocht hem en wist hem aan zich te verbinden. De onderwijzer werd
zendingsman.
De opleiding der aanstaande zendelingen behoort tot de gewichtigste, maar ook
tot de moeilijkste plichten van een zendelinggenootschap. De oudste der
Nederlandsche vereenigingen van dien aard, in 1797 opgericht, had ook in dit opzicht
alles moeten leeren, daar zij nog geen winst had kunnen doen met de ondervinding
van anderen. Verschillende proeven waren genomen, wier min gunstige uitkomsten
geleid hadden tot het besluit, die opleiding te doen plaats hebben in een daartoe
ingericht zendelinghuis, door geschikte onderwijzers, onder leiding van een Director,
wiep een sub-director zou worden terzijde gesteld, bepaald met het onderwijs in de
theologische vakken belast. In het najaar van 1838 kon dit besluit in werking treden.
In den Houttuin was een huis gehuurd, in den proponent H. Hiebink een Director,
in den theol. cand. B.F. Matthes1 een sub-director gevonden. De nieuwe regeling
voldeed goed, maar allengs meer deed zich toch de behoefte gevoelen aan een
bekwaam man, die zich bepaald aan het voorbereidend onderwijs der kweekelingen
van zeer uiteenloopende ontwikkeling zou wijden. Men had daarbij terstond het oog
gevestigd op den onderwijzer aan de Schotsche Diakonieschool, die, in allen eenvoud
werkende, reeds in zijn vaderstad als een voortreffelijk paedagoog bekend was
geworden. Hij

1

In 1847 door het N. Bijbelgen. afgevaardigd naar Makasser ter bestudeering van de landtaal
ten behoeve der bijbelvertaling en vervangen door den theol. cand. G.K. Niemann, thans
hoogleeraar te Delft.
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werd benoemd en aanvaardde 15 Sept. 1847 zijn nieuwe betrekking.1 Daar 't nog niet
gelukt was, voor zijn school een opvolger te vinden, bleef hij daar vooreerst nog
werkzaam, terwijl hij 's avonds in het zendelinghuis zijn lessen gaf, waartoe uit den
aard der zaak veel voorbereiding noodig was. Misschien was het tengevolge van
deze overspanning, dat hij op 't eind van October voor het eerst bloed opgaf. 't
Herhaalde zich vooreerst niet en spoedig was hij weer hersteld, maar later kwam het
meermalen terug. Het drong hem tot groote voorzichtigheid en werkte mede tot een
afzondering van het openbare leven, die dikwijls door zijn vrienden en hem zelven
betreurd werd. In den regel verhinderden echter zulke aanvallen hem slechts zeer
kort, het werk te doen, dat in bed of op zijn kamer kon worden volbracht en zelfs de
lessen konden doorgaans weldra worden hervat. Toen 't hem voor 't eerst verraste,
juist bij den aanvang zijner nieuwe taak, zag hij er een teeken in, dat zijn levensdag
niet lang zou duren, en toen hij in 1892, op 78-jarigen leeftijd, deze herinnering te
boek stelde, was 't met innige dankbaarheid, dat hij zoo lang en zoo veel had mogen
arbeiden en dat zijn werk hem nog zoo lief was, al verlangde het lichaam naar rust.
In het zendelinghuis vond hij een zestal kweekelingen, ‘mannen’, mocht hij hen
wel noemen, wier karakter reeds gevormd was en wier ontwikkeling reeds ver was
gevorderd. Onder hen was zijn vriend Graafland. ‘Ik, de autodidact’ - zoo schrijft
hij - ‘moest zelf, al

1

Hem was opgedragen het onderwijs in Engelsch, Hoogduitsch, Nederlandsch, geschiedenis,
opvoed- en onderwijskunde, natuurkunde, rekenen en zang. In den 35sten Jaargang der
Mededeelingen (1891 bl. 75 vv.) heeft hij uitvoeriger over zijn benoeming, wat daaraan
voorafging en wat er op volgde, gehandeld. 't Stuk verdient zeer de kennismaking, ook ter
beoordeeling van Neurdenburgs karakter en zienswijs.
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onderwijzende, nog veel leeren.’ Het onderwijs, dat hier gegeven moest worden,
stelde hem nog andere en hoogere eischen, dan dat aan kinderen, zooals hij tot dusver
gewoon was. Maar het trok hem aan. En hoe dankbaar was hij later, dat hij ontkomen
was aan het gevaar, om in den schoolstrijd betrokken te worden!
Had Neurdenburg zich steeds beijverd, van zijn onderwijs een vormende,
opvoedende kracht te doen uitgaan, hier vooral moest hij paedagoog zijn, waar 't er
niet om te doen mocht zijn, louter kennis aan te brengen, maar mannen te vormen,
die in hun werkkring door alles wat zij wisten, maar bovenal door wat zij waren, op
hunne beurt opvoeders zouden zijn. Met het oog op het doel, hun voorgesteld, moest
de leerstof praktisch gekozen en behandeld worden. Maar dat eischte van hem zelven
natuurlijk ook ernstige studie van de zending en van haar aard, van haar doel, van
de middelen, die zij heeft aan te wenden, van haar geschiedenis, - en dit vorderde in
hem kennis van onze O.I. bezittingen, het toekomstig arbeidsveld zijner kweekelingen,
want hij was er terecht van overtuigd, dat ieder zendingsveld zijn eigen eischen heeft.
Er was dus voor hem zelven vooreerst nog genoeg te leeren, en, al vermeerderden
daardoor zijn werkzaamheden, welkom was het hem, dat hij ook geroepen was, den
Director in de correspondentie bij te staan en dat hij eerlang ook belast werd met het
bewerken van de kaarten voor Van Rhijn's: Reis door den I. Archipel, die in 1851
het licht zag.1
In 1850 werd hij adjunct-secretaris en woonde als zoodanig de vergaderingen der
Bestuurders bij, terwijl hij,

1

De inspecteur van het N.Z.G., L.J. van Rhijn, was 11 Mei 1846 uitgezeild en 17 Mei 1848
teruggekeerd.
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in 1852 tot Medebestuurder benoemd, voortaan ook aan de beraadslagingen kon
deelnemen. Zoo kwam hij allengs meer in de zaken te huis, maar trad nog geenszins
op den voorgrond. 't Was hem echter niet ontgaan, hoeveel kostelijk materiaal, in de
brieven en dagboeken der zendelingen voorhanden, ongebruikt bleef, omdat er in de
Maandberichten van het Genootschap geen plaats voor kon gevonden worden. Hij
achtte het noodig, zooveel mogelijk kennis van de zending en van onze Indiën te
verbreiden, terwijl hij vertrouwde, dat de zendelingen zich nog veel meer zouden
toeleggen op 't verzamelen en mededeelen van wat daartoe dienstbaar kon zijn,
wanneer zij wisten, dat hun arbeid in ruimeren kring bekend zou worden gemaakt
in 't belang der zaak, waaraan zij zich wijdden. In 1856 werd door hem voorgesteld
en op de Jaarvergadering besloten, het tijdschrift Mededeelingen van het N.
Zendelinggenootschap op te richten - een tijdschrift, sedert onafgebroken voortgezet,
dat in zijn 39 jaargangen een schat bevat, door bevoegden hoog gewaardeerd en
waard, nog veel meer gekend en gebruikt te worden, dan nu reeds het geval is. In
zijn rubrieken: Land- en volkenkunde van N. Indië, Dagboeken, verslagen en brieven
uit de zending en Zendingwetenschap levert het tal van wetenswaardigheden,
waaronder vele stukken van Neurdenburg zelven, die sedert 1862 redacteur was en
er tot aan zijn dood zijn uitnemende krachten en gaven aan besteedde. Al draagt het
nergens zijn naam op het titelblad, het is een monument geworden voor zijn rijke
kennis en zijn nobele persoonlijkheid.
Daar het huis in den Houttuin voor het klimmend aantal kweekelingen op den duur
te klein bleek, werd door het Genootschap een buitenverblijf aan de Rechter Rottekade
- het huis den Arend - aangekocht. Naast

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

236
het oude woonhuis werd een eenvoudig, maar ruim en doelmatig gebouw gesticht,
dat in 1854 betrokken werd. Inmiddels namen de werkzaamheden voor den Director
Hiebink hand over hand toe; de bekwame subdirectoren Dr. G.H. Lamers en Dr. J.
Cramer1 namen na kortstondigen arbeid in het Zendelinghuis een beroep aan, terwijl
hij zelf niet van alle Bestuurders de zoo noodige medewerking vond en een enkele
zelfs de kweekelingen tegen hem uithoorde en opzette. Ontmoedigd verzocht en
verkreeg hij in 1858 eervol ontslag uit zijn betrekking, maar daar de pogingen om
zijn plaats te vervullen mislukten, bewilligde hij er in, nog een jaar te blijven, indien
Neurdenburg in de gelegenheid werd gesteld, hem nog meer dan tot dusver mogelijk
was, bij te staan. In 1860 werd Hiebink als Director vervangen door den Harlinger
predikant H.C. Voorhoeve, wiens vader en broeder het Genootschap als secretaris
en thesaurier hadden gediend.
Stond Neurdenburg Hiebink wakker ter zijde en had hij in zijn werkkring niet
weinig te doen, zijn onvermoeide werkkracht vond niettemin nog wel den tijd, om
deel te nemen aan de bijeenkomsten van de algemeene Onderwijzers- Vereeniging
in het achtste schooldistrict van Z. Holland en in haar tijdschrift de Unie herhaaldelijk
de belangen van onderwijs en onderwijzers te bepleiten2, gelijk die onzer taal in de
Jagers Nieuw archief voor Nederl. taalkunde, en om het 2de deel van Hagenbachs
kerkgeschiedenis (de Chr. kerk in de 4de tot de 6de eeuw) te vertalen. Na Hiebinks
aftreden gaf hij van Febr. 1860 tot Maart 1862 onderwijs bij de stedelijke

1
2

De een nog hoogleeraar te Utrecht, de ander in '96 in die betrekking overleden.
Deel II, bl. 150 e.v. en bl. 380 e.v. Deel III, bl. 137 e.v., bl. 249 e.v., bl. 306 e.v. Deel IV,
bl. 47.
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Vormschool in vaderlandsche geschiedenis, paedagogiek en natuurkunde. Een aanbod
om te worden voorgedragen tot Directeur der Rijks-kweekschool voor onderwijzers
te Haarlem wees hij van de hand. ‘Ik gevoelde mij ongeschikt tot loopen in het gareel
van het staatsonderwijs’ zoo schrijft hij. Aan het Genootschap bleef hij verbonden
en eerlang zou de tijd aanbreken, waarop hij de plaats zou innemen, ruim 30 jaren
met eere vervuld.
Het jaar 1864 was voor het Nederlandsche Zendelinggenootschap een droevig jaar.
Toen verloor het een niet gering getal van zijn Bestuurders en leden. De geschiedenis
dier scheuring kan hier niet verhaald worden. De Groninger hoogleeraar Dr. E.F.
Kruyf heeft haar in zijn voortreffelijke Geschiedenis van het N.Z. Gen. behandeld
en wat haar had voorbereid, in het licht gesteld. Evenwel, achter iedere geschiedenis,
die te schrijven is, ligt nog een andere, een verborgene.
't Zijn menschen, die strijden en ook in den strijd om beginselen mengt zich vrij
wat persoonlijks. Neurdenburg zag achter de schermen en in zijn dagboek spreekt
hij zonder terughouding, maar met groote onpartijdigheid en met groote waardeering
van ieder eerlijk streven, over allerlei toongevende personen in de jaren, die aan 1864
voorafgingen. Jammer genoeg loopt zijn dagboek slechts tot omstreeks den tijd van
Hiebinks aftreden en ook een afzonderlijk geschrift: de oorzaken der scheuring in
het N.Z.G. in 1864, hoofdzakelijk uit eigen waarneming geschetst - zeer breed opgezet
- in 1893 begonnen, werd op verre na niet voltooid. Een later geslacht kan wellicht
met meer vrijmoedigheid dan een tijdgenoot uit dergelijke gedenkschriften bijdragen
putten voor de kennis van meer intieme bijzonderheden. Laat mij
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intusschen verzekeren, dat ik nergens blijken van kwade trouw of opzettelijke
oneerlijkheid heb gevonden en slechts zeer zelden een handelwijze aantrof, die beslist
afkeuring verdient. Maar 't waren menschen, met hun sympathiën en antipathiën; er
waren krachtige geesten, die niet altijd ontkwamen aan 't gevaar om drijvers te
worden; er waren onhandigen, die in dagen van spanning veel bederven kunnen; er
werden, soms met kleine meerderheid, besluiten genomen, die de groote minderheid
ontstemden; er waren voorstellen verworpen en de voorsteller gevoelde zich gekrenkt;
er was vaak misverstand, dat bij 't gemis aan overeenstemming de dingen veel
ernstiger deed schijnen dan zij waren; er waren bepalingen en reglementen, die meer
dan ééne uitlegging toelieten; er waren commissies, wier inzichten in botsing kwamen;
er was, wat wel overal gevonden zal worden, om een strijd over beginselen onzuiver
te maken. De eigenlijke oorzaak lag zonder twijfel in het eigenaardig karakter van
het Genootschap. Van den beginne af wilde 't een algemeen Christelijk, geen kerkelijk
genootschap zijn. De deelneming aan zijn arbeid moest openstaan voor ieder, die er
overeenkomstig de grondbeginselen van het Genootschap toe wilde medewerken.
De beslist ‘kerkelijken’ hadden zich altijd teruggehouden1 maar voor 't overige waren
onder leden en Bestuurders verschillende godsdienstige schakeeringen, naar de
toenmalige partijverdeeling orthodoxen en liberalen, waarin de eene natuurlijk weer
wat meer rechts, de ander wat meer links stond. De keuzen voor Director in Hiebinks
plaats vielen nu eens in dezen, dan weer in genen geest uit. Al-

1

In Rotterdam - en dat is ook iets ‘menschelijks’ - kwam er een soort van erfelijke veete
tusschen enkele deftige familiën bij. De A's en B's deden niet mede aan wat door de C's en
de D's gesteund werd.
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gemeen was nu natuurlijk het verlangen, om het Christelijk karakter van het
Genootschap te handhaven. Maar in de toepassing van dit beginsel kon het verschil
niet uitblijven over de vraag: wat Christelijk was en wat niet meer zoo genoemd
mocht worden, en in verband daarmede, in hoever dat Christelijke in een
welomschreven geloofsbelijdenis kon en mocht worden uitgedrukt, en dus ook, of
men personen, die wilden medewerken, al of niet afwijzen mocht.1 Die vragen traden
met volle kracht op den voorgrond door de opkomst der zoogenaamde ‘moderne
theologie’. Zij brachten in die dagen van gisting en strijd telkens meer spanning
onder de Bestuurders en leidden - niet geheel buiten den invloed van persoonlijke
kwesties - tot de uitbarsting op de Jaarvergadering van 1864.
Niet weinig wakkere zendingsmannen verlieten toen het Genootschap; ook de
Director trad af en eenige kweekelingen volgden. In tamelijk ontredderden toestand
dreef het schip op de onstuimige wateren. Maar de nog overgebleven Bestuurders,
- en onder hen waren hooggewaardeerde mannen van de rechterzijde - verloren den
moed niet. Zij vulden zooveel mogelijk hun gedunde rijen met nieuwe, jonge krachten
aan2 en aan Neurdenburg werd opgedragen, voorloopig de ledige plaats van Director
te vervullen.
Na eenige vruchtelooze pogingen, om onder predikanten een Director te vinden,
werd Neurdenburg in 1865 definitief benoemd. Zelf had hij het niet gewenscht. Hij
was geen theoloog en gevoelde wel, wat hem daardoor

1
2

Allengs trokken zich enkele Bestuurders en leden terug en in 1859 werd de Utrechtsche
Zendingvereeniging opgericht.
In '64 had ik de eer, daartoe te behooren, door mijn benoeming tot lid van het Hoofdbestuur.
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ontbrak. Hij wist ook, dat velen in het Genootschap een predikant als Director
begeerden en 't was hem niet onbekend gebleven, hoe moeielijk soms Hiebinks
verhouding tegenover enkele Bestuurders was geweest, omdat hij slechts proponent
was en dus nog niet geordend. Evenwel, hij gaf toe. Hij gevoelde zich geroepen door
God om de zware taak te aanvaarden. Hij gevoelde in zich de kracht, om veel voor
de kweekelingen te zijn. Hij gevoelde in zich de liefde voor de zaak der zending, die
hem bereid maakte, zich aan haar te wijden. Een subdirector werd hem niet ter zijde
gesteld. De geschokte financiën ontrieden vooreerst daartoe over te gaan, terwijl toch
ook de gedurige afwisseling der candidaten in de theologie niet dan ongunstig op
den gang van het onderwijs werken kon.1 De Rotterdamsche predikanten onder de
Bestuurders namen dit deel van het werk op zich. Een nieuw tijdperk was
aangebroken. De tijd der spanning was voorbij.
Neurdenburg was nu Director van het Zendelinghuis en Secretaris van het N.
Zendelinggenootschap. ‘Director van het N. Zendelinggenootschap’ werd hij niet
zelden betiteld. Dit was onjuist. Die titel bestaat niet, omdat die betrekking niet
bestaat. Maar 't is niet vreemd, dat die naam zoo menigmaal gebruikt werd; zooal
niet officieel, feitelijk was hij, wat die naam uitdrukt. Sedert de stichting van het
N.Z.G. in 1797 berust het bestuur bij een onbepaald getal bestuurders (‘Directeuren’)
door de Jaarvergadering uit de contribueerende leden gekozen. Tot deze
Jaarvergadering worden alle ‘Directeuren’ op-

1

De HH. Th. H. Nahuys, H.V. Hogerzijl en R. Cremer waren achtereenvolgens van 1860-64
als zoodanig aan 't Gen. verbonden geweest.
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geroepen en die er verschijnen hebben het recht, aan alle beraadslagingen deel te
nemen. Zij is het hoogste besturende en beslissende College. De loopende zaken,
die natuurlijk niet door alle, overal verspreide, Directeuren kunnen worden behandeld,
werden en worden afgedaan door de Bestuurders in Rotterdam en in den omtrek
wonende, die ten minste eenmaal in de maand samenkomen, (eertijds ‘de
Maandvergadering’, later ‘de Uitvoerende Commissie’ genoemd.) Om te gemoet te
komen aan het bezwaar, dat hierdoor aan Bestuurders buiten Rotterdam inderdaad
te weinig gelegenheid was gegeven, aan het bestuur der zaken deel te nemen, werd
in 1863 het ‘Hoofdbestuur’ ingesteld, waarin een aantal buitenbestuurders, met de
leden der Uitvoerende Commissie, zitting hebben, en dat minstens viermaal 's jaars
vergadert, ter behandeling van belangrijke zaken. De Director is als zoodanig lid der
Uitvoerende Commissie en dus van het Hoofdbestuur en van verschillende
commissies, die met de behartiging van bijzondere belangen belast zijn.
De correspondentie werd in der tijd gevoerd door twee secretarissen - een voor de
binnenlandsche, een voor de buitenlandsche, bepaaldelijk met de zendelingen - uit
de Rotterdamsche Bestuurders gekozen. Dit dubbele secretariaat werd aan Hiebink
opgedragen, later, om hem bij zijn veelvuldige bezigheden te ontlasten, overgenomen
door Neurdenburg, die aanvankelijk de notulen der vergaderingen gehouden had. Dit deel der werkzaamheden werd sedert door een ‘actuarius’ vervuld. - Bij zijn
benoeming tot Director werd Neurdenburg tevens tot Secretaris aangesteld, en hij
bleef het, na zijn aftreden als Director. Bij zijn overlijden werd zijn opvolger in het
Directoraat, Dr. G.J. Weyland, ook met
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het secretariaat belast. Dit heeft ontegenzeggelijk zijn groote bezwaren, door de
opeenstapeling van werkzaamheden, die er het noodzakelijke gevolg van is. Toch
zou Directoraat en Secretariaat niet zonder groote schade van elkander gescheiden
kunnen worden. De Secretaris is de man, die alle brieven ontvangt, in wiens hand
alle draden samenkomen en die daardoor een kennis verkrijgt van personen,
toestanden, behoeften, onmisbaar voor den Director, wanneer de opleiding der
kweekelingen waarlijk opvoeding tot hun levenstaak zijn zal. En wie anders dan de
man, die hen heeft opgeleid en hun verschillende karakters en eigenaardigheden kent,
zal het weten, niet alleen wat, maar ook hoe aan ieder zendeling moet geschreven
worden, wanneer de correspondentie meer zal zijn dan een officieele mededeeling
van besluiten en maatregelen, wanneer 't een vertrouwelijke, vruchtbare briefwisseling
zijn zal? En wien zullen de zendelingen liever deelgenoot maken van hun gedachten,
bezwaren, wenschen, dan den vaderlijken vriend, dien zij kennen? Beide deelen der
omvangrijke betrekking grijpen zoozeer in elkander, dat het een zonder het ander
slechts gebrekkig vervuld zou kunnen worden. Eén persoon moet het middenpunt,
de ziel van den arbeid zijn. Voor twee zelfstandige, van elkander onafhankelijke
mannen zou in het Genootschap moeielijk plaats zijn te vinden. De Secretaris zou
den Director, of de Director den Secretaris overvleugelen en beiden zouden er onder
lijden.
't Was dus een zware, veel omvattende taak, die op de schouders van Neurdenburg
rustte. Bleef in de eerste jaren door verschillende omstandigheden het aantal
kweekelingen gering, een belangrijk deel van hun onderwijs kwam voor zijne
rekening, hun leiding en vor-
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ming voor hunne bestemming was hem toevertrouwd, de officieele en particuliere
briefwisseling met de zendelingen en alles, wat daarmede samenhing, had hij te
voeren en daarbij kwamen nog tal van andere bemoeiingen, die uit zijne betrekking
voortvloeiden. Ook als Redacteur van de Mededeelingen werd niet weinig van zijn
tijd en kracht gevorderd. Menig degelijk artikel van zijne hand werd in dat tijdschrift
opgenomen en nu en dan trad hij ook in het openbaar als spreker op. Daarbij bleef
het belang van het gewone lager onderwijs zijn aandacht bezig houden. In het
Driemaandelijksch tijdschrift voor onderwijs, waarvan hij hoofdredacteur was, streed
hij tusschen 1864 en 1869 met kracht voor de eischen der paedagogiek en tegen alles,
wat naar zijn overtuiging schade kon doen aan de kinderen des volks, tegen
partijschappen, die het onderwijs misbruikten in dienst van politiek en partijbelang,
tegen het aanbrengen van kennis, die voor ontwikkeling van het verstand en voor
vorming van het hart onvruchtbaar was, tegen godsdienstlooze en secteschool, als
beiden onvereenigbaar met gezonde opvoedkundige beginselen. Zelf tot zijn groote
blijdschap buiten den schoolstrijd geplaatst, kon hij dien gadeslaan zonder
partijdigheid, met hartelijke belangstelling, niet altijd zonder innige droefheid. Ook
als Bestuurslid van het Provinciaal weduwen- en weezenfonds behartigde hij geruimen
tijd de belangen van den onderwijzersstand, dien hij bleef hoogschatten en liefhebben,
al verzweeg hij niet, wat hem, den ervaren prakticus, daarin minder behaagde.
Het jaar 1869 bracht voor Neurdenburg nieuwe zorg en werkzaamheid.
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Sedert 1859 bezat het Genootschap op den Hofdijk een kostschool voor Indische
kinderen. Zij was in de eerste plaats bestemd voor de opvoeding van de zonen der
zendelingen, maar bij de stichting er van was ook het oog gehouden op de groote
moeielijkheid voor in Indië wonende ouders, om in het moederland voor hunne
zoontjes een naar de eigenaardige behoeften der Indische kinderen geschikte
verpleging te vinden. De verwachting, dat van deze gelegenheid genoegzaam gebruik
gemaakt zou worden, om althans een eenigszins belangrijk deel der groote kosten te
dekken, werd teleurgesteld. Op de Jaarvergadering van 1868 werd besloten, de
inrichting op te heffen1 en de kinderen der zendelingen op te nemen in het
zendelinghuis, waar ruimte in overvloed was. Neurdenburg onderwierp zich aan het
verlangen der Jaarvergadering en aanvaardde met zijn echtgenoote ook deze taak.
Allengs bleek het echter meer en meer, welke bezwaren aan deze regeling verbonden
waren, terwijl ook de behoefte aan vermeerdering van de werkkrachten in dienst van
het Genootschap telkens dringender werd. Na verschillende pogingen om in het
vaderland de noodige hulp te vinden, werd een der jonge zendelingen, wiens gestel
tegen het Indisch klimaat niet bestand bleek, de heer J.W. Roskes, die met
Neurdenburgs dochter gehuwd was, van Modjo Warno op Java geroepen, om zijn
schoonvader ter zijde te staan. In 1872 betrok hij met zijn echtgenoote het huis den
Arend, om de zorg voor de jonge kinderen op zich te nemen. Reeds spoedig, in het
volgende jaar, toen de lector, de heer Niemann, als hoogleeraar naar Delft vertrok,
kon hij ook voor het onderwijs in 't Maleisch en

1

In het huis is thans de Ambachtschool gevestigd.
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Javaansch diens plaats vervullen, terwijl hij eveneens als adjunct-secretaris optrad.
Neurdenburg vond in zijn kinderen een krachtigen steun, in 't verkeer en in de
samenwerking met hen een bron van dagelijksch wederkeerende blijdschap en van
vertroosting bij huiselijke zorgen en beproevingen.
Inmiddels nam het aantal kweekelingen toe, zoowel ten gevolge van den maatregel,
om jongelieden reeds op 15-jarigen leeftijd op te nemen, als door het uitzicht, van
regeeringswege geopend, om in het zendelinghuis opgeleide jonge mannen, wier
plaatsing als zendelingen de financieele krachten van 't Genootschap te boven zou
gaan, tot hulppredikers benoemd te zien, waarbij dan een deel der opleidingskosten
vergoed zoude worden. De samenwoning van zooveel in leeftijd verschillende
jongelieden en kinderen leverde echter allengs meer bezwaren op.
In 1879 kreeg een andere regeling haar beslag. Voor de kinderen der zendelingen,
voorzoover zij niet reeds als kweekelingen in het zendelinghuis waren opgenomen,
werd elders huisvesting gezocht. Roskes zou voortaan als sub-director met de zorg
voor het zendelinghuis en zijn bewoners worden belast, terwijl de hoofdleiding
verbleef aan Neurdenburg, die nu het huis den Arend betrok. Daar bracht hij de laatste
jaren zijns levens door, krachtig en wakker, onvermoeid werkende, vast van hand
en helder van hoofd tot het einde toe. Het Directoraat had hij met Januari 1894 kunnen
overdragen aan zijn opvolger, G.J. Weyland, Theol. Doct. Het Secretariaat bleef hij
waarnemen totdat hij, na kortstondige ziekte, den 24sten April 1895 tot zijn rust inging.
Zijne innig geliefde echtgenoote, die hem in stilheid en kloekheid altijd een
onwaardeerbare hulpe geweest was, was hem den 15den Mei 1890 ontvallen.
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't Was een eenvoudig leven, bij velen in den lande onbekend. Wat is het een rijk
leven geweest! En hoeveel rijker had het nog kunnen zijn, wanneer zijn stem niet
zoo vaak als die van een roepende in de woestijn was gebleven!
Neurdenburg was zendingsman. 't Was bij hem geen ziekelijk piëtisme, geen
liefhebberen op een der onderdeelen van het uitgestrekte godsdienstige en
philanthropische gebied. Door en door gezond was zijn liefde voor de zending; vrucht zeer zeker in de eerste plaats van innige vroomheid, maar ook van degelijke
kennis, van grondige studie. Zendingwetenschap wil hij. In zijne Proeve eener
handleiding bij het bespreken der zendingwetenschap behandelt hij dan ook de zaak
uit dit oogpunt en in 1877 opende hij in het tijdschrift Mededeelingen een rubriek
onder dit opschrift, waarin hij tal van bijdragen plaatste. Zendingsman was hij. Zullen
wij zeggen: ook paedagoog? Maar hij was zendingsman, omdat hij paedagoog was,
en als zendingsman was hij paedagoog. Het doel der zending moet zijn: opvoeden.
En gelijk hij zich geen opvoeding denken kon zonder godsdienst, zoo kon hij zich
geen gezonde, krachtige ontwikkeling der Indische volksstammen denken zonder
zending. Het hart moet gevormd en geheiligd worden. Zonder dat blijft kennis en
beschaving eenzijdig, uitwendig, nutteloos, zoo zij niet verderfelijk wordt. Maar
evenmin wil hij het Christendom hebben aangebracht als leer, als stelsel, als
godsdienstvorm.1 Op 't gevaar af van niet begrepen te worden, heeft hij de stellingen
verkondigd:

1

In zijn werk: De Christelijke Zending der Nederlanders in de 17e en 18e eeuw heeft hij
uitvoerig aangetoond, waarom de pogingen, destijds aangewend, ondanks veel goeden wil
en ijver, mislukken moesten.
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‘de termen, Christelijke godsdienst, godsdienst van Jezus en dergelijken, moeten in
de zending bepaald verworpen worden.’ ‘Bij de beschouwing der godsdiensten kan
het Christendom, wanneer het naar zijn eigenlijk karakter wordt opgevat, niet
opgenomen worden.’ Het Christendom is leven. 't Moet zijn invloed oefenen op den
geheelen mensch en op het gansche veelzijdige menschenleven. De gelijkenis van
het zuurdeeg bracht hij gaarne in herinnering. Daarom moet de zendeling een man
zijn, in de eerste plaats natuurlijk vroom van zin, met hartelijke liefde voor den
mensch, maar voorts zooveel mogelijk geschikt, voor allen alles te zijn.1 Daar de
toestanden en behoeften der Indische maatschappij op verre na niet overal dezelfden
zijn, zal bij de opleiding zooveel doenlijk het oog gehouden moeten worden op het
aanstaande arbeidsveld der kweekelingen en bij de keuze daarvan zal rekening
gehouden moeten worden met ieders eigenaardige gaven. - Dat vordert in hen, die
met hun leiding belast zijn, rijke kennis van zaken en personen, en Neurdenburg
drong er dan ook altijd bij de zendelinlingen op aan: ziet toch goed rond en deelt ons
toch alles van uw kennis en ervaring mede! Maar dat ‘allen alles’ zijn eischt ook
veel van den zendeling. Opvoeder moet hij wezen. Waar het noodig is, moet hij
kunnen voorgaan in handwerk, tuinbouw, in 't vervaardigen van gereedschappen en
wat dies meer zij, mits in overeenstemming met behoefte en aanleg der inlanders.
Als praktisch onderwijzer moet hij kunnen optreden.2 Hij

1
2

Hoogst lezenswaard zijn de artikelen over de opleiding van onze Zendelingen in de
Mededeelingen jg. 34 en 35.
Wat N. hieronder verstond, kan o.a. blijken uit zijn werkje: Het eerste onderwijs op de inl.
volksschool (Mededeelingen 1875, bl. 147 e.v.) door de Regeering ruim verspreid. Vg. ook
De inl. school op Java (Med. 1867) en andere artikelen over dit onderwerp.
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moet als geneesheer en heelmeester de bevolking kunnen dienen, en winnen, door
haar te dienen. Hij moet de kennis van taal en land en volk kunnen verrijken. Of wel,
omdat het onmogelijk is, dat één man dit alles voldoende in zich vereenigen zou,
wilde Neurdenburg veel liever nog het beginsel van verdeeling van den arbeid zien
toegepast. In het zendelinghuis wenschte hij mannen te zien opgeleid, die als
zendelingen zouden uitgaan, maar waarvan de een meer bijzonder zich zou kunnen
wijden aan het eigenlijke zendingswerk, een ander inlandsche onderwijzers, een
ander ambachtslieden, een ander geneeskundigen zou opleiden, opdat uit de bevolking
zelve allengs meer - en zeker meer dan nu mogelijk is - de medewerkers aan het
groote opvoedingswerk voortkomen.1 't Was de methode, in beginsel door het N.Z.G,
aangenomen en toegepast, maar Neurdenburg wenschte die met meer consequentie,
vollediger en krachtiger in praktijk te zien gebracht. Voorstellen in dien geest werden
op de Jaarvergadering van 1867 aangenomen, maar tot uitvoering kwam het niet. 't
Eischte van de financiën te veel en 't vond bij de openbare meening niet den steun,
dien het noodig had. 't Was voor Neurdenburg een groote teleurstelling. ‘Maar’ - zoo
schreef hij - ‘drijven heb ik nooit gedaan. Ik wacht den tijd af, dat men zal zeggen:
zoo moet het, en dan zal 't van zelf zoo worden.’ - Wat de financiën betreft, 't was
zijn overtuiging: ‘niet de inkomsten moeten de uitgaven beheerschen, maar
omgekeerd, de uitgaven de inkomsten. Blootleggen van de behoefte strekt tot aan-

1

Behalve in de Proeve enz. is dit uitvoerig in het licht gesteld in een drietal redevoeringen
Over Zendingmethode te Rotterdam gehouden in den winter van 1868 (opgenomen in de
Mededeelingen 1869), waarbij Neurdenburgs plannen en toelichtingen zijn gevoegd.
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drang tot voorziening daarin. De dwang, daardoor aan de gemeente opgelegd, gaat
niet uit van de willekeur eens bestuurs, maar van de plichten der gemeente, haar door
het Evangelie opgelegd.’ Drijven wilde hij niet. Maar overtuigen, geestdrift wekken
door kennis te verspreiden. ‘Kennis wekt geestdrift.’ De natie moest doordrongen
worden van het besef der noodzakelijkheid van de zending. Zij moest volkszaak
worden, bij regeeringspersonen, ambtenaren, kooplieden, geleerden, in de gemeente.
Dat zou zij worden, als zij maar recht gekend werd. Daarvoor schreef hij onvermoeid,
daarvoor sprak hij, waar hij kon, daarvoor trachtte hij anderen te bezielen, daarvoor
drong hij aan op kritiek, desnoods vernietigende kritiek, als de zaak maar niet
doodgezwegen werd. Daarvoor riep hij allen op, die hart voor Indië hadden. Naar
staatkundige of kerkelijke partijen vroeg hij niet. Gelijk hij onbeschroomd het
verkeerde afkeurde, waar hij het vond, erkende hij onbekrompen het goede in
andersdenkenden. Met onverzwakten ijver streed hij, om bij vrienden der zending
het inzicht te verhelderen van wat zending is en wat dan ook haar doel en haar
methode moet zijn. Met ingenomenheid begroette hij de oprichting der
Zendingsconferentie, waar leden van verschillende genootschappen elkander
ontmoetten en zoo lang hij kon nam hij er een werkzaam deel aan, door voorstellen,
rapporten, discussies. Met blijdschap zag hij, hoe in onderscheidene kringen allengs
meer waardeering van het werk der zending doordrong. Daartoe heeft zonder twijfel
zijn arbeid veel bijgedragen. Misschien had hij meer vrucht gehoopt; zeker verdient
zijn streven meer bekendheid, dan hem mocht te beurt vallen en zoo 't al geen
algemeene instemming mocht vinden, dan althans ernstige overweging en degelijke
bestrijding.
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Neurdenburg was idealist. Dit mag ook wel uit het voorafgaande gebleken zijn. Te
meenen, dat het genoeg is, eene goede zaak te doen kennen, om haar ook te doen
dienen - te verwachten, dat het geld vanzelf wel komt, als de behoefte daaraan
openbaar is geworden - te gelooven, dat iets een volkszaak worden zal, als er geen
partijbelang door te bevorderen en geen politieke munt uit te slaan is - dat verraadt
wel den man, die meer in het studeervertrek, dan in de menschenmaatschappij
verkeerde! Zijn vrienden, meer in de werkelijke wereld levende, konden wel eens
glimlachen over dat optimisme en 't gaf wel eens strijd, dat Neurdenburg niet wilde
weten van allerlei dingen, met wier machtige tegenwerking toch wel rekening dient
gehouden te worden. Ook de zendelingen vroegen zich en elkander wel eens af, of
hetgeen hij voorstelde wel altijd praktisch uitvoerbaar was. Maar 't was een nobel
idealisme, dat hem de menschen deed beoordeelen, alsof allen waren zooals hij, en
dat vast vertrouwde op de macht der waarheid en de kracht der liefde - 't idealisme
des geloofs van een kinderlijke ziel en van een mannelijken geest. En dat overwint
toch ten slotte de wereld. Ook leert de bijna honderdjarige geschiedenis van het
Nederl. Zendelinggenootschap - gelijk die der zending in 't algemeen - dat het volstrekt
niet altijd wordt beschaamd.
Neurdenburg was onpraktisch, zeiden sommigen. Inderdaad verhaalt hij zelf in
zijn autobiografie eenige staaltjes, vooral uit zijn jongere jaren, waaruit blijkt, dat
hij omtrent wereldsche zaken zich wel eens wat onbeholpen gedragen kon.
Onpraktisch was 't misschien ook, dat hij - volgens mededeeling van een zijner oude
vrienden - toen hij in de loting gevallen was, liever voor ƒ 2000.- een remplacant
kocht, dan gebruik te maken
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van een attest van zijn geneesheer, waardoor hij ongeschikt voor den krijgsdienst
werd verklaard, omdat hij zich daarvoor niet ongeschikt gevoelde. Jaren lang heeft
hij zich bekrompen, totdat die schuld was gekweten. Onpraktisch was het, dat hij als
onderwijzer zoo weinig zijn eigen voordeel zocht, en weigerde te doen, wat hij
afkeurde, of na te laten, wat hij plicht achtte, dat hij als zendingsman geen mensch
en geen partij naar de oogen wilde zien, en misschien ging hij wel eens wat ver, als
hij, uit vrees om de zaken in een te gunstig licht te plaatsen, opwekkende berichten
uit de heidenwereld, aan velen niet gansch ten onrechte zoo welkom, eer terughield
dan openbaar maakte en liever wees op wat nog gebrekkig, dan op wat goed was.
Van reclame, zelfs van niet ongegronde en niet ongeoorloofde, had hij een afkeer.
Onpraktisch was 't misschien ook, dat hij van de menschen, ook van sommige
kweekelingen, liever het goede, dan het kwade geloofde en daardoor wel eens
bedrogen uitkwam. Maar een man van karakter, van geweten en van goed vertrouwen
kan ook niet altijd zoo praktisch zijn, als de wereldwijsheid het eischt.
Neurdenburg was een krachtige persoonlijkheid. Hij wist wat hij wilde en hij wilde
dat zeer beslist. Wat hij wilde was geen inval of opvatsel, maar vrucht van rijke
kennis, ernstig nadenken, veelomvattende studie. Hij heerschte door zijn uitgebreide
wetenschap, door zijn helder inzicht, door zijn bezield en bezielend woord.
Bij het klimmen zijner jaren, vooral na een aanval zijner ziekte, moesten zijn
vrienden wel eens een hooge mate van prikkelbaarheid verdragen en ontzien, wat
zij, die hem hoogschatten en liefhadden ook gaarne deden. Maar door wie hem minder
kenden, werd die niet zelden als heerschzucht en halsstarrigheid beschouwd. ‘Neur-
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denburg kan geen tegenspraak verdragen. Hij wil altijd zijn zin hebben’, werd wel
eens door bezoekers der Jaarvergaderingen geklaagd. In zoover is dit onjuist, als
Neurdenburg altijd de vormen in acht nam, ook bij hoogen ernst nooit hatelijk werd,
bij 't verwerpen van een zijner voorstellen nooit mokte of napleitte, en besluiten,
tegen zijn zin genomen, altijd eerlijk uitvoerde. Maar zelf uitstekend op de hoogte,
verlangde en verwachtte hij van anderen wat veel, dat hun kennis even veelomvattend
en even grondig zou zijn en hij kon wel eens wat schoolmeesterachtig zijn
ontevredenheid toonen, als dit niet het geval bleek. Dat hij onbekookte voorstellen,
als onfeilbare redmiddelen te berde gebracht, losse invallen, als hooge wijsheid
verkondigd, herhaaldelijk weerlegde beweringen, als onomstootelijke waarheid in
het debat geworpen, - zooals in groote vergaderingen van telkens wisselend personeel
wel eens gebeuren kon - niet kon dulden, dat hij bij ieder, die oordeelen wilde, ook
kennis van zaken vorderde, behoeft nog geen bewijs te zijn van ongezeggelijkheid.
Misschien stonden Neurdenburg en meer dan een zijner tegenstanders hierin wel
gelijk, dat geen van beiden licht zijn gevoelen opgaf, maar dan zal wel niet altijd het
onrecht aan Neurdenburgs kant zijn geweest. Ook kon het verschil in standpunt bij
beide strijders wel eens zoo groot zijn, dat de wederzijdsche betoogen elkander niet
raakten. Als zijn degelijkheid daarbij de zaken wel eens wat al te diep ophaalde en
wat al te breed uitspon, werd er soms ongeduld gewekt en de aandacht vermoeid,
ook de questie zelve wat veel uit het oog verloren, of meer ingewikkeld, dan wel
strikt noodig en wenschelijk was.
Bij het klimmen zijner jaren kon hier en daar het vermoeden ingang vinden, alsof
hij - zooals menig
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grijsaard, die niet van eindigen als 't zijn tijd is weten wil - zich hardnekkig aan zijn
betrekking vastklampte. Maar dat is onbillijk. Dat was geen logen voor God, toen
hij in 1892 in zijn dagboek schreef: ‘ik zou mijn werk gaarne aan een ander, beter
dan ik daartoe geschikt, willen overdragen, maar ik zie den weg daartoe nog niet
geopend. Mag ik aannemen, wat mij door velen verzekerd wordt, dat ik nog noodig
ben voor het Genootschap, dan rust ook op mij de verplichting tot volharden, al neigt
ook het lichaam naar rust.’ Zoo was het. De Bestuurders, die geregeld met
Neurdenburg werkten, gevoelden, dat hij nog niet gemist kon worden. Wie zou hem
kunnen vervangen! Met groote bezorgdheid zagen zij den tijd te gemoet, - een tijd,
die niet meer zeer ver kon zijn - dat zij hem zouden moeten missen. Maar zoolang
zijn stalen werkkracht nog niet verminderde, zijn hoofd nog helder bleef als altijd,
verblijdden zij zich dankbaar, dat zij hem mochten behouden, al zagen zij niet voorbij,
dat een krachtige persoonlijkheid als de zijne niet altijd de ‘gebreken zijner deugden’
ontgaat.
Welk een liefde heeft deze man weten te wekken in de harten zijner leerlingen! Met
wat hoogachting spraken zij van hem, die zijn onderwijs op zijn school of in
privaatlessen hadden genoten! Hoe treffend was het, op de Jaarvergadering na zijn
dood, de daar tegenwoordige mannen, die in het zendelinghuis waren opgeleid, na
zooveel jaren nog te hooren spreken van wat zij hem als opvoeder te danken hadden
gehad, en van wat hij altijd voor hen was gebleven! Hoe eenstemmig getuigden al
de brieven der zendelingen, na zijn overlijden ingekomen, van dien dank, den
onvergetelijken leidsman verschuldigd! Daar werd herinnerd, met hoe weinig inge-
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nomenheid zij eerst als kweekelingen des morgens te zes uur reeds voor de les gereed
moesten zijn, maar ook, hoe frisch en wakker de leermeester dan altijd op zijn post
was; hoe zij het leerden, dat twee uur per dag, van 6-8, gewonnen, er twaalf in de
week zijn en hoe zij geleerd hadden, te woekeren met hun tijd. Daar werd gedacht,
hoe streng hij was tegenover lichtvaardigheid, slordigheid, oppervlakkigheid en hoe
ernstig hij bestraffen kon, maar ook, hoe hij, als hij had moeten bestraffen, den
schuldige weer te gemoet kwam vol van vriendelijkheid, alsof hij zelf kwaad had
gedaan. Daar werd getuigd, hoe hij nooit zijn gevoelen opdrong, al stelde hij er prijs
op, dat het uit overtuiging gedeeld werd, en hoe hij ieders vrijheid van geweten
eerbiedigde, wel wetende, wat schade 't karakter lijden moet, als de vrees om
misschien te worden weggezonden aanleiding geeft, dat een kweekeling den Director
naar de oogen ziet en naar den mond praat. Daar werd dankbaar hulde gebracht aan
zijn innige vroomheid, die verootmoedigde en bezielde, aan de opvoedende,
karaktervormende kracht van zijn degelijk onderwijs en van zijn leiding vol beproefde
wijsheid.
Daar is van Johan Christiaan Neurdenburg kracht en zegen uitgegaan en wanneer
op zijn graf een eenvoudige gedenksteen geplaatst wordt, hem door zijn leerlingen
gewijd, dan zou ik er deze drie woorden op willen schrijven, als kenmerkend voor
zijn streven en leven:
Kennis wekt geestdrift.
Het koningrijk der hemelen is als een zuurdeeg.
Gode alleen zij de eer.
Haarlem.
J. CRAANDIJK.
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Levensbericht van Mr. P.W. Alstorphius Grevelink.
Een levensbericht moet, dunkt mij, hoofdzakelijk dienen voor de nakomelingschap,
ten einde haar in de gelegenheid te stellen de geschriften en de daden des overledene
zoo juist mogelijk te beoordeelen. Welnu, indien in later jaren iemand weten wil wie
Pedro Wijnand Alstorphius Grevelink was, hij stelle zich vóór een lang, mager,
hoekig man, met uiterst strenge trekken, die in het eerste oogenblik geen aangenamen
indruk maakte, doch waarin men weldra den man leerde kennen, die hij werkelijk
was, een man van de meest edelaardige, onwrikbaar vaste beginselen, grootmoedig,
rond, blabende van eerbied voor eene onbekende, hoogere Macht, in merg en
beenderen trouw aan Vaderland en Kroon, een man van den ouden stempel, zooals
men ze weinig meer ontmoet. Los van dwaze vormen en toch hoogst beschaafd,
voorbeeldig flink en toch gevoelig, vatbaar voor overreding en toch uiterst zelfstandig,
deed hij eenigszins denken aan 't geen Schimmel van Thorbecke zegt:
‘Beminnelijk niet, toch door velen bemind,
Stug dikwijls, maar 't stugst in zijn buiging;
Verbitterend vaak - toch vergevensgezind,
Waar 't niet gold zijn heilige overtuiging;
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Een ijskorst, verbergend 't weldadigste vuur;
Verdraagzaam - toch 't hoofd der zeloten.
Der Kroon en den volke een onwrikbare muur;
Een hoekige, magere, steile figuur,
Een man als uit ijzer gegoten.’

Te recht voerde Grevelink in zijn geslachtswapen de leus: Hinc fides viresque. Trouw
en kracht waren in hem vereenigd; trouw aan zijne overtuiging van wat hij voor
rechtvaardig hield en goed, kracht in ieder van zijne daden.
Ziedaar Grevelink wat betreft zijn karakter.
En wat betreft zijn levensloop.
Hij werd geboren te Rotterdam den 4den Juni 1808, uit brave ouders van patricische
afkomst.(1) Die ouders hebben den grond gelegd tot zijne degelijke vorming. Boven
alles moest hun zoon zijn een braaf man. Doe immer wat uw geweten u zegt goed
en waar te zijn en laat dan gebeuren wat gebeurt. Dat werd hem reeds vroeg voor
oogen gehouden. Toegerust met deze en andere voortreffelijke raadgeving kwam hij
in 1825 aan de Leidsche Hoogeschool. Hij heeft daar geschitterd door zijne
buitengewone geestesgaven. Bijna alle examina werden door hem summa cum laude
afgelegd. Hij behoorde tot de optimaten der studenten. Ofschoon niet afkeerig van
vroolijke uitspanning bleef hij immer de fatsoenlijke man, bewoog zich bij voorkeur
in gedistingeerde kringen en onderscheidde zich toen reeds door het eigenaardig
statige, dat hem zijn gansche leven is bijgebleven.
Dat een jongeling als hij, vervuld van gehechtheid aan Vaderland en Vorst, een
der eersten was om aan het geestdriftig ‘Te wapen!’ gehoor te geven, toen in 1830
die roepstem aan alle kanten weerklonk, behoeft nauwelijks te worden gezegd. Hij
heeft tot het laatst deelgenomen aan dien eervollen strijd. Deze deelneming
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is hem steeds eene aangename herinnering geweest. Als hij over de
wederwaardigheden en de avonturen van het krijgsleven aan 't vertellen raakte, kwam
er schier geen einde aan en boeide hij zijne hoorders met onverdeelde belangstelling.
Op gevorderden leeftijd heeft hij met zijn vriend en strijdmakker, den Heer B.W.
Wttewaall van Wickenburgh, dien krijg nog herdacht in een belangrijk, hierna onder
de geschriften vermeld, boekje, welk boekje alom in den lande met toejuiching
ontvangen werd.
Nadat hij met den meesten lof het doctoraat in de beide rechten had behaald (en,
naar aanleiding zijner academische dissertatie, van den beroemden Gijsbert Karel
van Hogendorp in persoon, al diens geschriften ten geschenke ontvangen had),
vestigde hij zich als advokaat te Zt Bommel. Weldra echter werd hij geplaatst aan
het Provinciaal Gouvernement in Drenthe, waar hij zich zoo verdienstelijk maakte
dat hij reeds in 1838 benoemd werd tot rechter in de Arrondissements-Rechtbank te
Assen, welke betrekking mede door hem met den meesten ijver werd vervuld (2).
Zijne geschriften en zijne bemoeiingen ter bevordering van 's lands nijverheid (3)
vestigden bovendien zoodanig op hem de aandacht, dat hij in 1843 onder de leden
van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde werd opgenomen. Toen in 1851 en
volg. jaren de Rijks-Politie eene aanvankelijke (helaas onafgewerkt gebleven) vorming
onderging, had men een man noodig om, onder den Minister van Justitie, aan het
hoofd dier Politie te staan, een man van wetenschappelijke kennis, ondervinding en
doorzettende kracht, een man van tact en beleid, met een helder hoofd en een juisten
blik. Die eigenschappen zag men vereenigd in den rechter Alstorphius Grevelink,
die reeds veel van zich had doen spreken, als bekwaam op velerlei gebied.
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Hem werd in 1854, door den Minister Donker Curtius de dubbele betrekking
aangeboden van Hoofdinspecteur der Rijks-Politie en Inspecteur der gevangenissen,
die zijn bureau hebben zou aan het Ministerie. Na kort beraad werd dit aanbod door
Grevelink aangenomen. Beide bedieningen zijn door hem uitgeoefend, zooals zich
dat van een kundig, vaderlandschgezind en ijverig man verwachten liet, met
buitengewone ambitie en zoo goed als dit, bij eene hoogst gebrekkige organisatie
van dat deel van het staatsbestuur, geschieden kon (4). Deze zeer onvolmaakte
organisatie was dan ook de oorzaak dat beide betrekkingen, die van Hoofdinspecteur
der Politie, in 1861, die van Inspecteur der gevangenissen in 1872, werden opgeheven
en dat hem, op de meest eervolle wijze, (onder dankbetuiging voor de vele en
gewichtige diensten door hem bewezen) ontslag werd verleend en pensioen.
Gedurende zijn verblijf te 's-Gravenhage werd hij gekozen in verschillende
belangrijke Staatscommissiën en tot honorair hoofdbestuurder van het Genootschap
tot zedelijke verbetering der gevangenen.
In 1856 was hij benoemd tot Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw. De wijze,
waarop deze benoeming geschiedde, is te eigenaardig dan dat ze hier niet zou worden
vermeld. Na een ingediend rapport over den toestand der Politie in Nederland begreep
de Minister Donker Curtius dat een klein getal politie-magistraten met eene
Koninklijke onderscheiding diende te worden beloond. Hij gaf dit den Heer Grevelink
mondeling te kennen en verzocht hem, onder overreiking van een papier, daarop
twee of drie ambtenaren aan te wijzen, die, naar zijn oordeel, zoodanige
onderscheiding verdienden. De Heer Grevelink nam het papier van den Minister aan
en vond, als Nummer 1, zijn eigen naam door Z. Exc. opgetee-
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kend. Dat deze aardige tevredenheidsbetuiging hem trof, behoeft geen betoog.
Geenszins was het evenwel enkel vreugde, enkel voldoening, die hij in zijne beide
werkkringen heeft beleefd. Wat groote mannen altijd ondervinden, haat, miskenning,
afgunst, tegenkanting, ook hem vielen die in ruime mate ten deel. Als Grevelink zag
dat iets verkeerd ging, als hij misbruiken zag, hoe ingeworteld ze ook waren, hij
rustte niet voordat het onrecht verholpen, het misbruik uitgeroeid was. Dat zulke
reinigingsmaatregelen vele vijanden in het leven roepen, wie zal het betwisten? Dan
had hij te kampen met den nijd, door lafheid en menschenvrees te weeg gebracht,
met den haat die zijne wapenen gewoonlijk bezigt in het donker. Zijn leven werd
daardoor meermalen op onverdiende wijze verbitterd. Hij, die geen onrecht dulden
kon, moest het dikwerf zelf ondervinden. Dat hij zich dit dubbel aantrok is te
begrijpen. Hoezeer ook gewapend tegen velerlei onspoed en miskenning, zijn hart
en zijn geduld werden dikwijls zwaar op de proef gesteld. Dan was de anders zoo
goedaardige man wel eens bits en kortaf en, ware hem geen rijk fonds van
zelfvoldoening geschonken, hij zou gevaar hebben geloopen misanthroop te worden
in den volsten zin des woords. - Grevelink heeft, meer dan menig ander, de wereld
leeren kennen in wat ze aantrekkelijks biedt, maar ook in al hare verdorvenheid.
Het door hem verkregen ontslag was hem alzoo in vele opzichten welgevallig.
Steeds was het eene illusie van hem geweest in eenig liefelijk oord van Gelderland
zijn ouden dag te kunnen doorbrengen. Daar, in stille afzondering, de heerlijke natuur
te genieten, op verren afstand de menschen in hun doen en laten gade te slaan; op
zijn hoog standpunt van ontwikkeling 's werelds ijdel-
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heid ten volle te leeren inzien, dat was het wat hem aantrok. Hij heeft dit dan ook
ettelijke jaren mogen doen, eerst te Dieren, vervolgens te Ellecom. In die prachtige
oorden, op verre wandelingen, heeft hij veel genoten. Hij was in den ganschen omtrek,
als de ‘goeje, ouwe meneer Grevelink’, zeer gezien en gewaardeerd. Al wilde hij
zich liefst buiten alle openbare zaken houden, aan iederen arbeid zich te onttrekken
was hem onmogelijk. Dat kunnen geen menschen van geestkracht, die hun gansche
leven hebben gewerkt. Voor de ontwikkeling van de Geneeskundige Bad- en
Herstellingsinrichting te Laag-Soeren, waarvan hij eerst mede-bestuurder, later
honorair-curator werd, heeft hij zich zeer veel inspanning getroost. Niet minder
verdienstelijk maakte hij zich door met de Heeren B.W. Wttewaal van Wickenburgh
en diens schoonzoon den Kapitein der Genie J.C. Gijsberti Hodenpijl, het fraai
monument te stichten in de kerk der Herv. Gemeente te Heumen, ter nagedachtenis
van de op de Mookerheide gesneuvelde Graven Lodewijk en Hendrik van Nassau,
welk monument, door den Haarlemmer beeldhouwer F.L. Stracké vervaardigd, nog
steeds door tal van belangstellenden wordt bezichtigd. Hij heeft in Gelderland veel
vreugde en voldoening gesmaakt, doch ook 's werelds leed heeft hij daar in ruime
mate moeten ondervinden.
Treffende sterfgevallen waren het daar, die zijn stille rust wreedaardig kwamen
verstoren. Zijne innig geliefde, bij uitstek zachtmoedige en verstandige gade,
Wilhelmina Johanna Knibbe, werd hem het eerst door den dood ontnomen. Diep
drukte dit onverwacht overlijden hem ter neêr. Eenige maanden later, den 10den Maart
1876, verloor hij zijn geliefden, eenigen zoon Willem Pedro, Commies bij de
Posterijen te Arnhem, op wien
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hij al zijn hoop gevestigd had. Zijne echtgenoote was ten grave gevoerd te Dieren
in April 1875 en reeds toen betuigde hij zijn verlangen om, wanneer ook hij de oogen
voor goed gesloten had, naast haar te worden bijgezet. Hij wilde dan ook die omgeving
niet verlaten en bleef zijne woonplaats houden in het naburige Ellecom. In dat zoo
onbeschrijfelijk rustig en vredig dorpje troffen hem nieuwe, zware slagen, waarvan
ik kortheidshalve alleen vermeld het langzaam wegkwijnen aan een teringziekte van
zijn zeer beminden, veelbelovenden kleinzoon Pedro Willem, 2den Luitenant bij de
Infanterie te Arnhem, die in zijne ziekte naar Ellecom werd overgebracht en aldaar
den 18den Febr. 1893, op 21-jarigen leeftijd, tot diepe smart van allen die hem kenden,
ten huize van zijn grootvader overleed. Hij behield toen alleen zijne beminde
kleindochter Wilhelmina Johanna, die hem trouw nabij bleef, hem later, toen hij zelf
zichtbaar achteruitging, vol liefde en toewijding heeft verzorgd en zijne laatste
levensdagen dan ook aanmerkelijk heeft verhelderd. Had hij haar niet gehad, hij zou
al wat hem 't liefst was, hebben zien wegsterven en alleen hebben gestaan, als een
oude eik op de dorre vlakte.
Grevelink is ruim 87 jaren oud geworden. In dit lange leven is hij nooit, althans
niet van eenige beteekenis, ziek geweest. De last des ouderdoms drukte hem wel is
waar eenigszins in zijn beide laatste levensjaren, doch over 't algemeen is ook zijn
physiek leven een toonbeeld geweest van sterkte en gezondheid tot het einde toe.
In April 1896 overviel hem een ernstig en snel verval van kracht. Hij, de vroeger
zoo gezonde, wakkere man, kon niet langer op de been blijven. Hij werd
hulpbehoevend, daarna bedlegerig. Gelukkig heeft dat lijden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

262
niet lang geduurd. Op den 17den April is hij kalm en bewusteloos de eeuwige ruste
ingegaan.
Op zijn uitdrukkelijk verlangen had de begrafenis te Dieren met den meesten
eenvoud plaats en werden geen kransen gelegd noch toespraken gehouden. Bij zulk
een leven is dit ook gansch onnoodig. Hij leeft voort in het hart van zijne vele
vrienden. Kransen en toespraken zijn weldra vergeten. Een schoon en nuttig leven
blijft in herinnering, zelfs van het verre nageslacht.
N i j m e g e n , Juli 1896.
W. HOOGVLIET.
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Aanteekeningen.
(1) Zijn vader was genaamd Willem Grevelink; zijne moeder Catharina Pedronella
Alstorphius. Daar zijne moeder de laatste afstammelinge was van het geslacht
Alstorphius, werd die geslachtsnaam aan den zijnen toegevoegd en in de openbare
registers ingeschreven.
Bij Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek, 's-Gravenhage 1816, blz. 219 en volg.
en in de Encyclopaedie van Winkler Prins, D. 7, blz. 512, kan men van eenige leden
van het geslacht Grevelink, meest zeeofficieren, historische bijzonderheden vinden.
Het geslacht Alstorphius is afkomstig uit Keulen. De eerst bekende Alstorphius,
eigenlijk Alstorph, was Wijnand, geb. te Keulen in 1588. Omtrent hem is
aangeteekend dat hij in 1614 te Rome promoveerde en in datzelfde jaar werd
aangesteld tot Inquisiteur der kettersche boeken en tot Pater gardiaan over het
Franciscaner klooster te Keulen; dat hij echter reeds in het daaropvolgend jaar tot
het Protestantisme overging en naar Nederland kwam, waar hij predikant werd te
Saaxum in Groningerland, later te Deventer. Hij huwde met Margaretha Cottich.
Zijn zoon Wilhelmus werd te Deventer predikant en trouwde met Catharina Martini.
Diens zoon Wijnand trouwde met Helena von Gesseler (wier voorvader met Prins
Willem I hier te lande kwam) en werd Raad ter Admiraliteit te Amsterdam. Hun
zoon Jan, gehuwd met Maria Johanna van Langenhoven, bekleedde de betrekking
van Equipagemeester ter Admiraliteit te Amsterdam. Een zoon uit dat huwelijk,
Wijnand, getrouwd met Pedronella Tierens, was bailluw van Sloterdijk, later
Ambassade-secretaris te Berlijn. De eenige dochter uit dat huwelijk, bovengenoemde
Catharina Pedronella, was de moeder van Mr. P.W. Alstorphius Grevelink.
(2) In 1851 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad te Assen.
Bij het overlijden van den Raadsheer in den Hoogen Raad, Mr. W.H. Hofstede,
kwam hij in aanmerking voor die gewichtige betrekking. In de zitting der
Staten-Generaal van 21 Maart 1850 werd eene voordracht voor deze vacature
opgemaakt, bestaande uit de heeren Mrs. N. Olivier, G. van IJsselsteyn, Schmolck,
P.W. Alstorphius Grevelink en J.D.W. Pape, waaruit het Z.M. behaagde te benoemen
Mr. G. van IJsselsteyn.
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(3) Belangrijk veel heeft hij bijv. gedaan om wegen en kanalen in de prov. Drenthe
te doen ontstaan, of die, welke reeds bestonden, te verbeteren. De Noord-Willemsvaart
is gegraven hoofdzakelijk door zijn initiatief.
(4) Omtrent zijne bemoeiingen als Hoofdinspecteur schrijft de heer Grevelink, in
particuliere aanteekeningen, brieven etc., o.a. het hierna volgende. Ik deel dit letterlijk
meê. Het is, dunkt mij, eigenaardiger zijn eigen woorden weder te geven, dan die
over te gieten in een anderen vorm:
‘Reeds spoedig bemerkte ik dat mijn werkkring van verbazend grooten omvang
zoude zijn. De Instructie, voor de nieuwe betrekking gemaakt, schreef voor dat de
Politie zoowel als de gevangenissen in het geheele Rijk door mij moesten worden
nagegaan en dat door mij al die voorstellen behoorden te worden gedaan, die ik zou
vermeenen noodig te zijn. Binnen twee jaren moest geheel het Rijk door mij zijn
opgenomen. In weerwil van de grootste inspanning heb ik nooit aan die verplichting
kunnen voldoen. Zoodanige generale inspectie was te groot. Schier onophoudelijk
was ik op reis en daar toen nog slechts enkele spoorwegen bestonden, duurden deze
reizen niet zelden vele weken. Het was vooral de rijkspolitie welke mij veel werk
opleverde, daar zij zeer veel te wenschen overliet. Ik genoot het volste vertrouwen
van den minister. De betrekking van referendaris voor de zaken van politie werd
toen waargenomen door den secretaris-generaal, die voor de gevangenissen door een
hoofd-commies. De allerbelangrijkste rijksaangelegenheden, met in- en ook
uitwendige zekerheid en veiligheid in verband, werden door den minister met mij
behandeld. Steeds trachtte ik- mij met de toestanden in den lande zoo goed mogelijk
bekend te maken, waarin ik vrij gelukkig mocht slagen. Wat aangaat de provinciën
N. Brabant, Limburg en Zuidelijk Zeeland werd ik krachtdadig gesteund door de
officieren der Kon. Marechaussée, waaronder ik hoogst verdienstelijke mannen leerde
kennen, en ik was al spoedig in de gelegenheid het te betreuren, dat het toezicht der
marechaussée zich slechts tot die provinciën bepaalde. De politie toch, vooral in de
Noordelijke provinciën, liet verbazend veel te wenschen over.
Ik vond enkele cellulaire gevangenissen, maar 't geen mij vooral trof, was de
ellendige toestand der kleine gevangenissen, of der zoogenaamde Huizen van
bewaring, bestemd voor de korte straffen. Ik maakte al spoedig kennis met het Bestuur
der Maatschappij tot zedelijke verbetering der gevangenen. Toen hoorde ik veel over
de noodzakelijkheid van de uitbreiding der celstraf tot langer dan een jaar, maar over
eene verbetering van de uitvoering der korte straffen vernam ik bijzonder weinig.
Naar mijne overtuiging verdiende dit toen de meeste aandacht.
In Juni 1856 trad Mr. J.J.L. van der Brugghen als Minister op.
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Was ik onder Donker Curtius steeds met genoegen en voldoening aan het Departement
werkzaam geweest, niet minder bleef dit het geval onder v.d. Brugghen. Van nabij
leerde ik hem kennen als een hoogt kundig en edel mensch en zeker had Nederland
nimmer een minister, wien het algemeen volksbelang meer ter harte ging. De
verbetering der rijkspolitie werd door hem voortgezet door de instelling der
Rijksveldwacht. Deze werd, op mijn voorstel, geschoeid naar de leest der
marechaussée. Het voornemen bestond haar later met dit achtbaar wapen tot één
Rijkspolitiecorps te vereenigen. Vandaar de keuze van blauw en lichtblauw der
uniform.
De gevangenissen trokken niet minder zijne bijzondere aandacht. Veel hechtende
aan afzonderlijke opsluiting, m i t s z i j n i e t t e l a n g d u u r d e , kon hij zich niet
vereenigen met hen die overdreven dweepten met cellulaire straf, overtuigd dat
langdurige cellulaire opsluiting verstompt, den zedelijken mensch doodt, welk
gevoelen door mij steeds is gedeeld. Met den aanvang van 1857 werd mij eene
buitengewone inspectie, geheel uit het oogpunt van afzonderlijke opsluiting, van alle
gevangenissen in het Rijk opgedragen. Deze inspectie duurde tot in Augustus. Ook
werden alle commissiën van administratie en colleges van regenten over de
gevangenissen gehoord, omtrent de werking, de uitkomsten en aannemelijkheid van
afzonderlijke opsluiting. Hiermede niet voldaan droeg Van der Brugghen mij op
tevens eenige belangrijke buitenlandsche gevangenissen (inzonderheid M o a b i t te
Berlijn, B r u c h s a l in Baden en M u n c h e n te gaan opnemen. Ik verzocht mij
hierbij te doen vergezellen door den Ingenieur voor den gevangenisbouw Pierson en
den adjunct-commies Netscher; dat mij welwillend werd vergund. Het rapport omtrent
die reis is door den druk bekend gemaakt. Het werd ingediend in Mei 1858, toen het
Ministerie-Van der Brugghen eenige weken vroeger was afgetreden. Al die rapporten
hebben Van der Brugghen bevestigd in zijne overtuiging van het verkeerde eener
langdurige cellulaire opsluiting. Hoe inspannend mijne betrekking ook onder hem
was, zijne aftreding als minister deed mij zeer leed. Steeds had ik in dien hoogst
kundigen staatsman een waren vriend. Ik mocht die vriendschap bewaren tot aan zijn
overlijden. Nog staat mij levendig voor een bezoek op zijn buitengoed te Beek, waar
ik hem druk bezig vond met zijn keurig werk over het Iersche gevangenisstelsel,
later uitgegeven onder den titel: Etudes sur le Système Pénitentiaire Irlandais, te te
's Hage bij Nijhoff. Hij zeide mij dit werk in het Fransch te zullen uitgeven, ten einde
zijne gevoelens over gevangenisstraf meer wereldkundig te maken. De aftreding van
Van der Brugghen is door mij steeds beschouwd als een ware ramp voor het
Vaderland.
In Maart 1858 werd hij opgevolgd door Mr. C.H.B. Boot en met hem trad als
Minister van Binnenl. Zaken op Mr. J.G.H. van Tets. Op de voordracht van
laatstgenoemden minister werd, bij Kon. Besl. van 10 Mei 1858, eene voorloopige
rijkscommissie benoemd,
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om te dienen van advies omtrent de wijze, waarop eene Commissie voor de Statistiek
des lands zou behooren te worden zamengesteld en nadat deze voorloopige Commissie
al zeer spoedig haar rapport had ingediend, werd bij Kon. Besl. van 5 Nov. d.a.v.
zoodanige Rijkscommissie definitief in het leven geroepen. Ik genoot de eer in beide
Commissiën benoemd te worden. Bij de vermelding der beide Besluiten in het
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1859 uitte mijn vriend de Bosch
Kemper den wensch ‘‘dat de vereenigde pogingen der Rijkscommissie en der
Vereeniging voor de Statistiek bevorderlijk mogen zijn aan de kennis van de ware
behoeften van het volksleven.’’ Helaas, die wensch werd niet vervuld. Reeds twee
jaren later werden, op voorstel van Mr. Olivier, door de 2de Kamer der S.-G. de voor
deze Commissie noodige gelden afgestemd, ten gevolge waarvan zij moest worden
opgeheven. Vissering noemde het toen een bedenkelijk verschijnsel ‘‘dat eene
instelling met zorgvuldig overleg voorbereid en tot stand gebracht, doch waarvan de
heilzame werking zich eerst langzamerhand kon doen gevoelen, door eene enkele
stemming over een geldsom, in een artikel der begrooting voorgedragen, eensklaps
wordt vernietigd.’’
De aandacht van den Minister Boot was zeer op de belangen der rijkspolitie
gevestigd. Spoedig na zijne optreding benoemde hij, op een daartoe door mij gedaan
voorstel, eene Rijkscommissie, tot het doen van onderzoek naar- en het uitbrengen
van een verslag omtrent de mogelijkheid om een verband te brengen tusschen de
rijksveldwacht en het wapen der Kon. Marechaussée, en omtrent de beste middelen
waardoor dat verband zou kunnen worden daargesteld, ten einde meerdere gelijkheid
in de bedeeling der rijkspolitie tusschen de verschillende provinciën te brengen. Deze Commissie, waartoe ook ik behoorde, kwam te 's Hertogenbosch zamen en
werkte ijverig door, zoodat haar rapport, na verloop van weinige weken, den minister
kon worden aangeboden. De strekking van dit stuk was het voorstel tot organisatie
van één enkele Rijkspolitiemacht over het geheele Rijk, op militaire leest geschoeid,
een voorstel dat met eenparigheid van stemmen was opgemaakt. - Dat rapport bleef
zonder eenig gevolg. - Helaas!
Het gevoelen, dat de zoo gewichtige aangelegenheid der Rijkspolitie bij w e t
behoorde te zijn geregeld, werd door Boot volkomen gedeeld. Hij droeg mij dan ook
al spoedig op een Ontwerp politiewet zamen te stellen, bij wijze van avant-projet.
Aan deze opdracht werd door mij voldaan en onder dagteekening van 19 Maart 1859
zond ik mijn avant-projet in, een stuk dat mij veel inspanning en zorg heeft gekost,
maar bestemd scheen voor het stof der bureaux.
Het toezicht op de jaarlijksche statistiek der gevangenissen was mij opgedragen.
Ik trachtte die meer volledig en ook vroeger publiek te maken. Het laatste gelukte
mij niet, althans zij kwam steeds niet zoo spoedig in het licht, als ik dit wel had
gewenscht.
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Inmiddels gingen de gewone inspectiën haren gang. Boot trad in Febr. 1860 als
minister af en werd opgevolgd door Mr. M.H. Godefroi, lid der 2de Kamer voor
Amsterdam. Deze optreding was een groot verlies voor de rijkspolitie, daar de
aandacht van den nieuwen minister er in 't geheel niet op was gevestigd. Hij schafte
zelfs de generale inspectie der rijkspolitie af. Deze stap schijnt te moeten worden
toegeschreven aan zijne vrees voor eene zoogenaamde Fransche politie. Dit gaf mij
echter een bewijs dat Godefroi geen klaar denkbeeld had van politie, in den goeden,
waren, wetenschappelijken zin, n.l. in dien van zekerheid en veiligheid van persoon
en goed, als eerste voorwaarde van volkswelvaart. - Intusschen, deze suppressie
vereenvoudigde mijne betrekking zeer en voortaan had ik alleen met de gevangenissen
te doen. De vermindering mijner werkzaamheden was groot, maar de overtuiging
dat deze maatregel, zonder eenigen twijfel, nadeelig was voor den lande, was mij
hoogst onaangenaam.
Godefroi, ofschoon een bekwaam jurist, was een ware celman, geheel in den geest
van de bestuurders der Maats. tot zed. verb. van gevangenen, die dweepten met eene
doorvoering (dat was het woord) der straf; terwijl de schromelijk ellendige staat der
kleine gevangenissen voor de korte straffen, geheel werd over 't hoofd gezien. Ik had
mij intusschen vrij duidelijk verklaard als een voorstander van het zoogenaamd
Iersche stelsel, door V.d. Brugghen aangeprezen. Dat Godefroi dit niet goedkeurde
bleek mij later, toen hij, na zijne aftreding als minister (Jan. 1862) weder tot lid der
2de Kamer gekozen was. Bij de behandeling der toen eerstvolgende begrooting n.l.
vermeende hij den minister van Justitie te moeten opmerkzaam maken op mijne
anti-cellulaire gevoelens en daarvoor in de Kamer te moeten waarschuwen. Na zeer
rijpe overweging besloot ik tegen deze woorden protest te moeten aanteekenen en
schreef toen aan dien vertegenwoordiger, oud-minister, een open brief, getiteld: Ons
cellulair stelsel. In dat vrij uitvoerig stuk werden mijne gevoelens over ons
gevangeniswezen nader bloot gelegd en ook, zoo ik meen, duidelijk aangetoond
hoezeer de heer Godefroi zich had vergist. Door hem is nimmer op dien brief
geantwoord, nooit heeft hij het aangevoerde kunnen wederleggen en zich verdedigd;
welk stilzwijgen hem in eene zitting der Kamer, door zijn medelid Wintgens vrij
duidelijk verweten is.
De functie van den minister Godefroi duurde niet langer dan twee jaren. In het
laatste jaar had hij mij opgedragen het maken van een wetsontwerp van Rechterlijke
indeeling. Aan die opdracht werd door mij voldaan, met bijvoeging van de noodige
kaarten en staten. Dit ontwerp kan men, met enkele wijzigingen, vinden in de stukken
der Staten-Generaal, zitting 1861-62. Godefroi was inmiddels afgetreden en vervangen
door Olivier, reeds door mij genoemd als de groote tegenstander der Rijkscommissie
voor de Statistiek. Onder hem werden steeds de gevangenisinspectiën voorgezet. Bij
eene der inspec-
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tiën in het Noorden des Rijks, had ik de vergunning gevraagd en ook verkregen, om
in het naburig Groot-Hertogdom Oldenburg een bezoek te brengen aan de
Strafinrichting te Vechta, eenigermate ingericht naar het Iersche stelsel. Dat bezoek
herinner ik mij altijd met veel genoegen, want het bevestigde mij geheel in mijne
meening over dat onderwerp. Voor het publiek maken van dat inspectierapport wist
ik te zorgen, maar, o wee! wat heb ik daarover moeten hooren van de dweepers met
het cellenstelsel! Ofschoon toen mij alleen met het gevangeniswezen hebbende bezig
te houden, had ik toch maar al te zeer gelegenheid op te merken dat de suppressie
der politie-inspectie inderdaad nadeelig was en welke verkeerde denkbeelden nog
over Politie bestonden. Dat gaf mij aanleiding tot het schrijven der brochure: De
Politie in Nederland. Aanvankelijk anoniem uitgegeven, maakte ik er weldra geen
geheim van de schrijver er van te zijn.
Na Olivier had ik nog verscheidene andere ministers. Enkelen er van waren slechts
gedurende eenige maanden in functie. In het geheel was ik, van 1854 tot 1872,
werkzaam onder niet minder dan twaalf ministers van Justitie. Dat onder zulk eene
gestadige afwisseling veel onafgedaan bleef, veel, zeer veel, te vergeefs werd gearbeid,
niet zelden met groote inspanning, zal ieder kunnen begrijpen. Ik besloot af te treden,
overtuigd dat bij zoodanige afwisseling van ministers, soms al zeer weinig met de
zaken bekend, geen beterschap was te verwachten.
Inmiddels was ik benoemd tot lid-correspondent van the American prison
Association en tot Voorzitter van het Comité in Nederland voor het Internationaal
Congres te Londen tot het voorkomen en beteugelen van misdrijven.
Mijn laatste arbeid aan het ministerie was het ontwerpen van-één Algemeen
Reglement van Beheer der gevangenissen in het Rijk, ter vervanging van den ganschen
stapel reglementen, besluiten enz. voor de onderscheidene gevangenissen, zoo groote
als kleine. Ik had mij bereid verklaard, in weerwil van mijn eervol ontslag, met dien
arbeid voort te gaan en ik heb dien dan -ook ten einde gebracht, zoodat ik bij
Conductoire van 15 Juni 1873 dit veelomvattend (vruchteloos gebleven) Ontwerp
den Minister de Vries uit Dieren kon toezenden. De raadsheer C.J.N. Nieuwenhuis
te Utrecht en de rechter B.J. Ploos van Amstel te Amsterdam waren mede tot dezen
arbeid uitgenoodigd. Eerstgenoemde onttrok zich er echter aan, zoodat de Conductoire
alleen door Ploos van Amstel en mij is geteekend.
Heb ik de overtuiging aan het Departement van Justitie veel vruchteloozen arbeid
te hebben verricht, op enkele belangrijke maatregelen kan ik met voldoening terugzien.
Daaronder kan ik rangschikken de organisatie der Rijksveldwacht, het overbrengen
der groote strafgevangenissen voor jeugdige veroordeelden naar Montfoort (meisjes)
en naar den Kruisberg (jongens). Eerstbedoelde strafgevangenis was gevestigd te
Amsterdam op den Heiligenweg. Groot was daar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

269
steeds het getal zieken, groot was er de sterfte. Voorwaar geen wonder. Er was toch
geen andere gelegenheid voor die meisjes om lucht te genieten dan een zeer
bekrompen binnenplaats, tusschen hemelhooge muren, door zon noch maan
beschenen. Toen ik dat gesticht bezocht met den minister Van der Brugghen was hij
er van getroffen en werd het besluit tot verplaatsing spoedig genomen, en na het
aangaan eener schikking met het gemeentebestuur van Montfoort werd het derwaarts
overgebracht op het oud kasteel aldaar. Die overplaatsing ging niet zonder
tegenwerking of bezwaren. Men wilde het gesticht gaarne te Amsterdam houden!!
- Het overbrengen der strafgevangenis voor jongens van Rotterdam naar het, door
mij voor het Rijk aangekocht, landgoed de Kruisberg bij Doetinchem, ondervond
niet het minste bezwaar. Na het inrichten van beide huizen werden de jeugdige
veroordeelden derwaarts overgebracht, ik geloof met de gelukkigste uitkomst.
Herhaaldelijk was ook door mij aangedrongen op het overbrengen van het beheer
der bedelaarsgestichten van het ministerie van Binnenl. Zaken naar dat van Justitie,
edoch steeds vruchteloos. Het was eerst na mijne aftreding dat ik die overbrenging
uit de couranten vernam. Ik heb mij toen verheugd over dezen maatregel, genomen
door den minister Van Lijnden van Sandenburg.’

Geschriften van Mr. P.W. Alstorphius Grevelink.
Spec. oecon.-polit.-jur. de summi imperantis cura, quae dicitur indirecta, in industria
promovenda. Lugd. Bat. 1832.
Statistiek van de Provincie Drenthe, voornamelijk uit het oogpunt van nijverheid
enz. Assen 1840.
Korte bedenkingen op het werk van den Heer G. Luttenberg: Proeve van onderzoek
omtrent het Armwezen in ons vaderland. Assen 1841.
Het belang van het aannemen van het beginsel van Porto-franco voor Nederland.
Groningen 1844.
Gedachten over Armverzorging. Assen 1850.
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Het beginsel van rechtstreeksche Staats-armverzorging nader bestreden tegen de
voordracht van wet der HH. Tydeman en Heemskerk. (In het Tijdschrift voor het
Armwezen van S. Blaupot ten Cate en W. de Sitter). 1851.
De Nieuwe Drenthsche Courant, onder redactie van Mrs. E.K.J. Bertling, P.W.A.
Grevelink en H.J. Smith. 1851 en volg. jaren.
De strafinrichting te Vechta, in Oldenburg; een rapport aan den Minister van Justitie.
's-Gravenhage 1863.
De Policie in Nederland. 's-Gravenhage 1864.
Ons Cellulair stelsel. Open brief aan den oud-Minister Mr. M.H. Godefroi.
's-Gravenhage 1868.
Bijdrage tot de kennis van het Iersch Gevangenisstelsel, in verband met het beheer
onzer gevangenissen en bedelaarsgestichten. 's-Gravenhage 1870.
Bedenkingen tegen het Ontwerp van wet ter vernieuwde uitbreiding der celstraf.
's-Gravenhage 1874.
Het Leidsche Jagercorps. Eenvoudig, maar getrouw verhaal van den veldtocht van
het corps vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool, in 1830 en 1831, met Bijlagen.
Bij gelegenheid van het 50-jarig herinneringsfeest, door B.W. Wttewaall van
Wickenburgh en P.W. Alstorphius Grevelink. Leiden 1881.
Voorts: meer of minder uitgebreide artikelen in Themis; in het Tijdschrift der
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, onder redactie van A.H. van der Boon
Mesch, P.W.A. Grevelink en H.C. van Hall; en in het Tijdschrift voor
Staathuishoudkunde en Statistiek van B.W.A.E. Bn. Sloet tot Oldhuis; eene voorrede
voor de vertaling van het Engelsche werk: Verslag van vier Engelsche rechterlijke
ambtenaren over het Iersch gevangenisstelsel; eene voorrede voor de vertaling der:
Populaire voordracht over het Iersch gevangenisstelsel, door Dr. Richard Ed. John,
te Koningsbergen, enz.
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Levensbericht van Pieter Johannes Veth.
Den 14en April 1895 overleed te Arnhem een man, die niet alleen wegens zijn
veelomvattende geleerdheid met roem genoemd werd in den kring der beoefenaars
van de wetenschap, maar ook als veelzijdig en bekwaam schrijver bekend was bij
het geheele Nederlandsche volk: Pieter Johannes Veth, wiens naam van zelf ieder
voor den geest kwam zoodra er sprake was van onze schoone Oost-Indische Koloniën.
Aanvankelijk voor geheel andere studiën bestemd dan die, welke hem later zoozeer
zouden onderscheiden, brachten verschillende omstandigheden hem tot het bearbeiden
van een veld, dat bij zijn optreden in vele opzichten nog braak lag; dáár bleek hij
weldra de rechte man op de rechte plaats te zijn, die beschikte over verschillende
eigenschappen, gevorderd om de studie van land en volk van den Indischen archipel
niet alleen op wetenschappelijke wijze te bevorderen, maar ook in ruime kringen
kennis van Insulinde te verspreiden en belangstelling voor hare bewoners op te
wekken. Veth's optreden als beoefenaar der studie van geographie en ethnographie
van Nederlandsch Indië had plaats onder bijzonder gelukkige omstandigheden. Hij
kon toch reeds
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beschikken over tal van gegevens, - gepubliceerde werken, zoowel als nog
onuitgegeven bescheiden, - die hem op de meest vrijgevige wijze werden verstrekt,
zonder dat de litteratuur over den Indischen archipel den verbazenden omvang had
verkregen, die thans de algemeene studie voor den aanvanger zoozeer bemoeilijkt.
Uitnemende eigenschappen stonden hem daarbij ten dienste: een ijzersterk geheugen,
dat hem nog op bijna tachtigjarigen leeftijd getrouw bleef; scherp verstand, gepaard
aan levendige verbeeldingskracht, door de meest nauwgezette studie in toom
gehouden, 't geen hem in staat stelde om vaak uit tegenstrijdige berichten of weinig
duidelijke mededeelingen een juist beeld te vormen ook van nooit geziene landen;
en daarbij helderheid van voorstelling en meesterschap over onze schoone taal, die
hem veroorloofde zich niet uitsluitend tot de geleerde wereld te richten, maar ook
zóó te schrijven dat de vruchten van den arbeid in het studeervertrek voor ruimere
kringen aantrekkelijk waren. Veth is niet daardoor een populair schrijver geworden,
dat hij zich nederzette om tot de menigte af te dalen om haar te doceeren, bezig te
houden of te vermaken; hij werd het als van zelf door de belangrijke onderwerpen,
die hij in aantrekkelijken vorm behandelde, zóó, dat zij belang inboezemden aan
zoovelen, voor wie Insulinde te voren een bijna onbekend werelddeel geweest was.
Maar dat alles zou hem niet gemaakt hebben tot wat hij geworden is, - de in zijn tijd
meest grondige kenner van Nederlandsch Indië, - ware het niet dat hij aan al die
eigenschappen paarde een buitengemeen grooten zin voor orde en netheid en bovenal
beschikte over een bij uitnemendheid groote werkkracht, die in den van nature
zwakken, vaak met krankheden worstelenden geleerde inderdaad verbazing-
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wekkend mocht heeten en die zelfs ongeschokt bleef bij de vele rampen en
teleurstellingen, welke zijn deel waren. Veth was daardoor in staat zich niet uitsluitend
aan één enkele studie te wijden, maar zich met de beoefening van verschillende
wetenschappen bezig te houden, 't geen hem voor de samenstelling zijner hoofdwerken
uitstekend te stade kwam, en zijne werkzaamheid over een zóó ruim veld uit te
strekken, dat de meest uiteenloopende onderwerpen door hem behandeld of aangeraakt
werden. Ook op het gebied der Nederlandsche letteren liet hij zich niet onbetuigd;
zijne levensschets mocht dan ook niet gemist worden in de werken dezer
Maatschappij. Toen niemand zijner vrienden bereid gevonden werd om de taak op
zich te nemen, hem in deze bladen te schetsen, heb ik gemeend mij daaraan niet te
mogen onttrekken, ofschoon ik reeds op eene andere plaats hem hulde had gebracht1;
wel had Veth recht er op gehad, dat ook anderen van hun standpunt zijn leven
beschreven, maar nu deze ontbreken, zal men zijn dankbaren leerling en vriend het
wel vergeven dat hij op nieuw de pen heeft opgevat om hem te herdenken, die er zoo
ten volle aanspraak op kan maken om in de herinnering zijner landgenooten voort
te leven.
Pieter Johannes Veth werd den 2en December 1814 te Dordrecht geboren uit het
huwelijk van Huibert Veth en Cornelia Johanna Pické. Zijn geslacht behoorde tot
dien breeden kring der maatschappij, waaraan ons vaderland zooveel te danken heeft
en waaruit zoovelen onzer beste medeburgers zijn voortgekomen2. Zijn over-over-

1
2

Jaarboek der Kon. Akademie van wetenschappen voor 1896.
Ik dank deze en andere bijzonderheden aan de welwillendheid van den broeder van den
overledene, den Heer G.H. Veth, oud-wethouder en lid der prov. Staten te Dordrecht, thans
te Hilversum woonachtig.
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grootvader had zich te Dordrecht nedergezet; diens zoon, die ook als kopergieter
werkzaam was, had een handel in ijzerwaren ondernomen, die daarna van geslacht
tot geslacht in de familie overging. Pieter Johannes, - die op de Fransche school van
Meester v.d. Pijl zich reeds onderscheidde en daar met den ondermeester, den
bekenden lateren Directeur van het Instituut Noorthey, den Heer Schreuders,
betrekkingen aanknoopte, welke tot diens dood onverstoord bleven, - zou niet in de
zaak komen, maar werd voor de beoefening der godgeleerdheid opgeleid. Op de
Latijnsche school te Dordrecht waren het vooral de lessen van den praeceptor, later
conrector Dr. J.W. Grimm, die hij later zich dankbaar herinnerde; met hem
bestudeerde hij zelfs de Engelsche taal meer in het bijzonder en werden de uren
gewijd niet alleen aan de beoefening der Latijnsche en Grieksche schrijvers, maar
zelfs aan de lectuur en studie van Shakespeare. Met ingenomenheid zag hij later op
dien tijd terug; het ouderlijke huis stond hem tot zijn dood toe helder voor den geest,
zoo zelfs, dat hij nog op zijn tachtigste jaar in hoofdverdeeling niet alleen, maar zelfs
tot in de kleinste bijzonderheden den aanleg van zijns vaders tuin kon beschrijven,
er allerlei bij vertellende zóó, dat, zooals zijn neef, de bekende schilder Veth verzekert,
de hoorder dien tuin vóór zich zag. Wel spiegelen twee der voornaamste
eigenschappen van den overledene: scherpheid van geheugen en helderheid van
voorstelling, op karakteristieke wijze zich in deze anecdote terug!
In 1832 werd Veth aan de Leidsche Hoogeschool als student in de godgeleerdheid
ingeschreven. Hij woonde er de lessen bij van Bake, Peerlkamp, Clarisse, v. Hengel,
Kist, v.d. Palm, Hamaker en Weijers; vooral trok hij veel partij van het onderwijs
der beide laatstgenoemde
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Hoogleeraren en voelde zich bijzonder aangetrokken tot Weijers, met wien hij door
de bewerking van zijn Specimen in nadere betrekking trad en aan wien hij zeker wel
de groote mate van nauwkeurigheid ontleende, die hem later zoozeer te pas kwam.
De jonge student verwierf zich vele vrienden o.a. Moll, Berns, Prins en Valeton.
Behalve aan de studie der theologische vakken wijdde hij zich met voorliefde aan
de beoefening van het Hebreeuwsch en het Arabisch; bovendien hield hij zich ook
met de letterkunde der nieuwere talen bezig, en toonde hij zijn dichterlijken aanleg
door het vertalen van de 10de Ode uit het 2e Boek van Horatius en een zang aan
Homerus, beiden in den Leidschen studenten-almanak van 1833 opgenomen. Ook
in latere dagen beproefde hij zijne krachten aan de vertaling van verschillende verzen
van Scott, Goethe, Dingelstedt en Mirza Shaffy, en aan enkele oorspronkelijke
gedichten, van welke de ‘Zangen aan de geliefde’ in den Gids van 1846 werden
geplaatst.
Rustig en ijverig studeerde Veth om zich voor het ambt van predikant voor te
bereiden, toen langzamerhand twijfel bij hem ontstond of hij daarvoor wel de
geschikte persoon zou zijn. Reeds als student had Veth met eene wankelende
gezondheid te worstelen; bovendien bleek zijn zwakke stem niet geschikt om een
talrijke schaar van toehoorders te boeien en te treffen. Daarbij kwam nog het feit,
dat de lezing en studie van het beroemde werk van Strauss ‘Das Leben Jesu’, dat
gedurende den studietijd van Veth verscheen en ook op hem grooten invloed
uitoefende, hem deed twijfelen, of hij als predikant wel met vrucht werkzaam kon
zijn. Niet dat die studie hem zijn geloof ontnam; Veth is tot zijn dood een geloovig
man gebleven, ofschoon altijd in vrijzinnigen geest, maar hij vroeg zich af, of hij
wel als
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predikant in de Hervormde kerk met zelfvoldoening zou kunnen optreden en kon
den twijfel niet onderdrukken, of hij als zoodanig wel op zijn plaats zou zijn. Hij
was met zijn studie reeds zoover voortgeschreden dat hij zijn candidaats-examen in
de theologie en hetzelfde examen in de letteren had afgelegd en, op denzelfden dag
als Beets, zijn eerste voorstel gehouden had, toen zich onverwacht de gelegenheid
aanbood, om een anderen werkkring te aanvaarden. De leeraar in de Maleische en
Javaansche talen aan de Koninklijke Academie te Breda, Prof. Roorda van Eysinga,
die geen geleerde opleiding had genoten en het gemis daarvan inzag, wenschte zich
iemand te zien toegevoegd die, in de Oostersche talen ervaren, zich op de studie van
het Maleisch en Javaansch zou willen toeleggen en hem bij het onderwijs behulpzaam
zijn. Dit plan stuitte aanvankelijk af op finantieele bezwaren; toevallig echter kwam
de plaats van leeraar in het Engelsch aan die Academie open en, zeker niet zonder
toedoen van Weijers en van Veth's vriend Jacob Geel, kwam tot Veth de vraag, of
hij geneigd zou zijn, de betrekking van lector in het Engelsch en Maleisch te Breda
op zich te nemen. Waarschijnlijk zal de bescheiden student wel zeer geaarzeld hebben
die taak te aanvaarden, - toen toch Koning Willem I hem op eene audientie na zijne
benoeming vroeg, waar de jonge lector zoovele talen geleerd had? was zijn antwoord,
dat hij ze nog hoopte te leeren. Dit was geen ijdele phrase in den mond van Veth,
die gewoon was zich zelven hooge eischen te stellen, en nog geheel vreemdeling in
de Maleische taal was. Hij wist echter, dat te Leiden een solide grondslag voor de
studie der Oostersche talen gelegd was en kon dus met vol vertrouwen den nieuwen
werkkring beginnen en dit te meer, omdat hem een jaar tijds ge-
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geven werd om zich aan de beoefening van het Maleisch te wijden, vóórdat hij zijne
lessen in die taal behoefde te geven. Hij nam dus de benoeming tot lector in het
Engelsch en Maleisch te Breda aan, en deed voor goed afstand van het ambt van
Evangelieprediker, ofschoon geenszins van de studie der godgeleerdheid. Dat die
stap in geen enkel opzicht betreurd moet worden, daarvan ben ik volkomen overtuigd.
Want, zoo schreef ik vroeger, hoezeer Veth zeker een uitmuntend godgeleerde zou
zijn geworden en het pastorale werk met toewijding zou hebben verricht en zijne
liefderijkheid en welwillendheid zeker de harten van velen zouden hebben gewonnen,
- zoo zou toch de felle strijd, die weldra in de Hervormde kerk uitbarstte, hem zeker
hebben tegengestaan en zouden ook als kanselredenaar wel geene lauweren voor
hem zijn weggelegd. Daartoe ontbrak hem de gave van uiterlijke welsprekendheid
en was ook, zooals hij zelf toen reeds inzag, zijne stem te zwak om zijne fraai
gestileerde voordrachten, met hoeveel zorg ook bewerkt, bij het uitspreken ingang
te doen vinden. Veth heeft op geheel andere wegen uitgeblonken die hij, predikant
geworden, wel nooit zou hebben ingeslagen
Te Breda toonde Veth reeds dadelijk, welke werkkracht in hem stak. Niet alleen
dat hij met groote nauwgezetheid zijne lessen in het Engelsch gaf, en zich met ijver
toelegde op de studie van het Maleisch, waaraan hij ook die der land- en volkenkunde
van Nederlandsch Indië verbond, maar bij dat alles vond hij nog tijd en opgewektheid
om een bloemlezing uit Engelsche schrijvers samen te stellen en een belangrijk werk,
waarmede hij reeds te Leiden zich had bezig gehouden, voor een goed deel te
voltooien. Twee jaren toch na zijne benoeming tot lector, in 1840 dus, verdedigde
Veth onder voorzit-
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ting van Weijers, in het openbaar ter verkrijging van den titel van doctor in de letteren
zijn ‘Specimen exhibens majorem partem libri As Sojutii de nominibus relativis
inscripti Lubb al-Lubâb’, een bewerking van een Arabisch handschrift, waarmede
hij in 1837 een aanvang had gemaakt. Over dit werk was Prof. de Goeje zoo
welwillend, mij het volgende mede te deelen: Bij zijn vertrek naar Breda was Veth
juist gereed met het afschrijven van een aan Dr. Lee toebehoorend handschrift van
Sojûti. De vele werkzaamheden hem te Breda opgedragen, benevens de langzame
voortgang van het drukken maakten, dat hij eerst 9 December 1840 de eerste helft
van den tekst als specimen kon verdedigen. In 1842 verscheen de tweede helft, met
belofte dat de Prolegomena spoedig afzonderlijk zouden worden behandeld. Na het
verschijnen van den tekst ontving Veth van verschillende zijden hulpmiddelen tot
verbetering en aanvulling. In 1851 verscheen een supplementum annotationis, doch
wederom zonder de beloofde inleiding, waaromtrent Veth in de voorrede schreef,
dat hij deze wel hoopte te geven, doch nog niet durfde te bepalen wanneer. Den tijd
daarvoor heeft hij eerst in de laatste dagen zijns levens kunnen vinden. Onder zijne
nagelaten papieren was een portefeuille, bevattende het eerste gedeelte eener
verhandeling over Arabische personennamen, waarin eene afdeeling in het bijzonder
over de nomina relativa handelt. Door de uitgave van het werk heeft Veth een grooten
dienst bewezen, daar het voor de juiste uitspraak der nomina relativa een betrouwbare
vraagbaak is. Groote kennis van het Arabisch was er niet voor noodig, maar wel
vertrouwdheid met de literatuur over dit onderwerp en bovenal die mate van
nauwkeurigheid, die Weijers en zijne leerlingen kenmerkt.
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Niet lang bleef onze lector te Breda; de korte tijd van zijn verblijf aldaar was echter
voldoende, om hem belang te doen stellen in en liefde te doen opvatten voor onze
Indische Koloniën en als het ware hem voor te bereiden voor de taak, die hem later
zou wachten. Daar toch begon hij op de hem eigen grondige en nauwkeurige wijze
de studie op te vatten van taal, land en volk van Nederlandsch Indië en al zag hij zich
later genoodzaakt, die studie tijdelijk vaarwel te zeggen, toch had zij hem reeds
zoozeer aangetrokken, dat hij haar aanstonds, zelfs nevens andere beroepsstudiën,
opvatte zoodra hij daartoe in de gelegenheid gesteld werd. Dat was niet het geval in
de stad, waar hij aanvankelijk na zijn verblijf te Breda vertoefde. Den 5en Maart 1841
werd hij benoemd tot Hoogleeraar aan het Athenaeum te Franeker, belast met het
onderwijs in het Hebreeuwsch, Arabisch, de Hebreeuwsche oudheden en de
uitlegkunde van het Oude Testament. Niet alleen dat de beoefening dezer vakken
hem geheel van de studie van den Indischen archipel verwijderde, maar bovendien
bevatte het kleine, toen nog zoo afgelegen Franeker geene hulpmiddelen voor die
studie en was Veth daar ook ver verwijderd van personen, die den archipel kenden
en hem de inlichtingen konden verschaffen, die hij daarvoor zoozeer behoefde. Ook
in andere opzichten moest de werkkring te Franeker, dien hij 22 Juni 1841 aanvaardde
met het uitspreken eener redevoering: ‘De institutis Arabum erudiendae juventuti et
literis promovendis inservientibus’, hem weinig voldoening geven. Alles was te
Franeker op bekrompen schaal ingericht en er was weinig vooruitzicht, dat in dien
toestand verbetering zou komen, daar de plannen tot opheffing van het Athenaeum
reeds ontworpen werden. Ook was het getal zijner leerlingen, - niet meer dan een
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drietal, - weinig geschikt zijne ambitie op te wekken. Het zal Veth dan ook zeker
hoogst aangenaam geweest zijn, toen hij het bericht ontving dat hij benoemd was tot
Hoogleeraar in de Oostersche talen, Hebreeuwsche oudheden, uitlegkunde van het
Oude Testament, de wijsbegeerte en logica aan het Amsterdamsche Athenaeum.
Zonder aarzelen nam hij de benoeming aan, die hem toch een zeer zware taak op de
schouders zou leggen, en aanvaardde den 1en Mei 1843 het ambt met het uitspreken
eener ‘Oratio de religionis Islamiticae eiusque historiae studio a theologis Christianis
minime negligendo’.
Talrijk en deels zeer uiteenloopend waren de vakken, waarin het onderwijs hem
te Amsterdam was opgedragen; menigeen zou daarvoor zijn teruggeschrikt of onder
die taak zijn bezweken, en in allen gevalle geen tijd gevonden hebben om buiten de
hem door zijn ambt gestelde grenzen het gebied zijner onderzoekingen uit te strekken.
Niet aldus Veth, wien zijn reusachtige werkkracht thans in hooge mate te stade kwam
en die in Amsterdam een werkzaamheid ontwikkelde, die werkelijk verbazingwekkend
mocht heeten en in den tengeren, in uiterlijk weinig krachtigen man bijzonder opviel.
Ik herinner mij nog levendig hoe verbaasd ik was, toen ik voor het eerst Veth in 1866
leerde kennen en zijne persoonlijkheid mij eene zoo geheel andere bleek te zijn, dan
ik mij die uit de lezing zijner geschriften had voorgesteld. Terwijl Veth toch met de
pen in de hand vaak zeer scherp optrad, waar het gold misbruiken te geeselen en op
te komen voor wat hij als recht en goed had leeren kennen, was hij in persoonlijk
gesprek de vriendelijkheid en welwillendheid zelf en uitte hij dan, hoewel altijd
onomwonden en zonder personen te ontzien, zijn oordeel met de meest mogelijke
zachtheid. Hoe spoedig wist hij toe-
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gang te vinden tot de harten zijner leerlingen, die hem dankbaar waren voor zijn
vriendschappelijken omgang en voor de welwillendheid waarmede hij, zooveel dat
kon, hunne belangen behartigde, en hoog opzagen tegen de verbazende kennis, die
Veth ten toon spreidde. Toch mag het niet worden ontkend dat zijne lessen niet altijd
trouw werden bezocht en vaak, althans voor diegenen zijner hoorders, welke ook
aan den vorm hechtten, weinig aantrekkelijks hadden. Veth volgde op de meeste
zijner lessen de methode, zijne voordrachten letterlijk te dicteeren en daar hij, althans
in 1865 en volgende jaren gewoon was dat gedicteerde in den een of anderen vorm
weldra het licht te doen zien of de door hem reeds gepubliceerde artikelen woordelijk
aan zijne studenten in de pen te geven, was het niet te verwonderen dat zijn onderwijs
niet altijd getrouw werd gevolgd door hen, die reeds aan een meer levendige
voordracht gewend waren, al moesten zij erkennen dat wat hij hun mededeelde, door
helderheid en grondigheid uitmuntte. Waarschijnlijk volgde Veth deze methode,
omdat zij vroeger vrij algemeen gebruikelijk was en hij daaraan gewoon geraakt
was; toen echter langzamerhand andere eischen aan het academisch onderwijs werden
gesteld, ontbrak hem de gelegenheid, daarin verandering te brengen, daar hij gewoon
was, het grootste gedeelte van zijn tijd aan wetenschappelijke studie en het werken
voor de pers te wijden, en hij daarin bijna geheel opging. Moge dus van Veth, als
academisch leeraar, niet die kracht zijn uitgegaan, welke zoo weldadig werkt en die
men van zijn kennis en wetenschappelijken aanleg misschien had mogen verwachten,
toch zullen er zeker maar weinigen zijner leerlingen geweest zijn, die niet dankbaar
terugdenken aan den welwillenden, hartelijken man, voor allen toegankelijk en bereid,
hen naar zijne
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beste krachten te helpen, en die een goed deel hunner kennis aan hem verschuldigd
waren, hetzij zij dit dankten aan wat zij op zijne lessen aanteekenden, hetzij aan het
vele wat zij uit zijne geschriften leerden. Maar vooral herinneren zich zijner met
weemoed en diepe erkentelijkheid de enkelen, die in zijn studeervertrek werden
toegelaten en daar in vertrouwelijk gesprek den fijnen, scherpzinnigen geest leerden
waardeeren en eerbied opvatten voor den ontzagwekkenden omvang zijner kennis
van Indië, toen door niemand geëvenaard.
Het was vooral als beoefenaar der wetenschap en als schrijver, dat Veth zijne
sporen verdiende. Daarin heeft hij dan ook ontzaglijk veel gepresteerd, meer dan van
één man te verwachten was, en dit niet alleen in verscheidene der vakken, waarvan
het onderwijs hem was opgedragen, maar over tal van onderwerpen, die daarmede
slechts in een verwijderd of zelfs niet in eenig verband stonden, zooals over kunst
en nieuwere letterkunde. Daarbij kwam nog, dat Veth geenszins uitsluitend een
kamergeleerde was, die zich aan het openbaar leven onttrok; in 1848 nam hij ruim
deel aan de politieke gebeurtenissen van dat jaar, en wijdde hij ook zijne krachten
aan de bevordering van het lager onderwijs, vooral tengevolge van de opdracht, hem
door het Nut van 't Algemeen gegeven om in België en Frankrijk het volksonderwijs
te bestudeeren. Het rapport van zijn onderzoek, dat zich ook over Duitschland,
Engeland en Zwitserland had moeten uitstrekken, doch zich, tengevolge eener rouw
in zijne familie, tot de eerstgenoemde landen bepaalde, lokte scherpe kritiek uit; het
is echter niet zonder vrucht voor de ontwikkeling van ons lager onderwijs gebleven.
Als lid van het Hoofdbestuur van het Nut opende hij de algemeene vergadering van
13 Mei 1850 met eene
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toespraak ‘Over den toestand en de behoefte van het onderwijs der jeugd in
Nederlandsch Indië’. In zijn betrekking van lid van het Hoofdbestuur van het
Nederlandsch Bijbelgenootschap werkte hij krachtig mede om de studie der talen
van den Indischen archipel te bevorderen; het lidmaatschap van de redactie van ‘de
Gids’, waarvan hij van 1844 tot 1876 medelid was, nam een goed deel van zijn tijd
in beslag, ook tengevolge van de vele kritieken, hem opgedragen, terwijl hij eveneens
als lid en voorzitter (van 1849 tot 1851) der derde klasse van het Kon. Instituut van
Wetenschappen zich niet onbetuigd liet. Voor het lidmaatschap van de letterkundige
afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, die de plaats innam van
het door toedoen van Thorbecke opgeheven Kon. Instituut, wilde hij aanvankelijk
niet in aanmerking komen, omdat hij in de oprichting dier afdeeling een politieke
manoeuvre zag tegen dien grooten staatsman, wiens vriend en vereerder Veth in
hooge mate geweest is en wiens beginselen tot zijn einde toe door hem werden
gedeeld. Eerst sedert 1864, toen die overweging hare kracht had verloren, mocht de
Koninklijke Akademie hem onder hare leden tellen.
Te midden van deze vele en velerlei bezigheden trok echter, reeds tijdens zijn
verblijf te Amsterdam, Nederlandsch Indië in steeds meerdere mate zijn aandacht,
en begon zich spoedig na zijn vestiging aldaar die werkzaamheid te ontwikkelen,
welke Veth tot een der beste kenners van Insulinde gemaakt heeft. Zijn vroegere
werkkring te Breda had hem reeds met de studie van de land- en volkenkunde van
Nederlandsch Indië een begin doen maken; ofschoon het onderwijs, hem te
Amsterdam opgedragen, buiten die studie stond, vatte hij haar spoedig weder op,
waarschijnlijk daartoe
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geleid door zijne betrekking tot het Nederlandsche Bijbelgenootschap en door de
kennismaking met verscheidene toongevende mannen op koloniaal gebied, zooals
v. Heukelom, v. Limburg Brouwer, (later ook met Fransen v.d. Putte), generaal de
Stuers en v. Hoëvell. De beide laatsten vertrouwden hem de uitgave hunner werken
toe; ‘de Reis over Java’ van v. Hoëvell en ‘De vestiging en uitbreiding der
Nederlanders ter westkust van Sumatra’ zagen door de zorgen van Veth het licht.
De inleiding tot het laatstgenoemde werk, belangrijk door de historische gegevens,
welke zij bevat, is ook van gewicht omdat zij aangeeft, wat het was, dat Veth tot
schrijven over Indië bracht: de overtuiging ‘dat het toen aller plicht was, het meest
mogelijke licht over de koloniale zaken te verspreiden, juist op dat oogenblik, toen
de natie geroepen werd door hare vertegenwoordigers mede te werken tot het
vaststellen der regelen, naar welke Indië zou worden bestuurd, en mede te werken
om aan het verderfelijke stelsel den bodem in te slaan dat alles naar de inzichten van
een enkele regelde.’ Want Veth was van den beginne aan een heftig tegenstander
van het stelsel van eene, zij het dan ook verlichte autocratie, waarvan J.C. Baud de
uitnemende vertegenwoordiger was, en besprak ook later in dien geest met warme
ingenomenheid den ‘Max Havelaar’ van Multatuli. Idealistisch van natuur verwachtte
Veth, in die dagen van opgewekt politiek leven, bij uitnemendheid veel van de
bezielende kracht, die ook voor Indië zou uitgaan van ons Parlement, voorgelicht
door de vrije pers en de adviezen van hen, die der koloniale zaken kundig waren, en
voorzag daarvan algeheele hervorming en verbetering, zonder dat aan de klem en
den nadruk van het bestuur afbreuk zou worden gedaan. Ofschoon
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die hooggestemde idealen later zeker in menig opzicht verstoord zijn geworden, heeft
Veth toch nooit gewanhoopt aan de zegepraal zijner beginselen en steeds de hoop
gekoesterd, dat Nederland zijn plicht als koloniale mogendheid onbekrompen zou
opvatten en Insulinde besturen niet ter wille van eigen voordeel, maar in het belang
harer bevolking, welker ontwikkeling, ook naar zijne overtuiging, de schoonste taak
was, aan ons vaderland opgelegd. Met hoeveel warmte kon hij opkomen voor die
bevolking, welke hij met zijn geheele hart lief had gekregen en hoe snijdend wees
hij op de tekortkomingen, sints eeuwen op Nederland rustende! Zijn eerste geschrift
op Indisch gebied, een kritiek in ‘de Gids’ daargelaten, - de ‘Bijdragen tot de kennis
van den politieken toestand van Ned. Indië’ 1848 - was in die richting geschreven
en werd door meerdere politieke bijdragen gevolgd, altijd met warmte opgesteld en
niet onbelangrijke bijdragen bevattende voor de denkbeelden, in dien tijd bij de
liberale partij op koloniaal terrein heerschende. Behalve dit werk verschenen vóór
1864 nog verscheidene andere geschriften over den Indischen archipel van de hand
van Veth; o.a. belangrijke monographiën over Flores en Timor, en bovenal het, later
te bespreken hoofdwerk over Borneo's westerafdeeling. Door een en ander werd de
naam van Veth als een der grondigste kenners van Nederlandsch Indië weldra door
geheel Nederland met roem genoemd, en door niet weinigen werd het betreurd, dat
men van zijne gaven geen partij kon trekken voor het onderwijs aan aanstaande
Indische ambtenaren. Doch de gelegenheid daartoe bood zich aan, toen de
Rijksinstelling van onderwijs in Indische taal- land- en volkenkunde te Leiden werd
opgericht. De stichting dier school was het gevolg van de vrij algemeen heerschende
ontevredenheid
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over de resultaten die het onderwijs opleverde, toen van Staatswege te Delft aan de
candidaat-ambtenaren voor den dienst in Ned. Indië gegeven. Eene staatscommissie,
waarin Veth als lid en secretaris zitting verkreeg, werd benoemd om der Regeering
voorstellen te doen tot regeling van de opleiding dier ambtenaren; het resultaat harer
voorstellen was de oprichting der Rijksinstelling, die te Leiden gevestigd werd omdat
de Regeering hoopte dat de wetenschappelijke methode, bij het onderwijs aan de
Hoogeschool gevolgd, ook voor de nieuwe inrichting niet zonder vrucht zou blijven
en verwachtte dat er gestadige aanraking en daardoor ook wetenschappelijke wrijving
zou ontstaan tusschen leeraren en studenten der Universiteit en der Indische school
en dien tengevolge ruimere en meer algemeene ontwikkeling aan de aanstaande
ambtenaren verschaft zou worden, dan aan eene vakschool te Delft mogelijk zou
zijn. Zooals van zelf sprak, werd Veth tot Hoogleeraar aan de Rijksinstelling benoemd;
hij aanvaardde in 1864 die betrekking met het uitspreken eener ‘Toespraak over den
aard en het doel van het onderwijs in de land- en volkenkunde van Nederlandsch
Indië voor toekomstige ambtenaren’. Aanvankelijk werd Veth, behalve met het
onderwijs in de land- en volkenkunde, - welk vak hem voortdurend bleef
toevertrouwd, - nog belast met het onderricht in de godsdienstige wetten,
volksinstellingen en gebruiken in Nederlandsch Indië. Ofschoon het eerstgenoemde
vak zijne hoofdstudie bleef, legde hij zich ook met liefde toe op de studie der
godsdienstige wetten enz., die hij echter grootendeels als een aanhangsel der
volkenkunde behandelde, terwijl het theoretische recht van den Islam veel minder
plaats in zijn onderricht innam, dan zulks vroeger te Delft gebruikelijk was, waar
Dr. S. Keijzer grootendeels uitsluitend dat
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theoretische recht behandelde. Veth was een volslagen vijand van die wijze van
behandelen, waartegen hij meermalen te velde is getrokken; hij beschouwde,
misschien niet zonder eenige overdrijving, den Islam slechts als een los kleed, over
den Polynesischen inlander geworpen, en zocht, vaak volkomen te recht, de verklaring
van vele volksgebruiken in den Indischen archipel in het Hindoëisme. Enkele studiën
op dit gebied verschenen in het Tijdschrift van Ned. Indië en zijn later in zijn ‘Java’
verwerkt. Het weinige, wat hij op dit gebied leverde is door latere voortreffelijke
studiën in de schaduw gesteld; toch viel daaruit voor dien tijd niet weinig te leeren,
vooral ook door de nauwkeurige en volledige wijze waarop Veth het voorhanden
materiaal verzamelde en bewerkte. Aan Veth komt ook de eer toe, - nevens anderen
trouwens, - de aandacht te hebben gevestigd op het feit, dat andere invloeden dan de
Islam van groot gewicht waren bij de vorming van de inlandsche gebruiken en
instellingen, en dat niet alles, wat met den Islam schijnt te strooken, uit dien godsdienst
verklaard kon worden.
De verbazingwekkende werkkracht van Veth werd onmiddellijk na zijn optreden
als Hoogleeraar te Leiden op buitengewone wijze op de proef gesteld. De
voorbereiding voor het onderwijs in de beide vakken, hem toevertrouwd en waarin
hij te voren nooit les had gegeven, vorderde natuurlijk in den aanvang veel tijd; hij
bleef ook te Leiden mederedacteur van ‘de Gids’, was daarbij van 1867 tot 1871
hoofdredacteur van het Tijdschrift van Nederlandsch Indië en bleef voortgaan
belangrijke bijdragen voor de pers te bewerken. En daarnevens werd hem nog
onverwacht een werkzaamheid opgedragen, die zware eischen stelde. Door eene
onbegrijpelijke handelwijze van den Minister Thorbecke was in de door dezen in het
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leven geroepen Rijksinstelling eene leemte veroorzaakt, die haar onberekenbare
schade berokkend heeft en de hoofdoorzaak geweest is van haar aanvankelijk
kwijnend bestaan. Thorbecke, persoonlijk tegen Dr. Keijzer ingenomen, weigerde
dezen als Hoogleeraar uit Delft naar Leiden over te plaatsen, niettegenstaande de
commissie, die den Minister van raad had gediend, die overplaatsing gewenscht had
en ook Veth daartoe adviseerde. Dit alles mocht echter niet baten; Keijzer werd niet
te Leiden benoemd en het eerste jaar van het bestaan der Instelling bleef de leerstoel
in de staatsinstellingen en de geschiedenis van Ned. Indië onbezet. Veth nam op zich,
om althans in het eerste vak onderwijs te geven; dit heeft hem zeker groote inspanning
gekost, zonder echter noemenswaardige resultaten op te leveren. En geen wonder;
het gold toch een der voornaamste studievakken, die eene afzonderlijke voorbereiding
en omvattende voorstudiën eischte, en hoe hoog Veth ook stond en welke werkkracht
hij ontvouwde, voor die taak was hij niet opgewassen. Het resultaat van het eerste
examen der leerlingen van de Instelling was zeer weinig bevredigend, en daar het
den studenten en vooral hunnen ouders alleen om dat resultaat te doen was, werd het
getal der leerlingen der Instelling tot een minimum teruggebracht. Gelukkig werd
de vacature spoedig door de benoeming van Mr. Scheltema vervuld, maar deze
maakte bezwaar om het onderricht in de geschiedenis op zich te nemen en zoo belastte
Veth zich weder met die taak, totdat ik deze, na mijne benoeming tot Hoogleeraar,
in 1868 van hem overnam. Na eenige jaren verzocht hij mij echter, die taak weder
aan hem af te staan, doch mij daarentegen met het onderwijs in de godsdienstige
wetten enz. te belasten, - een offer, dat mij veel werk en groote
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inspanning heeft gekost, doch dat ik den geliefden oudleermeester en hartelijken
vriend gaarne heb gebracht. In 1877 werd Veth van het onderwijs in de geschiedenis
voor goed ontheven, daar in dat jaar aan het bestaan der Rijksinstelllng een einde
gemaakt werd en hij, tengevolge der bepalingen van de nieuwe wet op het Hooger
onderwijs, tot Hoogleeraar in de land- en volkenkunde van den Indischen archipel
aan de Rijksuniversiteit te Leiden benoemd werd. Die benoeming was Veth zeer
welkom. Hij was er de man niet naar, om onderwijs te geven met het oog op een
Staatsexamen en zijne leerlingen daarvoor klaar te maken, en onderwees hun alleen
datgene, wat naar zijn oordeel van overwegend belang was, het aan hen zelven
overlatende, om de leemten, die hij openliet, zoo goed dat ging aan te vullen. Dat hij
daarbij niet altijd praktisch te werk ging, mag ik niet ontkennen: zoo bepaalde zijn
onderwijs in de geschiedenis, gedurende de twee jaren toen ik zijne lessen volgde,
zich tot de uiteenzetting der lotgevallen van Portugeezen en Spanjaarden in den
archipel en de eerste reizen onzer zeevaarders aldaar, terwijl de verdere tijdvakken,
en met name de nieuwere geschiedenis, geheel onbesproken werden gelaten en zelfs
niet cursorisch behandeld werden. Wat hij gaf was altijd degelijk en nauwkeurig
bewerkt, maar hij kon zich niet richten naar den eisch, aan de Instelling tengevolge
der concurrentie uit Delft gesteld, om binnen den kortst mogelijken tijd aan de
leerlingen zooveel kennis bij te brengen dat zij, in den heftigen strijd om het bestaan,
bij het Staatsexamen hooge cijfers konden behalen. Zijne aanstelling aan de
Rijksuniversiteit ontsloeg hem van eene taak, waarvoor hij niet was opgewassen, en
die hij van harte gaarne vaarwel zegde.
Aan de Universiteit, - waar hij in zijne redevoering
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bij het aanvaarden van het ambt van Hoogleeraar ‘De toevoeging der talen en
letterkunde van Ned. Indië aan de vakken van Hooger Onderwijs’ zijne ingenomenheid
met die toevoeging onomwonden uitsprak, - bleef hij slechts korten tijd verbonden,
daar in 1884 zijn zeventigjarige ouderdom hem de ‘officieele’ rust deed ingaan. Hij
had toen slechts weinige leerlingen, daar de bepaling der wet op het Hooger
Onderwijs, die den toegang tot den Indischen dienst openstelde voor doctoren in de
rechtswetenschap welke een academisch examen hadden afgelegd, door eene
eigenaardige toepassing van den Minister van Koloniën feitelijk krachteloos gemaakt
werd. Eerst in 1883, tegen het einde van zijn verblijf in Leiden, werd een andere
opvatting van de besproken wetsbepaling gehuldigd en veranderde deze toestand,
die Veth zeer veel leed gedaan heeft; te meer omdat het wetsartikel de vrucht geweest
was van overleggingen tusschen de HH. Mirandolle en Mackay, die het als
amendement op de wet in de Kamer hadden ingediend, en de Hoogleeraren Buys en
Veth, en dezen zich goede resultaten daarvan hadden voorgesteld.
Ook te Leiden ging Veth voort, zich, behalve aan zijnen wetenschappelijken arbeid,
ook aan andere algemeene belangen te wijden. Eene groote plaats nam daarbij in, de
stichting van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap, die op zijn initiatief plaats
vond. Als voorzitter was Veth daarvan de ziel; hij bleef dit tot hij wegens hoogen
leeftijd in 1884 aftrad en tot Eerevoorzitter benoemd werd. Waarschijnlijk zal binnen
niet langen tijd zijne werkzaamheid in dit genootschap in het daglicht worden gesteld;
hier zij het voldoende er aan te herinneren, dat niet alleen menig opstel van Veth het
Tijdschrift van het Genootschap siert, maar dat hij ook een
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werkdadig aandeel nam aan het Congrès international des sciences géographiques,
in 1875 te Parijs gehouden, waar hij het genootschap vertegenwoordigde en daarvoor
de versierselen van officier de l'instruction publique ontving. Maar vooral was hij
werkzaam in het voorbereiden en ondersteunen van den tocht, op het initiatief van
het genootschap in Midden-Sumatra ondernomen, die bij uitstek belangrijke resultaten
heeft opgeleverd. Te midden van allerlei anderen arbeid vond Veth daartoe den tijd,
evenals voor het toezicht op de uitgave van het belangrijk gedenkschrift van dien
tocht, waarvoor in hooge mate algemeene kennis noodig was. Van zijne speciale
studiën getuigde de inleiding, die hij in dat werk op de Flora van Midden-Sumatra
schreef. Bij het tienjarig bestaan van het genootschap meende de Ned. Regeering de
verdiensten van Veth niet onbeloond te moeten laten en verleende hem een vreemde
orde, het kommandeurskruis van de Luxemburgsche Eikenkroon.
Aan zijne verhouding tot het Aardrijkskundig Genootschap dankte Veth het, dat
hij in nadere betrekking mocht treden tot den beschermheer daarvan, Prins Hendrik
der Nederlanden, voor Wiens hooge persoonlijkheid en groote belangstelling in de
wetenschap Veth diepen eerbied en warme genegenheid koesterde. Dat ook de Prins
van zijnen kant Veth op hoogen prijs stelde, blijkt wel uit het feit, dat het op Zijn
initiatief was dat Veth met kolonel Versteeg werd afgevaardigd om eene vergadering
bij te wonen, door Koning Leopold van België te Brussel belegd, ten einde dien Vorst
voor te lichten bij de taak, die deze op zich wilde nemen om in Afrika beschaving
en welvaart te verspreiden. Met groot eerbetoon te Brussel ontvangen, waren de
leden van dat congres de gasten
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van den Koning, tot Wien zij eenige dagen in vertrouwelijke betrekking mochten
staan; evenals ieder, die het voorrecht genoten heeft, den Vorst te naderen, vervulde
ook Veth groote bewondering voor Zijn veelomvattende kennis, buitengewone
scherpzinnigheid en wetenschappelijken zin en voor de later maar al te zeer miskende
goede bedoelingen, die Koning Leopold bij het ondernemen der onderzoekingen in
Afrika bezielden. De benoeming van Veth tot kommandeur der Belgische
Leopolds-orde bewees, dat de Vorst ook de verdiensten van den Nederlandschen
geleerde waardiglijk wist te huldigen.
Hebben zijne betrekkingen tot het Aardrijkskundig Genootschap voor Veth niet
dan aangename herinneringen achtergelaten, zoo kan dat niet gezegd worden van
zijne werkzaamheid tijdens de koloniale tentoonstelling te Amsterdam, die hem veel
arbeid en moeite heeft gekost zonder evenredige resultaten op te leveren. Zij, die het
plan daartoe hadden opgevat, hebben noch de leiding der uitvoering aan hem
toevertrouwd en evenmin het belangrijkste en meest geslaagde gedeelte, de afdeeling
Nederlandsche koloniën, ingericht volgens een plan, door Veth ontworpen; als
Eere-voorzitter van het comité voor die afdeeling heeft hij echter veel bijgedragen
tot het schikken der voorwerpen, en daardoor een goed overzicht bevorderd. Maar
datgene, wat hem geheel werd toevertrouwd en waarvan hij zich het meest had
voorgesteld, de catalogus, die volgens wetenschappelijk systeem zou worden ingericht,
heeft hem bittere teleurstelling berokkend. Eene commissie van redactie zou onder
zijn voorzitterschap zorgen voor wetenschappelijke inleidingen op de verschillende
onderdeelen der afdeeling. Op koloniaal gebied werden bekende specialiteiten
uitgenoodigd om die

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

293
inleidingen te schrijven; de meesten voldeden aan die uitnoodiging, maar ofschoon
ieder zeker het beste gaf wat hij had, mag het niet ontkend worden, dat niet allen
zich even hooge eischen hebben gesteld; - iets, dat trouwens onmogelijk te vergen
is, waar velen moeten medewerken om beknopte en zaakrijke overzichten te leveren.
Maar het is wel een rechtmatige grief tegen den catalogus geweest, dat deze, hoe
belangrijk ook toen hij gereed was, eerst voltooid werd toen de tentoonstelling reeds
lang was geopend, zoodat vele bezoekers er weinig nut van getrokken hebben. Is de
uitgave voor het eigenlijk doel, waarmede zij werd ondernomen, dus slechts van een
beperkt belang geweest, zoo is zij toch van geen geringe beteekenis geworden ook
door de inleidingen, door Veth zelf in den catalogus geschreven.
Het sprak wel van zelf dat al deze belangrijke bemoeiingen, gepaard aan rusteloozen
en meerendeels voortreffelijken wetenschappelijken arbeid, Veth's naam meer en
meer bekend maakten en dien zelfs in het buitenland met roem deden noemen. In
het vaderland werd Veth weldra als de kenner bij uitnemendheid van Ned. Indië
beschouwd en inderdaad kan men zonder overdrijving getuigen dat, mochten al
verscheidenen in kennis van speciale onderdeelen zijne meerderen zijn, er in
algemeene kennis van Insulinde slechts zeer weinigen waren die hem nabij kwamen.
Met het klimmen zijner jaren werd hem van alle kanten steeds meerder hulde gebracht,
zooals de onderstaande lijst1 kan bewijzen; groote bevreem1

Lid van het Prov. Friesch Genootschap, 11 Juli 1842.
Lid van het Oostersch Taalkundig Gezelschap ‘Literis orientalibus sacrum’, 6 Februari 1843.
Lid van het Utrechtsch Genootschap, 1 Juli 1844.
Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 19 Juni 1845.
Corresp. lid van het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 14 Januari 1846.
Lid van de 3de Klasse van het Kon. Inst. van Wetenschappen, Letteren en Schoone kunsten,
5 Mei 1846.
Lid van de Deutsche Morgenländische Gesellschaft, 1 Aug. 1846.
Lid van het Hist. Gen. te Utrecht, 15 Febr. 1851.
Eerelid van de British Academy of universal industry, science and arts, 24 Juni 1853.
Lid van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 11 Febr. 1857.
Lid van de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, 8 Oct. 1864.
Buitengewoon lid van het hoofdbestuur vau het Nederlandsche Bijbelgenootschap, 16 Aug.
1864.
Lid der Koninkl. Akad. van Wetenschappen. Afd. letterkunde, 1865.
Lid van het Zeeuwsch Genootschap, 5 April 1871.
Corresp. lid van de Kon. Natuurk. Vereeniging in Ned. Indië, 1872.
Ridder van den Ned. Leeuw, Mei 1874.
President van het Aardr. Genootschap (als zoodanig telkens herkozen), 1873.
Officier de l'instruction publique, 1875.
Eerelid van de Société Philologique te Parijs, 1875.
Corresp. lid van den Geogr. und Stat. Verein te Frankfurt a/M, 1875.
Eerelid van de Soc. de Géographie te Genève, 1875.
Eerelid van de Soc. de Géographie te Antwerpen, 1876.
Corresp. lid van de Soc. Belge de Géographie te Brussel, 1877.
Commandeur van de Leopoldsorde van België, 1877.
Eerelid van het Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen, 1878.
Honorary Corresponding member van de Royal Geographical Society te Londen, 1879.
Eerelid van het Aardr. Genootschap te Samarang, 1880.
Corresp. lid van de Gesellschaft für Erdkunde te Berlijn, 1880.
Buitengewoon lid van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te
Leeuwarden, 1880.
Eerelid van de Geographische Gesellschaft e Weenen, 1881.
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ding heeft het verwekt, dat de Nederlandsche Regeering, die voor diensten van
anderen aard vaak zoo spoedig het

Eerelid van het Aardr. Gen. te Budapest, 1881.
Eerelid van het Kon. Inst. van Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië te 's Gravenhage,
1882.
Eerevoorzitter van de Ned. Kon. afdeeling der Tentoonstelling te Amsterdam, 1882.
Medaille 1ste Klasse Aardrijkskundige Tentoonstelling te Venetië, 1882.
Thorbecke-Medaille, 1882.
Internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling te Amsterdam, afd. Koloniën, 3
eerediploma's en 1 gouden medaille, 1883.
Eerelid van de Société de Topographie de France, 1883.
Commandeur der orde van de Eikenkroon, 1883.
Eerevoorzitter van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap, 1884.
Honorary-Corresponding member of the Scottish geographical Soc. te Edinburg, 1885.
Honorair-corresp. lid van de Sociedad geografica de Madrid, 1890.
Corresp. lid van de Soc. académique Indo-chinoise de France, 1894.
Eerelid van de Gesellschaft für Erdkunde te Berlijn, 1894.
Société de Géographie. Congrès international des Sciences géographiques. Med. 1ste Klasse,
6de groep, 1895.
Bovendien zijn naar hem genoemd: De Stretto Veth aan de Westkust van Nieuw-Guinea door
Guido Cora.
Een Sumatraansche kever, Chrysochroa Vethii, in 1883 door den heer C. Ritsema Czn.
Een paradijsvogel, Epimachus Vethi, door von Rosenberg 1870. Deze soort is later door
Schlater als Drepanornis Albertisi beschreven, en onder dezen naam algemeen bekend
gebleven.
Een Plantengeslacht, Indovethia door Boerlage in het Veth-album.
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eereblijk uitreikt, eerst zóó laat de verdiensten van Veth heeft gehuldigd. Veth heeft
nooit onverschilligheid voor de hem betoonde liefde en eerbied voorgewend; de
blijken van onderscheiding, hem geworden, waren hem aangenaam, zonder dat hij
de beteekenis daarvan overschatte. Zoo heeft hij ook van harte genoten van het feest
dat hem, reeds de Nestor der Nederlandsche Indologen, door zijne leerlingen en
vrienden bereid werd, toen hij den 22en Juni 1881 zijn veertigjarig professoraat mocht
herdenken en hem van heinde en verre, niet het minst uit het hem zoo dierbare
Insulinde, bewijzen van vriendschap, toegenegenheid en erkentelijkheid toestroomden.
Dit alles had Veth wel noodig, om staande te blijven bij de vele rampen, die hem in
zijn huiselijken kring troffen; in de eerste plaats door het verlies zijner fijn begaafde
en zeer ontwikkelde echtgenoote, Mej. Büchler, die in Juni 1865 overleed,
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doch wier plaats gelukkig sedert 1874 door Mej. v.d. Koogh werd ingenomen. Reeds
te Amsterdam had hij twee kinderen op uiterst jeugdigen leeftijd verloren; na zijne
vestiging te Leiden verloor hij achtereenvolgens vier kinderen, op een leeftijd waarop
reeds verwachtingen en illusiën van hen gekoesterd konden worden, die maar al te
wreed zouden worden verstoord1. Veth was een liefdevol en hartelijk vader voor
zijne kinderen en leefde, zooveel hij kon, met hen mede, zoodat het verlies van elk
hunner hem bittere smart berokkende, evenals het overlijden zijner eerste echtgenoote,
waarvan hij zich alleen door een reis in het Noorden wist te herstellen, omdat hij
daar in stille eenzaamheid de grootsche werken van Gods hand leerde bewonderen
en eerbiedigen en ‘de stemmen der geesten afluisterde, die het wee konden sussen,
dat zijn boezem verscheurde’. Zwaar vooral viel hem het verlies van zijn zoon David,
den onderzoeker van Midden-Sumatra, met wien de vader herhaaldelijk had
medegewerkt en op wien hij zijne hoogste verwachtingen had gebouwd. Die slag
trof hem op zeventigjarigen leeftijd, even vóórdat hij zijne betrekking als Hoogleeraar
nederlegde. Veth trok zich in het liefelijk Arnhem terug; ook daar arbeidde hij nog
zooveel zijne krachten dit toelieten, en bleef voor zijne vrienden dezelfde hartelijke
belangstellende vertrouwde, voor ieder dezelfde welwillende, tot hulp steeds
bereidvaardige man. Maar de slag, die hem getroffen had, was te zwaar voor zijne
krachten; zijne reeds langen tijd zwakke gezondheid verminderde voortdurend en
ofschoon de energie, die hem steeds kenmerkte, hem ook nu niet geheel verliet,
braken toch

1

De eenige zoon, die hem overleefde, is Dr. H.J. Veth, leeraar aan de Hoogere Burgerschool
te Rotterdam.
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vaak sombere dagen voor hem aan, die den avond van zijn leven verduisterden. Tegen
het einde zijner dagen dankte hij nog schoone oogenblikken aan de wijze waarop
hem bij zijn tachtigsten verjaardag van alle kanten hulde werd gebracht, toen door
de weinigen, die tot hem mochten worden toegelaten, getuigd kon worden, dat
honderden dien dag medevierden en dien als een feest voor geheel Nederland
beschouwden. Niet lang daarna was de taak van Veth afgeweven; nog enkele maanden
mocht de kranke grijsaard het daglicht aanschouwen, tot hij den 14en April 1895
zachtkens insliep.
Een levensschets van Veth zou in hooge mate onvolledig zijn, wanneer daarin ook
niet eenige woorden aan zijnen letterkundigen en wetenschappelijken arbeid werden
gewijd. Dien volledig te schetsen is binnen de hier gestelde grenzen onmogelijk;
daartoe strekte hij zich over een te uitgebreid veld uit. Ook is het getal zijner
geschriften zóó groot, dat de enkele opsomming daarvan alleen bijna evenveel plaats
zou vergen, als voor het levensbericht beschikbaar is. Daarvoor moet ik dus verwijzen
naar de lijst dier geschriften van de hand der HH. v. Oordt en de Stoppelaar, geplaatst
in het gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van Veth's tachtigsten verjaardag en
ook afgedrukt achter mijn levensbericht van Veth in het Jaarboek der Kon. Academie
van Wetenschappen voor 1896. Wat, nevens de talrijkheid dier geschriften, daarbij
het eerste opvalt, het is wel de ontzaglijke verscheidenheid van onderwerpen, door
Veth behandeld en waarin min of meer groote rubrieken voorkomen over geschiedenis,
aardrijkskunde, taalkunde, godsdienstwetenschap, Arabisch, Semitisch, Latijn,
Europeesche nieuwere letterkunde, kunst, natuurlijke historie, ethnologie, bio-
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graphie en necrologie, poëzie en bovendien tal van grootere en kleinere werken over
land en volk van Insulinde en over Ned. kol. politiek. Zeker, niet al deze vele
geschriften zijn van blijvend belang; zelfs de talrijke kritieken daargelaten zijn
verscheidene zijner bijdragen slechts van voorbijgaande beteekenis geweest en mag
het gevraagd worden of de welwillendheid van Veth, die spreekwoordelijk geworden
was, hem wel niet eens verleid heeft om zijn kostbaren tijd te wijden aan het
behandelen van onderwerpen of bijstand te verleenen aan den arbeid van anderen,
zonder dat dit alles die eer waardig was. En ook mag de twijfel worden uitgesproken
of Veth zich wel niet eens een enkele maal, ook zonder noodzakelijkheid, liet
verleiden om te treden op een gebied, waarop hij niet geheel meester was en daardoor
iets gaf dat stond beneden het peil, dat men recht had aan den arbeid van den zoo
hoog staanden geleerde aan te leggen. Maar deze enkele uitzonderingen daar gelaten
is er zooveel voortreffelijks door Veth gegeven, dat wij ons telkens verbaasd afvragen
hoe het mogelijk was, dat één man dat alles vermocht! Al die geschriften, groote en
kleine, dragen den stempel van ontzaglijke en omvangrijke kennis, kritischen geest,
helderheid van voorstelling en meesterschap over den vorm, die Veth's
standaardwerken zoo aantrekkelijk hebben gemaakt en hem tot een populairen
schrijver, in den besten zin van die woorden, hebben gemaakt.
In de eerste jaren van zijne werkzaamheid te Amsterdam waren het vooral de
godgeleerdheid en aanverwante studiën, die hem bezig hielden en danken wij aan
dien arbeid, - behalve kritieken, redevoeringen en andere kleinere geschriften,
benevens de voortzetting van zijn bewerking van Sojûti, - zijne beknopte
Hebreeuwsche spraakkunst en het Bijbelsch woordenboek voor het Christelijk
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gezin, door hem in vereeniging met W. Moll en F.J. Domela Nieuwenhuis uitgegeven.
Vele artikelen van Veth zijn hierin opgenomen, met name al de artikelen tot het
gebied der natuurlijke historie behoorende; ook in de ‘Geschiedenis der Christelijke
kerk in tafereelen’ verschenen verscheidene belangrijke bijdragen van zijne hand,
terwijl hij eveneens optrad als medewerker in de ‘Geschiedenis der Christelijke kerk
in Nederland in tafereelen’. Op het gebied der Europeesche nieuwere letterkunde
gaf hij toen en later tal van studiën naar aanleiding van Nederlandsche en vreemde
werken, zoowel van Limburg Brouwer en Mevr. Bosboom-Toussaint als van
Thackeray, Kingsley, Ebers, Freytag enz. Enkele levensschetsen werden reeds te
Amsterdam door hem bewerkt, o.a. die van v. Gilse, als inleiding tot de uitgave van
diens verspreide en nagelaten geschriften, door Veth bezorgd; de niet voltooide studie
over J.C. Baud; en het levensbericht van Brumund voor deze Maatschappij. Later
volgden verscheidene biografiën, van welke enkelen onder den titel: ‘Ontdekkers en
onderzoekers’ in een bundel bij elkander zijn gevoegd; zij hebben allen denzelfden
trek van waardeering der betrokkenen gemeen, zonder blind te zijn voor het
gebrekkige, dat hun aankleefde. Op het gebied der aardrijkskunde, ook buiten den
Indischen archipel, verschenen betrekkelijk vroeg enkele studiën en aankondigingen
van zijne hand in ‘de Gids’; langzamerhand trok echter, reeds tijdens zijn verblijf in
Amsterdam, Nederlandsch Indië meer en meer zijne aandacht en werd dit in
toenemende mate te Leiden het geval. Daar heeft hij ook wel enkele andere
onderwerpen behandeld en o.a. ook het gebied der algemeene aardrijkskunde betreden,
waartoe zijne betrekking tot het Ned. aardrijkskundig Genootschap aanleiding gaf,
en verschenen studiën van zijne
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hand over Afrika, maar én te Amsterdam én te Leiden werd die reeks van geschriften
over Insulinde bewerkt, die zooveel hebben bijgedragen om onze kennis van die
gewesten uit te breiden en zoo talrijk zijn, dat slechts enkelen daarvan hier meer in
het bijzonder vermeld kunnen worden. Zijne studiën over koloniale politiek en
daarmede samenhangende onderwerpen, van hoeveel belang ook, moeten wij daarom
stilzwijgend voorbijgaan, evenals de talrijke kleinere en grootere tijdschrift-artikelen
over geographie, taalkunde, geschiedenis en ethnographie van verscheidene deelen
van Insulinde en over de natuurlijke historie van den Indischen archipel; toch mag
wel de aandacht worden gevestigd op het feit dat Veth, die hoofdzakelijk eene
letterkundige opleiding gehad heeft, het ook op laatstgenoemd gebied zoover gebracht
had, dat hij belangrijke inleidingen kon schrijven op de gedeelten van het werk over
Midden-Sumatra, die op de flora en fauna betrekking hadden. Onder deze studiën
waren van grooteren omvang die over Flores en Timor; over het laatste eiland gaf
hij ook een artikel in het Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Ned. Indië,
wel eens het woordenboek van Veth genoemd, doch ten onrechte, daar hij slechts de
voorrede, bibliographische gegevens, en de artikelen Timor en Sumatra voor dat
woordenboek bewerkte. Vooral mag het artikel Sumatra als van groot belang
beschouwd worden; het vormt bijna een boekdeeltje, en bevat een grondig overzicht
van onze toenmalige kennis van dat eiland benevens eene bibliographische bijdrage,
die beiden uitmuntend mogen genoemd worden. Zijn werkje ‘Atchin en zijne
betrekkingen tot Nederland’ dankte zijn ontstaan aan den oorlog met dat rijk
uitgebroken en had hoofdzakelijk ten doel om aan het Nederlandsche volk mede te
deelen, wat toen over Atjeh bekend was. Dat dit slechts van
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betrekkelijke waarde was en niet weinig bevatte, 't geen gebrekkig of onjuist was, is
later gebleken; ofschoon het werkje wel geen blijvende waarde zal behouden, kan
het toch gelden als een bewijs van de groote kennis van Veth, die in weinige dagen
een overzicht samenstelde, waarin niets ontbrak van datgene, wat over het zoo weinig
bekende Atjeh was uitgegeven en in tal van werken en tijdschriften verstrooid was.
In nog hoogere mate kwam de veelomvattende kennis van Veth uit in zijne omwerking
van het beroemde werk van Wallace over den Indischen archipel en vooral over het
oostelijk gedeelte daarvan, die onder den titel: ‘Insulinde, het land van den
Orang-outan en den Paradijsvogel’ in 1870 en 1871 verscheen. De Engelsche schrijver
van het werk was een natuurkundige van den eersten rang en een scherp waarnemer;
toch gelukte het Veth, dank zijner algemeene kennis van Indië, om de opmerkingen
van Wallace op verscheidene punten aan te vullen, zelfs op het gebied, waarin deze
een bij uitnemendheid bekwaam kenner was. Nog in de laatste jaren van zijn leven
bewezen zijn ‘Uit Oost en West’, ook voor de Nederlandsche taal niet zonder belang,
en ‘Het paard onder de volken van het Maleische ras’, - om van kleinere bijdragen
niet te spreken, - dat zijne werkkracht en belangstelling in de wetenschap, met name
ook in die onderwerpen, welke op Indië betrekking hadden, door ouderdom en ziekte
niet waren verflauwd!
Maar bovenal spannen de kroon een tweetal hoofdwerken, die elk op zich zelf
voldoende zijn om den grooten naam van Veth te verklaren. Het eerste, dat hij te
Amsterdam bewerkte, is zijn ‘Borneo's Westerafdeeling’, naar mijne meening
minstens de evenknie van zijn‘ Java’. Evenals dit werk moest Borneo berusten op
gegevens en
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mededeelingen, hem van elders verstrekt, maar deze vloei den hem van alle kanten
toe en waren voor een deel niet zoo algemeen bekend, als het geval was met de
bronnen, waaruit Veth voor ‘Java’ putte, zoodat Borneo, ook voor kenners van Indië,
meer nieuws bracht dan met Java het geval geweest is. En van al die gegevens werd
een uitnemend gebruik gemaakt; geographie, volkenkunde en geschiedenis waren
allen met de meeste zorg behandeld en leverden een geheel, dat een overzicht gaf
van een belangrijk deel onzer overzeesche bezittingen, zooals dit nog nooit gegeven
was. Ook uit het oogpunt van stijl vaak een model, beheerscht het met zekerheid de
overvloedige stof, die het bevat; de beschrijving der Dajaks kan als voorbeeld dienen
van levendige en toch juiste schildering van eene onbeschaafden volksstam, zóó
uitgevoerd dat deze als het ware voor ons gaat leven. De geschiedenis der inlanders,
vroeger zoo vaak in de koloniale geschiedboeken verwaarloosd, komt hier tot haar
volle recht; het verhaal der betrekkingen tusschen hen en ons Gouvernement, en van
die tusschen ons bestuur en de Chineezen bestaande wordt met groote helderheid
voorgesteld en met groote scherpzinnigheid worden die betrekkingen ontleed en
wordt onze Regeering niet gespaard, waar deze door gemis aan kennis van den
oosterschen vreemdeling grove fouten beging. Weinig zal ook later in de voorstelling
van dit alles behoeven te worden gewijzigd; moge het toegankelijk worden van
meerdere bronnen hier en daar al eene andere voorstelling of eene verschillende
opvatting noodig maken, als geheel blijft Veth's Borneo stellig van blijvende waarde.
Maar het werk van Veth, dat het meest algemeen gekend en als zijn werk bij
uitnemendheid geroemd wordt, is ongetwijfeld ‘Java, geographisch, ethnologisch,
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historisch’, herhaaldelijk, te Parijs, Venetië en door de bestuurders der
Thorbecke-stichting, bekroond. Naar dat geschrift zal hij waarschijnlijk vooral door
de nakomelingschap beoordeeld worden; volgens mijne meening terecht, al mag
Borneo's Westerafdeeling in menig opzicht niet minder aanspraak kunnen maken
om als toetssteen te worden gebruikt. Want in ‘Java’ komt de volle persoonlijkheid
van Veth uit, in al hare kracht en ook in de enkele zwakheden, die hem eigen waren.
Daarin doet zich van tijd tot tijd gevoelen het gemis der persoonlijke aanschouwing
van de zaken, die hij beschrijft, en van de natuurtafereelen, die hij afschildert zonder
ze zelf te hebben kunnen waarnemen en waarbij hij op niet altijd vertrouwbare gidsen
heeft moeten afgaan. De voor het schoone zoo vatbare man zag de Indische natuur
als het ware door fraai gekleurde glazen en was daardoor, geloof ik, te veel geneigd
om de mooie zijde daarvan weer te geven, die dan ook wonderschoon is, zonder
echter de eentonigheid gevoeld te hebben en de somberheid, die haar vaak eigen zijn
en bij een lang verblijf zoo afmattend werken. Hoezeer moet het betreurd worden,
dat men hem niet in de gelegenheid gesteld heeft, Java met eigen oogen te
aanschouwen; de gelden, daarvoor benoodigd, zouden hunnen interest wel hebben
opgebracht. Naast deze opmerking mag ook het feit wel erkend worden dat Veth,
die van de natuurlijke historie zijne hoofdstudie niet had gemaakt, het onmogelijk
vermijden kon op het gebied der dier- en plantkunde enkele misslagen te begaan en
dat door bevoegde beoordeelaars gegronde aanmerkingen op historische voorstellingen
gemaakt zijn, terwijl ook plaatsbeschrijvingen, uit werken van verschillenden tijd
samengesteld, niet altijd met de werkelijkheid overeenstemmen. Maar tegenover
deze, trou-
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wens onvermijdelijke tekortkomingen, welke schitterende lichtzijden! Met hoe groote
nauwkeurigheid heeft hij alles geraadpleegd, wat over Java verschenen was, met hoe
groote scherpzinnigheid wordt dat alles vergeleken, hoezeer blijkt Veth meester te
zijn in het schiften en ordenen van de overweldigende stof en hoe weet hij in den
regel de juiste uitdrukkingen te vinden om gewoonten en zeden weer te geven of de
bevolking te karakteriseeren! Het werk berust bijna geheel op gegevens, door anderen
verstrekt, maar hij weet ze geheel tot de zijne te maken en zoo te gebruiken, dat zij
op de juiste plaats worden gesteld en passen in het schoone gebouw, dat hij optrekt.
En hoe treedt zijn dichterlijke aanleg en tevens zijn groot voorstellingsvermogen te
voorschijn waar hij grootsche natuurtafereelen schildert, die om strijd door de kenners
van Java als volkomen juist worden geroemd! En ten slotte, - al moge men niet blind
zijn voor de gebreken in zijne beschrijving van dieren- en plantenwereld van Java,
toch mag bewondering niet worden onthouden aan den man die, door aanleg en
opleiding letterkundige, in zijn overzicht van flora en fauna een helder beeld van het
geheel wist te ontwerpen en daardoor aan velen een grooten dienst bewees. Zal, bij
latere uitgaven, veel in de détails van zijn Java kunnen en moeten worden verbeterd
en aangevuld, als eerste proeve is het werk in aanleg en uitvoering van uitnemende
verdienste, en kon het alleen door iemand van zóó algemeene ontwikkeling en tevens
speciale kennis als Veth bezat, tot zulk een einde worden gebracht dat het een
standaardwerk is en blijven zal, zoo lang in Java belang wordt gesteld.
Het bovenstaande heeft slechts een flauw denkbeeld kunnen geven van de
buitengewone werkzaamheid, door
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Veth ontwikkeld; van dat, wat hij bovendien voor anderen gedaan heeft, moet
gezwegen worden, al mag dit zeker niet gering worden geschat. Veth heeft daarvan
nooit melding willen maken; zijne groote bescheidenheid heeft zich daartegen steeds
verzet. Diezelfde eigenschap heeft hem ook, meer dan billijk was misschien, een
open oog doen hebben voor het gebrekkige, dat zijn werk aankleefde. Maar al sluit
men met hem daarvoor de oogen niet, zoo mag toch onvoorwaardelijk worden getuigd,
dat Veth een buitengewoon man was, die woekerde met de kostbare gaven, hem
verleend, en die niet rustte zoolang het dag was; een man, hoog staande door
omvattende kennis en onkreukbaar karakter, het goede doende, dat zijn hand te
verrichten vond. Moge hij misschien, zooals hij zelf beweerde, niet hebben
uitgeblonken onder de schitterendste sterren aan den wetenschappelijken hemel, zoo
is hij toch ongetwijfeld, ook op wetenschappelijk gebied, een man van niet geringe
beteekenis geweest, die meer gedaan heeft dan velen geleerden te beurt viel. Door
hem toch is een schat van kennis verspreid onder het Nederlandsche volk, welke
geleid heeft tot meerder waardeering onzer rijke Indische koloniën, dan ooit te voren
bestond, en die nu reeds goede vruchten heeft afgeworpen en deze ook voor de
toekomst in ruime mate belooft.
P.A. V.D. LITH.
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Levensbericht van Dr. W.H.D. Suringar.
Door het Bestuur onzer Maatschappij, in overleg met des overledenen naaste
betrekkingen, daartoe aangezocht, had schrijver dezes op zich genomen een
levensbericht van wijlen zijnen oom voor dit jaarboek te stellen, dat echter, als veel
te uitgebreid, door de Commissie van Redactie aanmerkelijk werd besnoeid. De
auteur gaf er toen de voorkeur aan het stuk terug te nemen om het afzonderlijk voor
eigen rekening uit te geven, doch is ten slotte gezwicht voor het argument der
Commissie, dat zij ongaarne een zoo belangstellend en volijverig medelid, als de
ontslapene is geweest, in haren bundel zou missen, en hij zelf ook, al zijn er volstrekt
geene aanteekeningen daaromtrent door hem nagelaten, daarin vermoedelijk niet
gaarne zou hebben ontbroken, iets, wat schrijver dezes niet durfde tegenspreken.
Wa n n e e r s t i j l e n s a m e n h a n g d e z e r l e v e n s s c h e t s i n s o m m i g e r
oog dus veel te wenschen zullen overlaten,bedenke men met
een door vreemde hand op tallooze plaatsen genormaliseerd
stuk te doen te hebben, waarvan de tijd, om het
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nog in den bundel van 1896 opgenomen te krijgen,de geheele
omwerking niet meer toeliet.
Langdurig en uittermate werkzaam kan het leven worden genoemd van den man,
wien deze bladzijden zijn gewijd: Nestors jaren mocht hij bereiken, hij alleen uit zijn
talrijk geslacht, waarin van ouds een hooge, zeventig- of tachtigjarige leeftijd geene
zeldzaamheid was, en ondanks die hooge jaren was toch zijne levenskracht niet
vergaan; noch die des lichaams, die hem, al was hij de laatste jaren zijns levens
huiszittend, - meer echter uit overtuiging van de wenschelijkheid daarvan om steeds
toenemende hardhoorendheid, dan wel uit nooddwang, - tot den einde toe van anderer
hulp in het dagelijksch leven volkomen onafhankelijk deed blijven, noch ook de
kracht des geestes bovenal. Wie zich daarvan wil overtuigen, sla een blik op de achter
dit levensbericht gevoegde bibliographie zijner geschriften, waarvan de lange lijst
begint met eene uitgave van 1822, om eerst met eene van 1895, zijn sterfjaar zelf,
een einde te nemen.
Toen Dr. W.H.D. Suringar toch op Zondag 13 October 1895, omstreeks half drie
uren in den namiddag, in het ruime, sedert 1849 door hem bewoonde, huis nr 73 aan
de Haarlemmerstraat te Leiden den laatsten adem uitblies, had hij op dien dag zelf
zijn negentigste levensjaar volbracht, was ruim tachtig jaren ingezetene der
Sleutelstad, en gedurende bijna zestig jaren (sedert 1836) lid onzer Maatschappij, en
wel, sedert den dood van Dr. C. Leemans, haar oudste medelid geweest. Leidenaar
dus mocht hij heeten, en als zoodanig beschouwde hij zich zelven ook, al was hij het
niet van geboorte. Elders toch, zelfs buiten de grenzen van het vaderland, had hij het
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levenslicht aanschouwd. Te Lingen namelijk, de oude heerlijkheid der Oranjes, door
den Koning-Stadhouder eenmaal met eene Doorluchtige School begiftigd, en na
1795 de verblijfplaats van vele Oranjegezinde uitgewekenen uit het vaderland, werd
Willem Hendrik Dominicus Suringar op Zondag 13 October des jaars 1805, te half
één ure 's nachts, geboren als de vierde in eene onafgebroken rij van elf zonen, door
twee dochteren besloten, uit het huwelijk van Lucas Suringar, Theologiae Doctor en
Professor en Predikant bij de Duitsch-Hollandsche Hervormde Gemeente aldaar, en
Catharina Anna Elisabeth Beckhaus.
Te Lingen dus bracht Suringar het eerste tiental jaren van zijn leven in eene deels
Hollandsche, deels Duitsche omgeving door, en genoot hij het eerste, schoon ook
volgens zijn eigen oordeel, z.a. hij mij herhaaldelijk heeft verklaard, zeer onvolledige
onderwijs. Zijn vader, in 1796 tot Professor en Predikant aldaar beroepen, en in 1799
met zijne bovengenoemde echtgenoot, oudste dochter van den Burgemeester dier
plaats, Friedrich Wilhelm Beckhaus, in het huwelijk getreden, was derwaarts door
zijne ouders, den in 1795 bij de omkeering van zaken uit zijn ambt ontslagen
Leeuwarder Burgemeester Tjaard Nicolaas Suringar, en diens eerste echtgenoot
Petronella Couperus1 gevolgd, met wie hun ongehuwde oudste zoon, Mr. Gerard
Tjaard Suringar, die almede om zijne aanhankelijkheid aan Oranje tengevolge der
omwenteling van 1795 zijn Conrectoraat der Latijnsche Scholen in zijne geboortestad
Leeuwarden had moeten prijsgeven, sedert

1

Ten onrechte, z.a. mij uit authentieke stukken gebleken is, in Dr. W.H.D. Suringar's later te
noemen N a r r a t i o d e v i t a L u c a e S u r i n g a r i s p. 35, (Ann. Acad. Lugd.-Bat.
anni 1833-1834) B a u d i n a Petronella Couperus geheeten.
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hij in 1802 tot Rector der Latijnsche en Professor in Letteren en Oudheden aan de
Doorluchtige School te Lingen was aangesteld, weder samenwoonde. Naast den
vader, die echter door drukke ambtsbezigheden zich niet uitsluitend aan de opvoeding
en onderrichting zijner zonen kon wijden, waren het de beide grootvaders en
bovengenoemde oom, van wie Suringar en zijne drie oudere broeders het elementaire
onderwijs ontvingen. En hoe onvolledig en gebrekkig, naar onze hedendaagsche
begrippen, dit ook moge geweest zijn, in één enkel opzicht voorzeker, zoo niet in
meerdere, heeft hij zijnen eersten leermeesters tot den einde toe groote eer gedaan,
in het schrijven eener keurige, onberispelijk nette en duidelijke hand, bedoel ik,
waarvan zijne laatste brieven aan mij, van 30 September en 4 October 1895, weinige
dagen vóór zijn overlijden, in even vast en onverzwakt handschrift als immer op het
papier gebracht, mij steeds eene kostbare gedachtenis zullen blijven.
Niet ten volle acht jaren oud, is onze Suringar vervolgens in September 1813, z.a.
uit zijns vaders aanteekeningen op de schutbladen van eenen folio-Bijbel, thans in
mijn bezit, blijkt, reeds rijp geoordeeld om onderwijs in het Latijn op het Gymnasium,
door zijnen oom, - leerling van Schrader, en, als deze zijn door Lucian Mueller ‘der
ingeniöseste Latinist der Niederländer im achtzehnten Jahrhundert’ genoemde
leermeester, zelf ook kenner en niet ongelukkig beoefenaar der Latijnsche poëzie, bestuurd, te ontvangen, en werden alzoo de eerste schreden op een veld van studie
gezet, waaraan al de tweeëntachtig hem nog beschoren levensjaren voor goed zouden
zijn gewijd. Intusschen was mijn grootvader in het laatst van 1814, tegelijk met
Joannes Clarisse, tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden benoemd
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geworden, en keerde hij alzoo, na bijna twintigjarige afwezigheid, in het voorjaar
van 1815 in het vaderland terug. Ook onze Suringar werd dus op nog niet geheel
volbrachten tienjarigen leeftijd een inwoner van Hollands oudste Academiestad,
waar het hem gegeven zou worden geheel zijn verder, zoo buitengewoon langdurig,
leven door te brengen, schier eene halve eeuw nog in het bezit zijner waardige moeder,
die eerst op 4 Januari 1865 aldaar overleed, maar ook - aandoenlijk genoeg - bestemd
om al de leden van het aartsvaderlijk gezin zijner ouders te overleven.
Het onderwijs, te Lingen aangevangen, werd nu natuurlijk te Leiden voortgezet,
niet terstond echter op de Latijnsche, maar, om wat er in zijne geboorteplaats aan
had ontbroken, zooveel mogelijk te vergoeden, eerst nog gedurende twee jaren op
de Fransche School, vanwaar in September 1817 tot de studie der oude talen werd
wedergekeerd. Aan de Leidsche Latijnsche School genoot Suringar toen, gelijk zijne
oudere en jongere broeders vóór en nà hem, het onderricht der verdienstelijke mannen,
die destijds als Rector en Conrector die inrichting van onderwijs bestuurden, Dr.
F.A. Bosse en Mr. J. Delfos, en wel met zóó gunstig gevolg, dat hij, zeker ook wel
dank zij den vroeger te Lingen gelegden grondslagen, reeds na vier jaren in staat
geacht werd om tot de Academische lessen te worden bevorderd. Na op 5 September
1821 met eene oratiuncula ‘d e q u a r u n d a m S o l o n i s l e g u m p r a e s t a n t i a ’
van het Gymnasium afscheid genomen te hebben, werd hij dan ook den 12den dier
maand als Leidsch Academieburger in het Album door den Rector Magnificus Clarisse
ingeschreven, en wel als bestemd voor de studie der Oude Letteren, het vak van
zijnen oom en eersten leidsman op de baan der
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wetenschap. Als student volgde hij de lessen der Hoogleeraren Bake, Hofman
Peerlkamp, Reuvens, Siegenbeek en Nieuwenhuis, die allen destijds nog in de kracht
des levens waren, en wel in het bijzonder die der beide eerstgenoemden, door wie
de aloude roem der Leidsche letterkundige school zoo luisterrijk gehandhaafd werd,
en die, gelijk hunne, deels reeds genoemde, ambtgenooten in de Faculteit, Reuvens,
Siégenbeek en Van der Palm, en vele andere toenmalige Leidsche Professoren, als
de HH. Van Voorst, Clarisse, M. en H.W. Tydeman, Sandifort, Speyert van der Eyk
enz., niet alleen tot de collegen zijns vaders, maar, met hunne gezinnen, ook tot de
vrienden van zijn ouderhuis behoorden. Ook Bilderdijk, die van 1817 tot 1827 te
Leiden gevestigd was, en wel een tijd lang in de buurt mijner grootouders, zoolang
dezen op het Rapenburg in het thans door Prof. Van Iterson bewoonde huis, no. 34,
en hij daar schuin tegenover in het tegenwoordige kantoorgebouw der firma Lezwijn
& Eigeman, no. 39, woonde, vereerde mijnen grootvader, zachtmoedig en vredelievend
als deze was, met zijne vriendschap, op hoe gespannen voet de dichter overigens ook
met vele officiëele vertegenwoordigers der wetenschap, mede onder de boven
genoemden, stond. Geen wonder dan ook, als W.H.D. Suringar mede behoorde onder
het getal der Leidsche studenten, die Bilderdijks voorlezingen over de Geschiedenis
des Vaderlands met aandacht en belangstelling volgden; wie mijn oom in zijn later
leven gekend hebben, zullen met mij er van overtuigd zijn, dat hij ook reeds als
student van wat hij deed, stellig niets ooit slechts ten halve heeft gedaan; de ernst
van zijn karakter kon met oppervlakkigheid, en wel allerminst in wetenschappelijke
zaken, geen vrede hebben: zoo droeg zijne wetenschap en hare in het licht
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verschenen vruchten steeds den stempel van oud-Hollandsche degelijkheid en soliditeit
aan het voorhoofd. En dat die eigenschappen in de jeugd reeds de zijne waren, daarvan
leverde hij al in zijn eerste studiejaar eene proeve door zijne in 1822 te Groningen
met goud bekroonde Academische prijsverhandeling d e P a t r o n a t u s e t
Clientelae in civitate Romana, inde ab antiquissimis
t e m p o r i b u s , r a t i o n e , den eersteling in de lange rij zijner uitgegeven geschriften,
en daarvan mag voorzeker ook de jeugdige, weinig meer dan twintigjarige, leeftijd
ten bewijze strekken, waarop hij, na den graad van Candidaat in de Letteren verworven
te hebben, door de ‘Regeering’ der academiestad, z.a. het in dien goeden ouden
landsvaderlijken tijd van Koning Willem I nog heette, reeds waardig werd geacht
om in het maatschappelijk leven zelfstandig te mogen optreden. Op 13 Februari 1826
toch aanvaardde hij het hem door den Stedelijken Raad, op voorstel van het toenmalig
Curatorium der Latijnsche School te Leiden, - in welk Collegie van Scholarchen,
z.a. van ouds aldaar hun officiëele titel was, Van der Palm en, een weinig later, de
mathematicus Jacob de Gelder, en ook Suringars vader, die als zoodanig aan Jona
Willem te Water was opgevolgd, als vertegenwoordigers van het Professorengilde,
zitting hadden, - en dat wel zonder sollicitatie zijnerzijds, opgedragen jongste
Praeceptoraat, welke laatst vermelde bijzonderheid hij zelf bij het afscheid nemen
van het Gymnasium op 31 Augustus 1877 in herinnering heeft gebracht. De eigen
school alzoo, waar hij vroeger onderwezen was, zag hem reeds na een vijftal jaren
als onderwijzer weder, wiens beste krachten van nu voortaan aan de bevordering van
haren bloei zouden zijn gewijd. Zoo richtten zich dan sedert 1826 zijne
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schreden ruim éénenvijftig jaren lang, dagelijks naar het aardige renaissance-poortje
in de Lokhorststraat, dat sedert 1600, z.a. uit het opschrift blijkt, der leergrage jeugd
en haren leermeesters tot Pallas' kleine mysteriën in het Leidsch Atheen den toegang
heeft verleend. In dat oude, door zijne zware verwulven ietwat kloosterachtige,
Latijnsche schoolgebouw nu heeft Suringar de geheele hiërarchie als Praeceptor,
Prorector, z.a. het te Leiden, in plaats van Conrector, ook reeds in Van Mieris' tijd
heette, en Rector, doorloopen; daar kon men hem in mijn studententijd, de tweede
helft der zestiger en eerste zeventiger jaren, dagelijks gedurende den geheelen vooren namiddag-schooltijd, als hij zelf althans geene les te geven had, in de Rectorskamer,
beneden op den hoek der Schoolsteeg, vinden, ijverig bezig met de administratieve
werkzaamheden van zijn ambt, of wel met eigen studie.
Niettegenstaande zijn optreden in het maatschappelijk leven, dat een groot deel
van zijn tijd in beslag nam, die voorts ook gedeeltelijk aan privaat-lessen en aan
repeteeren met studenten voor examens besteed moest worden, bracht zulks echter
in Suringars verdere studiën geene vertraging, terwijl ook de gezellige omgang met
goede vrienden onder de academische tijdgenooten daarom niet werd verwaarloosd.
Bijzondere vermelding als zoodanig verdient wel vooral de theoloog P.J. Zaalberg,
als student, als predikant te Nieuw-Beyerland, later weder te Leiden, tot 's mans dood
in 1893, zijn vriend, naast wien ook de jurist D.H. Levyssohn Norman, die vele jaren
lang een sieraad was der Haagsche balie, en de beide latere Rectoren, Dr. B. Mulder,
van Almeloo, en Dr. J.J. de Gelder, van Alkmaar, zoon van den Mathematicus, als
vakgenooten, tot Suringars vertrouwden
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uit den studententijd behoorden, met wie de vriendschapsbetrekking hun geheele
leven lang niet is verbroken noch verflauwd. En dat, niettegenstaande De Gelder,
vóór hij als Rector te Alkmaar optrad, jaren lang te Leiden, achter het Choor der
Pieterskerk, een privaat paedagogium met succes bestuurde, en dus een concurrent
van Suringar en zijne ambtgenooten in het officiëele onderwijs mocht heeten. Dat
echter alle afgunst of onedele naijver dezen mannen vreemd was, in wie slechts
vurige ijver voor het gemeenschappelijk studievak en ambtswerk blaakte, bewezen
zij o.a. door over en weder aan elkander eene ten dienste hunner leerlingen opgestelde
pennevrucht op te dragen, en wel De Gelder, in 1834, zijne uitgave van Cicero's
L a e l i u s d e A m i c i t i a , en Suringar acht jaren later, in 1842, die zijner I n i t i a
l e c t i o n i s C i c e r o n i a n a e , die de eer eener aankondiging in ‘de Gids’ van 1843
(I, bl. 402-409, door J.B. te L.1 genoten, en met de reeds in 1829 verschenen en in
1851 herdrukte L e c t i o n e s L a t i n a e en een paar Grieksche Chrestomathiëen uit
den tijd zijner werkzaamheid aan de oude Latijnsche School, toen zijn onderwijs
zich nog niet, z.a. later, uitsluitend tot het Latijn schijnt bepaald te hebben, de eenige
eigenlijk gezegde schoolboeken zijn, door mijn oom in zijne lange loopbaan
uitgegeven. Deze soort van arbeid toch, hoe achtingswaardig en voordeelig somtijds
ook, - wat hem, vooral in de eerste periode van zijn ambtelijk leven, bij zijn
aangroeiend gezin, niet onverschillig wezen kon, - schijnt minder in den smaak van
den zoo vlijtigen man gevallen te zijn, in wiens karakter het ook niet lag om zich

1

Volgens eigen, door den auteur in zijn exemplaar van een vraagteeken vergezelde,
aanteekening aangevuld als J.C.G. Boot te Leeuwarden.
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in zijne sympathiëen op het gebied van studie en wetenschappelijke bezigheid door
overwegingen van materieëlen aard te laten leiden.
Intusschen heeft de samenhang van mijn verhaal mij op de chronologische orde
inbreuk doen maken, en keer ik dus nog even tot den tijd van Suringars academische
studiën terug om te vermelden, dat die op 16 Mei 1829 door zijne bevordering tot
Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor p r o m o t o r e P. H o f m a n P e e r l k a m p
voorspoedig werden bekroond. Zijn toen verdedigd proefschrift D i a t r i b e
academica exhibens partem priorem Disputationis de antiquis
i n t e r p r e t i b u s s c r i p t o r u m L a t i n o r u m , aan Curatoren der Latijnsche
School te Leiden opgedragen, en door zijn vriend De Gelder met een dichterlijken
gelukwensch (in het Nederlandsch) vereerd, is, verrijkt met ruim 60 bladzijden,
waarvan 50 alleen aan Cicero's commentatoren gewijd, vijf jaren later (1834) als
eerste deel eener H i s t o r i a C r i t i c a S c h o l i a s t a r u m L a t i n o r u m opnieuw
in het licht verschenen, en in datzelfde en het onmiddellijk daarop volgende jaar
(1835) door een tweede en derde, onderscheidenlijk aan de scholiasten op Vergilius
en op Horatius gewijde, deel besloten. Kenmerkend voor het karakter van den auteur,
waarin ongeveinsde nederigheid en bescheidenheid gepaard gingen met betamelijk
zelfgevoel omtrent de waarde van wat door onvermoeiden ijver en vlijt kan worden
verkregen, acht ik het aan Justus Lipsius, - bij schitterende talenten zelf overigens
geen toonbeeld van bescheidenheid, - ontleende motto der H i s t o r i a C r i t i c a :
‘L a p i d e s e t l i g n a a b a l i i s a c c i p i o : a e d i f i c i i t a m e n e x s t r u c t i o
et forma,tota nostra.Architectus ego sum,sed materiam varie
undique conduxi. Nec aranearum
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sane textus ideo melior, quia ex se fila gignunt, nec noster
v i l i o r , q u i a e x a l i e n i s l i b a m u s , u t a p e s ’. Inderdaad, zoo iemand, mocht
de man, dien het hier geldt, de vlijt der honiggaêrende bijen als een zinnebeeld van
eigen werkzaamheid beschouwen!
Middelerwijl was Suringar in het jaar na zijne promotie, op 28 Mei 1830, in het
huwelijk getreden met Mejuffrouw Rolina Petronella Los, geboren 11 Juni 1809,
oudste dochter van den Heer Daniel Los, Notaris te Nieuw-Beyerland, en van Vrouwe
Alida Van der Zeyden, en zal het hier dus de plaats zijn om van zijn huislijk leven
met een enkel woord te gewagen. Voor- en tegenspoed hebben elkander daarin
afgewisseld, gelijk zulks in een zoo langdurigen leeftijd, en bij een talrijk gezin, als
hem beschoren was, en waarvan de uitbreiding den sterveling slechts van te meerdere
zijden kwetsbaar maakt, wel niet anders kan; de voorspoed, bovenal de hem
geschonken zegen in het meer dan zestig jaren lang gespaarde bezit zijner
liefhebbende, trouwe gade, die eerst op 21 Februari 1891, in haar tweeëntachtigste
levensjaar hem ontviel, en tot enkele jaren vóór haar verscheiden, toen zij door
sleepende krankheid aan huis en stoel gekluisterd werd, de type eener kloeke,
zorgzame en bedrijvige Hollandsche huisvrouw heeten mocht, werd immer dankbaar
erkend en gewaardeerd, en desgelijks de tegenspoed met christelijk-wijsgeerige
gelatenheid en onderwerping, die in onverpoosden arbeid troost en afleiding zocht
en ook te vinden wist, aanvaard en gedragen. Dat toonde Suringar vooral bij de
grievende wonden, hem geslagen door het verlies van onderscheidene kinderen in
jeugdigen leeftijd, maar bovenal door den ontijdigen dood zijner twee oudste zonen,
beiden in den vollen bloei der manlijke jaren uit het leven weggerukt.
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De liefde, hem steeds door zijne eigen kinderen bewezen, had trouwens de man in
allen deele verdiend, die zelf tegenover z i j n e ouders zich een voorbeeld van
kinderlijke piëteit had betoond; getuige zulks het levensbericht zijns vaders1. De
karakterschets, aldaar op bl. 42 door Suringar van mijnen grootvader gegeven, komt
mij voor volkomen op hem zelven van toepassing te zijn.
Ruim twaalf jaren reeds had Suringar de oude Latijnsche School te Leiden als
Praeceptor gediend, toen die inrichting in November 1838, - z i j het eerst van al hare
zusteren in den lande, - in een G y m n a s i u m werd herschapen, waar het Wiskundig
Onderwijs op breederen grondslag dan tot dusverre, en voorts ook in de moedertaal,
de geschied- en aardrijkskundige vakken en de moderne talen het allengs onmisbaar
gebleken onderricht gegeven zou worden. Zijne voormalige leermeesters en latere
ambtgenooten, Bosse en Delfos, waren, de Rector kort vóór, de Conrector bij die
reorganisatie uit hunne zoo vele jaren lang met eere bekleede betrekkingen
teruggetreden, terwijl de Leeuwarder Rector, Mr. Dr. A.J.J. Bake, jongere broeder
van den Leidschen Hoogleeraar Mr. J. Bake, - welke laatste mijn grootvader als
Curator der Latijnsche School was opgevolgd, - aan het hoofd der nieuwe inrichting,
en de HH. Dr. W.H.D. Suringar als Prorector, de latere Leidsche Hoogleeraar Dr.
W.G. Pluygers, als Praeceptor voor de oude, en diens (in vervolg van tijd) Utrechtsche
ambtgenoot Dr. W.G. Brill, in gelijke kwaliteit voor de moderne talen,

1

Als bijlage tot de Oratie van den op 8 Februari 1834 aftredenden Rector Magnificus J.
Nieuwenhuis, die m o r e s o l i t o bij het vermelden der f a t a a c a d e m i c a onder de
overleden ambtgenooten ook mijn grootvader had herdacht, in de A n n a l e s A c a d e m i a e
L u g d u n o - B a t a v a e van het genoemde jaar (p. 35-45) opgenomen.
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alsmede de ook reeds vroeger gefungeerd hebbende Heer A. van Leeuwen, als Docent
voor de Wiskunde den Rector ter zijde werden gesteld. Zoo bleek ook op Hollands
oudste academiestad in de keuze der Docenten van haar nieuw opgericht Gymnasium
de lofspraak van toepassing, door den onsterfelijken Cobet, in zijn I n M e m o r i a m
J a n i G e r a r d i H u l l e m a n (p. 5) aan mijne geboorteplaats Maastricht toegedacht:
‘T r a j e c t u m a d M o s a m , a c u t a e t i n g e n i o s a c i v i t a s , p h i l o l o g o s
sibi ex Hollandia nostra solet assumere, et ex Hollandiae
c o p i a e t i m p r i m i s e x A c a d e m i a L u g d u n o -B a t a v a t a n q u a m e x
equo Trojano meri principes in inclytum illud Athenaeum
e x i e r u n t ’. Ja waarlijk, ‘m e r i p r i n c i p e s ’ waren er ook onder de mannen, die
aan het Leidsch Gymnasium met, en later onder Suringar hebben gearbeid: men
denke, behalve aan de reeds genoemde Hoogleeraren, aan mannen als M. de Vries,
R.J. Fruin, J.J. Cornelissen, J. Verdam, H.J. Polak, L. Ph. C. van den Bergh, L.A. te
Winkel, E.J. Kiehl en vele anderen, en, voor zooverre hunne aanstelling valt in den
tijd van Suringars Rectoraat, komt hem voorzeker mede een deel toe van den roem
door juisten blik hunne verdiensten te hebben weten onderscheiden.
Op initiatief van den Rector Bake werd bij het nieuw ingerichte Leidsche
Gymnasium de Duitsche gewoonte ingevoerd om het Programma ter aankondiging
van het met de jaarlijksche promotie aanvangende nieuwe schooljaar vergezeld te
doen gaan van eene wetenschappelijke verhandeling, beurtelings door een der
Docenten geschreven1. Ook hierin is Leiden het voorbeeld geweest, straks

1

Zie Suringars Levensbericht van Mr. A.J.J. Bake in Alg. Konsten Letterbode 1844, no 24,
herdrukt in het Leidsche Gymnasiaal Verslag van dat jaar.
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door andere Gymnasiën gevolgd; dat echter de Leidsche serie gymnasiale
verhandelingen, om ze zoo te noemen, - waarin o.a. Fruins beroemde ‘Tien jaren’
het eerst het licht zagen, - bij die van andere Gymnasiën niet behoeft achter te staan,
en dat ook een man als Suringar bij herhaling aan dien arbeid p r o v i r i l i p a r t e
heeft deelgenomen, zal wel niemand verwonderen. Had toch Mr. Bake zelf in het
Programma van 1841 de rij geopend, onmiddellijk daarop (1842) volgde Suringar
met zijne verhandeling: d e M y t h o g r a p h o A s t r o n o m i c o . Vier jaren later
(1846) leverde hij opnieuw de bijdrage, en wel: d e R o m a n i s a u t o b i o g r a p h i s ,
die in het Programma van 1855, toen de beurt eigenlijk aan een ander, den Praeceptor
S.F. Groen, was, gevolgd werd door: J o h a n n i s F r e d e r i c i G r o n o v i i
L e c t i o n u m T u l l i a n a r u m p a r t i c u l a . Blijkens uitvoerige besprekingen in
de Heidelberger ‘Jahrbücher der Literatur’ van 1847 en 1857, bleven deze beide
stukken ook over de grenzen niet onopgemerkt, terwijl aan het laatstgenoemde door
den lateren Hoogleeraar J.G. Hulleman in een nog bewaard gebleven brief van 9
April 1857 de lof wordt toegekend van in ‘vlietend Latijn’ te zijn gesteld. Slechts
voorproefjes echter van nader uit te geven grootere werken waren deze beide laatst
besproken bijdragen, en wel die van 1846 van het groote, straks breeder te vermelden,
in 1854 verschenen werk: C i c e r o d e v i t a s u a , van welks t i e n Boeken de
beide eerste in den laatsten jaargang (1848) der S y m b o l a e l i t e r a r i a e , en de
Boeken III en IV in de beide eerste jaargangen (1849 en 1850) der M i s c e l l a n e a
P h i l o l o g a e t P a e d a g o g i c a , voor het eerst wereldkundig zijn gemaakt. Van
eene vol-
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ledige editie der Gronoviaansche L e c t i o n e s T u l l i a n a e is echter, doordat de
uitgever, met wien de zaak reeds overeengekomen was, zich later terugtrok, tot
Suringars groote teleurstelling nimmer iets gekomen, zoodat deze arbeid, gelijk
eenige andere meer, slechts in handschrift onder zijne letterkundige nalatenschap
aanwezig is. Vervolgens is in 1863 wederom de verhandeling bij het Programma
door Suringar geleverd, en wel thans in het Nederlandsch, O v e r d e P r o v e r b i a
C o m m u n i a 1, met welk geschrift over dit oude, in 1480 voor het eerst, en tusschen
dat jaar en 1497 nog negen malen uitgekomen, doch later vrij wel vergeten
Spreukenboek, waarop Hoffmann von Fallersleben in 1854 door eene nieuwe, zij
het ook gebrekkige, uitgave weder de aandacht had gevestigd, de Leidsche Rector
een van het tot dusverre door hem beoefende geheel afwijkend studieveld, de
paroemiographie of spreekwoordenstudie, betrad, waarop hij zich van nu voortaan,
gedurende al de hem nog restende ruim dertig levensjaren bij voorkeur, ja schier
uitsluitend, zou bewegen, gelijk te zijner tijd zal worden vermeld.
Nog driemaal na de Verhandeling over de Proverbia Communia is de bijdrage bij
het Leidsche gymnasiaal verslag, dat sedert de reorganisatie der School in 1864 niet
langer in het deftige 4to maar in gewoon 8vo formaat uitkwam, door Suringar geleverd,
en wel in de jaren 1865, 1873 en 1875. In dat van 1865 gaf hij een herdruk van een
in 1511 te Leipzig verschenen C a r m e n E l e g i a c u m , getiteld A l d a , van den
XVde-eeuwschen Italiaanschen neo-Latinist Giovanni Battista Guarini van Verona,
den grootvader van den gelijknamigen dichter

1

Voor wat de Inleiding betreft, w o o r d e l i j k v e r t a a l d , opgenomen in L. Herrig, Archiv
für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, XLIV Band, S. 105-109
(Braunschweig, 1869).
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van ‘Il pastor fido’, voor welke nieuwe editie dezer sierlijke, in Ovidiaanschen trant
gedichte, 120 regels tellende, elegie, waarin de ongelukkige liefdesgeschiedenis van
A l d a , eene Ferrarische jonkvrouw, door haar zelve wordt verhaald, drie verschillende
HSS. uit de Bibliotheken te Leiden, Weenen en Gotha, door den bewerker zijn
benuttigd, onder opgave der v a r i e t a s l e c t i o n i s en toevoeging van inleiding,
toelichting en register. Beweegt de bijdrage van 1865 zich dus weder op Latinistisch
gebied, de beide andere, de laatste door Suringar in gymnasiale verslagen geplaatst,
behandelen andermaal een paroemiographisch onderwerp: J o a n n e s
Glandorpius in zijne Latijnsche disticha als vertaler van
A g r i c o l a ' s S p r i c h w ö r t e r a a n g e w e z e n , waarvan echter het in 1876
verschenen Tw e e d e G e d e e l t e over Glandorps nog door hemzelven in 1553
uitgegeven D i s t i c h a handelt, terwijl het reeds in 1874 geleverde E e r s t e
G e d e e l t e daarentegen aan het door Glandorps zoon Ambrosius in 1576, twaalf
jaren na zijns vaders dood, in het licht gezonden en minder juist betitelde J o a n n i s
G l a n d o r p i i D i s t i c h o r u m L i b e r S e c u n d u s is gewijd. Deze met de
chronologie strijdende orde van behandeling heeft hierin haren grond, dat van de
langen tijd door Suringar en zijne Duitsche vrienden geheel verloren geachte uitgave
derD i s t i c h a a d b o n o s m o r e s p a r a e n e t i c a van1553,doorhetonvermoeid
onderzoek van Dr. Latendorf, in de Bibliotheek te Wolfenbüttel eerst een exemplaar,
vermoedelijk het eenig overige, ontdekt werd, toen het laatste vel der bijdrage over
het D i s t i c h o r u m L i b e r S e c u n d u s reeds in proef stond. Beide
verhandelingen, naar Suringars gewone wijze van werken ingericht, geven den tekst
van Glandorps zoo zeldzaam geworden werkjes, met opgave der parallelen
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in andere spreukverzamelingen aan den voet der bladzijden, voorts exegetische en
critische aanteekeningen enz. en hebben beide de strekking om aan te toonen, dat
Glandorps twee bundels D i s t i c h a als Latijnsche omwerkingen zijn te beschouwen
van een groot deel van Johann Agricola's, Luthers tijd- en stadgenoot, in 1529
verschenen 750 Te u t s c h e r S p r i c h w ö r t e r , het oudste werk, door een Duitscher
in het Duitsch over Duitsche spreekwoorden geschreven, iets, wat door de mannen
van het vak vroeger nooit was opgemerkt.
Drie jaren vóór het verschijnen der verhandeling over de P r o v e r b i a
C o m m u n i a had Suringar intusschen reeds in het ‘Tijdschrift voor de Nederlandsche
Gymnasiën’, jaargang 1861, eene uitvoerige recensie geplaatst van Dr. Wilh. Binders
N o v u s T h e s a u r u s A d a g i o r u m L a t i n o r u m , voorafgegaan van eene lijst
van geschriften over de Latijnsche spreekwoorden, waarin door den recensent 253
op dat onderwerp betrekking hebbende titels worden opgegeven. Hoe goed overigens
het maken van dergelijke bibliographische lijsten aan een man van zoo ordelijken
werktrant en taai geduld, als mijn overleden oom, was toevertrouwd, daarvan had
hij in eene in de ‘Bijdragen tot de kennis en den bloei der Nederlandsche Gymnasiën’
voor 1859-1860, verschenen recensie der zevende uitgave van W. Engelmann's
B i b l i o t h e c a S c r i p t o r u m C l a s s i c o r u m reeds getuigenis afgelegd door
zijne verklaring, dat hij in staat was voor eene eventueele achtste editie van dat werk
meer dan z e s d u i z e n d nieuwe artikels te suppediteeren, van welke alle hij in zijn
doorschoten exemplaar alphabetische aanteekening had gemaakt.
Uit het laatstelijk door mij medegedeelde is mijnen lezers nu reeds gebleken, dat
Suringar, evenmin als aan
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het literarisch deel van het Verslag en Programma der door hem zelven gediende
school, aan de periodieken der Nederlandsche Gymnasiën in het algemeen zijne
medewerking onthield. Als zoodanig dient hier dan ook nog vermeld zijn in 1838 in
de S y m b o l a e geplaatst C o m m e n t a r i o l u m d e v i t a J a n i M a r i i
H o o g v l i e t , in 1840 gevolgd door een herdruk van een in 1767 in p l a n o
verschenen, - als slechts bestemd om a d v a l v a s en aan de hoeken der straten van
de Academiestad te worden aangeslagen, - en dus uit den aard der zaak schier vergeten
P r o g r a m m a a c a d e m i c u m i n o b i t u m G i s b e r t i K o e n i i , van Herman
Cannegieter, destijds Rector Magnificus der Franeker Hoogeschool. Piëteit voor de
nagedachtenis van den auteur en van den door dezen geparenteerden collega, beiden
sieraden eenmaal van Frieslands Universiteit, de a l m a m a t e r ook eener breede
rij van Suringars voorouders, bewoog hem tot den herdruk van dit door Cannegieter
aan zijnen op dertigjarigen leeftijd, na een slechts weinige weken lang bekleed
professoraat, ontslapen ambtgenoot en voormaligen leerling, den als uitgever van
Gregorius Corinthius bekenden literator en vroegeren Rector der Latijnsche Scholen
te Harlingen, Alkmaar en Gouda, Gisbert Koen, - nakomeling, als het heet, van
Batavia's grooten stichter, - gewijd, en, naar den trant dier dagen, mede ter noodiging
voor het f u n u s a c a d e m i c u m strekkend gedachteniswoord, dat, zooal niet alleen
door dezen herdruk voor geheelen ondergang bewaard, daardoor althans, gelijk het
verdiende, in wijderen kring bekend werd. Getuigt deze bijdrage alzoo, gelijk ik
zeide, van Suringars piëteit voor de nagedachtenis van vakgenooten uit het
voorgeslacht, geen wonder voorwaar, dat die eigenschap hem evenmin ontbrak, waar
het collegen uit eigen leeftijd
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betrof, zoodat hij geene moeite ooit ontzag, opdat ook dezen, na hun verscheiden,
de hun toekomende hulde niet werd onthouden. Zoo zien wij hem dan ook na het
bovengenoemde Latijnsche levensbericht van den Delftschen Rector Hoogvliet in
de S y m b o l a e , nog vijf malen als biograaf, telkens van gymnasiale docenten,
optreden, en wel in 1844, in den Alg. Konst- en Letterbode (herdrukt in het Leidsche
Gymnasiaal Verslag van dat jaar), van den Leidschen Rector Mr. A.J.J. Bake, den
auteur van het welbekende Latijnsche themaboek; in 1851, in de ‘Bijdragen tot de
kennis en den bloei der Nederlandsche Gymnasiën’, de voortzetting der vroegere
S y m b o l a e en M i s c e l l a n e a , van den Zwolschen Praeceptor Dr. J.C.H. de Gaay
Fortman, bekend om zijne verdiensten op het gebied van de studie der Grieksche
Grammatica; en voorts, onder de Levensberichten onzer Maatschappij, in 1870, van
den voormaligen Leidschen Praeceptor S.F. Groen; in 1873, van den bekenden
Hoornschen Rector Dr. C.A. Abbing, dien Suringar nimmer persoonlijk had ontmoet,
waarom in dezen arbeid des auteurs piëteit jegens den overleden ambtgenoot en
dienstvaardigheid voor het Bestuur onzer Maatschappij slechts te meer erkentelijke
waardeering verdient; en eindelijk, in 1881, op meer dan vijfenzeventigjarigen leeftijd
nog, van zijnen vakgenoot in de reeds ter loops genoemde en later breeder te
behandelen spreekwoordenstudie, den Gorinchemschen onderwijzer en mathematicus
der Latijnsche School, P.J. Harrebomée.
Maar niet alleen als biograaf van overleden ambtgetoonen heeft Suringar aan de
opvolgende Nederlandsche gymnasiale tijdschriften medegewerkt; ook van anderen
aard deed hij daarin een- en andermaal iets van zijne hand opnemen. Reeds vermeldde
ik de partiëele uitgave
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van C i c e r o d e V i t a S u a in de S y m b o l a e en M i s c e l l a n e a , terwijl in
den jaargang 1858 van bovengenoemde ‘Bijdragen’, onder den titel: ‘Het twintigjarig
bestaan van het Stedelijk Gymnasium te Leyden’, een fragment zijner op 6 September
1858 als Rector, m o r e s o l i t o , bij de openbare Promotie en Prijsuitdeeling
gehouden rede staat afgedrukt, waarin o.a. bittere klachten worden aangeheven over
de nadeelige gevolgen, die de Gymnasiën van den, na de afschaffing (in 1853) van
het befaamde Staats-Examen van 1845, vergemakkelijkten toegang tot de
Academische lessen ondervonden; klachten, die in den kringloop der ondermaansche
dingen ook thans weder in de gymnasiale wereld niet onbekend zijn, nu het andermaal
bij steeds meerdere discipels in zwang schijnt te komen om den zesjarigen cursus
door zich - en dat maar al te vaak met goed gevolg, - aan het examen der jaarlijks
vergaderende Staatscommissie (art. 12 der H.O. wet van 1876) te onderwerpen, tot
een vijfjarigen te willen inkorten.
Is alzoo deze rede met hare vrij uitvoerige aanteekeningen eene bijdrage tot de
kennis van het gymnasiaal onderwijs in onze eeuw, niet minder belangstelling toonde
Suringar ook in den toestand daarvan in vroeger eeuwen te bezitten, waarvan hij
blijk gaf door in den jaargang 1864-1865 van het ‘Tijdschrift voor de Nederlandsche
Gymnasiën’, de opvolgster der vroegere ‘Bijdragen’, een 1e nr te plaatsen van
‘Bouwstoffen voor eene oordeelkundige beschouwing van den aard en toestand van
het gymnasiaal onderwijs hier te lande in de twee vorige eeuwen, en tevens voor
eene geschiedenis van de Latijnsche School te Leyden in die zelfde tijden’, in welk
stuk oude Reglementen der Leidsche Latijnsche School uit de jaren 1660 tot 1706
werden medegedeeld, die
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Suringar, na opgave van wat op dit gebied door anderen reeds geleverd was, van
eene warme opwekking aan zijne ambtgenooten vergezeld deed gaan om toch wat
zij omtrent de vroegere inrichting van het onderwijs aan de onder hunne leiding
staande scholen nog zouden kunnen achterhalen, voor ondergang te behoeden en,
zoo mogelijk, wereldkundig te maken, gelijk hij zelf zich voorstelde deze eerste
bijdrage ‘weldra nog door een paar andere te laten volgen’, waarvan echter, denkelijk
door het weder teniet gaan van het ‘Tijdschrift’ nimmer iets gekomen schijnt te zijn.
Volledigheidshalve mag ik echter van Suringars aandeel in den inhoud van
meergenoemd ‘Tijdschrift’ niet afstappen zonder nog even vermeld te hebben, dat
dezelfde laatstgenoemde jaargang 1864-1865 daarvan, op bl. 231-239, ook nog eene
uitvoerige aankondiging en bespreking van zijne hand bevat, gewijd aan Lucian
Muellers in 1861 verschenen d e R e M e t r i c a ; op zijne relaties met dezen
geleerden Duitschen Latinist zal er later gelegenheid zijn terug te komen. Wij durven
er intusschen niet voor instaan in dit overzicht van Suringars medewerking aan de
Nederlandsche gymnasiale periodieken niet wellicht een of ander voorbij gezien te
hebben.
Keeren wij dus van de opgave van 's mans in tijdschriften geleverden en verder
besproken biographischen en bibliographischen arbeid tot het verhaal van zijn
ambtelijk leven op onze schreden terug. Gelijk wij boven zagen, was hij bij de
reorganisatie der oude Latijnsche School in een ‘Stedelijk Gymnasium’, d.d. 2
Augustus 1838, van Praeceptor tot Prorector opgeklommen, in welke kwaliteit hij
tijdens de langdurige krankheid en na het overlijden van den Rector Bake (16 Mei
1844) i p s o j u r e met de waarneming van het Rectoraat belast was. In
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verband echter met destijds in de lucht zwevende plannen tot uitbreiding van het
Gymnasium in dier voege, dat daaraan eene zoogenaamde ‘Tweede Afdeeling’ tot
opleiding voor alle, niet op Academische studiën berustende ‘maatschappelijke
betrekkingen buiten den geleerden stand’ zou worden toegevoegd, liep het nog
ongeveer twee en een half jaar aan, eer in de vacature van het Rectoraat door Suringars
benoeming op 6 October 1846 definitief werd voorzien, welken post hij bij de
installatie der alzoo andermaal gereorganiseerde inrichting den 14den Januari 1847
aanvaardde. Toch was ook dit de laatste metamorphose nog niet, door Suringar aan
zijne school beleefd. De wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863, die allerwegen
de oprichting van Hoogere Burgerscholen - waarom ze toch niet liever Middelbare
Scholen genoemd? - ten gevolge had, bracht uit den aard der zaak de opheffing der
gymnasiale Tweede Afdeelingen, waar die bestonden, mede, zoodat het Leidsch
Gymnasium toen vrij wel tot den toestand wederkeerde, waarin het zich de negen
eerste jaren na zijne oprichting in 1838 bevonden had, met dien verstande echter,
dat het eerst bij de reorganisatie van 1846 ingevoerde onderwijs in het Engelsch ook
aan de van hare ‘Tweede Afdeeling’ beroofde of bevrijde inrichting behouden bleef.
Ook in dien nieuwen, of, zoo men wil, hernieuwden monistischen toestand heeft
Suringar toen nog gedurende het achtste deel eener eeuw over de hem dierbare school
den rectorsstaf gezwaaid, terwijl de goede verstandhouding met de jeugdige
zuster-inrichting, in gebouwen en leeraarspersoneel nog steeds innig met het
Gymnasium verbonden, ja schier daaraan verheeld, dank zij den goeden geest der
beide hoofden, geen oogenblik werd verstoord. Toen Suringar dan ook bij de ten
gevolge der

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

328
thans vigeerende H.O. wet van 1876 noodzakelijk geworden nieuwe reorganisatie
van het Gymnasium begrepen had, op meer dan zeventigjarigen leeftijd, dat werk
aan jongere krachten te moeten overlaten, en hij dus met ingang van 1 September
1877 door den Gemeenteraad, op zijn verzoek, onder dankbetuiging voor bewezen
diensten en toekenning van twee derden zijner jaarwedde als pensioen, eervol
ontslagen was, heeft hij bij de laatste door hem bestuurde Promotie en Prijsuitdeeling
op 31 Augustus van dat jaar, van Curatoren, ambtgenooten en leerlingen plechtig
afscheid nemende, met name ook den verdienstelijken man, die van hare oprichting
af nog steeds de Leidsche H.B. School bestuurt, Dr. D. de Loos, voor het ongestoord
bewaren dier goede harmonie tusschen de beide inrichtingen dank gezegd.
Intusschen hadden de beslommeringen der langdurige interimaire waarneming en
daarop eindelijk gevolgde veeljarige definitieve bekleeding van het Rectoraat,
waaronder het Leidsch Gymnasium tot tweemaal toe, gelijk wij zagen, eene
belangrijke gedaanteverwisseling onderging, den Rector niet in de practijk des levens
doen opgaan; integendeel, zijn werklust en werkkracht ontwikkelden zich tijdens dit
laatste en langste tijdperk van zijn ambtelijk leven, ja zelfs in de dagen zijner eervolle
rust, hoe langer zoo sterker. Gewaagden wij reeds van zijnen grootendeels onder zijn
Rectoraat vallenden biographischen en bibliographischen arbeid en andersoortige
medewerking aan periodieken, wat zijne stalen vlijt vermocht, heeft hij vooral in die
tweede helft zijns levens, naast velerlei anderen kleineren arbeid, bewezen door zijne
drie groote hoofdwerken, zijn C i c e r o d e V i t a s u a in 1854, zijn E r a s m u s
in 1873, en zijn B e b e l in 1879 verschenen, die te zamen meer dan tweeduizend
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compres gedrukte 8vo bladzijden beslaan en dus, ieder afzonderlijk, in omvang althans,
met de ruim achthonderd 8vo bladzijden tellende, vroeger besproken H i s t o r i a
C r i t i c a S c h o l i a s t a r u m L a t i n o r u m , het werk zijner jeugdige jaren, den
toets der vergelijking niet behoeven te schromen. Hadden in dit laatstgenoemde werk
Cicero's commentatoren reeds een aanmerkelijk deel der behandelde stof uitgemaakt,
de studie van dien auteur had ook verder nimmer opgehouden Suringars aandacht te
trekken. Dat bewezen zijne in 1842 verschenen, reeds genoemde, I n i t i a l e c t i o n i s
C i c e r o n i a n a e , in 1846, behalve door de ook reeds vermelde verhandeling d e
R o m a n i s a u t o b i o g r a p h i s , door de P a r s P r i m a van M. C a e l i i R u f i
e t M. T u l l i i C i c e r o n i s E p i s t o l a e m u t u a e gevolgd, waarvan echter de
P a r s A l t e r a , die ‘Collationes Codicum Manuscriptorum quinque Leidensium,
unius Amstelodamensis et aliquot Editionum veterum, Vindiciae Latinitatis
Caelianae’, een ‘Commentarius perpetuus in Caelii et Ciceronis Epistolas, Indices’,
enz. bevat zou hebben, om mij onbekende redenen, nimmer in het licht verschenen
is, hoewel het eerste gedeelte, blijkens een nog aanwezig briefje van 1 April 1846,
de lofspraak en aanmoediging o.a. van een man als Jacob Geel had mogen verwerven,
die daarin verklaarde ‘met graagte het vervolg te gemoet te zien.’ Maar bovenal
getuigt van Suringars liefde en vereering voor Rome's grooten redenaar zijn straks
genoemd boek: M. T u l l i i C i c e r o n i s C o m m e n t a r i i r e r u m s u a r u m
s i v e d e v i t a s u a , een werk, waarvan de leidende gedachte deze is, om namelijk,
ter vergoeding (zoo veel mogelijk) voor het gemis van Cicero's verloren gegane
gedenkschriften, die hij, naar eigen getuigenis, in meer dan éénen vorm, in Latijn en
Grieksch,
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in dicht en ondicht, had opgesteld, uit zijne zoo talrijke geschriften van rhetorischen
en philosophischen inhoud, uit zijne staatkundige en rechtsgeleerde redevoeringen,
en, niet in de laatste plaats, uit zijne volumineuse bewaard gebleven correspondentie,
een mozaïek samen te stellen, waarin Cicero in zijne eigene woorden, uit tallooze
plaatsen zijner werken in logische en chronologische orde samengelezen, zelf de
gedenkwaardigheden van zijn leven in tien Boeken, samen ruim 500 bladzijden
beslaande, verhaalt. Hoeveel belezenheid in en vertrouwdheid met de werken van
den grooten Arpinaat, hoeveel werklust en werkkracht, aan taaie volharding gepaard,
er voor de verwezenlijking van dit eigenaardig denkbeeld, waaraan oorspronkelijkheid
althans niet te ontzeggen valt, werden vereischt, springt reeds terstond in het oog, al
verklaart de auteur zelf ook in de opdracht, tevens inleiding, van het eerste deel der
C o m m e n t a r i i , dat zijn aandeel in den tekst van het boek zich tot een hier en daar
veranderden naamval en werkwoordelijken vorm, of een enkel - om verband tusschen
Cicero's van heinde en verre verzamelde zinnen te brengen - ingelascht voegwoord
bepaalt, er de verzekering bijvoegende: ‘M o r i a r a u t e m , s i v e l u n a m t r i u m
v e r b o r u m s e n t e n t i a m d e m e a d d i d i s s e c o n v i n c a r ’ (p. XII).
Lezenswaardig is die in klassiek Latijn gestelde opdracht voorts ook in allen deele
om de rekenschap, daarin over het plan van het boek gegeven, en om de wederlegging
van mogelijke bezwaren, die daartegen zouden kunnen worden te berde gebracht,
maar bovenal m.i. om het m o n u m e n t u m a e r e p e r e n n i u s , daarin opgericht,
van de hartelijke liefde en warme vereering, door den auteur aan zijnen ruim drie
jaar ouderen broeder, Gerard Conrad Bernard
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Suringar, Med. Prof. te Leiden, aan wien zij gericht is, toegedragen.
Doch ook het tweede deel van C i c e r o d e v i t a s u a , de A n n a l e s
C i c e r o n i a n i , verdient hier met een enkel woord besproken te worden. Daarin
toch wordt, vollediger dan vroeger ooit geschied was, de geheele Romeinsche
geschiedenis van het zoo merkwaardig tijdperk, door Cicero beleefd, in kroniekvorm,
van jaar tot jaar behandeld, en daarbij alle bewijsplaatsen zoo uit Cicero zelf, voor
zoo verre zij in het eerste deel nog niet waren gebruikt, als uit andere Grieksche en
Romeinsche schrijvers, meerendeels i n e x t e n s o , afgedrukt, met opgave tevens
van velerlei, uit ouderen en nieuweren tijd dagteekenende, monographieën over
bijzondere daarin besproken punten. Ook dit deel heeft, als het eerste, eene sierlijke
Latijnsche opdracht tot inleiding, ditmaal gericht aan eenen ouderen, veeljarigen,
getrouwen vriend, den emeritus predikant van Lunteren, Joannes Hermannus
Oosterdijk, van wien ik het ook niet onwaarschijnlijk, ja alleszins aannemelijk acht,
dat hij de niet nader aangeduide v i r b o n u s e t s a p i e n s , q u o n o n m a g i s
a l t e r a m i c u s geweest is, die mijn oom bewogen heeft aan zijne boven reeds
besproken recensie van Binders N o v u s T h e s a u r u s A d a g i o r u m
L a t i n o r u m (Tijdschrift voor de Nederlandsche Gymnasiën 1861, bl. 112) eene
ten behoeve dier recensie opgemaakte ‘Lijst van Geschriften over de Latijnsche
spreekwoorden’ te doen voorafgaan, ja wellicht ook - boekenvriend, die hij was het eerst Suringars aandacht op dien T h e s a u r u s vestigde, en zóó de aanleidende
oorzaak is geworden, dat zijn vriend zich in het laatste derde deel van diens leven,
in zijne uitgegeven geschriften, niet meer bij voorkeur op het gebied der Latijnsche
klassieken, maar op
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dat der spreekwoorden-literatuur is gaan bewegen, die hem op hare beurt weder tot
de studie van het Midden-Nederlandsch - waarvan in zijn Academietijd onder
Siegenbeek nog geen sprake was - heeft geleid. Autodidact als Suringar dus op dit
gebied mocht heeten, erkende hij steeds met de grootste ingenomenheid en
dankbaarheid de hulp en voorlichting, hem te allen tijde op de bereidvaardigste wijze
verleend door de Hoogleeraren M. de Vries en J. Verdam, gelijk mede onder de
jongeren door de heeren Dr. F.A. Stoett en Dr. S.G. de Vries.
Dat overigens ook op dit nieuwe studieveld der Midden-Nederlandsche
paroemiographie of spreukbeschrijving het tot dusverre beoefende gebied van
Latijnsche taal- en letterkunde niet uit het oog verloren werd noch kon worden, dat
bewees reeds het in de verhandeling over de P r o v e r b i a C o m m u n i a opgenomen
en in het volgende jaar 1865 ook afzonderlijk (als Bijlage tot het negende deel van
Hoffmann von Fallersleben's H o r a e B e l g i c a e ) uitgegeven ‘Glossarium van de
oud-Hollandsche en middeneeuwsch-Latijnsche woorden in de Proverbia Communia’;
maar dat bewezen bovenal, om nu van kleinere geschriften niet te gewagen, zijne
beide groote hoofdwerken over spreekwoorden-literatuur, de in 1873 verschenen,
595 8vo bladzijden tellende, ‘Erasmus over Nederlandsche Spreekwoorden’, zes jaren
later (1879) gevolgd door zijne nog een twintigtal 8vo bladzijden meer inhoudende
‘Heinrich Bebel's Proverbia Germanica’, eerbiedwaardige monumenten beide van
des auteurs onvermoeide vlijt en ijver, die zijn naam ook bij volgende geslachten
onder al wie zich op dit gebied van studie bewegen, zullen doen voortleven. Daarin
toch worden de door Erasmus en zijnen Zuidduitschen tijdgenoot, den Tübingschen
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Professor Heinrich Bebel, Melanchthons leermeester, in het Latijn weergegeven
Nederlandsche en Hoogduitsche spreekwoorden in hunne bronnen thuisgewezen, en
de parallelen daarvan uit oudere en jongere spreukverzamelingen in klassieke en
moderne talen opgegeven, het al voorzien van uitvoerige alphabetische registers.
Wel is waar is de omvangrijke, 102 bladzijden beslaande, ‘Inleiding’ van den
E r a s m u s in het Nederlandsch, de ‘Einleitung’ van den B e b e l daarentegen in het
Hoogduitsch gesteld, doch beide werken zijn vol citaten uit de klassieken zoowel,
de Latijnsche natuurlijk in de eerste plaats, als uit middeneeuwsche en
nieuw-Latijnsche spreukbundels, waarvan taal en maat, waar noodig, getracht worden
terecht te brengen, terwijl ook de tekst der noten in het Latijn gesteld is. Bewijs
genoeg, dat om de studie der levenswijsheid, in spreuken en spreekwoorden van
ouderen en jongeren datum in velerlei talen nedergelegd, die van het Latijn niet werd
verwaarloosd, gelijk Suringar ook zelf nog in de Inleiding van het laatste door hem
ten vorigen jare uitgegeven boek: D i t s i j n S e n e k a L e r e n verklaart zich steeds
het meest door zoodanige stukken aangetrokken te hebben gevoeld, die eenige
gemeenschap bleken te hebben met oudere of latere Latijnsche geschriften.
Ik mag echter van dit uit den aard der zaak zeer vluchtig en oppervlakkig bericht
over 's mans uitgaven der twee genoemde groote spreukverzamelingen niet afstappen
zonder vermeld te hebben, dat beide werken door den schrijver aan buitenlandsche
vakgenooten en lettervrienden zijn opgedragen, en wel de E r a s m u s gezamenlijk
aan de Heeren Ridder Aloysius Mutius Ottow, Kreisgerichts-Director te Landeshut
in Silesiën, den bezitter eener overrijke verzameling geschriften over
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spreekwoorden-literatuur, Julius Wegeler, Med. Doctor en Medizinalrath te Coblenz,
die wederkeerig in 1874 den derden druk zijner P h i l o s o p h i a P a t r u m
v e r s i b u s p r a e s e r t i m l e o n i n i s ‘in Leoninischer Freundschaft’ aan Suringar
wijdde, en Friedrich Latendorf, Philos. Doctor en Gymnasiallehrer te Schwerin, thans
nog in ruste te Schönberg in Mecklenburg woonachtig, welke laatstgenoemde reeds
in 1862 met zijn A g r i c o l a ' s S p r i c h w ö r t e r , i h r h o c h d e u t s c h e r
Ursprung und ihr Einflusz auf die deutschen und
n i e d e r l ä n d i s c h e n S a m m l e r , als paroemiograaf was opgetreden, en van wien
Suringar in 1865 een zeer zeldzaam exemplaar van Heinrich Bebel's werken in hunne
tweede editie (Straatsburg bij Joannes Grüninger, 1509) ten geschenke ontvangen
had. Zijn B e b e l zelf daarentegen draagt aan het voorhoofd den naam van eenen
anderen Duitschen vriend, Dr. Franz Weinkauff te Keulen, Franciscus Oenopriamus,
of Leoninus Jocosus, gelijk zijne in onderscheidene gelegenheidsverzen bij jubilé's,
door Suringar gevierd, aangenomen pseudoniemen luiden. Met al deze Duitsche
geleerden, gelijk ook met wijlen Prof. Martinus Hertz te Breslau en de Heeren Prof.
Lucian Mueller te Petersburg, Prof. Bernardus Dinter te Grimma, Dr. Franz Sandvoss
(Xanthippus) te Freienwalde a/d Oder, thans te Weimar, en anderen, onderhield
Suringar jaren lang wetenschappelijk-amicale briefwisseling, gelijk hij sommigen
hunner ook bij bezoeken aan Holland en Leiden in zijne gastvrije woning ontving,
en wederkeerig desgelijks enkele malen bij zomer-uitstapjes in hunne ‘Heimath’
bezocht. Schoon allen schier jonger, zijn echter ook zij voor het meerendeel hem
voorgegaan in het graf; behalve Dr. Latendorf, mochten alleen de Heeren Dinter,
Mueller en Sandvoss hem overleven, van
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wie Prof. Lucian Mueller reeds in 1867, tijdens zijn verblijf te Leiden, zijn ‘Hugo
Grotius als Latijnsch dichter beschouwd’ aan Suringar, naast Prof. De Vries, had
opgedragen, na hem ook reeds het jaar te voren op zijn 40-jarig ambtsfeest (13
Februari 1866) met een fraai c a r m e n g r a t u l a t o r i u m in 15 asclepiadeïsche
strophen, waarvan de beginletters het acrostichon S u r i n g a r i u m b e n e vormen,
begroet te hebben.
Wie nu evenwel zou meenen, dat het vijftiental jaren tusschen het verschijnen der
verhandeling over de P r o v e r b i a C o m m u n i a in 1864 en dat van den B e b e l
in 1879 door de bearbeiding der beide groote hoofdwerken, E r a s m u s en B e b e l ,
geheel en uitsluitend is in beslag genomen, zou zich al zeer vergissen. Afgezien toch
van Suringars in dezen tijd vallenden, vroeger besproken, biographischen arbeid en
medewerking aan de gymnasiale periodieken en Leidsche gymnasiale jaarverslagen,
gaf hij in 1867: D e E c c l e s i a . A n o n y m i C e n t o Ve r g i l i a n u s i n e d i t u s ,
zijne eerste bijdrage op het gebied der C e n t o n e s , gedichten, als waren het
lappendekens, uit heele of gedeeltelijke versregels der klassieken, met name uit
Vergilius, samengesteld, waarvan reeds Ausonius in de vierde eeuw in zijn C e n t o
n u p t i a l i s het voorbeeld had gegeven, en wier waarde hoofdzakelijk daarin bestaat,
dat zij een duidelijk beeld geven, hoezeer de kennis van Vergilius dien samenstellers,
p o ë t a e c e n t o n a r i i geheeten, i n s u c c u m e t s a n g u i n e m was
doorgedrongen, terwijl zij voorts ook, als op oudere, thans verloren gegane,
handschriften berustende, soms eenige niet te versmaden v a r i e t a s l e c t i o n i s
kunnen opleveren. Uit Suringars inleiding van D e E c c l e s i a blijkt, dat hij de
aanwijzing van den sedert den tijd van Burmannus Secundus in het vergeet-
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boek geraakten schuilhoek van dezen C e n t o aan zijn destijds te Leiden vertoevenden
vriend Lucian Mueller te danken had, gelijk ook, dat Suringar zich in die dagen,
mede op aansporing van dienzelfden kenner der Latijnsche poëzie, met het
voorbereiden eener uitgave van alle C e n t o n e s Ve r g i l i a n i , zoo van bijbelschen
als van profanen inhoud, bezig hield, die echter, om welke reden dan ook, niet tot
stand gekomen is. Verwonderen kan het intusschen niet, dat de man, die zelf eenmaal
uit de geschriften van den grootsten Latijnschen prozaïst zijn mozaïekwerk C i c e r o
d e V i t a s u a had samengesteld, zich aangetrokken gevoelde tot hen, die reeds
sedert eeuwen ditzelfde, zij het ook met geheel andere bedoelingen, voor den
Latijnschen dichtervorst, voor Rome's genialen navolger van Homerus, Hesiodus en
Theocritus, hadden beproefd. En gelijk in Cicero's autobiographie de bewijsplaatsen
uit zijne geschriften, en in de reeds besproken paroemiographische werken de
oorspronkelijke vorm der door Erasmus, Bebel enz. gelatiniseerde spreekwoorden
in tal van lezingen, uitgaven en talen aan den voet der bladzijden of onder den tekst
staat opgegeven, zoo is dit ook bij zijnen aan dien C e n t o Ve r g i l i a n u s gewijden
arbeid het geval, zoodat de lezer in éénen oogopslag de daaraan ten grondslag liggende
plaatsen des dichters kan vergelijken en zich alzoo overtuigen, dat Suringar niet
minder dan in Cicero, ook in Vergilius tehuis was.
Tot het getal dier centonen-dichters nu behoort ook Proba Falconia, de dichteres
o.a. eener almede uit regels en woorden van Vergilius in de vierde eeuw
samengeweven V i t a C h r i s t i , van wier werken zich vier Handschriften op de
Bibliotheek te Parijs bevinden. Van het oudste dezer manuscripten, no 7701, wenschte
Suringar
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voor zijne voorgenomen uitgave de v a r i e t a s l e c t i o n i s te bezitten, en had
daartoe van Proba's C e n t o een afschrift gemaakt, zóó ingericht, dat de varianten
er interlineair konden worden bijgeschreven. Door vriendelijke tusschenkomst van
Cobet, die zich toen (1869) tijdelijk te Parijs bevond, en z e l f dit werk op zich nam,
kwam de auteur in het bezit der verlangde collatie. Van de voorgenomen bewerking
der gezamenlijke C e n t o n e s Ve r g i l i a n i schijnt intusschen, z.a. ik reeds zeide,
denkelijk omdat E r a s m u s en B e b e l en andere kleinere arbeid al den beschikbaren
tijd in beslag nam, nimmer iets gekomen te zijn, schoon Suringar elf jaren later (1880)
nog eenmaal dat gebied betreden heeft met eene, reeds jaren te voren beraamde,
uitgave van: ‘D i d o , t r a g o e d i a e x s e g m e n t i s p r i o r u m l i b r o r u m
A e n e ï d o s c o m p o s i t a ’, die in Juli van dat jaar, toen het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën en H.B. Scholen, waarvan mijn oom in 1830
een der mede-oprichters was geweest, te Leiden onder zijn eere-voorzitterschap het
halve eeuwfeest vierde, den leden als feestgave werd aangeboden. Ook hier weder
zijn in de A n n o t a t i o al de door den XVIIde eeuwschen onbekenden samensteller
gebruikte plaatsen, soms wel zelfs van meer dan 40 verzen aan één stuk, aan de vier
eerste boeken der Aeneïs ontleend, nauwkeurig thuisgewezen.
Zoo is dan mijn overzicht van Suringars wetenschappelijken arbeid ongemerkt
reeds tot het laatste tijdperk van zijn leven, de achttien jaren zijner eervolle rust van
officiëel ambtswerk, genaderd. De uitgave van B e b e l toch en die van D i d o , straks
genoemd, schoon beide grootendeels wel al vóór 1877 bewerkt, vallen reeds in deze
laatste levensperiode. Intusschen is ook B e b e l nog
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niet de laatste g r o o t e spreekwoorden-verzameling geweest, aan welker toelichting
en bewerking de ook in zijn officiëelen rusttijd altoos even ijverig werkzame man
zijne krachten wijdde, al is ook de uitgave, waarover ik thans ga spreken, door gebrek
aan belangstelling bij het publiek, dat haar bij inteekening op verre na niet genoegzaam
steunde om de kosten goed te maken, nimmer tot stand gekomen. Ik bedoel den
tusschen Mei 1879 en September 1887 door Suringar bewerkten, in zijne
handschriftelijke nalatenschap aanwezigen, voorgenomen herdruk der reeds in de
verhandeling over de Proverbia Communia, en sedert in al zijne paroemiographische
geschriften herhaaldelijk besproken en aangehaalde G e m e e n e D u y t s c h e
S p r e c k w o o r d e n :A d a g i a o f t P r o v e r b i a g h e n o e m t ,in1550teKampen
in het licht verschenen, en daarom, daar de verzamelaar onbekend is, in de
spreekwoorden-literatuur gewoonlijk kortheidshalve door den titel C a m p e n
aangeduid. In denzelfden geest als E r a s m u s en B e b e l bewerkt, zou ook deze
spreukverzameling, - van wier oorspronkelijken druk nog slechts d r i e exemplaren
bekend- zijn, en wel twee in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, het derde
daarentegen, vroeger in bezit van wijlen Dr. A. de Jager, later door Suringar zelf
voor ƒ 25.- aangekocht, - een boekdeel van drie- à vierhonderd bladzijden gevormd
en in het licht gesteld hebben, wat deze, aan de Hoogduitsche verzamelingen van
Joh. Agricola, Eberhard Tappius en Seb. Franck, of ook uit oudere Nederlandsche
spreukboeken heeft overgenomen, welke uitgave echter, om de reeds vermelde
oorzaak, achterwege is moeten blijven.
Ofschoon nu door dit gebrek aan belangstelling bij het publiek voorzeker wel
teleurgesteld, ontmoedigen liet Suringar zich daardoor niet; integendeel, het scheen
wel,
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z.a. ik reeds boven zeide, of met de jaren de werkkracht en werklust eer toe- dan
afnam. Ook reeds tijdens de bearbeiding van C a m p e n had hij, als het ware tot
verpoozing van dat omvangrijk werk, een- en andermaal iets van anderen aard voor
de pers geleverd, in 1880 zijne D i d o , in 1881 zijn L e v e n s b e r i c h t v a n P.J.
H a r r e b o m é e , beide reeds genoemd, in 1885 en 1886 gevolgd door
M i d d e l n e d e r l a n d s c h e R i j m s p r e u k e n (I en II), in twee Hss.,
onderscheidenlijk van de Haagsche en Brusselsche Bibliotheken, bewaard, als
vertaalde verzen uit des Midden-Hoogduitschen dichters F r e i d a n k s
B e s c h e i d e n h e i t (XIIIde eeuw) aangewezen, welk denkbeeld, door Freidanks
Duitschen bewerker, den bovengenoemden Dr. Franz Sandvoss, het eerst geopperd,
thans door Suringar tot voldoende klaarheid gebracht, en de waarheid daarvan in
twee opvolgende jaarbundels M e d e d e e l i n g e n onzer Maatschappij bewezen
werd.
Maar ook op klassiek gebied is de overledene in deze zelfde jaren der bewerking
van C a m p e n nog eenmaal, en toen, voor zoo verre mij bekend is, voor het laatst,
in het publiek opgetreden, en wel met een in November 1883 verschenen, slechts 15
8vo bladzijden tellend vlugschrift, getiteld: D e o n l a n g s g e v o n d e n
Fragmenten van Cicero. Eene teleurgestelde verwachting,
waarin hij van 25 door den Bibliothecaris Narducci te Rome in een IXde eeuwsch
HS. gevonden citaten uit Cicero's philosophische werken, die deze voor fragmenten
van verloren gegane geschriften meende te moeten aanzien, op twee zeer
onbeduidende na, van alle de juiste plaats in Cicero's nog voorhanden zijnde werken
aanwijst. Dat de vertrouwdheid met dien auteur hieruit op nieuw bleek in ongelijk
grootere mate bij den Leidschen
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oud-Rector dan wel bij den Romeinschen Bibliothecaris gevonden te worden, zal
wel geen betoog behoeven.
Thans rest mij nog alleen van Suringars allerlaatste wetenschappelijke bemoeiingen,
na het voltooien der onuitgegeven bewerking van C a m p e n in 1887, verslag te
geven. Schoon toen reeds in het negende tiental jaren van zijnen leeftijd verkeerende,
gaf hij daarom de studie en den arbeid voor de pers niet op, wat hem, daar de geest
steeds even helder en opgewekt, het lichaam even krachtig en gezond, de hand even
vast en vlug bleef als te voren, al liet ook de tand des tijds de scherpte van gehoor,
en, schoon in mindere mate, die van gezicht, niet ongemoeid, geene buitengewone
inspanning kostte. Mij kwamen dan ook telkens, zoo dikwijls ik hem, gewoonlijk
een paar malen 's jaars, o.a. sedert mijne verplaatsing van Maastricht naar Amsterdam
in 1885, steeds op zijn geboortedag, bezocht, de fraaie versregels voor den geest,
door zijnen oom en eersten leermeester in de klassieke talen, Mr. G.T. Suringar, in
1825 van den uit Leiden geboortigen, verdienstelijker Parijschen Predikant P.H.
Marron, met wien onze familie oude vriendschapsrelaties onderhield, in een
onuitgegeven Latijnsch gedichtje gebezigd:
‘Obtinet antiquum morem; post condita lustra
Mens manet illa seni, quae fuit ante viro.’

Dat dit van Suringar niet minder dan van Marron, en dat wel op veel hooger leeftijd
dan van dezen, - die 30 Juli 1832, 78 jaren oud, als slachtoffer der cholera te Parijs
overleed, - kon gelden, bewezen, om nu van het door Dr. G.D.J. Schotel's toenemende
verzwakking niet ten uitvoer gelegde plan, om met dien ouden lettervriend
gezamenlijk een werk over de Schooldrama's samen te stellen, niet verder te gewagen,
- dat bewezen, zeg
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ik, Suringars drie laatste uitgegeven pennevruchten, zijn D i e B o u c v a n S e d e n ,
in 1891, zijn Va n Z e d e n , in 1892, en zijn D i t s i j n S e n e k a L e r e n , in 1895,
zijn sterfjaar, verschenen. Voor alle drie deze Midden-Nederlandsche zedekundige
leerdichten berust de door Suringar geleverde uitgave op den handschriftelijken tekst,
voor de beide eerstgenoemde in het - naar de vroegere eigenaresse, de Bibliotheek
van het voormalige Zuidduitsche ridderstift Comburg, - dusgenaamde Comburger
HS. ter Bibliotheek te Stuttgart, en voor het laatstbedoelde in een MS. ter Brusselsche
Bibliotheek bewaard. Van het eerstgemelde heeft Suringar het vroeger reeds door
den Wurtembergschen Archivaris Kausler, schoon minder nauwkeurig, uitgegeven
HS. zelf tot zijnen dienst gehad, maar toen verzuimd van het desgelijks daarin
aanwezige, in de tweede plaats genoemde, vroeger nooit uitgegeven, leerdicht een
afschrift te nemen, wat daarentegen kort daarop door mijn ambtgenoot Dr. Stoett,
toen deze het MS. voor andere doeleinden ten gebruike had, wèl is geschied, die dit
zijn afschrift vervolgens met de grootste heuschheid aan mijnen oom ter bewerking
heeft afgestaan. Van het derde leerdicht eindelijk, dat reeds in 1838, zij het ook
gebrekkig, door Blommaert was wereldkundig gemaakt, mocht het HS. om zijne
kostbaarheid niet worden uitgeleend, zoodat Suringar, daar zijn hooge leeftijd hem
verbood om zich naar Brussel te begeven ten einde de Blommaertsche uitgave
daarmede te collationeeren, wel verplicht was eene, door een der ambtenaren ter
Bourgondische Bibliotheek vervaardigde, trouwens zeer zorgvuldige, zoodanige
collatie ten grondslag aan zijne uitgave te leggen. De drie werken zijn overigens alle
op de hem eigene, nauwkeurige wijze bewerkt en van inleidingen, varianten uit
andere voor-
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handen handschriftelijke fragmenten en vroegere uitgaven, aanwijzingen van bronnen,
- voor D i e B o u c v a n S e d e n in een artikeltje in Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde X (1891), bl. 257-261, nog nader uitgebreid, - aanteekeningen,
glossaria enz. voorzien.
Al is hiermede nu mijn overzicht van Suringars u i t g e g e v e n geschriften ten
einde gebracht, niet alzoo nog het verslag zijner wetenschappelijke werkzaamheid.
Draagt toch de Inleiding tot de Tw e e s p r a e c de dateering ‘December 1894’, zoodat
het boek in den aanvang van 1895 in het licht kon verschijnen, de ruim negen maanden
levens, die den toen in zijn negentigste jaar staanden grijsaard nog restten, werden,
al evenmin als een der vroegere jaren zijnes levens, in werkeloosheid doorgebracht.
Tot enkele dagen vóór zijn heengaan immers, tot op 7 October, den dag, dat hij het
laatst in zijn studeervertrek aan zijne schrijftafel plaats nam, hield hij zich met de
bewerking eener nieuwe pennevrucht onledig, die vermoedelijk den titel:
Zedelessen, vroeger uit een Brusselsch Handschrift
uitgegeven door Jhr.Ph.Blommaert,thans met aanwijzing der
bron en daaruit verbeterde lezingen herdrukt en toegelicht,
zou gedragen hebben, en waarin deze, uit het achtste Boek der Eerste Partie van
Maerlants S p i e g e l H i s t o r i a e l overgenomen Zedelessen als uit Seneca of
Pseudo-Seneca ontleend, onder opgave van parallelen bij oudere en nieuwere,
klassieke en middeneeuwsche, moralisten zouden zijn aangetoond, z.a. uit Suringars
handschrift en daarbij, naar zijne gewoonte, aangelegd glossarium blijkt. Dezen
arbeid te voltooien zou hem echter niet meer worden gegund.
Ook van dit lange, in zoo menig opzicht rijk gezegende leven toch moest ten leste
- hoe spade ook, toch nog

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

343
altoos te vroeg voor de zijnen en de velen, die hem liefhadden en vereerden, - het
einde komen. Intusschen deed, tot korte dagen vóór het vredig ontslapen, volstrekt
niets dat naderend uiteinde vermoeden. De zomer des vorigen jaars verliep, als zoo
vele zijner voorgangers; op Zondag 1 September, juist zes weken vóór zijn overlijden,
bezocht en sprak ik mijn oom voor het laatst, terwijl ik hem, z.a. in het goede seizoen
veelal zijne gewoonte was, in zijnen aan den Apothekersdijk uitkomenden koepel
met uitzicht o.a. op het achterhuis zijner voormalige ouderlijke woning (het huis op
de Breêstraat no. 42, thans door Prof. Oppenheim en in de vorige eeuw o.a. door
Bernh. Siegfr. Albinus en Fr. Wilh. Pestel bewoond), aantrof. Uiterlijk schier nog
altijd dezelfde, als ik hem vóór meer dan dertig jaren daar reeds had zien zitten, als
immer met den onafscheidelijken Gouwenaar gewapend, even deelnemend en
belangstellend als steeds, onderhield hij zich met mij, o.a. ook nog over den
letterkundigen arbeid, waarmede hij thans bezig was. Zoo nam ik afscheid in de vaste
hoop hem, na weinig weken, op zijn negentigsten geboortedag, mijn feestgroet te
zullen mogen brengen. Op 30 September schreef hij mij nog, in opdracht van anderen,
om eenige genealogische inlichtingen, die ik gelukkig in staat was te geven, en
eindigde zijne letteren met het kenmerkende P.S.: ‘In de vorige week ontving ik het
bericht van het overlijden van mijn vriend, Martin Hertz, Prof. te Breslau, met wien
ik in 1847, bij zijn langdurig verblijf te Leiden, kennis gemaakt had en sedert dien
tijd, tot dit jaar in correspondentie gebleven ben. Gisteren verzond ik mijn
condoleantiebrief aan de Familie. Hij werd slechts 78 jaren oud1.’ En op 4 October
d.a.v. vereerde hij

1

Ik cursiveer.
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mij nogmaals, toen voor het laatst, met eenen brief van zijne hand, tot dankzegging
voor de gegeven inlichtingen, en voegde daaraan eenige bijzonderheden over drie
zijner kleinzonen en over het daags te voren gevierde Leiden Ontzet-feest toe met
de opmerking: ‘Als nonagenarius paste het mij den raad op te volgen van onzen
ouden dichter Maerlant:
Ende alse andere hebben spot ende spel,
So peins omme doget ende niet el,

welke les hij gegeven heeft in navolging van Ps. Seneca: E t c u m a b a l i i s
l u d i t u r , s a n c t i a l i q u i d h o n e s t i q u e t r a c t a b i s .’ Een citaat alzoo uit het
werk, waarmede hij zich tot op den laatsten dag, dat hij in zijn ruime boekenkamer
verscheen, heeft bezig gehouden. Weinige dagen slechts na dezen brief overviel hem
de ziekte, die in ongeveer eene week het overigens nog zoo krachtige gestel zou
sloopen: gevatte koude, als bij zoo vele hoogbejaarden, in ontsteking en verlamming
der ademhalingsorganen ontaard, en af en toe van benauwdheden vergezeld, wekte
van stonde aan ernstige bekommering bij de zijnen, en deed reeds, toen ik op Zaterdag
12 October te Leiden kwam om hem 's anderen daags op zijn feest te begroeten, het
ergste vreezen. Toch werd het aanbreken van den jaardag zelf nog met volle
bewustheid door den lijder beleefd; hij ontving de weemoedige heilwenschen zijner
huisgenooten, en nam, onder het rooken van eene sigaar, o.a. ook nog belangstellend
kennis van de hulde, hem door Prof. J. ten Brink in het ‘Nieuws van den Dag’ als
den ‘Nestor der Leidsche geleerden’ gebracht. Intusschen naderde het einde met
rassche schreden: de krachten namen hand over hand af, zoodat, eer nog de zon op
dezen herfstdag ter kimme was gedaald, de tot den einde toe heldere geest zonder
zwaren doodstrijd, ge-
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lukkig! het broze lichaam was ontvloden: de aansporing tot eenen mede bij zijn
sterfbed aanwezigen, pas als student ontgroenden, kleinzoon om ‘braaf te werken’
was het laatste woord, van zijne stervende lippen vernomen. Voorwaar een einde,
den man, wiens eigen leven steeds een toonbeeld van onverdroten werkzaamheid
was geweest, volkomen waardig!
Vier dagen later, op Donderdag 17 October, stonden zonen, kleinzonen, bloed- en
aanverwanten, vrienden en vereerders, in breeden kring, op de begraafplaats aan de
Groenesteeg te Leiden, de rustplaats van zoovele zijner naaste betrekkingen en beste
vrienden, om de geopende groeve geschaard, die naast het stoffelijk overschot van
echtgenoot en oudsten zoon, thans ook dat van het geeerbiedigd familiehoofd zou
opnemen, en waar de Hoogleeraar J. Verdam, zijner nagedachtenis eenige hartelijke
en gevoelvolle woorden wijdde.
Vóór ik thans dit onwillekeurig wellicht toch reeds wat uitvoerig geworden
levensbericht eindig, zij het mij vergund om der volledigheid wil nog met een enkel
woord gewag te maken van de onderscheiden officiëele eerbewijzen en blijken van
vertrouwen van de zijde zijner medeburgers, mijnen oom in zijn lange leven te beurt
gevallen. Zoo noem ik dan in de eerste plaats de ridderorde van den Nederlandschen
Leeuw, hem verleend bij K.B. van 11 Februari 1876, no 2, ter gelegenheid van zijn
twee dagen later te vieren gouden ambtsfeest, op 4 Maart van dat jaar gevolgd door
de benoeming tot Ridder der Pruisische Kroonorde 3de Klasse, hem van wege den
Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen, ter gelegenheid van datzelfde jubilé
‘in huldreicher Anerkennung besonderer Verdienste um deutsche Gelehrte’
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geworden. Van wetenschappelijke onderscheidingen stelde Suringar voorts zeker
geene op hooger prijs dan het lidmaatschap onzer Maatschappij, dat hem reeds in
1836 was verleend, en op wier maand- en jaarvergaderingen hij tot in hoogen
ouderdom, voordat hardhoorendheid hem daarvan moest doen afzien, zelden werd
gemist; desgelijks telde ook het Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen hem nog een jaar langer, sedert 1835, onder zijne leden, voor welk
Genootschap hij o.a. wel eens gemotiveerde adviezen over ingekomen antwoorden
op literarische prijsvragen heeft opgesteld. In het maatschappelijk leven maakte hij
zich door het gedurende korteren of langeren tijd bekleeden van onderscheidene
functiën jegens zijne medeburgers verdienstelijk, zoo o.a. als Regent der Huiszittenen Diaconie-Armen, waartoe de administratie van het Minnehuis der Ned. Hervormde
Gemeente behoorde, en in gelijke betrekking over het Hofje van Jan Willemsz. van
Woudendorp; voorts ook als lid van den Kerkeraad en van het College van Notabelen
der Ned. Hervormde Gemeente, enz. En eindelijk ook bij de talrijke door hem in zijn
langdurig ambtelijk en echtelijk leven gevierde gedenkdagen van 25-, 40-, 50-jarige
ambtsvervulling en 25-, 50-, ja 60-jarige echtvereeniging heeft het van de zijde van
ambtgenooten en leerlingen, van vrienden en vereerders, niet aan, deels ook in druk
bewaard gebleven, huldebetuigingen in dicht en ondicht, in het Latijn en Hoogduitsch
zoowel als in het Nederlandsch, ontbroken, gelijk ook reeds in 1846, het jaar van
zijn optreden als Rector, na twintigjarige werkzaamheid als Praeceptor en Prorector,
zijne toenmalige leerlingen door de uitgave van een gelithographeerd portret, van
hunne aanhankelijkheid aan den geliefden leermeester hadden doen blijken. Voor al
die be-
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wijzen van waardeering, hoogachting, liefde en genegenheid, hem o.a. ook nog voor
het laatst op 13 October 1894 bij de intrede van zijn 90ste levensjaar met groote
hartelijkheid en belangstelling van allerlei zijden gebracht, was de eenvoudige en
nederige man steeds uiterst gevoelig en dankbaar. Maar des te treffender dan ook,
dat de dag, waarop velen, van zijne ongesteldheid deels nog onbewust, zich opmaakten
om hem met het volbrachte 90ste levensjaar geluk te wenschen, waarop zijn huis,
gelijk 15 jaren vroeger, bij zijne door den dood van zijnen oudsten zoon gestoorde
gouden bruiloftsvreugde, met bloemen was getoold, zijn sterfdag worden moest, aan
den avond waarvan nog, eenige uren eerst na zijn verscheiden, van uit het verre
Breslau, een even sierlijk gebonden als gestelde Latijnsche gelukwensch der
philosophisch-literarische Faculteit dier Hoogeschool, het laatste werk van zijn toen
ook reeds vóór enkele weken ontslapen vriend, Prof. Mart. Hertz, aan zijn sterfhuis
werd bezorgd, van welk huldeblijk echter de man, dien het gold, geene kennis meer
heeft mogen dragen.
En hiermede is de, zij het ook niet zonder schroom, toch met ingenomenheid door
mij aanvaarde taak volbracht. Ik weet haar niet beter te eindigen dan door Prof.
Lucian Mueller's schoone woorden in het laatste couplet van zijn boven reeds vermeld
C a r m e n g r a t u l a t o r i u m , naar omstandigheden eenigszins gewijzigd, tot de
mijne te maken:
‘En Tu, care, vale! Te pia gratia
Non unquam memori pectore miserit.
Quae me cunque manet sors,
Nusquam oblitus agam Tui!’

Amsterdam, 1896.
L.J. SURINGAR.
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Uitgegeven geschriften van Dr. W.H.D. Suringar.
1823.

Commentatio ad quaest. ab Ord. Phil.
Theor. et Lit. Hum. in Acad. Groning. a.
CIICCCXXI propos.: Quaenam fuerit
patronatus et clientelae in civitate Rom.,
inde ab antiquissimis temporibus, ratio?
quae praemio ornata est. (Ann. Acad.
Gron. a. 1821-'22, 47 p. 4to).

1828.

Grieksche Chrestomathie, ten dienste der
Ned. Jeugd u.h. Hoogd. bewerkt. Leyden.
(51 bl.). NB. Vermoedelijk, als zijnde
anoniem uitgekomen.

1829.

Diatribe Acad., exhibens partem prior.
disput. de antiquis interpretibus Scriptor.
Lat. L.B. (208 p.).

1829.

Lectiones Latinae, editae in usum
scholarum. L.B. (140 p.). - NB. Ed. Sec.,
Traj. a. Rh. 1851 (140 p.).

1834.

Narratio de vita Lucae Suringaris, Theol.
Doct. et Prof. in Acad. Lugd.-Bat. (Annal.
Acad. Lugd.-Bat. a. 1833-1834, p. 35-45,
4to).

1834.

Historia Critica Scholiastarum Lat. Pars
1a. L.B. (271 p.). - Pars 2a., u.s. (350 p.).

1835.

- Pars 3a., u.s. (192 p.).

1837.

Grieksch Leesboek voor
eerstbeginnenden, naar h. Hoogd. v. Fr.
Gedike. 4e Druk, m. eene voorafg. afd.
verm. en verb. Leyden. (388 bl.).

1838.

Commentariolum de vita J.M. Hoogvliet.
(Symbolae Lit., a publ. Gymnas.
doctoribus soc. conj. editae, II, p.
97-108).

1840.

Herm. Cannegieteri Progr. Acad. de Gisb.
Koenio, Gregorii Corinthii editore.
(Repetitum in vol. IV earundem
Symbolarum, p. 71-86).

1842.

Initia lectionis Ciceronianae in usum
scholarum. L.B. (393 p.).
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De Mythographo Astronomico, qui vulgo
dicitur Scholiastes Germanici. Progr.
Schol. Gymn. Leid. (24 p. 4to).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1896

349

1844.

Levensberigt van Mr. A.J.J. Bake. (Alg.
Konst- en Letterbode, no. 24, herdr. i.h.
Progr. v.h. Sted. Gymn. te Leyden v. dat
jaar).

1846.

De Romanis autobiographis, sive iis, qui
de sua ipsi scripserunt vita. Progr. Schol.
Gymn. Leid. (51 p., 4to).

1846.

M. Caelii Rufi et M. Tullii Ciceronis
Epistolae mutuae. Pars I. L.B. (206 p.).
NB. Niet verder verschenen.

1851.

Levensbericht van Dr. J.C.H. de Gaay
Fortman. (Bijdr. t.d. kennis e.d. bloei d.
Ned. Gymn. v. 1851, bl. 210-216).

1854.

M. Tullii Ciceronis Commentarii rerum
suarum sive de vita sua. Acc. Annales
Ciceron., in quibus ad suum quaeque
annum referuntur, quae in his
commentariis memorantur. Pars 1a.
Leidae. Pars 2a. u.s. (samen 864 p.). NB.
Boek I en II eerst verschenen in
bovengen. Symbolae, IX (1848), p. 5-96;
Boek III en IV in Miscellanea philol. et
paed. I (1849), p. 1-56, en II (1850), p.
1-43.

1856.

J.F. Gronovii Lectionum Tullianarum
particula. Totius operis mox edendi
prolusio. Leidae. (In XVIIde Verslag aang.
d. staat v.h. Sted. Gymn. te Leyden, ov.
1854-'55, VIII en 28 p. 4to).

1858.

Het 20-jarig bestaan v.h. Sted. Gymn. te
Leyden. Fragm. v. eene Rede op 6 Sept.
1858. (Bijdr. t.d. kennis e.d. bloei d. Ned.
Gymn. v. 1858, bl. 1-25).

1860.

Recensie van W. Engelmann's
Bibliotheca Seriptorum Class. et Graec.
et Rom. (Bijdr. enz. v. 1859-'60, bl.
167-203).

1861.

Recensie van W. Binder's Novus
Thesaurus Adagiorum Lat., voorafgegaan
v. eene Lijst v. Geschriften ov. de Lat.
Spreekwoorden. Eene Bijdr. voor de
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Bibliographie (Bijdr. enz., v. 1861, bl.
111-187).
1864.

Verhandeling over de Proverbia
Communia, ook Proverbia Seriosa
geheeten, de oudste verzameling van Ned.
Spreekwoorden. (Verslag aang. h. Sted.
Gymn. te Leyden, ov. 1862-'63). Leiden.
(132 bl. 4to).

1865.

Glossarium van de oud-Holl. en
middeneeuwsch-Lat. woorden, voork. in
de Proverbia Communia. Gevolgd door
omstr. 200 Emendaties i.d. Lat. tekst v.
dat geschrift. (Bijlage tot h. 9e dl. d.
Horae Belgicae v. Hoffmann v.
Fallersleben. Leiden (86 bl.).
Overgenomen uit bovengen.
Verhandeling, bl. 49-71).

1865.

Bouwstoffen voor eene oordeelk.
beschouwing v.d. aard en toestand v.h.
Gymnas. Onderwijs hier te lande in de
twee vorige eeuwen en tevens v. eene
Geschiedenis v.d. Lat. School te Leyden
in diezelfde tijden. (Tijdschr. v. de Ned.
Gymn. en H. Burgersch., 1864-'65, bl.
141-178).

1865.

Aankondiging van Luc. Muelleri de Re
Metrica poetarum Lat. libri VII. 1861.
(Tijdschr., als boven, 1864-'65, bl.
231-239.).

1867.

D e E c c l e s i a . Anonymi Cento
Vergilianus ineditus. Ex apogr. cod.
Salmas., quod est in Bibl. Leidensi inter
codd. Mss. Voss. Traj. a. Rh. (38 p.).

1867.

A l d a . Guarini Veronensis Carmen
Elegiacum. Ex edit. Lips. a.
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1511 repetitum, collat. tribus codd. Mstis
Vindob., Leid. et Gothano correct., et
annot. instr. Leidae. (110 p.). (Verslag,
Leidsch Gymn. 1864-'65).
1870.

Levensbericht van S.F. Groen.
(Levensber. v.d. Mij. d. Ned. Letterk.
1869-'70, bl. 393-415).

1873.

Erasmus over Ned. Spreekwoorden en
spreekw. uitdrukkingen, uit 's mans
Adagia opgezameld en uit andere, meest
nieuwere geschriften opgehelderd.
Utrecht. (595 bl.).

1873.

Levensbericht van Dr. C.A. Abbing.
(Levensber. v.d. Mij. d. Ned. Letterk.,
1872-'73, bl. 145-172).

1874.

Jo. Glandorpius in zijne Lat. disticha als
vertaler van Agricola's Sprichwörter
aangewezen. 1e Gedeelte. Leiden. (152
bl.). (Verslag, Leidsch Gymn., 1872-73.).

1876.

- 2e Gedeelte. Leiden. (122 bl.). (Versl.
als boven, 1874-'75).

1879.

Heinr. Bebel's Proverbia Germanica.
Leiden. (615 bl.).

1880.

D i d o . Tragoedia ex segmentis prior.
libr. Aeneïdos composita ab auctore
incerto, cujus autographum possidet Bibl.
Leidens. L.B. (56 p.).

1881.

Levensbericht van P.J. Harrebomée.
(Levensb. v.d. Mij d. Ned. Letterk.
1880-'81, bl. 125-165).

1883.

De onlangs gevonden fragmenten van
Cicero. Eene teleurgestelde verwachting.
Leiden. (15 bl.).

1885.

Middelnederlandsche Rijmspreuken. Uit
een oud Haagsch Hs. v.d. Kon. Bibl. als
vertaalde verzen van Freidanks
Bescheidenheit aangewezen en toegelicht.
(Hand. v.d. Mij. d. Ned. Letterk. 1885, bl.
1-56).

1886.

Idem. Uit een oud Brusselsch Hs. v.d.
Kon. Bibl., als vert. verzen v. Freidanks
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Bescheidenheit aangew. en toegel.
(Hand., als boven, 1886, blz. 185-284).
1891.

Die Bouc van Seden. Een Mnl.
Zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens
h. Comburger Hs. opnieuw uitg. en
toegel. Leiden. (196 bl.).

1891.

Bronnen van Die Bouc van Seden.
(Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk., X,
bl. 257-261).

1892.

Van Zeden. Een tweede Mnl. Zedek.
Leerdicht, u.h. Comburger Hs. v. 't eerst
uitg. en toegel. Leiden. (139 bl.).

1895.

Dit sijn Seneka Leren, liever te noemen
Tweespraec tusscen enen Vader ende
sinen Sone over alrehande swaer gheval.
Een Mnl. Zedek. Leerdicht, na
Blommaert, volgens h. Brusselsch Hs.
opnieuw uitg. en toegel. Leiden. (142 bl.).

S.E. & O.
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