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Verslag van de 130ste jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden
op den 9den Juni 1897.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 15den Mei 1897.
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 Woensdag den 9den 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.
Voordracht van den Heer C.H. DEN HERTOG over ‘Onvrede in taal- en letterwereld’.
(Hierna zal gelegenheid gegeven worden tot gedachtenwisseling).
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden (zie Bijlage).
‘Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijne stem uit te brengen. Zij, die van dat
recht gebruik willen maken, zorgen dat het hun nevens de candidatenlijst
toegezonden stembiljet, duidelijk inge-
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vuld 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.’ (Art. 5 der Wet).
IX.
1o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om a. eene Commissie te benoemen
tot onderzoek naar de wenschelijkheid en mogelijkheid eener geheele of gedeeltelijke
uitgave der briefwisseling van CONST. HUYGENS; b. aan die Commissie uit de renten
van het Fonds een vooroopig crediet voor hare onkosten te verleenen van ten hoogste
100 gulden, aan het Bestuur te verantwoorden.
2o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
eene som van ten hoogste 600 gulden beschikbaar te stellen voor de uitgave of den
herdruk van een of meer werken onzer oudere letterkunde.
(Dit voorstel zal op de Vergadering nader mondeling worden utgewerkt
en toegelicht).
X.
Verkezing van zeven nieuwe Bestuursleden, zoowel wegens de verleden jaar besloten
uitbreiding van het Bestuur (art. 21), als ook omdat de tegenwoordige Bestuursle{?}en
met 't oog op de wijzigingen in art. 21 en vv. der Wet besloten hebben hun mandaat
ter beschikking der Leden te stellen. De door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
1. a. Dr. Jan ten Brink.
b. Dr. P.L. Muller.
2. a. Mr. H. van der Hoeven.
b. Mr. S.J. Fockema Andreae.
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3. a. Dr. P.J. Blok.
b. Dr. P.J. Cosijn.
4. a. Dr. J. Verdam.
b. Dr. A. Kluyver.
5. a. Dr. A. Beets.
b. Dr. G.J. Boekenoogen.
6. a. P.A.M. Boele van Hensbroek.
b. W.G. VAN Nouhuys.
7. a. Dr. H.C. Rogge.
b. Dr. P.H. Ritter.
XI.
Verkiezing van een nieuwen Secretaris. Het door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. S.G. de Vries en Mr. Ch.M. Dozy.
XII.
Verkiezing van een nieuwen Penningmeester. Het door de Maandelijksche
Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
Dr. W.H. Kosters en A.L. van Hasselt.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. de Vries, Tijdelijk Secretaris.
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De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden Dr. P.J. Blok, Voorzitter,
Dr. J. ten Brink, Dr. J.W. Muller, Mr. H. van der Hoeven, de tijdelijke Bestuursleden
P.A.M. Boele van Hensbroek, Dr. J.H.C. Kern, Dr. A. Beets, door Dr. S.G. de Vries,
tijdelijk Secretaris, en door de Leden:
de Dames Thérèse Hoven, E.C. Knappert, Johanna A. Wolters, M.W. Maclaine
Pont en de Heeren Mr. J.A. Levy, Dr. H.C. Rogge, Dr. F. Pijper, C.W. Bruinvis, H.
Bouman, Dr. S. Baart de la Faille, V. Loosjes, Dr. G.J. Boekenoogen, C.H. den
Hertog, J.F. Gebhard Jr., Dr. A. Kluyver, Dr. H. Brugmans, Dr. P.L. Muller, Dr.
W.H. Kosters, Dr. M.J. de Goeje, Dr. J. Brandes, Dr. H. Oort, Mr. J.L.A. Salverda
de Grave, Dr. H.J. de Dompierre de Chaufepié, Mr. Ch. M. Dozy, Dr. F. Buitenrust
Hettema, Mr. P.A.N.S. van Meurs, J.H. Hingman, G.J.W. Koolemans Beynen, Dr.
J. Verdam, Dr. S. Cramer, R.W.P. de Vries, L.D. Petit, Dr. J. Dyserinck, Dr. W.P.C.
Knuttel, Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford, E.W. Moes, Dr. D.C. Hesseling, Dr.
J. Herderscheê, Dr. J.J. Salverda de Grave, Dr. P.J. Cosijn, Mr. L.H.J. Lamberts
Hurrelbrinck, W. Nijhoff, F. Smit Kleine, Dr. J.B. Kan, Dr. A.S. Kok, J. Winkler,
Dr. G. Brom, Dr. J. te Winkel, T. Tal, Dr. H.G. Hagen, G.H. van Borssum Waalkes,
J. Tideman, Dr. R. Fruin, Mr. J.J. van Geuns, Mr. O.W. Star Numan, Dr. D.G.
Jelgersma, Th. Nolen, Dr. G.J. Dozy.
De Voorzitter opent te elf uren de Vergadering met eene toespraak waarin hij de
aanwezigen welkom heet en een overzicht geeft van het belangrijkste, dat het
afgeloopen jaar voor de Maatschappij opleverde. Tevens wijdt hij eenige woorden
van hulde aan de nagedachtenis
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der vijftien Leden, in den loop des jaars overleden, t.w. de Heeren: E.A.H. Seipgens,
Dr. H.G. Kleyn, Mr. H.A.L. Hamelberg, D. Hartevelt, F.D.O. Obreen, J.C. Boers,
Mr. H.A. Neeb, Dr. J.G.R. Acquoy, Dr. W.N. du Rieu, J.A. de Rijk, Jhr. Mr. G.J.
Th. Beelaerts van Blokland, H. Molema, Dr. A.D. Loman, Dr. J.P.N. Land, Mr.
A.W.M.C. Ver Huell. - Onmiddellijk na deze toespraak vraagt de Heer Dr. J.
Dyserinck 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).
De volgorde der werkzaamheden wordt op voorstel des Bestuurs in zooverre
gewijzigd, dat besloten wordt eerst punt III-VIII te behandelen en eerst daarna II.
De tijdelijke Secretaris leest hierop zijn verslag voor omtrent den staat der
Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het
verloopen jaar en de Bibliothecaris brengt verslag uit omtrent den staat der
Boekverzameling. Aan beiden betuigt de Voorzitter den dank der Vergadering. Beide
verslagen zullen in eenigszins meer uitgebreiden vorm in de ‘Handelingen’ worden
gedrukt (Bijlagen III en IV).
Namens de Commissie belast met het nazien van de rekening en verantwoording van
den Penningmeester (zie Bijlage V) deelt de Heer Dr. P.J. Cosijn mede, dat die
rekening in orde is bevonden en onder dankzegging aan den tijdelijken
Penningmeester voor zijn nauwgezet en trouw beheer is goedgekeurd. De Voorzitter
betuigt hierop
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den dank der Vergadering aan die Commissie en spreekt tevens eenige woorden van
hartelijken dank tot den thans aftredenden tijdelijken Penningmeester, den Heer Dr.
J.W. Muller, voor de gewichtige diensten door hem in de laatste jaren aan de
Maatschappij bewezen. Met dezen dank vereenigt zich de Vergadering door haar
applaus.
De jaarverslagen van de Commissiën voor Taal- en Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden door de Secretarissen, de Heeren Dr. A. Beets en Mr. Ch.
M. Dozy in uittreksel voorgelezen. De Voorzitter betuigt aan beide heeren den dank
der Vergadering en deelt mede, dat het Bestuur de uitvoerige verslagen in hun geheel
zal laten afdrukken in de ‘Handelingen’ (zie Bijlagen VI en VII).
De Heer Dr. J.J. Salverda de Grave maakt den uitslag bekend van de stemming over
de te kiezen 15 gewone en 8 buitenlandsche leden, volgens besluit der Maandelijksche
Vergadering van den 7den Mei. De Commissie voor stemopneming, waarin met den
Heer Salverda de Grave zitting hadden de Heeren Dr. G.J. Boekenoogen, S.C. van
Doesburgh, Dr. D.C. Hesseling en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den
Secretaris ontvangen 175 stembiljetten, waarvan 1, als niet onderteekend, van
onwaarde moest worden verklaard, zoodat het geldige aantal 174 bedroeg.
Gekozen zijn:

Gewone Leden:
Prof. G.J.P.J. Bolland, te Leiden.
Mejonkvr. A. de Savornin Lohman, te 's-Gravenhage.
Dr. P.C. Molhuysen, te Leiden.
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Mr. C.P.L. Rutgers, te Groningen.
Dr. P. Leendertz Jr., te Amsterdam.
Joh. H. Been, te Brielle.
J.F.M. Sterck, te Amsterdam.
Prof. Dr. J.V. de Groot, O.P., te Amsterdam.
Dr. J.F. van Bemmelen, te 's-Gravenhage.
Mr. M. Mees, te Rotterdam.
Dr. J.D. Bierens de Haan, te Hoogland bij Amersfoort.
Mr. J.B. Breukelman, te 's-Gravenhage.
Mr. J.H. Abendanon, te Batavia.
G.B. Hooyer, te 's-Gravenhage.
A.C.J. van der Kemp, te 's-Gravenhage.

Buitenlandsche Leden:
Jan van Rijswijck, te Antwerpen.
Dr. W.J. Leyds, te Pretoria.
Dr. L. Scharpé, te Elsene (Brussel).
J. Sabbe, te Brugge.
Dr. W. Seelmann, te Berlijn.
H. Jellinghaus, te Segeberg.
Edw. Coremans, te Gent.
L'abbé P.J. Rousselot, te Parijs.
Hierop wordt de Vergadering voor drie kwartier geschorst.
Na de pauze wordt het woord verleend aan den Heer C.H. den Hertog voor zijne
aangekondigde voordracht over: ‘Onvrede in taal- en letterwereld’. Deze voordracht,
hierachter in haar geheel uitgegeven (Bijlage II), wordt door een luid en langdurig
applaus der Vergadering gevolgd, terwijl de Voorzitter eenige woorden van oprechten
dank tot den Spreker richt. Van de daarop aangeboden
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gelegenheid tot gedachtenwisseling wordt gebruik gemaakt door de Heeren Dr. J.
ten Brink, Dr. J. te Winkel, Dr. P.J. Cosijn en Dr. J. Dyserinck. De beide eersten
verklaren zich hoogelijk ingenomen met de gehoorde voordracht, maar komen op
tegen de voorstelling door den Spreker, afgaande op de officieele verslagen omtrent
het Hooger Onderwijs, gegeven van eene zekere eenzijdigheid, die de tegenwoordige
hoogleeraren in de Nederlandsche letterkunde zouden betrachten door bijna uitsluitend
hunne aandacht te vestigen op de Middeleeuwen en daarnaast de nieuwere letterkunde
niet voldoende tot haar recht te doen komen. De bedoelde officieele verslagen zijn
zeer beknopt en kunnen niet als maatstaf worden aangenomen. Er wordt wel degelijk
op de nieuwere letterkunde acht geslagen, zoowel opzettelijk als door vergelijking
met oudere teksten. Het is evenwel niet doenlijk dit steeds afzonderlijk te vermelden
of op de series lectionum aan te kondigen. Het door den Heer Den Hertog besproken
feit, dat slechts zeer zelden eene dissertatie over een onderwerp uit de nieuwere
letterkunde het licht ziet, vindt gereedelijk zijne verklaring hierin, dat het den
doctorandus meestal te doen is om eene proeve te geven van zijne kennis en
belezenheid, blijkende uit het mededeelen van min of meer onbekende bijzonderheden.
Hiertoe leent zich een ouderwerp uit de oudere letterkunde gewoonlijk beter dan een
modern, dat geheel anders dient te worden behandeld en voor de meesten te moeilijk
is.
Hieraan aansluitende bericht de Heer Dr. J. Dyserinck dat eerlang te Groningen
eene dissertatie over de dames Wolff en Deken zal worden verdedigd. Met voldoening
begroet hij reeds nu de verschijning daarvan.
De Heer Dr. P.J. Cosijn wijst er op dat z.i. het
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voornaamste in zake de taalvereenvoudiging dit is, dat de beschaafdste spreektaal
zich van de geschreven taal nog te sterk onderscheidt: tusschen beide ligt eene klove
die men zal moeten trachten te overbruggen. Hoe dit te doen, hoe tot eenheid te
geraken zonder plompheid en ruwheid? Deze vraag beveelt hij den Spreker ter nadere
overweging aan.
De Heer Den Hertog beantwoordt deze verschillende opmerkingen. In 't bijzonder
betoogt hij, dat volkomen congruentie tusschen schrijf- en spreektaal niet bestaat
noch bestaan kan: een karakteristiek verschil moet steeds worden geleverd door de
verschillende toestanden waaronder men voortbrengt.
De Voorzitter betuigt hierop nogmaals onder luide teekenen van instemming der
Vergadering, hartelijken dank aan den Spreker en spreekt den wensch uit, dat zijne
belangrijke voordracht van grooten invloed moge zijn zoowel binnen als buiten den
kring der Maatschappij.
Het hierop in behandeling gebrachte Voorstel (IX, 1o) van de Maandelijksche
Vergadering om ‘a. eene Commissie te benoemen tot onderzoek naar de
wenschelijkheid en mogelijkheid eener geheele of gedeeltelijke uitgave der
briefwisseling van CONST. HUYGENS; b. aan die Commissie uit de renten van het
Fonds een voorloopig crediet voor hare onkosten te verleenen van ten hoogste 100
gulden, aan het Bestuur te verantwoorden,’ wordt door den Voorzitter met warmte
aanbevolen. Hij betoogt dat de briefwisseling van Huygens van zeer groot belang is
voor de geschiedenis van letteren, wetenschap en kunst, van het geheele leven der
17e eeuw ten onzent, daar Huygens gedurende zijn lang leven in betrekking stond
tot zeer vele bekende en beroemde personen en in weer-
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wil zijner vele ambtsbezigheden druk met hen correspondeerde. Deze briefwisseling
is grootendeels bewaard maar zeer verspreid. Veel er van is in het Huisarchief van
H.M. de Koningin, veel ook in de Bibliotheek der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, verder te Leiden, te Londen en elders. Van verscheidene onderdeelen
is door verschillende geleerden reeds studie gemaakt en uit besprekingen met eenigen
hunner bleek, dat het aantal nog voorhandene brieven op tien- tot twaalfduizend kan
worden geschat. Hiervan is echter reeds veel uitgegeven; veel is ook ongetwijfeld
niet belangrijk genoeg om eene uitgave te verdienen. De taak der bedoelde Commissie
zou zijn dit alles te onderzoeken en eventueel het volgend jaar een voorstel
betrekkelijk eene uitgave te doen. Na deze toelichting wordt het voorstel onder
applaus aangenomen en worden op voorstel des Voorzitters tot leden dier Commissie
benoemd de Heeren Mr. C. Bake, Dr. P.J. Blok, Dr. F. Buitenrust Hettema, Dr. H.J.
Eymael, Mr. J.E. Heeres, Dr. G. Kalff, D.F. Scheurleer, J.H.W. Unger, Dr. J. Verdam
en Dr. J.A. Worp, terwijl hun vergund wordt zich zoo noodig nog eenige andere
leden toe te voegen. De Heeren Blok en Verdam, ter Vergadering aanwezig, verklaren
zich bereid deze benoeming aan te nemen.
Het tweede Voorstel (IX, 2o) van de Maandelijksche Vergadering om ‘uit de renten
van het Fonds eene som van ten hoogste 600 beschikbaar te stellen voor de uitgave
of den herdruk van een of meer werken onzer oudere letterkunde’, wordt uitgewerkt
en toegelicht door den Heer Dr. J.W. Muller, lid des Bestuurs, tevens lid der
Commissie voor Taal- en Letterkunde. Hij wijst er op, hoevele uitgaven en herdrukken
van gedenkstukken
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onzer oudere letterkunde in den lateren tijd tot stand zijn gekomen geheel buiten de
Maatschappij om, door particulier initiatief of door ondersteuning van andere
Genootschappen. Op dit gebied behoort de Maatschappij een middelpunt te worden,
vanwaar eene krachtige werkzaamheid en verstandige leiding uitgaat. Daartoe is het
noodig dat er samenwerking besta en dat men niet alleen rustig afwachte wat zich
toevallig aanbiedt, maar ook zelf naga wat 't eerst gedaan moet worden, daarvoor de
geschikte personen aanzoeke en alle beschikbare krachten tot zich trekke. Van die
overtuiging uitgaande heeft de Commissie voor Taal- en Letterkunde, na vroeger het
initiatief te hebben genomen tot de nieuwe bewerking van den Teuthonista, die
verleden jaar verschenen is, en tot de uitgave der Spelen van Cornelis Everaert,
waarvan de aanvang thans is afgedrukt, in het afgeloopen jaar eene lijst samengesteld
van werken, die haar toeschenen voor eene uitgave in aanmerking te komen, en
daaruit vervolgens enkele gekozen waarmede zij thans wenscht te beginnen en tot
welker uitgave verschillende harer leden zich bereid hebben verklaard. Over 't
algemeen is het niet de bedoeling aan de uit te geven teksten breedvoerige inleidingen
en aanteekeningen toe te voegen (al zijn deze, wanneer de bewerker daartoe de stof
en den tijd vindt, natuurlijk geenszins verboden), maar wel, waar daartoe aanleiding
bestaat, de werken op te luisteren met facsimile's, reproductiën van afbeeldingen
enz., die op zulke uitgaven een eigenaardigen stempel drukken. De bedoelde werken
zijn:
1o. De Spiegel der Sonden, een uitvoerig dichtwerk, wellicht in de 14e eeuw, naar
Prof. Te Winkel gist in Zuid-Holland, geschreven, waarvan vóór eenige jaren een
handschrift, eigenlijk een afschrift in een min of meer
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Saksisch gekleurd dialect, gevonden is, dat Prof. Verdam bereid is uit te geven.
2o. De bundel ‘Veelderhande geneuchlicke dichten, tafel-spelen ende refereinen’,
door Prof. Kalff te recht genoemd ‘de voornaamste bron waaruit wij onze kennis
[van de volksliteratuur der 16e eeuw] putten.’ Van dien uiterst zeldzamen bundel
bezit de Bibliotheek der Maatschappij een exemplaar, dat door de zorgen der
Commissie herdrukt zou worden.
3o. De ‘Vijftigh Lustige Historien ... Joannis Boccatij’, door Coornhert
samengelezen en vertaald uit Boccaccio's Decamerone. Een vrij zeldzaam boekje en
eene geschikte proeve van het vloeiend proza van Coornhert, wiens meeste werken
òf te omvangrijk zijn òf door inhoud en vorm al te uitsluitend historische waarde
hebben om voor een herdruk in aanmerking te komen. Prof. Ten Brink wil zich met
dezen herdruk belasten.
4o. De Kluchten van W.D. Hooft, die betrekkelijk zeldzaam zijn en in vele
opzichten den herdruk verdienen, waarmede Dr. Boekenoogen zich wil bezig houden.
Voorshands wordt eene som van ten hoogste 600 gulden aangevraagd om althans
een aanvang met een of meer dier werken te maken; immers, al zijn daarvoor
bewerkers gevonden, zoo is het toch niet zeker, dat zij alle reeds in het volgend
maatschappelijk jaar ter perse zullen gaan; stellig zullen zij daarin niet alle voltooid
zijn: enkele zijn vrij omvangrijk en eischen meer tijd dan ieder der bewerkers steeds
beschikbaar heeft. De aanvrage heeft dan ook meer het karakter van een voorloopig
crediet, waarvan geen gebruik zal worden gemaakt dan na raadpleging der
Maandelijksche Vergadering door het Bestuur.
Het aldus toegelichte voorstel wordt hierop zonder discussie aangenomen.
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X-XII. Bij de verkiezingen van zeven nieuwe Bestuursleden, van een Secretaris en
van een Penningmeester worden uitgebracht 51 stemmen, waarvan 1 in blanco. Met
groote meerderheid blijken gekozen te zijn: tot Bestuursleden de Heeren Dr. J. ten
Brink, Mr. H. van der Hoeven, Dr. P.J. Blok, Dr. J. Verdam, Dr. A. Beets, P.A.M.
Boele van Hensbroek en Dr. H.C. Rogge; tot Secretaris de Heer Dr. S.G. de Vries;
tot Penningmeester de Heer Dr. W.H. Kosters. Alle gekozenen zijn ter Vergadering
aanwezig en verklaren zich bereid de benoeming aan te nemen.
De Voorzitter richt hierop het woord tot de Heeren Dr. J.W. Muller, Dr. J.H.C.
Kern en Dr. S.G. de Vries, die als leden des Bestuurs, laatstgenoemde als tijdelijk
Secretaris, heden aftreden, en betuigt hun dank voor hetgeen zij in het belang der
Maatschappij hebben verricht. Met dezen dank vereenigt zich de Vergadering door
haar applaus.
Bij de rondvraag spreekt de Heer Dr. J. Verdam den wensch uit, dat de heden
gehouden voordracht van den Heer Den Hertog in de ‘Handelingen’ gedrukt worde
opgenomen. De Voorzitter kan tot zijne voldoening berichten, dat de Heer Den Hertog
reeds de goedheid had haar voor dat doel aan het Bestuur af te staan.
Nadat hierop de Heer J. Tideman onder teekenen van instemming der aanwezigen
er op had gewezen, dat er tegenwoordig een opgewekt leven heerscht in de
Maatschappij en hij hiervoor aan het Bestuur en in 't bijzonder aan den Voorzitter
dank had betuigd, sluit de Voorzitter de Vergadering.
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Bijlagen.
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Bijlage I. toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden onzer Maatschappij!
In het leven onzer vereeniging neemt de Jaarvergadering eene eigenaardige plaats
in. Uit bijna alle gewesten van ons vaderland komen de leden op dezen Junidag naar
de Akademiestad, waar onze Maatschappij gevestigd is, waar het middelpunt harer
werkzaamheid ligt. Sedert eene eerbiedwaardige reeks van jaren geven velen gehoor
aan de roepstem van het Bestuur en komen op om gezamenlijk de belangen onzer
vereeniging te bespreken, om van gedachten te wisselen over onderwerpen van
letterkundigen aard, om in gezellig samenzijn oude vriendschapsbanden te versterken
en nieuwe aan te knoopen. Onze jaarlijksche samenkomst pleegt dan ook een min
of meer feestelijk karakter te dragen, al zou men dit niet dadelijk bemerken bij het
zien van de meer dan eenvoudige omgeving, waarin wij plegen te vergaderen, van
de zeer eenvoudige zaal, waar wij, ook al sedert jaren, met den gezelligen maaltijd
ons samenzijn plegen te besluiten. Ook de leden van uw Bestuur, ook de Leidsche
leden gevoelen zich op den dag onzer Jaarvergadering feestelijk gestemd en in zulk
eene stemming roep ik U
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ook heden namens dat Bestuur, namens de te Leiden gevestigde leden een hartelijk
welkom toe.
Die feestelijke stemming intusschen belet ons niet om met ernst onze zaken te
behandelen. Al genieten wij - ik durf zeggen gelukkig - slechts zelden de belangrijke
discussiën over wetswijziging, waarop wij ons verleden jaar mochten vergasten; al
veroorloven wij ons soms bij stilzwijgende overeenkomst de voorlezing der verslagen
van commissiën en ambtenaren onzer vereeniging wat te bekorten of desnoods, zij
het met een zucht, weg te laten, er blijft behalve de gewone verkiezingen nog genoeg
over om onze samenkomst een den leden en het doel onzer Maatschappij waardig
karakter te doen dragen.
Was het vroeger hoofdzakelijk de rede van den Voorzitter, die het wetenschappelijk
letterkundig menu moest uitmaken, het besluit der vorige Jaarvergadering geeft thans
meer uitdrukkelijk dan vroeger gelegenheid om een of ander onderwerp van taal-,
letter- of geschiedkundigen aard te behandelen. Straks zal ons geacht medelid, de
heer Den Hertog, door het Bestuur daartoe uitgenoodigd, zijne denkbeelden omtrent
eene belangrijke zaak aan uwe aandacht onderwerpen en zal er gelegenheid zijn van
gedachten te wisselen over sommige vraagpunten van taalen letterkundigen aard,
die sedert eenigen jaren ten onzent op den voorgrond zijn getreden.
Vervolgens zal ik eenige belangrijke voorstellen ter tafel mogen brengen. Het
Bestuur heeft namelijk ingezien, dat er werkelijk reden bestond voor de sedert eenige
jaren en ook bij gelegenheid van de wetsherziening geuite klacht ‘dat de Maatschappij
niet genoeg voor hare leden deed’, om het nog meer ronduit te zeggen, dat zij den
leden niet genoeg gaf voor hunne jaar uit, jaar in geregeld betaalde contributie, dat
de Maatschappij in de
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laatste jaren te weinig heeft gedaan in het algemeen. De Handelingen en
Mededeelingen bleken bij de leden niet genoeg belangstelling te wekken; de
Levensberichten waren in het oog van velen onzer dikwijls te lang en daardoor te
kostbaar in evenredigheid tot hunne letterkundige of wetenschappelijke waarde; de
buiten kijf allermerkwaardigste boekverzameling onzer Maatschappij, waarvoor
jaarlijks vrij aanzienlijke sommen werden besteed, heeft uit den aard der zaak voor
de vele leden, die zich niet met wetenschappelijke studiën op het gebied van taal en
letteren bezighouden, te weinig aantrekkelijks; de Catalogus, hoewel naar
evenredigheid van zijne wetenschappelijke waarde voor een spotprijs te koop, leverde
voor diezelfde leden te weinig belang op naar evenredigheid van de duizenden guldens
- men spreekt van ƒ 20.000 - die hij heeft gekost; de maandvergaderingen, vroeger
slechts bij hooge uitzondering door een niet-Leidsch lid bezocht, begonnen te kwijnen
en zelfs de jaarvergadering met hare redevoering, hare verslagen, hare verkiezingen
en haar maaltijd gaf in veler oogen geene vergoeding voor dat alles.
In den loop van dit jaar trachtte het Bestuur binnen de grenzen der herziene Wet
verbetering aan te brengen, waar het kon. Dank zij de krachtige hulp der beide vaste
Commissiën kon het de Handelingen en Mededeelingen verrijken met belangrijke
Bijlagen en bovendien de Verslagen van de werkzaamheden dier Commissiën door
meerdere uitvoerigheid een wetenschappelijker karakter doen dragen. Aan de
Levensberichten, zoo uiterst merkwaardig voor de kennis van het letterkundig,
wetenschappelijk, staatkundig en maatschappelijk leven in allerlei kring ten onzent
in de tweede helft der negentiende eeuw, trachtte het in overleg met de Commissie
van Redactie
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een beteren vorm te geven en tevens de kosten der uitgave te verminderen door bij
de schrijvers op kortheid van behandeling aan te dringen. Uit het gedrukte Verslag
van den Penningmeester zal U blijken, dat de kosten van deze uitgave inderdaad
aanvankelijk reeds van ƒ 1000 tot ƒ 650 zijn gedaald; het streven is om ze tot ƒ 500,
dus de helft, terug te brengen. De uitgaven voor de Bibliotheek, die trouwens nooit
een matig bedrag overschreden, mogen naar onze meening niet te zeer worden
besnoeid, opdat onze merkwaardige boekverzameling, eenig in haar soort, op de
hoogte kan blijven staan, waarop zij thans staat; de zorg van onzen ijverigen en
bekwamen Bibliothecaris maakte onze taak in dezen gemakkelijk en de bibliotheek
onzer Maatschappij is dagelijks velen van groot nut. In het algemeen werd de
zuinigheid in het beheer der Maatschappij zooveel mogelijk betracht, opdat de in
eene vereeniging als de onze steeds vrij aanzienlijke kosten van administratie niet
het geld, zoo noodig voor krachtiger werkzaamheid, zouden wegsleepen. Ook op de
insgelijks vrij aanzienlijke kosten voor den maaltijd werd het oog gevestigd en
pogingen werden gedaan om het daarvoor uitgegeven bedrag te beperken zonder de
gezelligheid en den goeden toon te schaden, die bij den maaltijd plegen te heerschen.
Op de maandvergaderingen, die, dank zij den ten opzichte van de oproepingsbriefjes
genomen maatregel dit jaar door verscheidene leden buiten Leiden werden bezocht,
trachtte het Bestuur de verschillende onder de leden heerschende richtingen zooveel
mogelijk aan het woord te laten komen, opdat ieder lid zijne denkbeelden in den
kring onzer leden ingang kon doen vinden of ten minste ze in dien kring kon
uitspreken; vier Leidsche en drie buiten Leiden wonende leden gaven aan onze
uitnoodiging welwillend
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gehoor. Men had gewenscht een paar van de gehouden voordrachten in den loop van
den winter in druk te doen verschijnen en ze nog in het voorjaar aan de leden toe te
zenden; bijzondere omstandigheden hebben dit voornemen totnogtoe verijdeld doch
wij hopen een volgend jaar gelukkiger te zijn en den leden, die verhinderd waren
naar Leiden te komen, af en toe op deze wijze met het op de maandvergaderingen
besprokene reeds dadelijk nader kennis te doen maken. Voorloopig heeft het Bestuur
uitvoerige overzichten van het besprokene in het Verslag van den Secretaris doen
inlasschen en door de welwillendheid van sommige redactiën van dagen maandbladen
meer algemeen kunnen verspreiden. De blijkens de Verslagen krachtige werkzaamheid
van de beide ‘Vaste Commissiën’, toont aan, dat men ook daar inziet, dat door
werkzaamheid vooral onze Maatschappij haar goeden naam zal kunnen handhaven.
De avondvergaderingen van gisteren hebben den leden kunnen toonen, op welke
wijze deze Commissiën hare taak opvatten en wat zij voor hare leden en voor onze
Maatschappij kunnen beteekenen. Eindelijk mocht het Bestuur van de Commissie
voor Taal- en Letterkunde eenige voorstellen ontvangen betreffende uitgaven, die,
naar Bestuur en Commissie beiden meenen, den verschillenden categorieën onzer
leden ‘elck wat wils’ zouden kunnen geven. Andere plannen werden in den boezem
van het Bestuur zelf overwogen en leidden o.a. tot een der voorstellen, die U straks
zullen worden voorgelegd.
Door dit alles hebben wij de beloften willen vervullen, die wij ten vorigen jare
hebben gedaan. Hebben wij daarmede genoeg verricht? Het Bestuur vermeet zich
niet op die vraag een bevestigend antwoord te geven maar het durft gerust verklaren
zijn best te hebben ge-
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daan. Het heeft getracht onze Maatschappij meer en meer aan haar doel te doen
beantwoorden in den geest van het eerste artikel harer herziene Wet, dat bij de
herziening niet veranderd is, omdat men vertrouwen stelde in de belofte van het
Bestuur om door meerdere werkzaamheid in velerlei richting aan de sedert eenige
jaren terecht geopperde bezwaren tegemoet te komen.
Ik acht mij gelukkig te kunnen wijzen op de medewerking, die wij van de leden
in en buiten Leiden mochten ondervinden. Slechts ééne teleurstelling meen ik nog
even te moeten vermelden.
Naar aanleiding van het besprokene bij de behandeling der wijziging van art. 37
en 38 der oude Wet zonden wij in de maand October l.l. eene circulaire aan alle
leden. Daarin wezen wij op de wenschelijkheid, dat uitvoering mocht gegeven worden
aan art. 51 der nieuwe Wet, handelende over de oprichting van plaatselijke afdeelingen
der Maatschappij. Officieel heeft het Bestuur dienaangaande sedert niets naders
vernomen doch onder de hand heeft het bericht ontvangen, dat pogingen tot oprichting
van dergelijke afdeelingen hier en daar waren aangewend maar ... mislukt. De redenen
dezer mislukking kunnen van allerlei aard zijn maar ik meen in dit verband er op te
moeten wijzen, dat, zal de Maatschappij op den duur aan haar doel blijven
beantwoorden, het Bestuur wel veel maar niet alles kan doen en dat de werkzaamheid
ook der leden noodig is om de Maatschappij te behoeden voor het verval, dat haar
in de laatste jaren scheen te bedreigen. Gelukkig kunnen wij, zooals ik reeds opmerkte,
wijzen op teekenen, die getuigen van meerdere belangstelling zoowel bij de oudere
als bij de jongere leden onzer Maatschappij, eene belangstelling, die ook in dezen
goeden moed kan geven voor de toekomst onzer vereeniging.
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Die toekomst, wij mogen het hier herhalen, is voor lange jaren verzekerd. Al mogen
ons oudere en jongere leden ontvallen door het lot, dat allen stervelingen gemeen is,
nieuwe krachten zullen optreden om de verlorene te vervangen. Toch mag deze
zekerheid ons niet verleiden om al te gerust te zijn en wanneer wij zien, wie ons
ontvielen, dringt zich somwijlen de vraag aan ons op: zijn zij, die komen, in staat de
plaatsen van hen, die zijn heengegaan, te vervullen?
Zware verliezen hebben wij ook dit jaar te betreuren. Met name ons Bestuur heeft
door het verlies van twee zijner werkzaamste leden droevige dagen beleefd. Een
week slechts na zijne herbenoeming in de vorige Jaarvergadering overleed onze
waarde Secretaris SEIPGENS, de steun van menigen Voorzitter, de welwillende en
ijverige ambtenaar onzer Maatschappij, de gevoelvolle novellist, die in welgelukte
schetsen het volksleven van zijn geliefd Limburg wist te schilderen; het laatste jaar
van zijn leden was een jaar van zware beproeving voor hem en de zijnen maar nooit
vergat hij zijne plichten jegens onze Maatschappij, zelfs niet - ik mag het getuigen
- in zijne allerlaatste dagen. Vier maanden later volgde hem in het graf onze
Penningmeester HARTEVELT, die jaren achtereen op voorbeeldige wijze onze
geldelijke zaken beheerde en menige jaarvergadering door zijn opgewekten toon
verlevendigde; ook hem heeft onze Maatschappij veel te danken en nog dikwijls
zullen wij de voorlichting van den ervaren man van zaken, tevens man van
letterkundigen smaak, ten zeerste missen.
Wanneer ik spreek van de slagen, die het Bestuur troffen, dan denk ik ook aan den
dood van onzen zeer betreurden ACQUOY, die als lid en voorzitter van het Bestuur,
als lid en voorzitter van de Commissie voor
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Geschied- en Oudheidkunde, jaren lang menigen grooten dienst aan onzen kring
heeft bewezen; zijn humane zin heeft ons allen bekoord, zijne grondige geleerdheid
en fijne smaak hebben onze bewondering afgedwongen, en met weemoed herdenken
wij ook hier zijn verscheiden. De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde heeft
nog een ander verlies geleden, dat van onzen DU RIEU, eenmaal Secretaris en
Penningmeester onzer Maatschappij, later een van hare ijverigste Leidsche leden en
jaren achtereen lid der genoemde Commissie en van die voor onze Bibliotheek; ook
hij heeft onze Maatschappij, aan welke hij spoedig na zijne promotie reeds zijn
krachten kon wijden, zeer liefgehad en haar zoowel in zijne betrekking als Directeur
der Universiteitsbibliotheek als in andere opzichten die liefde getoond. Liefde voor
onze vereeniging toonde ook ons medelid BEELAERTS VAN BLOKLAND, de geachte
vertegenwoordiger der Zuid-Afrikaansche Republiek, die nog kort vóór zijn treffend
verscheiden naar eene onzer maandvergaderingen opging om weder een bewijs te
geven van zijne reeds vroeger herhaaldelijk getoonde levendige belangstelling in de
zaak onzer taal in Afrika, die hem zeer ter harte ging en veel te danken heeft aan
zijne werkzaamheid. Dit laatste mag ik ook getuigen van ons overleden lid
HAMELBERG. Gewezen consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat, legde hij juist in
de zeer moeielijke dagen, die onze Maatschappij vóór twee à drie jaren beleefde,
zijne gezindheid jegens haar en haar streven aan den dag door haar een aanzienlijk
legaat te maken; het Bestuur was den edelen schenker hoogst erkentelijk voor dit
bewijs van belangstelling in onze Maatschappij, ook om den tijd, waarop, om de
omstandigheden, waaronder het werd gegeven. De herinnering aan de
echt-vaderlandsche gezindheid van beide
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mannen zal hier en in Zuid-Afrika niet worden vergeten.
Zeer trof ons verder het verlies van den veelzijdig geleerden hoogleeraar LAND,
aan wien onze muziekgeschiedenis en de geschiedenis onzer wijsbegeerte in de 17de
eeuw zoo groote verplichtingen hebben; van den weinig minder veelzijdigen theoloog
LOMAN, den energieken Amsterdamschen hoogleeraar met zijn scherp kritisch oordeel
en zijn muzikalen zin; van den bekwamen jongen Utrechtschen kerkhistoricus KLEYN,
den leerling van onzen Acquoy; van den eerwaardigen katholieken geleerde prof.
DE RIJK; van den verdienstelijken kunsthistoricus OBREEN, den uitnemenden kenner
der muziekgeschiedenis BOERS, den bescheiden Groninger plattelandsonderwijzer
MOLEMA, een der eersten, die de studie van het dialekt in zijn kring ernstig ter harte
nam; van den uitstekenden jurist en verdienstelijken burger onzer stad, mr. NEEB;
ten slotte van den algemeen bekenden humoristischen teekenaar ALEXANDER
VERHUELL, die zijn aanzienlijk vermogen zoo goed ten bate van zijne medemenschen
wist aan te wenden.
Velen zijn er onder die vijftien gestorven medeleden, wier naam in ruimen kring
zal voortleven, wier herinnering ook in onze Maatschappij niet spoedig zal verbleeken.
Dat zij zijn heengegaan, moge ons, die overblijven, een spoorslag zijn om, hen
navolgende, naar onze beste krachten te doen, ook voor onze Maatschappij, wat wij
vermogen. Dan zal de goede moed, waarmede wij heden een nieuw vereenigingsjaar
aanvangen, geen overmoed maar door de feiten gewettigd blijken te zijn.
Ik heb gezegd.
en open hiermede onze honderddertigste jaarvergadering.
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Bijlage II. voordracht van den heer C.H. den Hertog.
Onvrede in taal- en letterwereld.
Geachte Vergadering!
De herziening van de Wet onzer Maatschappij ligt nog te versch in Uwe
herinnering, dan dat ik uitvoerig zou behoeven te zijn omtrent de redenen, waarom
deze spreekbeurt vervuld wordt door mij, die niet tot den engeren kring der
Maatschappij behoor. Volgens het nieuwe art. 47 heeft het Bestuur mij opgedragen
een onderwerp van algemeenen aard, mits binnen de grenzen van het gebied der
Maatschappij, voor U te behandelen en ik heb gemeend die eervolle uitnoodiging
niet te mogen beantwoorden met eene weigering. Eén moet de eerste zijn, en het
voorgeschreven overleg met het Bestuur is U gelijk mij althans eenige waarborg
tegen een al te ver mistasten in de keuze van het onderwerp.
Dat onderwerp heeft de agenda U reeds aangekondigd: over den ‘onvrede in onze
taal- en letterwereld’ wensch ik U eenige oogenblikken bezig te houden. Het ver-
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ouderde woord heeft mij reeds hier en daar eene kleine interpellatie bezorgd. Gelukkig
staat het behoorlijk geregistreerd in ons Woordenboek, maar zoo noodig had ik het
woord willen uitvinden om den toestand te benoemen, dien ik op het oog heb: geen
strijd en toch geen vrede; geen vechten, maar alleen een elkaar den rug toekeeren;
een aandikken van de scheidingslijnen, uit vrees dat ze soms ongemerkt mochten
uitgewischt worden; een schermen zonder kans om elkander te raken. Het is een
toestand, die op meer gebieden voorkomt, inzonderheid daar, waar men met dingen
te doen heeft, die hun tijd moeten hebben en wier lot door geen machtsverhoudingen
wordt beslist. Is dit laatste het geval, dan mogen de slagen forsch neerkomen, zulk
een echte strijd heeft toch een verfrisschenden invloed; men wint of men verliest, en
men geniet van de zege of men schikt zich in de nederlaag, maar de zaak heeft haar
verloop gehad en na den strijd volgt een gezonde vrede, waarin de partijen op verhaal
kunnen komen en versche krachten kunnen verzamelen voor toekomstige nieuwe
worstelingen. Een chronische onvrede daarentegen leidt niet dan tot eene verspilling
van krachten, die gewoonlijk alleen ten bate komt aan de bestendiging van misstanden
en misbruiken, waaraan wel te verhelpen zou vallen, maar die onopgemerkt en veilig
blijven in de blindheid van een voorttierend slecht humeur.
Er zijn meer algemeene factoren op te sporen, die den hier slechts vluchtig
aangeduiden toestand verwekken kunnen, maar ik weersta de verleiding daartoe, en
ga over tot eene analyse van de bijzondere oorzaken, die op ons taal- en lettergebied
een toestand van onvrede scheppen en doen voortduren, waarvoor liefst wat gezonders
in plaats mocht komen. Sentimentaliteit en zoet-
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sappigheid blijven hierbij uitgesloten. Elke strijd, die noodig is, moet gestreden
worden, doch verdient dan ook op een hooger plan te worden overgebracht, waartoe
immer noodig is een scherp onderscheiden van de hoofdzaken waar het om gaat, ter
vermijding van ijdel heen-en-weergeruk aan de onderdeelen. Maar gewrijf en geschrijf
over misverstanden, over eenzijdig geziene verschijnselen, over slecht gestelde
problemen, dat kan en moet uitgespaard worden.
Wij beginnen met rond te zien op taalgebied. ‘Alle taal is individuëel,’ klinkt ons
in de laatste jaren bij herhaling te gemoet, en er leeft te veel vrijheidslust in ons
midden, dan dat een dergelijk moedig woord niet spoedig bijval zou vinden. Maar
alvorens we de practische gevolgtrekkingen nagaan, die aan deze stelling worden
vastgeknoopt, mag toch wel eens naar het bewijs dezer stelling gevraagd worden.
De taalhistorie en de taalphilosophie toch leeren heel anders. In de hypothesen omtrent
den oorsprong der taal willen wij ons niet verdiepen; daaromtrent is op verre na het
laatste woord nog niet gezegd. Wie echter de literatuur omtrent dit onderwerp
eenigszins overziet, kan niet ontkennen, dat er omtrent het in hoofdzaak sociaal
karakter van de taal geen verschil van meening meer bestaat. Naast de meer
uitwendige en min beweeglijke elementen van het samenleven: eigendom, familie,
maatschappij en Staat, behoort de taal als menschelijk verkeersmiddel en als
onmisbare begeleidster van recht en moraal, van kunst en religie, tot de s o c i a l e ,
d.i. menschenverbindende elementen bij uitnemendheid. En de geschiedenis leert,
hoe het voor eene taal het kenmerk van kracht en voortreffelijkheid is, als zij het
vermogen toont zich uit te breiden en te veralgemeenen: het Grieksch in de Oudheid
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en het Latijn in de Middeleeuwen zijn er de klassieke bewijzen van. En nu mag het
waar zijn, dat in de Nieuwere tijden de hegemonie onder de talen herhaaldelijk van
de eene op de andere is overgegaan, steeds is de levenskracht eener taal hieraan te
herkennen geweest, dat zij zich van een kleiner over een grooter vlak wist uit te
breiden.
Natuurlijk wordt daarmede aan de individuëele taal haar recht niet ontzegd, doch
alleen hare plaats in de natuurlijke ontwikkeling der taal aangewezen. Als gewenschte
tempering van het nivelleerende karakter aller sociale instituten, vervullen de
individualisten door hun verzet op velerlei gebied van tijd tot tijd hunne natuurlijke
roeping in het wereldbewegen, en zoo zijn de groote woordkunstenaars te allen tijde
ook de taalhervormers bij uitnemendheid geweest. Maar dit is heel wat anders dan
een taalindividualisme, dat Jan en alleman als ideaal wordt voorgehouden. In het
algemeen mag men zeggen, dat het nooit goed is, wanneer individualisme het gevolg
wordt van opzet. Waar het echt en sterk is, komt het vanzelf voor den dag, ook bij
heel gewone sprekers of schrijvers. Maar waar het uitgelokt en aangewakkerd moet
worden, daar kweekt het gemeenlijk niets anders dan eene heel aanstellerige soort
van virtuositeit.
Intusschen het dwepen met taalindividualisme wordt eerst bedenkelijk, als er de
practische gevolgtrekking aan wordt verbonden, dat het zoeken naar taalnormen
overbodig en het eerbiedigen van die normen eene zwakheid zijn zou. Ook hier
stuiten wij wederom op eene groote vergissing, die niet enkel op taalgebied voorkomt
en die uit velerlei oorzaken is te verklaren. Vooreerst gedraagt menigeen zich naar
regels, die hem instinct geworden zijn en waarvan hij zich niet meer herinneren kan,
hoe
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ze hem door opzettelijke en onopzettelijke opvoeding eigen werden. Ook beroept
men zich gaarne op de mogelijkheid, dat iemand b.v. heel goed en rechtvaardig zijn
kan, zonder van zedeleer of rechtsleer af te weten, dat hij goed kan spreken of
schrijven, zonder met rethorica of grammatica kennis gemaakt te hebben, enz. Men
vergeet dan echter, dat in al zulke gevallen niets anders is geschied, dan dat de normen
van een gelukkig milieu onbewust opgenomen zijn.
Er is echter nog een andere oorzaak, die den regelafkeer op het gebied der
geesteswetenschappen begrijpelijk maakt. Taal, recht, moraal, kunst, religie,
maatschappelijke en politieke verhoudingen zijn zeer beweeglijke sociale
verschijnselen. En sinds de wetenschappen, die zich met deze dingen bezighouden,
voor en na hun evolutionair karakter hebben moeten erkennen en gedwongen zijn
de ervaring als uitgangspunt te kiezen, zijn het in de eerste plaats de beoefenaars
dezer wetenschappen zelf, die de opvatting bestrijden, alsof het normwetenschappen
zouden zijn. Welnu, niet ten onrechte is de strenge wetenschap beducht iets anders
te bedoelen, dan causaalverklaring van het bestaande; oog en oor zijn zoo licht
geneigd datgene waar te nemen, wat hoofd en hart begeerlijk achten. En het misstaat
het immer bescheidener wordende empirismus onzer dagen niet, als het terugschrikt
voor een dwingend: gij moet! en zich hoogstens verstout tot een: 't welk doende, zult
gij weldoen!
Dit alles neemt niet weg, dat de practijk des levens geen leiding missen kan en
aan meer of minder strenge of milde regels behoefte heeft. Ook behoort het tot het
wezen der beschaving, dat al het voortreffelijke, wat geboren wordt en zijne
voortreffelijkheid bewijst door in leven te blijven, in ruimer kring verbreid en van
indi-
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viduëel universeel wordt. Daarom is het de eigenaardige plicht van alle onderwijs,
in het aannemen en aanbevelen van leidende normen minder angstvallig te zijn, dan
de wetenschap. Geroepen om het licht, dat kunst en wetenschap doen stralen, overal
te doen schijnen, waar het vreugde en nut kan brengen, heeft dat onderwijs zich
slechts voor één verleiding te wachten; nl. om niet als dwingend gebod voor te stellen,
wat slechts bedoeld is als heilzame raadgeving. Zoo alleen kan verhoed worden, dat
de onderwezenen, in plaats van door het leven naar een verstandigen regel opgevoed
te worden tot het recht gebruik der vrijheid, eenmaal tot de ontdekking van dit bedrog
komen en dan misschien, uit weerwraak over de ontgoocheling, allen regel als
leermeesterlijke willekeur gaan haten.
Welnu, het is U allen bekend, hoe, vroeger dan eenig ander geestelijk weten, de
taalwetenschap het goed recht van alle verwordingen, die levenskracht blijken te
bezitten, met de meest mogelijke gratie heeft erkend. Nog nimmer heeft het eenigen
taalgebruiker in Nederland aan vrijheid ontbroken, en wij hebben het in de laatste
twintig jaren kunnen beleven, hoe ruimschoots van die vrijheid gebruik is gemaakt.
Zoo maakte het dan ook dezer dagen een eenigszins zonderlingen indruk uit de
dagbladen te vernemen, hoe eerst nu prof. Bréal, hoogleeraar in de vergelijkende
taalkunde aan het Collège de France, in het Journal des Savants het goed recht van
neologismen is komen bepleiten. Alsof het thans nog noodig zou zijn aan te toonen,
dat zonder nieuwvormingen van geen taalgroei sprake kan zijn!
We naderen hier een vraagstuk, dat mede van twee kanten verdient bezien te
worden. Wij Nederlanders zijn nimmer bijzonder vreesachtig geweest in het
overnemen
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van vreemde, het verjongen van oude, of het scheppen van nieuwe woorden. De
Jager's Verhandeling over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal is
een verdiend monument van de milde opvatting, die ook deze Maatschappij al vroeg
ten aanzien van dit vraagstuk heeft gehuldigd. En wie weet, komt niet spoedig de
tijd, dat nogmaals van haar de opwekking uitgaat tot een onderzoek van den oogst,
die de laatste 20 of 25 jaren voor onze taal hebben opgeleverd. Op het oogenblik is
de beweging wat aan het luwen, maar met vurigen ijver is in het jongste tijdperk de
uitzetbaarheid van ons Nederlandsch in alle mogelijke richtingen beproefd. Reeksen
van nieuwe denominatieven, van adjectivische en substantivische samenstellingen
trekken ons in de nieuwere literatuur onvermoeid voorbij; sterk heeft zich daarnaast
de functie van het participium uitgebreid en daarmede heeft een absolute nominatief
opgehouden eene curiositeit te zijn; bijwoorden komen herhaaldelijk als praeposita,
adjectieven niet zelden als postposita voor, en afwijkingen van de traditioneele
woordorde hebben nieuwe en vreemdklinkende zinsmelodieën geschapen. Voor eene
wetenschappelijke waardeering van dit verschijnsel is de tijd stellig nog niet gekomen,
maar dit zal ongetwijfeld eenmaal moeten getuigd worden, dat de kuur heilzaam is
geweest. Te lang had het slenteren onzer taal langs platgetreden wegen geduurd, dan
dat zij niet dringend de forsche herinnering behoefde, dat kunst, die arbeid schuwt,
geen toekomst heeft. Reeds Potgieter had getuigd:
‘Maar dichten, arbeid is 't uit groef bij groef te delven,’

al mag het kunstwerk zelf niet verraden, ‘hoe zwaar het beitlen viel’. En niet
oneigenaardig is het, hoe een
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aristocratische anarchist als Nietzsche, wiens beschouwingen over taal en taalkunst
in het algemeen zeer merkwaardig zijn, in gelijke beeldspraak zich even forsch uitliet:
‘An einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten: - es ist ihm (d.i. den Duitscher
in het algemeen, die slechts geimproviseerd Proza kent), als ob man ihm aus dem
Fabelland vorerzählte’.
In dat licht zie ik de groote liefde voor ‘getourmenteerd’ proza en dicht, die zich,
nu al weer een tijd geleden, eensklaps hier te lande openbaarde. En al verlies ik de
eenzijdigheid dezer opvatting niet uit het oog - want ook de spontane en on- of
halfbewuste taalkunst heeft hare voortreflijkheden - toch, herhaal ik, is nu reeds
duidelijk te zien de noodzakelijkheid dezer reactie tegen voormaals al te hoog
geprezen ‘natuur en waarheid’, en valt evenzeer te boeken de winst onzer taalvormen
aan kleur en klank en expressiviteit.
Toch zullen de taalkunstenaars het moeten dulden, zonder dadelijk te hoop te
loopen, alsof een aanslag op hunne vrijheid werd beproefd, dat de taalwetenschap
te harer tijd sommige zaken in herinnering brengt, die eene dergelijke revolutie ook
in een ander licht doen bezien. Heeft zij ongelijk, als zij herinnert, hoe taalverwording
nog iets anders is dan opzettelijke taalverandering? Is het niet waar, dat niets zoo
spoedig banaal wordt als het pas gevondene, en ‘wemel-groene boschjes’, die op de
eene bladzijde een aardig beeld doen rijzen, op de volgende al weer terugkeerend,
een lichten wrevel wekken? Moet ook niet gewaarschuwd tegen de handwerkers en
virtuozen, die alles, alles na kunnen doen, als het maar uiterlijk is, die in onze dagen
aan elken echten kunstenaar onmiddellijk een hinderlijk gevolg van decadenten
bezorgen, en die, als zij Kloos van een nabijen winter hooren zingen, ons
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direct ‘ver-affe muziek’ in het oor doen krassen? Mag de taalhistorie ook niet
opmerken, dat die neologismen gemeenlijk het meest behagen, die in bekende vormen
hunne hechtwortels kunnen slaan, als b.v. Bogaers' ‘kransend touw’ en Potgieters
‘wolkend stof’ in vormingen als schuimend bier en rookend vuur, of van Deyssel's
‘kalfsbiefstukken van handen’ en ‘wolbalen van beenen’ in: een schat van een kind
en een een dot van een hoedje? En is de nuchtere opmerking der positivistische
aesthetiek te versmaden, dat een ‘kunstwerk’ noodzakelijkerwijze ook ‘kunstgenieters’
veronderstelt, en een kunstenaar, die wat hoogers verlangt dan onoprechte
bewonderingsextase, den band tusschen hem en zijn publiek niet al te zwaar op de
proef mag stellen?
Maar ook de literatuurgeschiedenis mag bij zulke verschijnselen een woordje
meespreken. Zij brengt analoge verschijnselen te binnen, die niet onleerzaam zijn,
b.v.: Ronsard en zijne ‘Pléiade’. Geen onverschrokkener neologisten dan hij en de
zijnen. In de dronkenschap der Renaissance hebben zij een roes van taalgenot
doorleefd. Verrijking van het Fransche woordenboek was hun wellust, al kwam het
hoofdzakelijk op verdikking neer. Van verve maakten zij verver en vervement; van
pays, payser; van eau, eauer; van feu, fouer en fouement, enz. En naar Grieksch
model smeedden zij samenstellingen als: ronge-poumon voor ‘hoest’, brise-grain
voor ‘molen’, cuisse-né of nourrit-vigne voor ‘Bacchus’. Men herkent de modellen
van de woordvormingsweelde in de Hollandsche letterwereld dier dagen: niet alleen
van de stoute koppelingen in Spieghel's voor tijdgenoot noch nakomeling leesbaren
Hertsspieghel, maar ook van Vondels aimefleurs voor ‘bijen’, porte-sceptres en
donne-loyx voor ‘koningen’, aime-carnage voor Mars, in het Epistre aan
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den Amsterdamschen lakenkooper Vaerlaer, dat zijn Pascha voorafgaat; maar ook
van Huygens' liefde voor vernuftige periphrasen, zoo teugelloos botgevierd in zijn
Voorhout en door Vondel ook nog even te pas gebracht in zijn Rhijnstroom; maar
ook van Hooft's purismen en zijn naar latijnsch model gecalqueerde zinnen. Het is
eene aardige, opgewekte periode, die tijd van het te gast gaan op de
verrassend-blijkende teelkracht der moedertaal; maar toch, wie zal durven beweren,
dat dáár al het culminatiepunt der 17e eeuwsche taalglorie te vinden was? Of is niet
dat hoogtepunt eerst bereikt, als Bredero aan het klootjesvolk zijne taalgeheimen
afluistert en de weelderige taalschepping van Vondel aanvangt, waarvan hij de theorie
neerschrijft in zijn onovertroffen Aanleidingh? En zoo wordt het duidelijk, dat het
geen onvrede behoeft te wekken als minder gepassioneerde taalminnaars, die
dergelijke herinneringen niet vergeten kunnen, wèl hunne vreugde hebben aan gezonde
jonge taalspruiten, maar het toch geen onverblijdend teeken achten, als er in den
laatsten tijd duidelijke sporen van Malthusianisme in dit opzicht vallen waar te nemen.
Een andere roep, ook al tot noodelooze conflicten leidend, vraagt intusschen onze
aandacht. ‘Taal is klank!’ luidt de dringend herhaalde formule, en we kunnen het
niet anders dan heilzaam vinden, als die roep telkens opschrikkend doorklinkt in de
kringen, waar het vergeten mocht worden. En nog beter is het, als de dichters het
gehoor der poëzie-behoevenden door hunne verzen zoo evolutioneeren, dat de theorie
overbodig wordt. Niettemin, de eenzijdigheid van dit dogma heeft ook hare gevaren.
Vooreerst is taal geen klank, maar klankbeweging, en daarmede is dan nog alleen
de zinnelijke kant der taal vermeld, worden de aan de klanken onlosmakelijk geas-
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sociëerde voorstellingen en gevoelingen geheel uit het oog verloren. Een der stellingen
van de Duitsche romantiek was het reeds, dat de poëzie muziek moest worden, ja,
dat onsamenhangende verzen geoorloofd waren, mits ze slechts het oor streelden.
Niet alleen schilderen, maar ook muciseeren met woorden moest de dichter. En
Friedrich Schlegel gaf daartoe het sein met zijn treurspel Alarcos, een orgel van
assonanzen en alliteraties, dat door Goethe te Weimar op het tooneel gebracht, door
het publiek met een schaterlach ontvangen werd. En voorts offerden de Romantiekers
eveneens aan hun ‘Willkür des Schaffens’, door eene ongebondenheid in het metrum,
die nu, op een afstand gezien, geen anderen indruk dan die van kinderspel maakt.
Toen de Romantiek dan ook, eerst na wat gekalmeerd te zijn, te onzent hare intrede
deed, hielden de vaderlandsche dichters in het algemeen zich redelijk vrij van het
zinledig geklingel onzer naburen, maar toch waren er ook hier, die voor de verleiding
bezweken en die zich, als Heye en Kneppelhout b.v., in den beginne een tijd lang
lieten wiegelen op de golven hunner welluidende frazen, in den waan dat dit poëzie
mocht heeten. En het is juist eene winst aan inzicht ten opzichte van dit probleem,
dat in onze dagen de acoustische kant der poëzie niet maar eenvoudig in den klank,
maar inzonderheid in de klankbeweging gezocht wordt, onder de erkenning dat het
geheim der woordmuziek (evenals die van alle muziek) allereerst verscholen is in
de overeenstemming tusschen de klankbeweging en het bewegingskarakter der
sentimenten, die er mee geassociëerd zijn. Het verschil alleen is, dat die associaties
in de muziek onbepaald zijn, zoodat het volkomen verklaarbaar wordt, waarom zij
bij verschillende toehoorders met verschillende, maar in gang gelijke reeksen
aandoeningen gepaard kan
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gaan, terwijl de associaties der woordmuziek daarentegen zeer eng bepaald worden
door de visies en stemmingen van den dichter.
Wat mij intusschen bewoog de onvolledigheid en eenzijdigheid van de vermelde
strijdleus even in het licht te stellen, voert ons van de taalkunst weer tot het
taalonderwijs. Hier is die leus het wachtwoord geworden van een hervormingsstreven,
dat in de laatste jaren ook heel wat onvrede heeft verwekt en moet zij voor een groot
deel de beweging motiveeren, die aan de spreektaal de suprematie wil verzekeren.
Ik ben zelf te zeer in dezen onvrede gemengd geworden, - want een rechte strijd is
het nooit geweest - dan dat ik er niet tegen op zou zien, in deze zoo objectief mogelijk
gehouden beschouwingen er van te moeten gewagen. Toch moet ik het beproeven,
ook hier de botsende beschouwingswijzen principiëel in het licht te stellen.
Het vraagstuk wordt al dadelijk vereenvoudigd, wanneer men inziet, dat het in dit
geval eigenlijk twee problemen geldt: het spellingvraagstuk en dat der
vereenvoudiging van de schrijftaal.
Wat het eerste betreft, meen ik kort te mogen zijn. De afbeelding der taal is eigenlijk
meer eene typographische, dan eene taalkundige quaestie. Alle afgebeelde taal is
feitelijk slechts een surrogaat en geeft, zoolang men geen phonetische spelling
aandurft, slechts tennaasten-bij den taalklank weer. In die omstandigheid wordt de
overgroote meerderheid der penvoerders niet door regels, maar door
gezichtsherinneringen geleid, en is het schrijven op het gehoor veel moeilijker dan
op het gezicht. Zoo vermeldde onlangs een Indisch schoolblad, dat het woord
acetyleen, aan de H.B.S. te Batavia gedicteerd, door de leerlingen op meer dan 20
verschil-
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lende manieren gespeld was. Het gevolg van het vermelde feit is, dat eene bestaande
spelling, die zonder overheidsdwang zoo goed als algemeen gevolgd wordt, een
geweldigen voorsprong heeft op eene nieuwe, die voorgesteld wordt. Biedt die
bestaande spelling sommige moeilijkheden aan, ieder die daar last van heeft, kan het
zich in zijn privaat-taalgebruik zoo gemakkelijk maken, als hij wil of oorbaar acht.
Deze bijzondere taalgebruikers zullen zich dus voor eene nieuwe spelling niet warm
maken. En zoolang de openbare taalgebruikers geen ernstiger klachten doen hooren
dan tot dusver, is ook van hunne zijde weinig of geen medewerking te wachten. Hun
zal het steeds het gemakkelijkst zijn internationale woorden internationaal te spellen.
En wat er dan in het voorgestelde verder voor verlichting overblijft, is van zoo geringe
waarde, dat er m.i. zelfs op geen minderheid van eenige beteekenis te rekenen valt,
bereid om het voor eene zaak met zoo weinig kans van slagen op te nemen. Maar in
elk geval zal eene nieuwe spelling nooit van het onderwijs kunnen uitgaan; de school
volgt het leven, het leven niet de school.
Van ingrijpender aard is het streven naar vereenvoudiging van de schrijftaal, zooals
thans de herdoopte Vereeniging tot vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging
in haar naam heeft geschreven. Bij die leus vraag ik mij zelven af: heerscht hier geen
schrikkelijke begripsverwarring? Er kan mee bedoeld worden de consequente
toepassing van het systeem om alle vormonderscheid in 1en, 3en en 4en nvl. te doen
verdwijnen, maar dan is dit streven veel te weidsch betiteld. Of de bedoeling kan
zijn alle woorden, uitdrukkingen en wendingen uit de schrijftaal te bannen, die aan
de spreektaal ongewoon zijn, doch dan komt het mij voor, dat een dergelijk
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trachten een der zonderlingste illusiën is, die men zich ooit omtrent de macht van
het opzet in de taal heeft gemaakt.
Waarom ter wereld getroost men zich toch al de moeite van een zoo hopeloos
streven? Moet de taal dan met alle geweld eenvoudig worden? Mij dunkt, dit hangt
geheel van de omstandigheden af. Er is kinderlijke, gemeenzame, beleefde,
vormelijke, statige, voorname, schoone taal, zoowel in het spreken als in het schrijven,
al naar de invloeden, waaronder de taal ontstaat, het medebrengen, en gesteld het
ware mogelijk, waarom zou men al die verschillen willen doen verdwijnen?
Intusschen schijnt het hoofdzakelijk op het uitroeien van enkele buigingsvormen
aangelegd. Ik laat daar, of dit streven vereenigbaar is met de belijdenis: ‘Taal is
klank’; de buigingsvormen toch zijn in den loop der tijden meer rhytmusvoorwaarden
dan onderscheidingsmiddelen geworden, en het is zeer begrijpelijk, dat allen, die
gewoon zijn taal als kunst, of ook maar als gebruikskunst voort te brengen, onze
dichters en onze beste journalisten, zich in dit opzicht niet willen laten beperken. Zij
verbuigen of apokopeeren, al naar de doelmatigheid en de schoonheid het hun
wenschelijk doen voorkomen, en zij zouden wel dwaas zijn, als zij van die vrijheid
afstand deden.
Er worden echter ook eenige sentimenteele gronden aangevoerd. Allereerst dat
kinderen en eenvoudigen zooveel moeite hebben met het schrijven. Is die moeite bij
het spreken zooveel geringer, zou ik willen vragen? Spreken en schrijven is nu
eenmaal eene kunst, die geleerd moet worden, en hoe wenschelijk men het moge
achten, die kunst algemeen te maken, wie zal willen verdedigen, dat dit doel door
eene kunstmatige taalvereenvoudiging zou mogen en kunnen bereikt worden? Wat
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niet kan, kan niet. Sinds 1882 reeds staat in mijne Handleiding bij het taalonderwijs
in de lagere scholen, de raadgeving te lezen, dat men daar, waar het onderscheiden
van de en den al te veel inspanning kost, maar altijd de moet laten schrijven. Doch
uit deernis met de eenvoudigen dien raad universeel te maken, doet mij denken aan
de dwaasheid, hier en daar vertoond, om door het dragen van een kiel of een pilo
buis en broek sympathie voor arbeiders te bewijzen. Ik zou zeggen: laat men die
sympathie liever toonen, door de menschen aan een knappe jas te helpen.
In gelijken trant is onlangs uit de Transvaal, schoon in verbogen Hollandsch, de
drang gebezigd: ‘Maakt het de Boeren wat gemakkelijker, zich bij uw Hollandsch
aan te sluiten.’ Wat zullen wij daarop antwoorden? Broeders en zusters in Lambert
ten Kate, zou ik U willen toeroepen: laten wij toch niet al te naïef zijn. De
Transvaalsche quaestie is geen taalquaestie, maar eene goudquaestie, en het goud is
een gevaarlijke en gemeene vijand. Maar indien dit patriarchale volk, dat van rechtsen
bloedswege onze sympathie heeft, tegen dien vijand bestand zal zijn, dan moet het
blijven streven, niet naar gemak, maar naar verstandelijke en zedelijke kracht. En
tegenover de bede van den redacteur der Zuid-Afrikaansche Volksstem, mag men,
meen ik, stellen de kloeke taal van de Transvaalsche Volksbode, die het vorige jaar
naar aanleiding van het Afrikaansche Taalcongres aan de Paarl het volgende schreef,
dat ik de moeite waard acht, hier even in herinnering te brengen:
‘Allen waren voor het beginsel: ‘Skrijf soos jij praat,’ maar men kwam
niet tot een besluit over de vraag: ‘soos wie praat?’ De Burgerdorpsche
professoren willen schrijven, zooals onze beschaafde Afrikaners en boeren
spreken, en de Bijbelvertalers willen, zooals in de taal van de Patriot, tot
de onbeschaafden afdalen.
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‘Het voorstel, dat aangenomen werd, spreekt ‘van de beschaafde taal van
ons land tot grondslag te maken.’ Maar het voorstel zelf is opgesteld in
alles behalve de beschaafde taal van ons land, b.v.: ‘dat wil sê, tot grondslag
te lê, enz.
‘In een toespraak van ds. S.J. du Toit was zijn groot argument: ‘De
gemakkelijkste taal zal het winnen.’ Het is zeer eenvoudig om iets, dat
Max Müller gezegd heeft van de geleidelijke ontwikkeling gedurende
eeuwen, op verkeerde wijze toe te passen. In den regel wordt de loop der
wereld niet door gemakzucht, maar door geestkracht beheerscht. Moeite
doen is de oefenschool van den geest en het karakter van een volk. Als
daar één ding is, dat voor ons volk gevaarlijk worden kan, dan is het
gemakzucht. Die gaat zoo licht gepaard met luiheid en slordigheid. Als
men onze edele Afrikaners, hetzij in een dorp als de Paarl, hetzij onder
onze boeren hoort spreken, dan merkt men iets edels en manhaftigs in
onze taal. Al mag er een enkele grammaticale fout in wezen, hunne taal
verschilt hemelsbreed van die in de Patriot. Er is niets, dat op onze kinderen
weldadiger zal werken dan de inspanning en bedachtzaamheid, die het ze
kost om fatsoenlijk Afrikaansch-Hollandsch te spreken. Hoe luier en
slordiger iemand is, des te zuiverder Patriotsch spreekt hij.’
Inderdaad, D. en H., deze wijze van het taalvraagstuk te bezien, verdient niet alleen
voor dit bijzondere geval aanbeveling. De taal is een element van hooge beteekenis
in het sociale bindweefsel, en zij zal dit te meer worden naarmate de cultuurstand
van een volk rijst, en die rijzing zich in volmaking zijner taalvormen openbaart. Zoo
kan de taal een voorwerp van rechtmatigen volkstrots worden, waarvan, gelijk
verleden en heden zoo herhaaldelijk bewezen hebben, een geweldig
weerstandsvermogen kan uitgaan. Dit geldt voor de talen der kleine volken zoo goed
als voor de wereldtalen. Maar vrij blijve die trots van alle overschatting. In den loop
der wereldontwikkeling ligt het, dat een klein volk, hetwelk zijne taal liefheeft, op
zijn minst tweetalig moet worden: over eene wereldtaal beschikkend om zich aan de
nadeelen te
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onttrekken van de beperktheid zijner grenzen, zijne eigen taal eerend en waardeerend
voor al wat het liefs en hoogs en moois bezit. Maar dan kan ook nooit een ‘zich laten
gaan’ het hoogste taalideaal zijn, noch bij kunstenaars, noch bij geleerden, noch bij
gewone stervelingen.
Om dat inzicht hoog te houden, daartoe is intusschen eene telkens herhaalde
herinnering aan de klankzijde der taal wèl nuttig en noodig. Van Macauley wordt
verhaald, dat hij nimmer iets geschrevens liet staan, als het niet tegen de proef van
hardop lezen bestand was, en ieder taalonderwijzer mag dit zijne leerlingen telkens
en telkens voorhouden, opdat zij leeren luisteren, of zij over hunne jeugdige
schrijfoefeningen tevreden kunnen zijn. Maar hier is ook even een grief uit te spreken,
die voor een deel het taalonderwijs, maar voor een groot deel de taalwetenschap zich
mag aantrekken. Het woord en zijne elementen zijn voortdurend het voorwerp van
de meest geraffineerde studiën, en het waarnemen van den woordtoon, schoon minder
verzorgd, is toch ook niet geheel uitgesloten. Stiefmoederlijk daarentegen blijft steeds
de behandeling van de zinsleer en toch leeft en ontwikkelt het woord zich eenig en
uitsluitend in den zin. Maar nog minder aandacht wordt er gewijd aan den zinsklank
en aan de velerlei afwisselingen, die woord- en zinstoon, begrips- en gevoelstoon
daarin te weeg kunnen brengen. Nochtans, al is het nog sporadisch, begint zich in
den laatsten tijd toch ook het besef te openbaren van eene hoogere syntaxis, die alleen
op de gezette observatie der zinsmelodiën wacht, om uit het rijk van het onbewuste
te worden verlost en een nieuw gebied van verrassende en verheugende wetenschap
te ontsluiten. Als de kreet: ‘taal is klank’, in die richting wat leven en beweging mag
uitwerken, dan eerst zal be-
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wezen worden, hoe ook in dit geval de eenzijdigheid eene deugd kan worden.
Al is het terrein niet afgezien, de oorzaken van den onvrede op taalgebied zijn
hiermede in hoofdzaak aangewezen, en enkele zich telkens herhalende botsingen in
de letterwereld vragen thans onze aandacht. Hier zijn het voornamelijk kunst en
wetenschap, die het moeilijk met elkander vinden kunnen.
Onnatuurlijk zijn de conflicten tusschen beide kringen niet. Eeuwenlang bleef de
souvereiniteit van het verstand in het bewustzijnsleven onaangetast. De oudheid en
de middeleeuwen onderscheidden alleen kennen en willen. Eerst Rousseau vestigde
met nadruk de aandacht op de hooge beteekenis van het gevoelsleven en Kant was
het, die aan de indeeling in drieën: kennen, gevoelen en willen de officiëele erkenning
bezorgde. Toch blijft in de naïeve waardeering van het groote publiek het kennen en
denken nog steeds de eerste plaats innemen. Gevoel mag goed en schoon zijn, verstand
brengt nut en macht voort, en dat is voor de ongelijke waardeering van kunst en
wetenschap bij de overgroote meerderheid der menschen beslissend. En waar schilders
en toonkunstenaars, internationale talen sprekend, zich van de nadeelen dier
onderschatting het best en vaak schitterend hebben weten te bevrijden, zijn onder de
letterkundige kunstenaars, vooral in kleine landen, de meeste martelaars dier
achterstelling aan te wijzen. Dat dit nog steeds zoo blijft, tenzij gelukkige
toevalligheden het voorkomen, is een niet al te eervol feit voor onze tegenwoordige
beschaving. De wetenschap te steunen en te bevorderen is onbetwiste overheidsplicht,
maar de kunstenaar, wiens producten geen voldoende marktwaarde bereiken, mag
vergaan. En indien ik hier
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terloops het denkbeeld waag uit te spreken, dat eenmaal op onze staatsbegrooting
een bescheiden post voor ‘dichtergages’ mocht uitgetrokken worden, dan weet ik,
dat dit voorloopig geen ander gevolg kan hebben, dan dat dit denkbeeld uiterst
zonderling zal gevonden worden. Maar toch doe ik het even.
Doch dan laat ik dit punt rusten, en zoek naar meer bewuste en licht eerder uit te
roeien oorzaken van het antagonisme tusschen de letterkundige kunst en de
letterkundige wetenschap. En, - gelijk straks op taalgebied, de feiten en personen ter
zijde latende voor de sturende ideeën, - wijs ik in de eerste plaats op het nog veel
heerschend vooroordeel, dat sommige levensverschijnselen te hoog zouden staan,
om tot een voorwerp van wetenschappelijk onderzoek gemaakt te worden. Het is in
veler oogen een neerrukken, een ontwijden van het hoogere, en het wekt hunne
grimmigheid, als wetenschap dit waagstuk onderneemt. Toch is dit vooroordeel
alleen vergefelijk in eenvoudige zielen. Immers de voorbeelden zijn voor het grijpen
dat hooge waardeering, bewondering, eerbied samen kunnen gaan met causale
verklaring, ja dat begrijpen die aandoeningen soms tot hooger peil kan voeren. Deert
het de moederliefde, als zij allereerst verklaard wordt uit het wondere feit, dat het
kind een deel van de moeder zelf is? Neemt de natuurvreugde, nemen de liefde en
de eerbied voor de natuur niet toe, naarmate men met haar gemeenzaam wordt en
doordringt tot hare geheimen? Vermindert het de hoogheid onzer ideëelste gevoelens,
al weten wij, dat ook zij met physische veranderingen in de groote hersenen gepaard
gaan? Of verbleekt de schitterende heerlijkheid van den sterrenhemel, als men er
niet langer een chaos in ziet? Het is waar, wetenschappelijk onderzoek kan soms
illusiën verstoren, maar wat
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zijn vreugde en liefde en bewondering, die op hersenschimmen berusten?
Even ijdel is ook de beduchtheid, dat de kunstenaar omlaag wordt gehaald, als
zijn produceeren het voorwerp wordt van natuurwetenschappelijk nadenken. Is dit
dan de hoogste voorstelling van een dichter, dat hij slechts de spreekbuis zou zijn,
waardoor zich een metaphysisch gebeuren openbaart? Erkend moet worden, dat ook
de poëtische productie haar onkenbaren kant heeft, waar het empirisch denken zijn
bescheiden ignoramus moet uitspreken, en het, zij het ook met klein verwachten,
rustig toeziet, hoe ver de metaphysica het zal brengen in de ontsluiering van dat
onkenbare. Het onbewuste heeft, als uit mededeelingen van dichters blijkt, vaak een
groot aandeel in het dichterlijke scheppen. Goethe verhaalt van zijn Werther, dat hij
dit boek nagenoeg onbewust, ‘als een slaapwandelaar’, had geschreven en hij later,
toen hij het doorlas, zich over sommige deelen van den inhoud zeer verbaasde. Maar
hij verhaalt óók, dat zijn produceeren soms een zeer ongelijkmatig karakter kon
hebben, hoe b.v. den eenen keer verzen, die hij in zich voelde, dadelijk wilden
gemaakt zijn, terwijl hij met andere maanden lang rondliep. Het is hiermede niet
anders, dan met alle mogelijke geestesverschijnselen: ze bewegen zich steeds tusschen
de polen van het onbewuste en van de hoogst gespannen bewustheid. Er zijn groote
verschillen tusschen dichter en denker, maar niet daarin zijn zij gelegen, dat de geest
van den een steeds on- of halfbewust, die van den ander steeds volbewust zou ageeren.
Ook de geleerde kent zijne oogenblikken, waarin nieuwe waarheden als genadegaven
tot hem komen, zonder dat hij weet vanwaar zij komen. Maar evenmin heeft de
innerlijke arbeid des dichters altijd en immer
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gelijkenis met het droombewustzijn; ook hij heeft zijn tijden, waarin al zijne
faculteiten den hoogsten graad van spanning bereiken. En is niet juist de aandacht,
die de wetenschap aan deze processen wijdt, eene hulde aan de hooge beteekenis,
die ze in hare oogen bezitten?
Maar nog andere oorzaken doen zich op, die de bestaande antipathie verklaren.
Nog altijd schijnen vooral jonge kunstenaars in de wetenschap een milieu te zien,
vanwaar voortdurend aanslagen dreigen op hunne vrijheid, op hun recht om de wereld
op eigen manier te bezien, op hun pogen om zich zooveel mogelijk los te maken van
het verleden. Is die zienswijze nog gerechtvaardigd? Zijn er inderdaad nog
wetenschappelijke mannen, die met dergelijke voorgoed veroordeelde booze plannen
rondloopen? Het is nu zoo wat eene eeuw geleden, dat de strijd voor de vrijheid van
den kunstenaar begonnen is. De Romantiekers zijn er mee aangevangen. Zij hebben
de gehoorzaamheid opgezegd aan de macht der onbeweeglijke regelen; de perken
omgetrapt, die het gebied der kunst kinderachtig begrensden; het recht van den
produceerenden kunstenaar om zijne persoonlijkheid uit te drukken krachtig
verdedigd, en de natuur, niet de dogmatiek, aangewezen als de eenige bron van
inspiratie. Maar vrijheid wordt niet opeens en voorgoed veroverd. Zij hebben er van
gebruik gemaakt, om afkeerig van hun slap, leelijk en verdrietelijk heden, in verte
van plaats en tijd te zweven, zwelgend in hartstocht en kleur- en klankenpracht,
zoolang tot de breuk tusschen de werkelijkheid en hunne romantische wereld van
den schoonen schijn een correctief noodzakelijk maakte en een nieuwe strijd noodig
werd, om ook het heden recht te verschaffen en aan het veelvormige leven van den
dag met zijn heftigen harteklop artistieke uitdrukking te
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geven. Want als altijd werden ook nu de vrijheidsmannen van den vorigen dag de
ketterjagers van den volgenden. In heel de beschaafde wereld werd die strijd gestreden,
maar door niemand onverschrokkener en met frisscher hyperbolen en invectieven
dan door Zola. En nog is het een lust in zijne Oeuvres critiques, vooral in Mes Haines,
dien strijd in de jaren '66 en daarna te volgen. Hij houwt in op de gezagsmenschen:
‘Je hais les cuistres qui nous régentent, les pédants et les ennuyeux qui nous refusent
la vie. Je suis pour les libres manifestations du génie humain’. Hij lacht met de
bewaarders van het overgeleverde schoon, van de ‘manière simple et noble du bel
antique,’ van ‘la vraie beauté, la nature choisie’, van le ‘noble contour’: ‘Je n'ai guère
souci de beauté ni de perfection. Je me moque des grands siècles. Je n'ai souci que
de vie, de lutte, de fièvre.’ Alle wijsbegeerte is volgens hem, ‘faite de bribes ramassées
ça et là dans les croyances des anciens sages’, en de wetenschap van het schoone
‘est une drôlerie inventée par les philosophes pour la plus grande hilarité des artistes.’
Geen menschen zijn dan ook gerechtigd, den kunstenaar eenigerlei beperking op te
leggen: ‘Les ouvriers que Dieu fait, n'obéissent qu'à Dieu et travaillent au gré de
leur chair et de leur intelligence.’
Welnu, we mogen aannemen, dat dit pleit is uitgevochten. Onverdraagzame
menschen zijn er nog in overvloed, maar er bestaat geen onverdraagzame wetenschap
meer. En het maakt wel een ietwat komischen indruk, hetzelfde orgel telkens weer
opnieuw te hooren afdraaien. Want wij leven snel. Generaties bestaan niet meer naar
Bijbelschen duur een veertig-jarental, elk jong-Holland wordt thans op zijn minst na
een jaar of tien door een groener-Holland opgedrongen. En juist, dat de nieuwe
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leuzen niet van de lucht zijn, bewijst het onbeperkte van de veroverde vrijheid, al
blijft het gewone verschijnsel niet uit, dat deze vrijheid de onderlinge tirannie doet
toenemen. Maar wie zal beweren, dat daarmede aan de wetenschap het zwijgen is
opgelegd? Zola zelf heeft acht deelen vol getheoretiseerd, en indien hij in zijn laatste,
‘Nouvelle Campagne’, de handen vol heeft om zijn eigen tegenwoordige vrijheid te
verdedigen, dan behoeft hij dat verweer waarlijk niet tegen de mannen der theorie
te voeren.
Neen, de wetenschap heeft al sinds lang verleerd, dat het hare roeping zijn zou
kunstenaars te vormen. Zij onderzoekt en tracht te verklaren, hetgeen was en is, maar
geeft niet de wet der toekomst. En wat er ook gesmaald worde van academisch gedril
en heillooze voorschriften, de letterkundige wetenschap van dezen tijd volgt, voor
zoover zij onderwijs is, reeds lang de opvatting van Taine, uitgedrukt in de
gedenkwaardige en door Zola toegejuichte woorden, waarmede hij bij de opening
zijner lessen in de Philosophie de l'art zijne leerlingen toesprak: ‘En fait de préceptes,
on n'en a encore trouvé que deux; le premier conseille de naître avec du génie: c'est
l'affaire de vos parents, ce n'est pas la mienne; le second conseille de travailler
beaucoup, afin de bien posséder votre art: c'est votre affaire, ce n'est non plus la
mienne.’ Inderdaad het wordt hoog tijd, dat er eens een eind kome aan die ijdele
vrees voor vernietiging van het genie. Potgieter heeft het reeds vijftig jaren geleden
met nadruk gezegd: ‘Genie komt aan het licht - òf schitterend als de zon, - òf
kwijnende als de maan, - of schemerende als eene ster, - òf - wanneer lot, leven,
omstandigheden, gebeurtenissen, wanneer alles zich vereenigt, om het te omhullen,
te verbergen, te verstikken, - onverwacht en bij vlagen als de bliksem uit de zwangere
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wolk.’ En indien ik zelf geroepen ware een merkteeken van het genie te formuleeren,
dan zou ik geneigd zijn het te doen in deze woorden: Hieraan zal men het genie
herkennen, dat het, schoon geboren in een gegeven milieu, toch individuëele kracht
genoeg bezit om zich, voor zoover noodig, een nieuw en eigen milieu te scheppen.
Hier staan wij in het hart der quaestie. Wat het leven van kunstenaars moeilijk
maakt, is niet de druk der wetenschap, maar de botsingen hunner individualiteit met
de sociale verhoudingen, waarin zij leven. Dit is de onvrijheid, waarmede de grooten
onder hen te worstelen hebben, en wee hunner, indien zij al te vlug aan de
onvereenigbaarheid hunner genialiteit met hun milieu gelooven. Ook onder hen zijn
rangen, en tusschen de poëtische verdoemenis en gelukzaligheid is een breed vagevuur
met zeer vele omgangen. En ofschoon het den kunstenaar niet aan te raden is, al te
veel te philosofeeren, - want alle reflectie neemt een deel van de voorhanden
geestesenergie in beslag - toch zal het hem niet onnut zijn, in de rustpoozen van het
produceeren zich rekenschap te geven van de natuurlijke banden, die hem ook na
zijne vrijmaking altijd blijven binden: de grenzen zijner scheppingskracht, de
ontwikkeling zijner techniek, de eischen zijner stof, maar ook de plaatselijke en
tijdelijke invloeden, waaronder hij leeft. Onder de laatste vooral schuilen zijne groote
vijanden: de handwerkers en virtuozen, die zich parasitisch vasthechten aan zijne
originaliteit, en daarnaast de groote schare, die geen kunst, maar vermaak begeert.
Dat zijn vijanden, waarmede niet te spotten valt, en het is eene noodlottige dwaling,
als een kunstenaar zich door een Nietzsche of een ander laat influisteren, dat een
volk ‘slechts eene buitensporigheid der Natuur is om zes of
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zeven groote mannen voort te brengen’1. Er schuilt een ilias van gevaren in dergelijke
geestrijke onwaarheden.
Hiermede begint ons de roeping der letterkundige wetenschap al eenigszins te
schemeren. De leus: ‘De wetenschap om de waarheid’ is even hooghartig-eenzijdig
als ‘de kunst om de kunst.’ En jammer genoeg, komt het juist bij de letterkundige
wetenschap het meest voor, dat zij zich in engen kring opsluit en directe aanraking
met de praktijk van het leven liefst zooveel mogelijk vermijdt. Toch heeft ook zij
eene functie in de samenleving te vervullen, eene kleine tegenover de kunstenaars,
eene zeer gewichtige en omvangrijke tegenover de kunstgenietende menigte.
Wat het eerste betreft, wij hebben het reeds vernomen: kunstenaars vormen kan
zij niet, kunstenaars voorschriften geven mag zij niet. En toch is zij in staat, bij eene
goede verhouding, ook hun nochtans van dienst te zijn. Want wèl behoort tot de taak
der wetenschap het verzamelen van betrouwbare gegevens, die het geheim der
processen, waardoor kunstwerken ontstaan, zooveel doenlijk kunnen toelichten,
d.w.z. voorzoover physiologie en psychologie naast de mededeelingen van kunstenaars
zelf daaromtrent inlichtingen kunnen verschaffen. Want er mag kunst zijn, wier wijze
van ontstaan in karakter overeenkomt met de aan de grenzen van het bewustzijn
liggende mystiek of extase, er is òok kunst, waar de gevoelsinspiratie een deel, maar
verstandelijk-critische overwegingen bij het ordenen en kiezen van de ontvangen
indrukken een ander deel van den arbeid uitmaken. En daaromtrent kan de
kunstwetenschap licht verschaffen,

1

Jenseits von Gut und Böse, p. 126.
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dat ook den kunstenaar baten kan. Van haar kan hij leeren, wat de weg is om zijn
eigen regel te vinden, nu hij van de slavernij der wet is verlost.
Gewichtiger echter is de taak der letterkundige wetenschap tegenover de
kunstbegeerende menigte. Tegenover deze moet zij het centrum zijn, waarvan de
invloeden uitgaan, die aan de literaire ontwikkeling der natie leiding geven, zij behoort
den afstand te verminderen, die de schare van vroegere en tegenwoordige dichters
scheidt.
De pessimistische bedenking, dat ‘het groote en schoone toch geen gemeengoed
kan zijn van allen’1 kunnen wij laten voor hetgeen zij is. Ook zij die de leer mochten
aanhangen, dat er in zake kunst alleen uitverkorenen en verlorenen te onderscheiden
vallen, zullen moeten erkennen, dat het in ieder geval goed is, de laatsten al vast op
den weg der genade te brengen. Maar de ervaring leert wel anders. De alpha en omega
van alle kunstopvoeding is en blijft, de heilbegeerigen onder den invloed der kunst
zelf te brengen. Er zijn er, die daaraan genoeg hebben, maar dat zijn de uitzonderingen.
De meesten hebben leiding en voorbereiding noodig, eer oogen of ooren zich
ontsluiten voor ongekende indrukken. En het wegnemen van onwetendheid of
vooroordeel mag geen waarborg zijn, dat daarna het gevoel zal spreken, - den weg
er toe banen, doet het zeker.
De organen, waardoor letterkundige wetenschap de aangegeven sociale functie
kan vervullen, zijn: het letterkundig onderwijs en de letterkundige critiek van den
dag. Maar nu past de vrijmoedige vraag - en wil ik ook iets meer preciseeren dan tot
dusver - is de toestand onzer Nederlandsche philologie van dien aard en

1
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is de aansluiting tusschen haar en genoemde organen zoodanig, dat die functie tot
haar volle recht komt? Een antwoord op die vraag is niet gemakkelijk, en bij het
zoeken er naar past mij veel voorzichtigheid en bescheidenheid, daar ik een deel
dezer dingen uit de verte zie; maar het zien op afstand heeft toch ook zijne voordeelen
en doet de groote lijnen des te beter uitkomen.
Ook de philologie heeft in den loop der tijden geëvolutioneerd; dat blijkt o.a.
wanneer men nagaat, hoe zij afwisselend gedefiniëerd is: aanvankelijk als ‘wetenschap
der oudheid,’ daarna als ‘exegese en critiek der classieke auteurs,’ later nog als ‘studie
van talen en literaturen,’ terwijl eerst in de laatste twintig jaren de breedere opvatting
van August Boeckh zich baan breekt, nl. dat de philologie ten doel heeft ‘het volledig
verstaan der gezamenlijke voortbrengselen van den menschelijken geest.’
Ongetwijfeld levert deze omschrijving aanleiding tot critiek: zij is wat
intellectualistisch en zij maakt een nader onderzoek noodig omtrent het verschil
tusschen philologie en historie, maar zij is in dit opzicht een groote vooruitgang, dat
zij het heden tot zijn recht doet komen en breekt met den waan, dat de adel eener
wetenschap zou af te meten zijn naar den ouderdom van hare objecten.
Welnu, - zoo wil ik vragen, - kan ontkend worden, dat het hart onzer tegenwoordige
philologie toch nog altijd bij voorkeur aan de stille wereld van het vèr verleden hangt?
Ik heb de verleiding niet kunnen wederstaan eens de regeeringsverslagen omtrent
hooger, middelbaar en lager onderwijs gedurende de 12 laatste jaren door te bladeren
en eene kleine statistiek te maken van de onderwerpen, in de verschillende faculteiten
gedurende die jaren behandeld. En dan heeft mij zeer getroffen het overgroot verschil
in actualiteit tusschen de onderwerpen,
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die op het gebied van het recht, de economie, de natuurwetenschappen aan de orde
kwamen, en de stof, in de colleges over Nederlandsche letteren behandeld. De
geestelijke voortbrengselen der Middeleeuwen krijgen in alle volheid hun deel, en
hoe bij de behandeling van dat tijdperk het gevoel niet ontbrak en de macht der liefde
zich deed gelden, kan wellicht daaruit blijken, dat het record hier geslagen werd door
Ferguut, die zes maal, en Floris en Blanchefloer, die negen maal ter sprake kwamen.
Ook de 17e eeuw kreeg wat haar glorie toekomt, - ofschoon het eenigszins tot
nadenken stemt, dat Huygens en Hooft het wonnen van Bredero en Vondel. Maar
18e en 19e eeuw hebben waarlijk redenen tot klagen. Begrijpelijk is het, dat de
philologie met de voorzichtigheid van een Solon niemand gaat dissekeeren voor hij
dood is; dichters laten zich niet onder de chloroform brengen en bijten, als men hen
zeer doet. Maar doet het niet aan verwaarloozing of geringschatting der nieuwere
tijden denken, als Langendijks Windhandelaars en Willem van Harens Friso al het
jongste blijken, wat eene opzettelijke behandeling waard werd gekeurd, terwijl die
eer niet werd gegund - over terloopsche behandeling kan ik niet oordeelen - noch
aan Onno Zwier van Haren, noch aan Wolff en Deken, noch aan Geel, noch aan
Bosboom-Toussaint, noch aan Potgieter, noch aan Da Costa, noch aan Alberdingk
Thym, noch aan Busken Huet, noch aan Jacques Perk? Slechts éénmaal is aan de
orde de Nederlandsche Romantiek, éénmaal de invloed van Byron en de Fransche
Romantiek, éénmaal de Nederlandsche dichters der 19e eeuw, (wel wat veel voor
één seizoen), maar daarmede is ook alles opgenoemd, wat de onpartijdigheid gebiedt
te vermelden. Niet onverheugend steekt daarbij af, dat uit Groningen met zijne
uitgebreide letter-
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faculteit bij herhaling bericht wordt van colleges over Lessing, Klopstock, Schiller
en Goethe, terwijl de nieuwere tijd culmineert in de Nuits van Alfred de Musset, en
la fille de Roland van Henri de Bornier. Maar toch, dit zijn slechts eenzame zwaluwen.
En nu weet ik wel, dat ook de invloed van het universiteitsleven op de vrije studie
niet buiten rekening mag gelaten worden, maar dan mocht men verwachten, dat
althans de dissertaties wat belangstelling voor de nieuwere tijden zouden verraden.
En wat vinden we? Een drietal van de 9 literaire proefschriften uit de vermelde jaren
handelen over een onderdeel van Vondels Poëzie, maar de overige zes over: De
Casteleyn, Rodenburgh, Krul, W.D. Hooft, Langendijk, - en het allermodernste over
het Leven en de Werken van Margaretha Jacoba de Neufville. Welnu, ik wil de
gevolgtrekkingen uit de vermelde feiten niet uitspinnen, maar stel alleen de vraag:
is het te verwonderen, dat er op die wijze eene breuk komt tusschen het letterleven
van dezen tijd en de letterkundige wetenschap? En dat de School en de Kritiek, onder
het gemis van leidende ideeën, een anarchisme van opvattingen vertoonen, waardoor
beider invloed op dat letterkundig leven tot zeer nietige verhoudingen wordt
teruggebracht?
Maar nog voor eene tweede klacht vraag ik even uwe aandacht. De tweeledige
taak der philologie is: Kritiek en Interpretatie van de monumenten op het gebied van
het geestesleven: het onderzoek hunner echtheid en het doordringen tot hun ziel en
zin. Wat de eerste taak betreft, wie zal de Nederlandsche philologie niet de eere
geven, dat zij in dit opzicht boven gewonen lof verheven is, en vooral in de laatste
25 jaren, met bescheiden middelen werkende, een schat van geduldigen,
onvermoeiden, scherpzinnigen en materiëel gemeenlijk onbeloonden arbeid
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heeft gewijd aan de gedenkteekenen onzer literatuur, waardoor deze in volle
zuiverheid voor ieder, die er belang in stelt, toegankelijk zijn!
Doch ook op het gebied der interpretatie zijn groote dingen tot stand gebracht. Zij
is, naar de opvatting der nieuwe hermeneutiek, grammaticaal, historisch en
psychologisch, maar niet ten onrechte luidt de dikwijls vernomen klacht, dat de beide
eerste richtingen meer behartigd worden dan de laatste. Ook heb ik bij eene andere
gelegenheid trachten aan te toonen, welke gelukkige gevolgen verwacht mogen
worden, wanneer de literatuurgeschiedenis niet maar geschiedenis blijft, doch ook
de psychologische interpretatie tot haar recht doet komen, en wensch alzoo
daaromtrent niet in herhalingen te treden. Trouwens de bewijzen zijn er reeds, dat
het dien kant uitgaat. De jongste studie van Prof. Kalff over Vondel was reeds eene
verheugende proeve van deze verbetering in de methode, en dezelfde verslagen,
waarvan ik straks melding maakte, berichten van een door prof. Heymans te
Groningen in 1895 gegeven college in de psychologische grondslagen der aesthetica,
dat meer hoorders trok dan de lessen in elementaire en theoretische logica, oudere
en nieuwere wijsbegeerte te zamen. Zoo voortgaande zal zich ook de philologie langs
hare natuurlijke lijn ontwikkelen, en komt er kans, dat de veelledige studie van de
voortbrengselen der letterkundige kunst meer en meer zullen voorbereiden tot de
hoogste, d.i. de artistieke interpretatie, de zuivere reproductie der kunstwerken, zooals
de scheppers er van zich die gedroomd hebben!
En hiermede wensch ik de behandeling van mijn onderwerp te sluiten. Het veld is
niet afgegraasd, maar de
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tijd is verstreken, en ik zal mijn doel bereikt hebben, als de grepen, die ik gedaan
heb, den indruk nalaten, dat veel onvrede het gevolg is van misverstanden, van het
uitzien naar verschillende kanten. Lettermenschen vormen nu eenmaal een prikkelbaar
geslacht en hebben misschien niet ten onrechte de reputatie van op een letter dood
te blijven. Huygens heeft dan ook de oprechtheid gehad, ze mee in de reeks zijner
blinden op te nemen:
De Letter-lie'n zijn blind,
En sien maer door haer boeck: sy struyck'len als een kind,
En meenen vast te gaen in all haer doen en seggen:
Vijf roepen, dat 's de wegh, tien konnen 't wederleggen,
En Waerheit is maer één.’

Maar hier wordt ons ook de oorzaak dezer blindheid duidelijk. Ja, de waarheid is
één, maar welk mensch, of zelfs welke groep van menschen kan haar in haren vollen
omvang grijpen? En daarom heeft ieder die breed wil leeren zien en onvrede wil
mijden, het diep-gedachte woord van Goethe te gedenken: ‘De dingen in hemel en
aarde vormen een zoo uitgestrekt rijk, dat de organen van alle wezens te zamen het
slechts omvatten kunnen.’
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Bijlage III. verslag van den secretaris.
Dames en Heeren!
Het jaar dat thans achter ons ligt, begon op droevige wijze door het overlijden van
onzen Secretaris, den Heer E.A.H. Seipgens. Weinige dagen na de vorige Jaarlijksche
Vergadering, die nog juist met groote meerderheid van stemmen hem de eer eener
herbenoeming had waardig gekeurd, maakte de dood een einde aan zijn werkzaam
en vruchtbaar leven. Het heengaan van dien smaakvollen letterkundige en ijverigen
Secretaris onzer Maatschappij zal zeker door U allen diep worden betreurd. Bij zijne
bekende nauwkeurigheid en toewijding was het te verwachten dat alle zaken, onze
Maatschappij betreffende, door hem in de beste orde zouden zijn nagelaten. Dit bleek
dan ook het geval te zijn, zoodat 't voor het jongste Bestuurslid, volgens de Wet
geroepen hem te vervangen, gemakkelijk was zijne taak op te nemen. In de vacature
door het overlijden van Seipgens ontstaan, werd door de eerstvolgende Maandelijksche
Vergadering den 2den October voorzien door de benoeming van hem, die thans de
eer heeft vóór U te staan, tot tijdelijk Secretaris.
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In diezelfde Maandvergadering werd tot Voorzitter voor het nieuwe jaar herkozen
de Heer Dr. P.J. Blok, die zich op wensch der Vergadering bereid verklaarde zijn
moeielijk en tijdroovend ambt te blijven vervullen en aldus mede te werken tot eene
richtige uitvoering van de belangrijke wijzigingen, door Uwe vorige Vergadering in
de Wet gemaakt, en van de toezeggingen en verklaringen, bij die gelegenheid door
hem namens het Bestuur gedaan.
Tevens werden toen als nieuwe leden des Bestuurs ingevolge het gewijzigde art.
21 der Wet, gekozen de HH. Dr. G. Kalff te Utrecht en W.G. van Nouhuys te
's-Gravenhage. De eerste nam de benoeming aan, de laatste meende daarvoor te
moeten bedanken. In zijne plaats benoemde de Maandvergadering van 6 November
den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek te 's-Gravenhage, die bereid gevonden werd
dit jaar als tijdelijk Bestuurslid mede de belangen onzer Maatschappij te behartigen.
In dien tusschentijd trof een ander zwaar verlies onze Maatschappij en in 't
bijzonder haar Bestuur, door het overlijden van den Heer D. Hartevelt, den
nauwgezetten Penningmeester, aan wiens groote verdiensten jegens onze Maatschappij
zooeven door den Voorzitter eene waardige hulde is gebracht. Volgens den wensch
der Maandvergadering van 6 November trad het Bestuurslid de Heer Dr. J.W. Muller
voor dit jaar tijdelijk als Penningmeester in zijne plaats.
De opengevallen plaatsen in het Bestuur werden aldaar aangevuld door de
benoeming van Dr. J.H.C. Kern en Dr. A. Beets tot tijdelijke Bestuursleden. Beiden
namen die benoeming aan.
De beide Vaste Commissiën hebben gebruik gemaakt van het haar bij het
gewijzigde art. 53 der Wet toege-
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kende recht en hebben den wensch te kennen gegeven haar ledental uit te breiden.
Op hare voordracht werden door de Maandvergadering van 2 October benoemd tot
nieuwe leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde de HH. Dr. A. Beets, Dr.
G.J. Boekenoogen, Dr. J. ten Brink, Dr. G. Kalff, Dr. A. Kluyver en Dr. J. te Winkel;
tot nieuwe leden der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde de HH. Dr. P.J.
Blok, Mr. S.J. Fockema Andreae, Dr. R. Fruin en Dr. P.L. Muller. Alle gekozenen
verklaarden zich bereid de benoeming te aanvaarden.
Evenzoo hebben ook alle in de vorige Jaarlijksche Vergadering gekozenen, twintig
‘gewone’ en vier ‘buitenlandsche’ leden hunne benoeming aangenomen, terwijl ook
de Heer L.D. Petit, aldaar herbenoemd tot Bibliothecaris, bereid werd gevonden zijne
werkzaamheden ten bate onzer boekerij voort te zetten. Naast hem werden de beide
leden der Bibliotheekscommissie, de HH. Dr. R. Fruin en Dr. W.N. du Rieu, door
de Maandvergadering van October voor drie verdere jaren in hun ambt bestendigd.
Na het betreurd overlijden van laatstgenoemde, den even werkzamen als
hulpvaardigen en voorkomenden Heer Du Rieu, werd in zijne plaats door de
Maandvergadering van 7 Mei gekozen de Heer Dr. J.W. Muller, die zich deze keuze
liet welgevallen.
Op uitnoodiging van het Bestuur heeft de Heer Dr. J. ten Brink onze Maatschappij
vertegenwoordigd op het Taal- en Letterkundig Congres in Augustus te Antwerpen
gehouden. In de Maandvergadering van 2 October gaf hij een verslag hieromtrent
en ontving den dank der Vergadering voor zijne bemoeienis.
Een heuglijk bericht ontving het Bestuur in November betreffende eene
testamentaire beschikking door ons
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kort te voren overleden medelid, den Heer Mr. H.A.L. Hamelberg te Arnhem,
gemaakt. Deze nl., die reeds vroeger zijne warme belangstelling in onze Maatschappij
en haar streven herhaaldelijk had betoond, vermaakte haar de som van duizend gulden.
Het Bestuur heeft dit legaat met groote dankbaarheid aanvaard en verheugt zich ten
zeerste over deze voor de kas zoo welkome bijdrage. Moge zijn nobel voorbeeld
anderen tot navolging opwekken!
Omtrent de werkzaamheden der Commissie in 1895 benoemd tot stichting van
een gedenkteeken voor Const. Huygens, kan worden medegedeeld dat deze goed
zijn gevorderd, zoodat binnen korten tijd de onthulling van het gedenkteeken te
gemoet kan worden gezien. Het Bestuur verheugt zich over dezen goeden gang van
zaken, maar hoopt tevens dat ook nog op andere wijze onze Maatschappij
belangstelling moge toonen in het leven en de werken van Huygens. Hiertoe zal U
op voorstel der Maandvergadering van Februari de gelegenheid straks worden geboden
bij behandeling van punt IX, 1o van den Beschrijvingsbrief.
Het tweede voorstel, daar genoemd, betreft de uitgave of den herdruk van een of
meer werken onzer oudere letterkunde. Het werd door de Commissie voor Taal- en
Letterkunde in de Maandelijksche Vergadering van 7 Mei ter tafel gebracht en werd
aldaar met sympathie begroet. Door een der leden dier Commissie zal het straks
nader mondeling worden uitgewerkt en toegelicht en aldus zal het aan Uw oordeel
worden onderworpen.
Over uitgaven in het afgeloopen jaar door de Maatschappij tot stand gebracht, valt
te vermelden dat de ‘Handelingen’ en de ‘Levensberichten’ in October gereed zijn
gakomen en aan alle Leden toegezonden. In die
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‘Handelingen’ is door den Heer Dr. J. Verdam uitgegeven het belangrijke
nieuwgevonden fragment der tweede bewerking van Die Rose. Hiervan zijn
afzonderlijke herdrukken gemaakt in het formaat der vroegere uitgave der Rose, door
Dr. Verwijs voor onze Maatschappij bewerkt. De Heer Verdam heeft door deze
mededeeling zijner merkwaardige vondst opnieuw aanspraak op onzen dank.
De voorgenomen uitgave der Spelen van Cornelis Everaert, waartoe Uwe vorige
Vergadering besloot, is ter perse; de eerste vellen zijn afgedrukt.
Tot zijn leedwezen is het Bestuur op 't oogenblik niet bij machte U eenig nader
bericht te geven omtrent de voortzetting van het Glossarium van wijlen den Heer
Stallaert. Nog steeds ondervindt de Vlaamsche Academie, die deze zaak ernstig ter
harte nam, groote moeilijkheden om in het bezit te geraken der door Stallaert nagelaten
papieren. Zoolang deze niet ter beschikking zijn van de HH. De Flou en Gailliard,
die eventueel bereid zouden zijn de taak der voortzetting van het werk op zich te
nemen, is 't onmogelijk eenige beslissing te nemen. Het Bestuur zoowel als de
Commissie voor Taal- en Letterkunde blijven evenwel in deze zaak diligent en hopen
in de gelegenheid te zijn U het volgend jaar meer bevredigende mededeelingen
hieromtrent te kunnen doen.
De belangrijke wijzigingen door Uwe vorige Vergadering in de Wet gemaakt,
noopten het Bestuur tot velerlei werkzaamheid. In de eerste plaats werd de Wet
opnieuw gedrukt en aan alle Leden toegezonden, ook aan de ‘buitenlandsche’, die
nog in 't bijzonder bij rondschrijven opmerkzaam werden gemaakt op het gewijzigde
art. 15 en die tevens een lijstje ontvingen der voornaamste door
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en vanwege de Maatschappij bezorgde uitgaven, welke voor de Leden tegen
verminderden prijs alsnog te bekomen zijn. De uitkomst dezer zending was, dat vier
buitenlandsche Leden hun verlangen te kennen gaven de rechten en verplichtingen
der ‘gewone’ Leden te aanvaarden.
De verandering gebracht in het artikel (40) betreffende de Maandelijksche
Vergaderingen, die nu niet meer uitsluitend te Leiden behoeven gehouden te worden,
gaf aan het Bestuur aanleiding in de maand October bij rondschrijven de niet-Leidsche
Leden uitdrukkelijk te wijzen op de bevoegdheid hun in art. 51 toegekend,
vergaderingen te houden in hunne woonplaatsen en ‘afdeelingen’ onzer Maatschappij
op te richten. Hoewel hier en daar eene poging daartoe door belangstellende Leden
is gedaan, bleef tot nu toe dit rondschrijven zonder gevolg.
Van grooten invloed op de werkzaamheid der Maatschappij bleek de maatregel
te zijn, waartoe eveneens verleden jaar werd besloten, om bij wijze van proef a l l e
in Nederland gevestigde Leden geregeld tot de Maandelijksche Vergaderingen op
te roepen. Zoowel hierdoor als door de welwillende medewerking van eenige groote
dagbladen en van het maandschrift ‘Museum’, waarin onze vergaderingen werden
aangekondigd of besproken, mochten deze zich in een ongewoon druk bezoek
verheugen en werden door tal van niet-Leidsche Leden bijgewoond. In de
Novembervergadering b.v. waren niet minder dan 12 niet-Leidsche Leden aanwezig,
tegen slechts 13 Leidsche; in October 13 tegen 16 Leidsche. In 't geheel werden de
acht Maandvergaderingen bezocht door te zamen 182 Leden, waarvan 132 te Leiden
woonachtig, 29 uit 's-Gravenhage, 6 uit Rotterdam, 5 uit Utrecht, 3 uit Amsterdam,
de overigen uit Haarlem, Gouda, Dordrecht,
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ja zelfs uit Hattem en Groningen. Het Bestuur verheugt zich over dezen aanvankelijk
gunstigen uitslag, die op eene vermeerderde belangstelling in de zaken onzer
Maatschappij wijst, en zal gaarne bereid zijn op den ingeslagen weg voort te gaan.
Daarnevens wordt alles in 't werk gesteld om van heinde en verre die sprekers tot
het houden eener voordracht in de Maandvergaderingen uit te noodigen, die door
hun naam zoowel als door hun in overleg met het Bestuur gekozen onderwerp
aanspraak hebben op belangstelling in ruimen kring. Ook op deze wijze hoopt het
Bestuur waar te maken wat het dagblad ‘Het Vaderland’ in zijn nummer van 6-7
Dec. ll. no. 289 naar aanleiding onzer Decembervergadering schreef, dat hiermede
‘een krachtige schrede voorwaarts [werd gedaan] om de Maatschappij van het oude
‘onderonsje’ te verheffen tot een levende kracht in ons vaderland’. In hoeverre het
Bestuur in het afgeloopen jaar hierin geslaagd is, moge U blijken uit de opsomming
der verschillende sprekers en der onderwerpen door hen behandeld.
In de vergadering van October trad als spreker op de Heer Dr. R. Fruin met eene
‘Mededeeling naar aanleiding van des heeren Van Someren Supplément aux Archives
de Groen van Prinsterer’. Hij betoogde dat deze geheele verzameling afkomstig was
van den Conseiller van Prins Willem I, Mr. Jacob van Wesenbeke, overleden in
1575. Uit zijne nalatenschap is zij, waarschijnlijk door tusschenkomst van den
geschiedschrijver Van Meteren, die haar schijnt gekend te hebben, naar Engeland,
waar hij woonde, overgebracht en vóór 't jaar 1612 verkocht aan de volijverige
verzamelaars Robert Cotton en Thomas Bodley, met wier boekerijen ook deze stukken
ten slotte in het British Museum te Londen en in de Bodleian Library te Oxford
beland zijn. Hij herinnerde
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aan vroegere plannen van uitgave en aan de gedeeltelijke openbaarmaking door
Kervijn de Lettenhove. Thans is de geheele verzameling uitgegeven door den Heer
Van Someren, wien Spreker, in deze vergadering tegenwoordig, daarvoor dank zegde.
Hij wees verder aan, dat de brieven, hoewel van Maart 1570 tot Mei 1572
doorloopende, toch voornamelijk de gebeurtenissen van 't jaar 1570 betreffen, waarvan
wij tot nog toe slechts eene gebrekkige kennis bezaten, en waaruit de verrassing van
Loevestein eigenlijk het eenige feit is dat voor de verbeelding van ons volk is blijven
leven. Thans echter, indien wij deze brieven bestudeeren en beschouwen in verband
met hetgeen wij reeds wisten, zijn wij in staat ons eene even nauwkeurige als
uitvoerige voorstelling van den loop der zaken te vormen.
Van zulk eene beschouwing gaf Spreker vervolgens eene proeve. Hij beschreef
den deerniswaardigen toestand, waarin de Prins, van zijn krijgstocht in Frankrijk te
Dillenburg in 't najaar van 1569 teruggekeerd, zich bevond, zonder geld, zonder
crediet, in schuld bij zijne krijgsoversten van 1568, beroofd van de meesten zijner
oude vrienden, zich schamende over de Watergeuzen, wier hoofd hij heette te zijn
en die hem slechts schande aandeden, mistroostig over het Nederlandsche volk, dat
hem bij zijn veldtocht zoo weinig hulp had bewezen en zich zoo onverschillig had
betoond. Uit zich zelf zou hij misschien niet zoo spoedig zich hunner opnieuw hebben
aangetrokken. Maar Nederland, even diep vernederd en zich even rampzalig gevoelend
als hij, stak de handen smeekend naar hem uit. Ballingen en in het land gebleven
misnoegden bezochten hem als hun eenigen toeverlaat. Vooral van beteekenis was
het heimelijk bezoek
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dat Paulus Buys, toen ter tijd pensionaris van Leiden en een der invloedrijkste leden
der Staten van Holland, hem in Januari 1570 bracht. Blijkbaar is hij daardoor
inzonderheid bewogen om eene nieuwe poging tot verlossing van het volk te wagen.
Doch hiertoe behoefde hij in de eerste plaats geld voor het werven van eene
krijgsmacht, en wij zien hem dan ook het eerst maatregelen nemen om dat te
collecteeren. Het geheele jaar door werden deze maatregelen onder allerlei vormen
herhaald, evenwel naar het schijnt, zonder veel succes. Ter zelfder tijd stelde hij
Wesenbeke, dien hij van vroeger goed kende, tot zijn Conseiller aan en koos zich,
nevens Buys, tot gevolmachtigden in Holland, Van Swieten en Camerlingh, om
heimelijk aanhangers te winnen en plannen voor een volksopstand te beramen. In
het begin van Juli zond hij Wesenbeke in persoon naar die commissarissen, om zich
van den stand van zaken in Holland te vergewissen en bepaalde toezegging van geld
en belofte van opstand in te winnen. Van deze zending heeft Wesenbeke een
dagverhaal gehouden, dat voor ons hoogst leerzaam is. De slotsom van zijne
bevindingen scheen zeer bemoedigend, zoodat dan ook de Prins er door bewogen
werd tot handelen over te gaan. Hij zond Wesenbeke naar Wezel om van dichterbij
de verstandhouding met de vrienden in de Nederlanden voort te zetten en het uitvoeren
der plannen te besturen. Ook nam hij maatregelen tot reorganisatie van de macht der
Watergeuzen, die hij onder opperbevel van De Lumbres tot eene geregelde krijgsmacht
poogde te hervormen, uitsluitend tegen Alva en zijne adherenten strijdende.
Hoofdzakelijk bedoelde het plan, dat een aantal Hollandsche steden zoo mogelijk
op een en denzelfden dag in opstand komen, hare garnizoenen overrompelen en van
de staatsgelden zich
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meester maken zouden; dat bepaaldelijk Enkhuizen, Amsterdam en Dordrecht zich
met behulp der Watergeuzen zouden vrijmaken, om vervolgens aan dezen tot
wapenplaatsen te dienen. Een schoonschijnend plan, maar dat, zoodra er een begin
van uitvoering aan gegeven moest worden, verijdeld werd door gemis aan
samenwerking en ondergeschiktheid, aan bereidwilligheid om geld te verschaffen
en aan stoutmoedigheid. Gaandeweg werd het gewijzigd en ingekrompen. Eindelijk
werd het beperkt tot een aanslag op Enkhuizen, op Dordrecht en op Kampen, door
Sonoy met Watergeuzen te beproeven, en een aanslag van de landzijde op de
IJsselsteden, met Deventer te beginnen. Daartoe had ook de Prins, hoe bezwaarlijk
hem de uitgaaf viel, een 3000-tal ruiters en eenige vaandels voetknechten tot Kerstmis
aanstaande in wertgelt genomen, om met deze, zoo de ondernemingen aanvankelijk
slaagden, over Kampen en de Zuiderzee en langs de rivieren te hulp te snellen. Om
meester van de rivieren te worden moest ook de verrassing van Loevestein en
vervolgens van Gorcum dienen, waartoe zich Herman de Ruyter had aangeboden en
de Prins meer verlof gaf dan aanmoedigde. Na gedurige vertraging, die reeds niet
veel goeds beloofde, was eindelijk de 13de December als laatste termijn voor de
poging op Deventer vastgesteld; De Ruyter mocht eenige dagen vroeger beginnen.
Deze hield zich aan de afspraak en overrompelde Loevestein den 9den. Maar hij werd
niet ondersteund, zooals behoord zou hebben, en kon zelfs niet denken aan 't
bemachtigen van Gorcum. En op Deventer werd de aanslag zelfs niet beproefd,
wegens het buitengewoon hooge water, gelijk Wessels voorgaf, maar veel meer
wegens gebrek aan durven, zooals de Prins te recht vermoedde. Evenmin werd van
de onderneming ter zee

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

71
werk gemaakt, om een aantal redenen, voor een deel bij de weerbarstige en
tweedrachtige Geuzen, voor een deel bij de gebelgde en bevreesde regeering van
Emden, voor een deel bij de uiterst ongunstige weersgesteldheid te zoeken. Tot den
24sten der maand bleef de Prins te Freudenberg, nabij Siegen, werwaarts hij zich op
weg naar de grenzen begeven had, in de grootste spanning op tijding wachten. Aan
den laten avond van dien dag kwam eindelijk de Jobsbode. Hij begreep terstond dat
nu alles voorbij was. Hij dankte zijne troepen af en keerde moedeloos maar gelaten
naar Dillenburg terug. Uit zijne brieven van die dagteekening las Spreker eenige
treffende volzinnen voor om te toonen met welk eene berusting in Gods wilbetoon
en met welk een vertrouwen op Gods goedheid de Prins deze nieuwe en smartelijke
teleurstelling verdroeg. En hij had juist gezien: de zaak was vooreerst van de baan.
Maar om in 1572 onder gunstiger omstandigheden opnieuw ter hand te worden
genomen, en dan met gunstiger uitslag1.
In November sprak de Heer J.H. van den Bosch over ‘De hervorming van het
onderwijs in de moedertaal’. Hij betoogde dat de uitkomsten van het gewone
taalonderwijs allerwege slecht zijn. Immers, het verstaan komt niet voort uit wèl
onderscheidend doorzien van den geschreven tekst, het lezen niet uit gevoelde
voorstelling, het schrijven niet uit de klare gedachte: men gaat niet uit van het begrip
der levende taal. Juist daarvan echter behoort men uit te gaan om zoodoende te
trachten de leerlingen te brengen tot zelfstandige, zelfgevoelde uiting van de in hen
levende gedachte, van de indivi-

1

Vgl. het sedert verschenen opstel van Dr. R. Fruin: ‘Prins Willem I in het jaar 1570’ in De
Gids, 1897, I blz. 1 vv.
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dueele ziel in hen, van hunne zelfheid. Dat beginsel wilde hij ook toegepast zien in
de leesles, waar de leerlingen moesten leeren te lezen zooals zij begrepen, gelijk men
hen moest leeren te spreken zooals zij dachten, hunne natuurlijke taal. De geheele
stijlleer ligt hierin: ‘bezit uwe gedachte en wees juist’. Het gansche taalonderwijs
moet worden ingericht naar den klank, naar de gedachten die leven in den leerling.
Elke leerling moet zijn eene ontwakende zelfheid; alles wat hij schrijft, behoort uit
concrete en degelijke voorstelling voort te komen. Hoe dit practisch te bereiken is,
stelde Spreker in het licht door eene uitvoerige beschouwing over de wijze, waarop
naar zijne meening het onderwijs in lezen, spreken en schrijven op de scholen moest
worden ingericht. Hij eindigde met te wijzen op het groote volksbelang, met deze
zaak gemoeid1.
In de vergadering van December sprak de Heer Dr. D.C. Hesseling over ‘Het
Hollandsch in Zuid-Afrika’. Hij schetste hoe de thans in Zuid-Afrika gesproken taal
is ontstaan uit het Hollandsch der eerste kolonisten, doch door haar hyperanalytisch
karakter tal van eigenaardigheden vertoont die op sterken invloed van andere talen
wijzen. In tegenstelling tot 'tgeen de Heer Te Winkel onlangs betoogde, ontkende
hij echter dat 't de Fransche taal zou zijn, die zulk een grooten invloed op 't
Afrikaansch zou hebben gehad: slechts een klein getal Fransche woorden zijn in die
taal overgenomen en vele eigenaardigheden in zake buigingsvormen, klankleer en
syntaxis kunnen uit 't Fransch in geenen deele worden verklaard. Grooter invloed
had z.i. het Maleisch-Portu-

1

Vgl. verder: Inleiding op het ‘Leesboek voor de Eerste Klasse van Gymnasium en Hoogere
Burgerschool’ van J.H. van den Bosch en J.L.C.A. Meyer, 1896.
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geesch gehad: dááruit kunnen tal van idiomatische uitdrukkingen worden verklaard
als: ‘ek is honger, ek heb ver kom gezien’ en ook vele enkele woorden als: tronk,
paai, maai, laai, nooy, aja enz.
In onze eeuw valt een sterke invloed waar te nemen van de Engelsche taal. Háár
veldwinnende macht te keeren door 't Hoog-Hollansch, ons Nederlandsch, is z.i. een
vruchteloos streven. Men zal er wel eene toenemende vaardigheid in het schrijven
van 't voor de Afrikaners tot eene vreemde taal geworden Nederlandsch mede kunnen
bereiken, doch dit is slechts eene overwinning in schijn. De toekomst is aan de levende
gesproken taal van het volk zelf, waarin een waarlijk nationale literatuur zich kan
ontwikkelen, niet aan eene schrijftaal die niet uit de spreektaal is ontstaan, met deze
geene voeling houdt en dus nimmer kan leven in het hart der natie1.
Op deze voordracht volgde eene levendige gedachtenwisseling. Vooral
merkwaardig was hetgeen het buitenlandsch medelid, de Heer G. McCall Theal uit
Kaapstad (in 't Engelsch) mededeelde over de taal en de toestanden in Zuid-Afrika,
gelijk hij die door eigen ondervinding en historisch onderzoek kent. Volgens hem is
't Nederlandsch in Zuid-Afrika niet zooveel veranderd als men gewoonlijk aanneemt,
niet veel meer betrekkelijk dan in Holland zelf de taal in de 2 1/2 laatste eeuwen is
veranderd, vooral niet als men in 't oog houdt wat in Holland door het schoolonderwijs
werd uitgewerkt. In Zuid-Afrika werd bij 't onderwijs voldoende geacht: leeren lezen
van den Bijbel, teekenen van den naam en dan de Heidelbergsche Catechismus geen grammatica, geen

1

Deze voordracht is sedert door den Heer Hesseling uitgegeven in De Gids, 1897, I blz. 138
vv.
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geschiedenis enz. Thans is 't onder de boerenbevolking nog niet veel beter: velen
kunnen niet of nauwelijks lezen; zij wonen te ver van elkander en zijn niet rijk genoeg
om veel onderwijs te kunnen genieten.
Uit zijne historische studiën is hem gebleken dat onder de geïmmigreerden voor
't jaar 1800 betrekkelijk slechts weinig Franschen waren, zoodat ook hij hunnen
invloed op de taal gering acht. De aandacht verdient het dat de vrouwen die van
buiten kwamen, bijna alle van Nederlandsche afkomst waren.
Op den kansel wordt steeds Nederlandsch gesproken. Toch is de invloed daarvan
niet groot, waar zoovelen te ver van eene kerk afwonen om geregeld daarheen te
kunnen gaan. De kinderen leeren lezen uit den Ned. Bijbel; elken avond wordt door
den Boer daaruit voorgelezen, of uit een Psalmboek of kinderbijbel. Bij die
gelegenheid gebruikt hij dat correcte Nederlandsch, dat hij in 't dagelijksch leven
niet gebruikt. Afrikaansche literatuur bestaat er slechts weinig; haar invloed kan
slechts gering zijn; bij haar vindt een eenigszins onderwezen persoon geene
bevrediging. - Dringend noodig is verbetering van het onderwijs, waarvoor
tegenwoordig de regeering zeer veel moeite doet. Dit onderwijs zal steeds gegeven
moeten worden in zuiver Nederlandsch, niet in Afrikaansch; doch dient daarbij steeds
rekening te worden gehouden met het groote verschil van klimaat, dat invloed heeft
op 't spreken, den toon, enz.
In Januari sprak de Heer Dr. J.H.C. Kern over ‘Bilderdijks Darthula in verband
met de oude Iersche sage van Derdriu en de zonen Usnechs’. Deze voordracht is
hierachter onder de ‘Mededeelingen’ gedrukt.
In Februari sprak de Heer Dr. J. ten Brink over ‘De oorsprong van den Graal’. Hij
wees er op hoe bij Ten-
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nyson eene hoogst eigenaardige opvatting van den Graal wordt gevonden. Tennyson
spreekt steeds van den ‘heiligen’ Graal, en tracht het Christelijk element in de
Arthurlegenden zooveel mogelijk te doen gelden. Nieuwere onderzoekingen hebben
geleerd dat hij dit ontleende aan het werk ‘Le morte Darthur’ van Sir Thomas Malory,
die op zijne beurt de Fransche werken volgde van Robert de Borron: ‘Joseph
d'Arimathie’ en ‘Merlin’ uit 't begin der 13de eeuw. D e z e heeft 't eerst aan de reeds
ruimschoots bekende geschiedenis van den Graal eene specifiek Christelijke kleur
gegeven.
De Graal werd 't eerst bezongen door Chrétien de Troyes omstr. 1175, die uit een
ons thans onbekend, uit Engeland afkomstig werk, met Kymrische verhalen aangaande
Percheval en den Graal kennis gemaakt had. Doch reeds vóór Chrétien de Troyes
schijnt de term ‘Graal’ in Noord-Frankrijk bekend te zijn geweest. Het woord is
Romaansch en als gradalis, gradale, gréal enz. bekend, maar het voorwerp dat er
mede wordt bedoeld, is van Kymrisch-Ierschen oorsprong, nl. de magische schotel,
samenhangende met de in Wallische en Iersche sagen veelvuldig voorkomende
tooverketels.
Robert de Borron, die eene menigte Britsche, Kymrische, Iersche en Schotsche
volksverhalen kende uit zijne Latijnsche bronnen, de ‘Historia Brittonum’ van den
zoogen. Nennius, en Geoffroy van Monmouth's ‘Historia Regum Britanniae’ en
‘Vaticinia Merlini’, was de eerste die het Christelijk element in de Graalsage bracht
en in verband hiermede den magischen schotel (gradalis) veranderde in een beker.
Hij bracht Jozef van Arimathea op den voorgrond, in herinnering aan de oude Britsche
legende, volgens welke Jozef het Christendom en den avondmaalsbeker naar Engeland
bracht.
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Deze algeheele kerstening van den Graal heeft zeker veel bijgedragen tot het algemeen
bekend worden van de Graal- en Arthurgedichten. Maar de hoogst dichterlijke
voorstelling door Chrétien de Troyes (en, na hem, door Wolfram von Eschenbach)
gegeven van Percheval's zoeken naar den Graal, munt verre uit boven die zonderlinge
dooreenmenging van Evangelische en Kymrische elementen, die door Robert de
Borron is tot stand gebracht, en die, later door Sir Thomas Malory, nog later door
Tennyson gevolgd, allengs heeft geleid tot eene Graalmystiek, waarin van de
oorspronkelijke Graal-sage zoo goed als niets meer terug te vinden is1.
In Maart sprak de Heer Dr. A.G. van Hamel over ‘Experimenteele phonetiek’. Na
een overzicht te hebben gegeven van verschillende proeven door physiologen zoowel
als taalkundigen op phonetisch gebied genomen, stond Spreker een oogenblik stil
bij de wel merkwaardige maar toch gebrekkige en onvoldoende proeven van Schwan
en Pringsheim betreffende het Fransche accent (medegedeeld in Herrig's Archiv 85,
203 vv.) en gaf hierna eene uitvoerige beschrijving van de phonetische instrumenten
uitgedacht door den abbé Rousselot, professeur aan de Ecole des Carmes te Parijs,
alwaar Spreker zelf het voorrecht had gehad verschillende proeven met den abbé te
zamen te nemen.
Zijn hoofdstreven is gericht op het waarnemen der bewegingen van tong en lippen,
de trillingen van den larynx bij het spreken van klinkers en verschillende medeklinkers
en van de luchttrillingen in den neus bij het voortbrengen van neusklanken. Voor het
waarnemen

1

Deze voordracht werd sedert onder denzelfden titel uitgegeven door de Kon. Vlaamsche
Academie voor taal en letterkunde, 1897.
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der bewegingen van de tong heeft hij voor zich zelf een kunstmatig verhemelte
vervaardigd; dergelijke verhemelten schijnt hij ook voor anderen, zeer snel, te kunnen
maken. Zoo dit, na met wit krijt te zijn besmeerd, in den mond wordt bevestigd, drukt
de tong bij 't spreken daartegen aan en geeft op die plaats een vochtigen afdruk: men
kan dus zoodoende nagaan waar precies de tong het verhemelte telkens raakt. Spreker
zelf had zich zulk een kunstmatig verhemelte doen vervaardigen en gaf eenige proeven
er mede ten beste. Hij waarschuwde echter de waarde er van niet te overschatten.
Immers, een klank wordt pas natuurlijk gesproken in den samenhang van het woord,
en hier moet juist, om de afdrukken niet te verwarren, elke klank afzonderlijk worden
voortgebracht.
Van meer belang zijn de phonetische instrumenten dienende tot waarneming der
bewegingen van de lippen, de trillingen van den larynx en de trillingen der door den
neus ontsnappende lucht. In den neus wordt een buisje gestoken aan een caoutchouc
slang verbonden; tegen den larynx een plaatje van eboniet aangelegd dat door eene
electrische geleiding de trillingen overbrengt op een signaal van Deprez; tusschen
de lippen worden de uiteinden genomen van een tang die door gebogen stiften
bevestigd is aan het caoutchouc vel van twee plat tegen elkander aanliggende koperen
trommels. Deze laatste worden, evenals de neus-wijzer door buisjes verbonden aan
eene zoogenaamde Marey'sche trommel, een koperen doos met een zeer gevoelig
trommelvel, in 't midden waarvan een schrijfstiftje is bevestigd, dat een draaienden
cylinder raakt. Wanneer nu om dezen cylinder een door het roet eener kaarsvlam
zwartgemaakt papier wordt bevestigd, geeft het schrijfstiftje daarop
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nauwkeurig eene graphische voorstelling van de bewegingen bij het spreken gemaakt.
Deze papieren kunnen later in een bad van schellak worden gefixeerd. Spreker
vertoonde verschillende van dergelijke graphische voorstellingen van bepaalde
woorden door hem op de aangegeven wijze uitgesproken, en ging daarna over tot
het vertoonen van zijn eigen uit Groningen medegebracht phonetisch apparaat van
Rousselot, aangevuld met eenige instrumenten uit het Physiologisch Laboratorium
der Leidsche Universiteit, door den Hoogleeraar Einthoven welwillend beschikbaar
gesteld. Spreker nam verschillende proeven met allerlei woorden, die men hem
hoorde uitspreken en die men tegelijkertijd graphisch voorgesteld zag op den langzaam
ronddraaienden cylinder.
In de vergadering van April sprak de Heer Mr. J.E. Heeres over ‘De afstand der
Kaap in 1814’. Ook deze voordracht is hierachter onder de ‘Mededeelingen’
uitgegeven.
De Meivergadering was volgens de Wet bestemd tot het voorbereiden en regelen
van de werkzaamheden dezer Jaarlijksche Vergadering.
Zooals U zooeven reeds door den Voorzitter is medegedeeld, heeft onze Maatschappij
dit jaar het verlies van 15 Leden door den dood te betreuren. Op 't oogenblik telt de
Maatschappij 486 ‘gewone’ Leden in Nederland, 7 in Ned.-Indië, 7 in het Buitenland
en 155 ‘buitenlandsche’ Leden, te zamen 655.
Hiermede, Dames en Heeren, meen ik mijne taak te hebben volbracht. Ik betuig
U mijn dank voor de mij geschonken aandacht.
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Bijlage IV. verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Waarmede zou ik ditmaal mijn verslag anders kunnen beginnen dan met U te
herinneren aan het plotseling overlijden van onzen hooggeachten Dr. W.N. du Rieu,
die gedurende eene lange reeks van jaren als lid der Bibliotheeks-Commissie met
zijne gewaardeerde adviezen den Bibliothecaris steeds krachtig ter zijde stond, en
sedert 1877 als Directeur der Universiteits-Bibliotheek onze boekerij op uitmuntende
wijze geherbergd en verzorgd heeft. Met de geschiedenis onzer bibliotheek is zijn
gevierde naam ten nauwste verbonden; steeds zal onze Maatschappij zijne
nagedachtenis eeren, vol erkentelijkheid voor hetgeen hij, ook in deze kwaliteit, voor
haar en voor hare boekerij was en deed.
Het afgeloopen maatschappelijk jaar heeft zich voor onze Bibliotheek vooral
gekenmerkt door eene belangrijke vermeerdering onzer verzameling handschriften.
Mejuffrouw Maria Vorstman vereerde ons met de onuitgegeven vertalingen van een
15tal treurspelen van Euripides, Aeschylus en Sophocles van de hand haars vaders,
wijlen ons medelid Dr. M.A.G. Vorstman, waarover Dr. J. Dyserinck
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zooveel bijzonderheden medegedeeld heeft1. Gekocht werd eene onuitgegeven
Dietsche vertaling van een der meest belangrijke geschriften van Gerard van Zerbold,
afkomstig van het klooster Nazareth te Leiden, een dictaat van M. Siegenbeek over
Vondels Gijsbrecht van Aemstel, een dictaat van L. Ph. C. van den Bergh over
middelnederl. aardrijkskunde, godsdienst, staatsbestuur, enz. een onuitgegeven
Woordenlijst op Melis Stoke; maar vooral werd onze verzameling vermeerderd door
den aankoop van eene groote menigte brieven van Nederlandsche letterkundigen en
geschiedvorschers. De verkooping der autographen bijeengebracht door den bekenden
historicus Jacobus Scheltema bood ons daarvoor eene welkome gelegenheid die wij
met beide handen aangrepen. Wij kochten daar, na vooraf deze verzameling aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen te hebben, niet minder dan 55 brieven van H.W.
en M. Tydeman, 46 van C.A. van Rosevelt, 14 van S. de Wind, 17 van H. van Wijn,
9 van J. van Leeuwen, 19 van M. Siegenbeek, 14 van J.C. de Jonge, 15 van J.L.
Karsseboom, 2 van Jacob Grimm, 7 van J.G. Hinlópen enz. enz., alle gericht aan
Jac. Scheltema en handelende over letterkundige of historische onderwerpen. Wèl
werd hiervoor eene som van ƒ 85.- betaald, maar een nader onderzoek dezer brieven
door onze letterkundigen of historici zal, naar ik durf vertrouwen, aan 't licht brengen
dat de belangrijke inhoud den aankoop ten volle rechtvaardigt.
Uit de bijlage tot dit verslag zal U blijken welke boeken verder aangekocht werden;
met de opsomming der titels zal ik U thans niet vermoeien maar slechts vermelden
dat verschillende zeldzaam voorkomende boeken

1

Zie Tijdspiegel 1895 dl. II blz. 361 en Levensberichten onzer Maatschappij 1894-95 blz. 79.
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in ons bezit kwamen; b.v. eene italiaansche vertaling van Heinsius' bekenden roman
De vermakelijke Avanturier in 1748 te Venetië verschenen; eene portugeesche
beschrijving eener reis door Nederland; dat ingeteekend werd op het Friesche
woordenboek van Waling Dijkstra en Buitenrust Hettema, op Kuiper's Geïllustreerd
woordenboek der Nederlandsche taal, op Ons Tijdschrift uitgegeven te Paarl in
Zuid-Afrika, op Neerlandia, maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Gent en dat aangekocht werd een volledig ex. der Katholieke Illustratie van
1867-1896 en een ex. der Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle.
Vele geschenken werden ons vereerd. Niet minder dan 111 onzer medeleden en
andere belangstellenden zonden ons hunne nieuwe uitgaven of ons ontbrekende
boeken. Het Bestuur der Leeskamer van de Societeit Amicitia schonk ons, naar
loffelijk gebruik, een 25tal der in het laatste jaar verschenen Nederlandsche romans
en dichtwerken. De namen der overige schenkers en de titels der door hen aangeboden
boeken zullen volgens gewoonte in de bijlage tot dit verslag vermeld worden.
Het letterkundig verkeer met 151 binnen- en buitenlandsche Genootschappen en
Maatschappijen vond geregeld plaats en leverde voor onze Bibliotheek zeer rijke
vruchten op zooals uit de bijlage tot dit verslag nader blijken zal. Het Willemsfonds
te Gent zond ons behalve het Jaarboek, dat wij steeds geregeld ontvingen, niet minder
dan 15 boeken in 1895 en 1896 door dat Fonds uitgegeven en tevens het nieuwe
tijdschrift in 1896 opgericht, zoodat wij nu alles bezitten wat door het Willemsfonds
uitgegeven is, een volledige reeks van het Jaarboek en 134 boekwerken. Ook andere
genootschappen zonden ons behalve hunne Abhandlungen of Archiven verschillende
boekwerken, zooals b.v. de K. Sächs. Gesellschaft d.
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Wissenschaften de fraai uitgevoerde brieven van J.J. Reiske, een lijvig boekdeel door
den uitgever Prof. Foerster opgedragen aan Prof. Ribbeck en aan ons geacht medelid
Dr. S.G. de Vries. Het Verein. f. Lübeckische Geschichte vereerde ons met een fraai
plaatwerk van Dr. Hasse, Miniaturen aus HSS. des Staats-Archivs in Lübeck en aan
de Société pour l'histoire de la Suisse Romande danken wij een fraai plaatwerk:
Antiquités lacustres. - Met de Göteborgsche Hoogeschool en het Heidelberger
Schlossverein werd voor 't eerst in ruil getreden. Voor een ex. van 't vanwege onze
Maatschappij uitgegeven tijdschrift ontvingen wij van deze laatste de belangrijke
Mittheilungen met fraaie platen.
Door dit letterkundig verkeer en de hierboven genoemde geschenken en aankoopen
is onze bibliotheek in dit jaar vermeerderd met 20 Handschriften, 255 brieven en
256 boeken behalve de 165 gewone vervolgen van tijdschriften en
genootschapswerken. Dat door alle deze vermeerderingen onze boekerij een grooten
omvang verkrijgt behoef ik U ongetwijfeld niet te verzekeren.
Behalve tallooze HSS. en ontelbare boeken in de lokalen der
Universiteits-Bibliotheek, zoowel door de Redactie van het Woordenboek als door
bezoekers geraadpleegd, werden niet minder dan 1814 boeken en 19 HSS. tegen
ontvangbewijs naar buiten uitgeleend, bijna 400 boeken meer dan verleden jaar
gevraagd werden. Wel een bewijs dat de belangrijkheid onzer Bibliotheek door de
letterkundigen op hare juiste waarde geschat wordt.
Onze bibliotheek bij vernieuwing in U aller welwillendheid voor 't zenden Uwer
nieuwe uitgaven beleefdelijk aanbevelende, betuig ik U mijnen dank voor de mij
verleende aandacht.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1896-97 met
geschenken hebben vereerd.
1

Mr. J. Acquoy te Utrecht.

2

Dr. J.G.R. Acquoy te Leiden.

3

Dr. J. Alblas te Utrecht.

4

Dr. S. Baart de la Faille te 's-Gravenhage.

5

F. de Bas te 's-Gravenhage.

6

Dr. W. Bäumker te Rurich bij Baal.

7

Dr. P.J. Blok te Leiden.

8

Mr. W.B.S. Boeles te Groningen.

9

G.M. Boissevain te Amsterdam.

9*

Mr. A.C. Bondam te 's-Hertogenbosch.

10

J.H. van den Bosch te Gouda.

10*

H. Bouman te Amsterdam.

11

British Museum te Londen.

12

C.W. Bruinvis te Alkmaar.

13

Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle.

14

Dr. C.P. Burger Jr. te Amsterdam.

14*

F.R. Coers Frzn. te Utrecht.

15

Comm. d. Huygens-tentoonstelling te
's-Gravenhage.

16

Comm. d. Athenaeum-Bibliotheek te
Deventer.

17

H. Courlander Hzn. te Leiden.

18

D.A. Daamen te Rotterdam.

19

Departement van Koloniën te
's-Gravenhage.

20

Departement van Marine te
's-Gravenhage.

21

Dr. N.D. Doedes te Leeuwarden.

22

S.C. van Doesburgh te Leiden.

23

Dr. J. Dyserinck te Rotterdam.

24

Dr. E.W. Förstemann te Dresden.
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Dr. J. Franck te Bonn.

26

James de Fremery te 's-Gravenzande.

27

Dr. R. Fruin te Leiden.

28

Gedep. Staten der Prov. Friesland te
Leeuwarden.

29

Gemeentebestuur van Deventer.

30

Gemeentebestuur van Leiden.

31

Gemeentebestuur van Rotterdam.

32

K. de Gheldere te Couckelaere.

33

P.R. Goudschaal te Kampen.

34

Dr. A. Hazelius te Stockholm.

35

Mr. J.E. Heeres te 's-Gravenhage.

36

Dr. J. Heinsius te Amsterdam.

37

Dr. J. Herderscheê te Deventer.

38

Dr. D.C. Hesseling te Leiden.

39

Historisch Genootschap te Groningen.

40

G.J. Honig te Zaandijk.

41

Hoogheemraadschap van Rijnland te
Leiden.

42

C. Huysmans te Bilsen.

43

Mr. J.G. Ch. Joosting te Dordrecht.

44

Dr. G.C. Keidel te Baltimore.

45

P.H. van der Kemp te 's-Gravenhage.

46

Dr. W.P.C. Knuttel te 's-Gravenhage.

47

Dr. Ed. B. Koster te 's-Gravenhage.

48

J.H. Krelage te Haarlem.

49

Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.

50

Dr. P. Leendertz Jr. te Amsterdam.

51

Leeskamer der Soc. Amicitia te Leiden.
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52

V. Loosjes te Sneek.

53

Mr. D.J. Baron Mackay van Ophemert te
Ophemert.

54

J. Mac Leod te Rijswijk.

55

H.W.v.d Mey te Wijchen.

56

D.C. Meijer Jr. te Amsterdam.

57

Dr. M.N.J. Moltzer te Alkmaar.

58

Dr. J.W. Muller te Leiden.

59

Firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage.

60

H.N. Ouwerling te Deurne.

61

Mr. J.C. Overvoorde te Dordrecht.

62

C.H. Peters te 's-Gravenhage.

62*

Dr. F. Pijper te Leiden.

63

Dr. H. Pirenne te Gent.

64

F.X. Prusik te Praag.

65

Jkhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford te
's-Gravenhage.

66

Redactie v.d. Volksalmanak v. Ned.
Katholieken te Amsterdam.

67

Redactie v.h. Archief v.d. geschiedenis
v.h. Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.

68

Redactie v.d. Dietsche Warande te
Leuven.

69

Redactie v. De Gids te Amsterdam.

70

Redactie v. De Katholiek te Leiden.

71

Redactie v. Mélusine te Parijs.

72

Redactie v. Messager des sciences
historiques de Belgique te Brussel.

73

Redactie v. Noord en Zuid te Amsterdam.

74

Redactie v.h. Jaarboekje Erica te
Bolsward.

75

Dr. W.N. du Rieu te Leiden.

76

Mevr. Wed. A. du Rieu-Sautijn Kluit te
Leiden.

77

Rijks-Universiteit te Groningen.
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Th. M. Roest te Leiden.

78

Dr. L.W.G. de Roo te 's-Gravenhage.

79

A.J.S. van Rooijen te 's-Gravenhage.

80

Dr. M.A.N. Rovers te Utrecht.

81

Mr. J.L.A. Salverda de Grave te
's-Gravenhage.

82

Arm. Sassen te Amsterdam.

83

G.A.N. Scheltema te Batavia.

84

Dr. Geo. W. van Siclen te New-York.

85

Jkhr. Dr. J. Six te Amsterdam.

86

J.C. van Slee te Deventer.

87

Staats-Secretaris d. Zuid-Afrikaansche
Republiek te Pretoria.

88

Dr. F.A. Stoett te Amsterdam.

89

Dr. L.J. Suringar te Amsterdam.

90

A.E.H. Swaen te Almeloo.

91

Dr. G. Mc. Call Theal te Kaapstad.

92

J. Tideman te 's-Gravenhage.

93

Uitgevers-Maatschappij Elsevier te
Amsterdam.

94

J.H.W. Unger te Rotterdam.

95

Dr. Ferd. VanderHaeghen te Gent.

96

Dr. J. Verdam te Leiden.

97

Mej. Maria Vorstman te Gouda.

98

Alg. Nederlandsch Vredebond te
's-Gravenhage.

99

Dr. W.L. de Vreese te Gent.

100

H.G. van der Waals te Amsterdam.

101

J. Watts de Peyster te New-York.

102

M.G. Wildeman te Haarlem.

103

Johan Winkler te Haarlem.

104

Mej. Joh. Wolters te Leiden.

105

Firma J.B. Wolters te Groningen.

106

Dr. W. Zuidema te Utrecht.
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De Bibliotheek is met de volgende handschriften vermeerderd:
I. Door geschenken.
Van Mejuffrouw M a r i a Vo r s t m a n te Gouda.
EURIPIDES, Electra, Hekuba, Smeekelingen, Iphigenia in Aulis en bij de Tauriers,
Medea, Rhesus, Hippolytus.
SOPHOCLES, Ajax, Electra.
AESCHYLUS, Agamemnon, Lijkofferplengsters, Eumeniden, De Smeekelingen,
De Perzen, Prometheus in banden, Zeven legerhoofden voor Thebe.
Allen vertaald door M.A.G. Vo r s t m a n .
M.A.G. Vo r s t m a n , Aanteekeningen op de Iphigenia in Aulis en bij de Tauriers
van Euripides.
Van Dr. W. Z u i d e m a te Utrecht.
P.C. HOOFT, Brief aan C. Barlaeus, 13 Sept. 1646.

II. Door aankoopen.
DietschevertalingvanG e r a r d v a n Z e r b o l d ofG e r a r d v a n Z u t p h e n ,
De spiritualibus ascensionibus etc. afkomstig van 't klooster Nazareth te Leiden.
L. P h . C. v a n d e n B e r g h , Voorlezingen over Middelnederl. Aardrijkskunde,
Godsdienst, Staatsbestuur, Volkskunde, Taal- en Letterkunde, Zeden. 4 Cahiers.
M. S i e g e n b e e k , Aanmerkingen op Vondel's Gijsbrecht van Amstel. 1813.
Woordenboek op Melis Stoke. 5 Cahiers.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

86
P. N i e u w l a n d , Twee gedichten en een brief (afschrift) van 31 Mrt. 1792,
portret en No. 49 der N. Alg. Konst- en Letterb. v. 1794 waarin eene necrologie.
W.C. A c k e r s d i j c k , Zeven brieven aan Mr. J. Scheltema 1825-1830.
H u g o B e i j e r m a n , Een brief aan Idem 12 Mrt. 1830.
P.R. B l o k , Een brief aan Idem 20 Febr. 1805.
J.T. B o d e l N y e n h u i s , Vijf brieven aan Idem 1830-1831.
H. B o s s c h a , Een brief aan Idem 22 Juni 1804.
P. B o s s c h a , Een brief aan Idem 31 Aug. 1833.
J.P. v a n C a p p e l l e , Vijf brieven aan Idem 1809-1827.
J.W. d e C r a n e , Zes brieven aan Idem 1808-1829.
E. E p k e m a , Drie brieven aan Idem 1809-1824.
J a c o b G r i m m , Twee brieven (over den Madok) aan N.N. 26 Jan. 1834.
J.G. H i n l ó p e n , Zeven brieven aan Mr. J. Scheltema 1822-1830.
J.C. d e J o n g e , Veertien brieven aan Idem 1825-1833.
J.L. K a r s s e b o o m , Vijftien brieven aan Idem 1812-1814.
J. v a n L e e u w e n , Negen brieven aan Idem 1827-1834.
F.A. v a n R a p p a r d , Vier brieven aan Idem 1823-1836.
A.G. Baron v a n R a p p a r d , Acht brieven aan Idem 1828-1835.
C.A. v a n R o s e v e l d , Zes en veertig brieven aan Idem 1804-1806.
M. S i e g e n b e e k , Negentien brieven aan Idem 1805-1828.
A. Te l t i n g , Tien brieven aan Idem 1818-1833.
H.W. Ty d e m a n , Vijftig brieven aan Idem 1812-1834.
M. Ty d e m a n , Vijf brieven aan Idem 1803-1818.
J.G. Baron Ve r s t o l k v a n S o e l e n , Acht brieven aan Idem 1816-1835.
N. We s t e n d o r p , Vier brieven aan Idem 1830-1832.
S. d e W i n d , Veertien brieven aan Idem 1827-1831.
H. v a n W i j n , Zeventien brieven aan Idem 1806-1826.
- Een brief aan N.N. 31 Aug. 1802.
- Een brief aan De Lange van Wijngaarden 12 Aug. 1817.
- Een brief aan Mevr. van Wijn 30 Juny 1820.
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Alphabetische lijst der boekwerken waarmede de Bibliotheek is vermeerderd1:
Afbeeldingen van bestaande gebouwen. Afl. 37. Amst. 1896. (75).
J. A l b l a s , Bibliographie d. werken van Th. Rodenburgh. Utr. 1894. (3).
Allemannia. Bd. I-VI. Bonn 1872-76. (96).
Almanak voor 1897. (Jaarboekje van Alberdingk Thym VII). Amsterd. 1896.
(66).
Almanak (Kluchtige) van Jaakske met zijn Fluitje. 2e Jaarg. Bruss. 1896. (58).
A.J. A n d r e a e , Het Klooster Jeruzalem of het Gerkesklooster. Kollum 1890.
Archief v.d. geschiedenis v.h. Aartsbisdom Utrecht, XXIII, 3; XXIV, 1, 2. Utr.
1896-97. (67).
Archief v. Ned. Kerkgeschiedenis. IV, V. 's Gravenh. 1895-97. (2).
Archievenblad (Antwerpsch). XX, 2. Antw. 1896.
Archiv f.d. Studium der neueren Sprachen u. Litteraturen. Begründet v.L.
HERRIG. XCVI, 3-4; XCVII; XCVIII, 1-2. Braunschw. 1896-97.
Avonden (Historische). Bundel uitg. d.h. Historisch Genootschap te Groningen,
ter gelegenheid van zijn 10 j. bestaan. Gron. 1896. (39).
P. B a a r t d e l a F a i l l e , Preangerschetsen. Bat. 1895. (78).
G.J.G. B a c o t , Verzameling van stukken ter verdeediging zijner eer en onschuld.
Burgst. 1789. (10).
Het Belfort. XI, 7-12; XII, 1-6. Gent 1896-97.
C. B e n d a l l , Catalogue of Sanskrit, Pali and Prakrit Books in the British
Museum. Lond. 1893. (11).
G.H. B e t z , Marathon. Amst. 1895. (51).
Biblia, d.i., de gantsche H. Schrifture. Amst. Th. Jacobsz. & I. Fredrsz. Stam.
1644.

1

De cijfers, achter vele der titels van deze lijst geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde
cijfers gemerkte namen der schenkers hiervoren opgenoemd. De titels zonder zoodanige
cijfers zijn van boekwerken door aankoop verkregen.
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Bibliotheca Erasmiana. Bibliographie des oeuvres d'Erasme. - Adagia. Gand
1897. (95).
Bibliotheca historico-geographica Neerlandica. La Haye 1895. (59).
Biekorf VII, 11-24; VIII, 1-12. Brugge 1896-97.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. III R. Dl. IX, 3-4;
X, 1. 's Gravenh. 1896-97. (27).
Bladen (Wetenschappelijke). Haarl. 1894, 1-12.
Bijdragen (Leuvensche). I, 2. Leuv. 1897.
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. IIe. Ser. I. 4. Zwolle 1897.
P.J. B l o k , Verslag aang. een voorloopig onderzoek te Parijs naar Archivalia
belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 's Grav. 1897. (7).
L. B ö c k , Zur Geschichte d. Theaters am Wiener Hofe. Wien 1896. (51).
Boek (Het) der Psalmen naar de berijming van 1773 [uitg. d.J.G.R. ACQUOY].
Amst. 1896. (1).
H. T h . B o e l e n , Lachen, lieven, lijden. Gedichten. Haarl. 1883.
W.B.S. B o e l e s , De uitvinder v.d. boekdrukkunst te Haarlem. Gron. 1897.
(8).
G.M. B o i s s e v a i n , De Munttoestand in 1897. Amst. 1897. (9).
B.J.M. d e B o n t , Jacobus Buyckius exulans libenter. Amst. 1896. (51).
P.G. B o o m , De Batavieren, Caninefaten en Friezen onder en tegen Rome.
's-Gravenh. 1887.
[L. v a n d e n B o r ], Schets v.d. geschiedenis der Nederlanders in den O.I.
Archipel op rijm gebragt. Arnh. 1857.
- Schets der Nederl. geschiedenis op rijm gebragt. Arnh. 1857.
H. B o u m a n , De eerste trap v.h. leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen.
6e druk. Gron. 1897. (10*).
A.F. B o u r i c i u s , Episode tijdens den val van Bouricius algemeene
Postwagendienst. Amst. 1846.
B r e d e r o , Liederen uitg. d.F. BUITENRUST HETTEMA. Zwolle 1896. (13).
Zwolsche herdrukken. II R. No. 1, 2.
W.G. B r i l l . De les der geschiedenis ter leering van al wie streeft naar
heerschappij. Utr. 1896. (51).
J a n t e n B r i n k , Geschiedenis d. Nederl. Letterkunde. Afl. 13-21 Amst.
1896-97. (93).
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C. B u y s s e , Wroeging. 's-Gravenh. 1895. (51).
Cadetten-Almanak voor 1878-84. N.S. Jrg. 1-7. Breda 1878-84. 7 dln.
Cameraars-rekeningen van Deventer uitg. d.J. DE HULLU. Dl. IV, 1, 2. Dev.
1896-97. (29).
C a r m e n S y l v a , Een gebed. Novelle vert. d.F. SMIT KLEINE. 2e dr. Amst.
z.j. (17).
Catalogus (Systematische) d. Prov. Bibliotheek v. Friesland. Vervolg. Leeuw.
1897. (28).
Catalogus v.d. Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. Dl. I. Dev. 1896. (16).
Catalogus d. Tentoonstelling ter herdenking v.d. 300 j. geboortedag van
Constantijn Huygens. 's-Gravenh. 1896. (15).
G e o r g e C h a p m a n [Works] ed. with an introduction and notes by W. LYON
PHELPS. Lond. 1895. (90).
P.A. C o c k B u n i n g -v a n H e n g e l , De dochter van den Resident. Amst.
1895. (51).
M. C o e n s (ps. v.W.L. PENNING Jr.), Gedichten. Haarl. 1876.
- Tienden van den oogst. Gedichten. Amst. 1882.
- Schakeering. Poëzie en proza. Haarl. z.j.
C o s i n u s , Kippeveer of het geschaakte meisje. Amst. 1888. 2 dln.
C h . d e C o s t e r . De legende en de ...... daden van Uilenspiegel en Lamme
Goedzak in Vlaanderenland en elders. Vert. d.R. DELBECQ en JOHAN. M. pl.
Gent 1896.
L. C o u p e r u s , Williswinde. Amst. 1895. (51).
't Daghet in den Oosten. XII, 7-12; XIII, 1-4. Hass. 1896-97.
J.H. v a n D a l e , Groot Woordenboek. Afl. 4-11. 's Gravenh.-Leid. 1896-97.
Dietsche Warande. N.R. IX, 4-6; X, 1-3. Gent 1896-97. (68).
M. D'H u y g e l a e r e , vrouw A. VERWEE, Oudenaardsche Meerschbloemen.
Ouden. 1873. (106).
Dicht- en Kunsthalle (Nederl.) onder red. van TH. COOPMAN en D.A. DELA
MONTAGNE. Dl. I-XIII. Antw. 1878-91.
Dicht- en Prozawerken (Nederl.) Bloemlezing d.G. PENON, voortgezet d.C.
HONIGH. Dl. II. Gron. 1896. (105).
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W. D i j k s t r a en F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Friesch Woordenboek. Afl.
2-4. Leeuw. 1896-97.
W. D i j k s t r a en T.G. v a n d e r M e u l e n , In doaze fol alde snypsnaren.
Frjentsjer 1882.
Dokumenten (Belangrijke historische) uitg. d.G. MC. CALL THEAL. No. 2. Kaapst.
1896. (91).
H. v a n D r u t e n , Geschiedenis der Nederl. bijbelvertaling. I. 2. Leid. 1896.
(18).
F.W. v a n E e d e n , Het lied van schijn en wezen. Amst. 1895. (51).
Eigen Bodem (Van). I, 1-4. Amst. 1897.
Prinses E l s a , Wildenborg. Amersf. (1895). 2 dln. (51).
G. v a n d e n E l s e n , Geschiedenis van de Latijnsche school te Gemert.
's-Hertogenb. 1887.
Elseviers Maandschrift. VI, 7-12; VII, 1-6. Amst. 1896-97.
E n g e l b r e g t , Iets over Mirabeau, voorn. betreff. zijn gevangenneming te
Amsterdam. Midd. 1865.
Erica, Jaarboekje voor 1889-94, 97. Amst. 1889-97. (74).
E s j e e , Kinderen van hun tijd. Haarl. 1895. (51).
Fabulen (Sinrijke), verklaart en toegepast tot alderley Zeedelessen. Amst. 1685.
J.F. De papa van Daisy Bell. Wielerblijspel. Amst. 1895. (51).
Forschungen (Indogermanische). VII, 1-5. Strassb. 1896-97.
- Anzeiger VII, 1-2, VIII, 1-2. Ibid. 1896-97.
E.W. F ö r s t e m a n n , Schriften und Aufsätze. Dresd. 1894. (24).
J. d e F r e m e r y , Aanvullingen en verbeteringen voor zijne geschriften.
's-Gravenh. 1897. (26).
Friesland en de Friezen. Gids voor reizigers d.A.J. ANDREAE, J.G. VAN BLOM
JGZN, G. COLMJON, W. DIJKSTRA e.a. Leeuw. 1877.
H. v a n G e l d e r , De studie der oude geschiedenis aan de Nederl.
Hoogescholen. Leid. 1896.
G e l r u s , Vermetel. Vervolg en slot van Gerrit Witse. Nijm. 1895. (51).
De Gids. 1896, 7-12; 1897, 1-6. Amst. 1896-97. (69).
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Gilden (De) van Utrecht tot 1528. Verzameling van rechtsbronnen uitg. d.J.C.
OVERVOORDE en J.G. CH. JOOSTING. Dl. II. 's-Gravenh. 1896. (43 en 61).
G o n c o u r t (Journal des), Mémoires de la vie littéraire. Tome VIII. Paris 1895.
(51).
P.R. G o u d s c h a a l en E.W. B u s s m a n n , Nieuw Kortschrift. 2e dr. Leeuw.
1896. (33).
G r i m m , Deutsches Wörterbuch IX, 8, 9, bearb. v.M. HEYNE. Leipz. 1897.
J. H e i n s i u s , Klank en buigingsleer van de taal des Statenbijbels. Gron. 1897.
(36).
N i c . H e i n s i u s Jr. Vermakelijken Avanturier. Opnieuw uitg. d. JAN TEN
BRINK. Zwolle 1896.
Zwolsche herdrukken. II Rks. No. 3, 4.
- L'Avventuriere Ollandese ovvero la vita, e le avventure piacevoli, e
straordinarie d'un Ollandese. Venezia 1748. 2 vol.
J. H e r d e r s c h e ê , Philippus Melanchton. Leid. 1897. (37).
H. H i c k m a n , H.M. Wilhelmina, Koningin d. Nederlanden. 's-Grav. 1895.
A. H o l d e r , Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfrg. 9. Leipz. 1897.
G.J. H o n i g , Oud-Zaansch Bruiloftsfeest. Koog a/d Z. 1896. (40).
- Zaanlandsche Nijverheid, verbonden met Handel en Scheepvaart. Westz. 1896.
(40).
Hoofdsteden der Wereld. Afl. 7-18. Amst. 1896-97.
P.C. H o o f t en S. C o s t e r , Warenar, uitg. d.P. LEENDERTZ Jr. Zwolle 1896.
(50).
Zwolsche herdrukken. No. 9-11.
C. H u y g e n s , Zomer. Amst. (1895). (51).
C o n s t . H u y g e n s , Gedichten uitg. d.J.A. WORP. Dl. VI. Gron. 1896.
Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen. 1895-96. Gron. 1896. (77).
Jaarboekje (Amsterdamsch) voor 1897. Amst. 1896.
Jaarboekje (Haagsch) 1897. 's-Gravenh. 1897.
Jaarboekje (Rotterdamsch). 5de jaarg. Rotterd. 1896.
Jaarboekje v.d. Alg. Nederl. Vredebond. Jrg. XXIV. 1897. 's-Gravenh. 1897.
(98).
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J a c o b v a n M a e r l a n t 's Strophische gedichten bew. d.J. FRANCK en J.
VERDAM. 1e Afl. Gron. 1897. (25 en 96).
Bibliotheek v. middelnederl. letterk. afl. 56.
G. K a l f f , Taalstudie en Literatuurstudie. Rede. Utr. 1896. (51).
De Katholiek. 1896, 7-12. Utr. 1896. (70).
Katholieke Illustratie (De). Jrg. I-XXIX. 's-Hertogenb. 1867-1896. 29 dln.
G.C. K e i d e l , A manual of Aesopic fable literature. I. Baltimore 1896. (44).
P.H. v a n d e r K e m p , Dipanegara, eene geschiedk. Hamlettype. 's-Gravenh.
1896. (45).
B.H. K l ö n n e , Amstelodamensia. Antwoord aan Dr. R. Fruin. Amst. 1896.
(51).
[S.F. K l i j n s m a ], Geschiedk. herinneringen uit de voormalige grietenijen
Oost- en West-Stellingwerf. Mepp. 1861.
A.M. K o l l e w i j n Nz., Geschiedenis v.d. Spellingkwestie (1891-1896). Amst.
1896.
P.W. d e K o n i n g , Ginevra. Amst. 1896. (51).
Koningin Wilhelmina Album 1897. Leid. 1896.
Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und
Alterthumsvereine. 1896, 6-12; 1897 1-6. Berl. 1896-97.
Krok. Časopis vĕnovaný vēskerým potrebám stredního skolstva. Red. F.N.
PRUSIK. X, 6-10; XI, 1-6. Praze 1896-97. (64).
R.K. K u i p e r s , Gëillustreerd woordenboek d. Nederl. taal. Afl. 1-7. Amst.
1896.
Kunst (De Christelijke) in Holland en Vlaanderen. Monografien v.W. MOLL,
C.E. TAUREL, J.A. ALBERDINGK THIJM, A.D. DE VRIES Az. e.a. Amst. 1889.
L.H.J. L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k , De bokkenrijders. Amst. 1895. (51).
P. L a n g e n d i j k , Het wederzijdsch huwelijks-bedrog. Blijspel toegelicht
d.F.A. STOETT. Zutph. 1896. (88).
Klass. letterk. Pantheon, No. 68.
H. L a p i d o t h -S w a r t h , Blanke duiven. Amst. 1895. (51).
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Leesboek voor Gymnasium en Hoogere Burgerscholen [verz.] d.J.H. VAN DEN
BOSCH en J.L.C.A. MEYER. Ie Klasse. Met Inleiding. Utr. 1896. (10).
Leesboek (Oud-Nederl.) met woordenlijst door J.H. VAN DEN BOSCH. Dl. I. Utr.
1897. (10).
Het Leeskabinet 1895. Leid. 1895.
Legenden (Nederlandsche). M. pl. Naar het Fransch. 's-Gravenh. 1842.
L. L e g r a n d , Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aant.
vermeerderd door H. PYTTERSEN TZN. Arnh. 1895.
J. L e m a î t r e , Les Contemporains. Etudes et portraits littéraires. T. VI. Paris
1896. (51).
Levens van Jezus uitg. d.J. BERGSMA. 2e Afl. Gron. 1896.
Bibliotheek v. middeln. letterk. Afl. 55.
L h e r m i t e (Le passetemps de J e h a n ) publ. par E. OUVERLEAUX et J. PETIT.
T. II. Antw. 1896.
Uitg. d. Antwerpsche Bibliophilen No.. 20.
Liederboek van Groot-Nederland. I. Studentenliederboek verz. d.F.R. COERS
FRZN. Utr. 1897. (14*).
Liederbuch (Ein deutsches geistliches) mit Melodien aus dem XV Jahrh. herausg.
von W. BÄUMKER. Leipz. 1895. (6).
Liedjesboek of verzameling van Vlaamsche volksliederen. Gent (1895). (58).
Literaturblatt f. germanischen u. romanischen Philologie. XVII, 7-12; XVIII,
1-6. Leipz. 1896-97.
Livre (Le) de l'Abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272) publ. p.H. PIRENNE.
Gand 1896. (63).
Livres (Les Cinq) de la Loi (le Pentateuque). Traduction en néo-grec publ. en
caractères hébraiques à Constantinople en 1547, transcrite etc. p.D.C. HESSELING.
Leide 1897. (38).
Loquela. 1894, 12; 1895, 1-6. Roussel. 1894-95.
Los en Vast. N.S. III, 4-6. Leid. 1896. (22).
[J. L u y k e n ], Afbeelding der menschelijke bezigheden bestaande in 100
ondersch. Printverbeeldingen .... en met vaarzen daer toe passend verklaard.
Amst. z.j.
J. L y d i u s , Spreekwijzen door de heilige Schrijvers ontleend uit de strijden
der Ouden. Rotterd. 1744.
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De Maasgouw. XII; XV-XVIII; XIX, 1-8. Maastr. 1890, 93-97.
M.W. M a c l a i n e P o n t , De poorterszoon van Hoorn. Haarl. 1895. (51).
M a h o m e t 's Alkoran, benevens een beschrijving van Mahomets leven enz.,
d.J.H. GLASEMAKER vertaalt. 7e druk. Leyd. 1734.
C.C. v a n d e r M a n d e l e , Zusterzielen. Amst. 1896. (51).
Mannen en vrouwen van beteekenis. XXVII, 1-9; XXVIII, 1-6. Haarl. 1896-97.
Mélusine. VIII, 3-9. Paris 1896-97. (71).
K. M e n n e , Ueber den Einfluss der deutschen Litteratur auf die niederländische
um die Wende des 18. Jahrh. Inaug. Diss. München 1897.
Messager des sciences historiques de Belgique. 1896, 2-4. Bruxelles 1896. (72).
H.E. M o l t z e r , Het Kunstbegrip der Nieuwe-Gids-School. Nagelaten rede. Z.
pl. (57).
F.J.D. M o o r r e e s , Dirck Volckertszoon Coornhert, Notaris te Haarlem, de
Libertijn. Schoonh. 1887.
Le Moyen-Age. 1896, 6-12; IIe Série I, 1-6. Paris 1896-97.
M u l t a t u l i , Brieven. Laatste periode. Amst. 1896.
Nasporingen en studiën op 't gebied d. Nederl. Krijgsgeschiedenis. 1e Jaarverslag.
's-Gravenh. 1896. (5).
De Navorscher. 1896. 7-12; 1897, 1-6. Nijm. 1896-97.
Neerlandia, Maandschrift v.h. Algem. Nederl. Verbond. 1896, 1-6; 1897, 1-6.
Gent 1896-97.
C. v a n N i e v e l t , Een held van Lobongtjobong. Leid. 1897. (22).
Noord en Zuid. XIX. 4-6; XX, 1-3. Culemb. 1896-97. (73).
Notulen v.d. Eersten Volksraad 1896. Blz. 445-476. (87).
W.G. v a n N o u h u y s , Zijn kind. Amst. (1895). (51).
Onderwijsinghe (Christelijcke) tot den rijcke Gods. Z.p.e.j. (c. 1550).
Oorkondenboek voor Groningen en Drenthe. Afl. 5, 6. Gron. 1896-97.
R. O r t i g ã o , A Hollando. Porto (1885).
A.A. v a n O t t e r l o o , Johannes Ruysbroeck. Eene bijdrage tot de kennis v.d.
ontwikkelingsgang der Mystiek. Opnieuw uitg. d.J.C. VAN SLEE. 's-Gravenh.
1896. (86).
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Oud-Holland. XIV, 2-4: XV, 1. Amst. 1896-97.
H.N. O u w e r l i n g , Kleine Katechismus der nieuwe spelling. Zutph. 1896.
(60).
Pancatantra enz. vertaald d.H.G. VAN DER WAALS. Leiden 1897. Dl. III. (100).
F. P a n z e r , Bibliographie zu Wolfram von Eschenbach. Münch. 1897.
[A. P o i r t e r s ], Het Duyfken in de Steenrotse ..... gemaeckt door eenen Priester
der Societeyt Jesu. Antw. 1657.
- Idem. Antw. 1665.
Prozastukken voor de Hoogste Klassen van 't Gymnasium [verz.] d. J.H. VAN
DEN BOSCH. Utr. 1896. (10).
F. P i j p e r , De geschiedenis van het godsdienstig-zedelijk leven. Rede. 's-Grav.
1897. (62*).
Quellen u. Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen
Völker. Strassb. 1896-97.
Hft. 79. E. J o s e p h , Die Frühzeit des deutschen Minnesangs. I. Die Lieder des
Kürenbergers.
Hft. 81. W i l l i a m B r o w n e , His Britannia's pastorals and the pastoral poetry
of the Elizabethan age by F r e d e r i c W. M o o r m a n .
Hft. 82. E. K o e p p e l , Quellen-Studien zu den Dramen George Chapman's,
Philip Massinger's und John Ford's.
Hft. 83. L y d g a t e 's fabula duorum mercatorum. Aus dem Nachlasse des Herrn
Prof. Dr. J. ZUPITZA, nach sämtl. Handschr. herausg. von G. SCHLEICH.
A. R a u s c h m a i e r , Ueber den figürlichen Gebrauch der Zahlen im
Altfranzösischen. Erl. 1892. (106).
Lord R e a y , Address on opening the Gatty Marine Laboratory 30 Oct. 1896.
(53).
- Some observations on the International situation. Edinb. 1896. (53).
- The Franco-Scottish Society. An account of the Society. Edinb. 1896. (53).
Report of the Lord Reay Memorial Fund. Bombay 1896. (53).
Revue Celtique. XVII, 2-4; XVIII, 1-2. Paris 1896-97.
T h . H.F. v a n R i e m s d i j k , Bijdragen tot de geschiedenis van de Kerspelkerk
van St. Jacob te Utrecht. Leid. 1888.
G. v a n R i j n , Atlas Van Stolk. Katalogus d. Historie-, Spot- en Zinneprenten
verz. d.A. van Stolk Czn., gerangschikt en beschreven. Dl. II. Amst. 1897.
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Rime (Dietsce), Geestelijke gedichten uit de XIII, XIV en XVe eeuw uitg. d.K.
DE GHELDERE. Brugge 1896 (32).
N. d e R o e v e r en G.J. D o z y , Het leven onzer voorouders. Afl. 25-30. Amst.
1896-97.
Roterodamum Illustratum. 3e en 4e ged. Rott. 1874-80. (94).
W.P. S a u t i j n K l u i t , Nagelaten geschriften, uitg. d.W.N. DU RIEU. Amst.
1896. (76).
S c a r r o n , Aardige bedriegery van de listige Victoria gepleeght aen de
Troulooze Fernand. Overgezet d.H. TAKAMA. Amst. 1668.
H.J. S c h i m m e l , Jan Willem's levensboek. Schied. 1896. (51).
G.D.J. S c h o t e l , Een keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de
O.L. Vrouwe-Kerk te Dordrecht. Amst. 1859.
G e o . W. v a n S i c l e n , Real Estate Record. Guide to Buyers and Sellers of
Real Estate. 2d Ed. New York 1896. (84)
J. S i x , De geschiedenis der kunst van Grieken en Romeinen. Rede. Haarl.
1896. (85).
M. S n i j d e r v a n W i s s e n k e r k e , Zwarte vlinders. Amst. 1895. (51).
De Soldaat van fortuin of de zeldzame gevallen v.d. Heer De Verval. Amst.
1776. 2 dln.
Spel (Een) van Sinne van Charon de helsche schipper (1551) uitg. en toegelicht
door W.L. DE VREESE. 2e dr. Antw. 1896. (99).
L.A. S p r i n g e r , De Haarlemmerhout van 1583-1896. Haarl. 1896.
Staatsalmanak voor de Zuid-Afrikaansche Republiek, 1897, samengesteld door
H. KUIPERS en H.C. DE BRUYN PRINCE. Pretoria 1896. (87).
J.J. S t a r t e r s de jonge, De politique Kuiper. Dichtstukje. Ao. 1790. (52).
A. v a n S t o l k Cz., Gedichten. Rott. (1886).
Studiën op wetenschappelijk en letterkundig gebied. XLVI, 5; XLVII, 1-5;
XLVIII, 1-4. Utr. 1896-97.
H. S w e e r t s , De Schouburg der Verliefde. Amst. 1668.
Taal en Letteren. VI, 4-6; VII, 1-3. Zwolle 1896-97.
De Taalstrijd hier en elders, onder red. van TH. COOPMAN en D.A. DELA
MONTAGNE. Dl. I-VII. Antw. 1884-91.
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Taalstudie. Tweemaandelijksch tijdschrift. VI-IX. Kuilenb. 1885-89.
Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis. III, 7-12; IV, 1-3.
Bergen op Z. 1896-97.
C.A. Te b b e n h o f f , Nederland en Oranje. Vaderlandsche zangen. Ensch.
1874. (106).
[A. v a n Te y l i n g e n ], Den oorspronck van de Ruïne en Aermoede der
Spaensche Nederlanden enz. 2e druk. Luyck 1686.
G. M c C a l l T h e a l , Geschiedenis van Zuid-Afrika. 's-Grav. 1897. (91).
Tijdschrift (Bouwkundig). XVI, 1. Amst. 1896. (75)
Tijdschrift (Tweemaandelijksch) voor letteren, kunst, wetenschap en politiek.
Red. L. VAN DEYSSEL en A. VERWEY. IIe Jrg. afl. 3, 4, 6, IIIe Jrg. 1, 2. Amst.
1896-97.
Ons Tijdschrift. I, II, 1-3. Kaapst. 1896-97.
Tijdschrift (Historisch) uitg. d.L.G. VISSCHER. Jrg. I-II. Utr. 1841-42.
De Tijdspiegel 1896. 1-5. 's-Gravenh. 1896. (51).
De Toekomst. 8e Rks. V, 5-18. Gent 1897.
H.v. T r e i t s c h k e , Die Republik der vereinigten Niederlande. Berl. o.J.
Universiteitsblad. 1 Maart 1854-24 Jan. 1855. Amst. 1854-55. (83).
R.D.M. Ve r b e e k en R. F e n n e m a , Geologische beschrijving van Java en
Madoera. Amst. 1896. 2 dln. met Atlas in plo. (19).
Verslag van den toestand der Gemeente Leiden over 1895. Leid. 1896. (30).
Verslag omtrent den toestand v.d. algemeenen waterstaat over 1896. Leid. 1897.
(41).
Verslag omtrent de oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in
Noord-Braband. 1896. (9*).
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1895. (82).
Verslag over het onderwijs in de Zuid-Afrik. Republiek over 1895. (87).
Verslag der Vereeniging Rembrandt te Amsterdam. 1896. (58).
Verslag der Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam. 1895-96. (58).
E. Ve r w i j s en J. Ve r d a m , Middelnederl. Woordenboek. IV, 8-11.
's-Gravenh.-Leid. (59).
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Verzameling van Nederl. Taal- en Leesboeken, Bloemlezingen enz. van P e n o n ,
K u y p e r s , K o e n e n , B o g a e r t s , S p r u y t . v.d. H e l m , E l b e r t s , d e
Groot, Hartman, Den Hertog, Lohr, Duyser, Stellwagen,
C o s i j n , L e o p o l d , Te r w e y , e.a. 34 stuks.
Verzameling van Volksliederen op 19 plano bladen. (58).
Verzameling van stukken betreffende Skansen (‘de Schans’) in Djurgården (‘de
Diergaarde’) bij Stockholm. A. Feestprogramma's en bekendmakingen van
nationale feestdagen. - B. Kleine geschriften en liedjes bij gelegenheid dier
feesten te koop. - C. Kaart van Skansen. (34).
W.J. V i l j o e n , Beiträge zur Geschichte der Cap-Holländischen Sprache.
Strassb. 1896.
Vlaamsche School (De). N.R. X, 1-6. Antw. 1897.
Volks-Almanak (Nieuwe Drentsche). Assen 1890, 91, 97.
Volks-Almanak (Friesche). Leeuw. 1897.
Volks-Almanak (Geldersche). Arnh. 1897.
Volks-Almanak (Groningsche). Gron. 1897.
Ons Volksleven. VIII, 5-12; IX, 1-3. Brecht 1896-97.
Volksliederenboek (Nederl.). Samengesteld d.D. DE LANGE, J.C.M. VAN
RIEMSDIJK en G. KALFF. Amst. 1896.
Vo n d e l 's Gijsbrecht van Aemstel. Uitg. d.L. SIMONS. Prachtuitgave. Afl.
9-10. Haarl. 1897.
Vo n d e l 's Werken, uitg. d.J.A. ALBERDINGK THIJM, voortgezet door J.H.W.
UNGER. Afl. 41-47. Leid. 1897.
Vragen van den Dag. Tijdschrift o. red. van H. BLINK. Dl. I-VIII. Amst. 1886-93.
- Idem. X-XII, 1-6. Amst. 1895-97. (7).
W.L. d e V r e e s e , Bijdrage tot de kennis v.h. leven en de werken van Jan v.
Ruusbroec. Gent 1896. (99).
S. d e V r i e s , D'Edelste Tijdkortingh der Weet-geerige Verstanden: of de
groote Historische Rariteit-Kamer d. sonderlinghste Natuerlycke en
Boven-natuerlycke Saecken. t'Amst. 1682.
C. v a n d e r V i j v e r , Kenau Simons Hasselaar. Hist. tooneelspel. Amst.
1814. (106).
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J. Wa t t s d e P e y s t e r , Napoleone di Buonaparte. Lanc. 1896. (101).
Weekblad (Bouwkundig). Amst. 1896. (75).
A.G. We l s c h , Uit Overijsels verleden. Almelo 1891.
F. v o n We s t e n h o l z , Die Griseldis-Sage in der Literaturgeschichte. Heidelb.
1888.
M.G. W i l d e m a n , Elisabeth Musch. Amersf. 1896. (102).
J o h . A. Wo l t e r s , In den storm. Leid. 1896. (104).
Woordenboek der Nederl. Taal. II, 8, 9; III, 6, 7; V, 9-10, XI, 2. 's-Gravenh.-Leid.
1896-97.
II, 8, 9, bewerkt door A. KLUYVER.
III, 6, 7, bewerkt door J.W. MULLER en G.J. BOEKENOOGEN.
V, 9, 10, bewerkt door A. BEETS.
XI, 2, bewerkt door W.L. DE VREESE.
J.W. Yo u n g , Uit de Indo-Chineesche samenleving. Utr. 1895. (51).
Zeitschrift f. deutsches Alterthum u. deutsche Litteratur. XL, 4; XLI, 1, 2. Berl.
1896-97.
Zeitschrift f. deutsche Philologie. XXIX, 1-4. Halle 1896-97.
Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete d.
indogermanischen Sprachen. N.F. XIV, 4; XV, 1. Gütersl. 1896-97.
G. Z i j l m a , Ommelander schetsen. Winsum 1891.

Overdrukken.
J.G.R. Acquoy. - S. Baart de la Faille. - G.M. Boissevain. - C.W. Bruinvis (5
stuks). - C.P. Burger Jr. - N.D. Doedes. - J. Dyserinck. - J.E. Heeres. (2 stuks).
- J. Herderscheê. (2 stuks). - D.C. Hesseling. - C. Huysmans. - P.H. van der
Kemp. (6 stuks). - W.P.C. Knuttel. - Edw. B. Koster. (2 stuks). - J.H. Krelage.
- R. Krul. (2 stuks). - J. Mac Leod. - H.W. van der Mey. - D.C. Meijer Jr. (2
stuks). - C.H. Peters. - A. Pit. - J.K.W. Quarles van Ufford. (4 stuks). - Lord
Reay (3 stuks). - W.N. du Rieu. (2 stuks). - Th. M. Roest. - M.A.N. Rovers. J.L.A. Salverda de Grave. - A.J. Servaas van Rooyen (2 stuks). - L.J. Suringar.
- J. Tideman. (3 stuks). - Joh. Winkler. (3 stuks). - W. Zuidema. (21 stuks).
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Ruiling met Binnen- en Buitenlandsche Genootschappen.
Nederland.
Museum te Alkmaar. Verslag 1896. - Catalogus der Bibliotheek I.
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Verslagen v.d.
zittingen der Wis- en Natuurk. Afd. Dl. IV. - Verhandelingen Afd. Letterk. Dl.
I, No. 6. - Versl. en meded. Afd. Letterk. 3e Rks, XII, 3, 4e Rks, I, 1. - Register,
III Rks I-XII. - Jaarboek 1896. - J. PASCOLI, Cena in Candiano nervae.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam. Jaarboekje 1896. - 7e
Jaarverslag der gemengde Commissie voor Onderwijsbelangen. - E. FOKKER,
Maatsch. en rechtstoestand der vrouw in Nederland. - J. BRUINWOLD RIEDEL,
Tuingrondverhuring. - Rapport omtrent den toestand der opleiding v.h.
onderwijzend personeel in bewaarscholen in 1896. - W. REILINGH, De Cultures
van Ned. O. Indië.
Vereeniging voor Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis te Amsterdam.
Tijdschrift. V, 2, 3.
Nederl. Tooneelverbond te Amsterdam. Het Tooneel, XV, 16; XVI, 1-15. - M.
MAETERLINCK, Interieur, vert. d. ANTONIA.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam. Tijdschrift, 2e Serie, XIII,
3-6; XIV, 1-2. - Nomina geographica Neerl. IV, 2.
Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Jaarverslag 1895.
Museum van Oudheden in Drenthe te Assen. Verslag 1896.
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Werken en Handschriften van H.
Tollens Cz. en A. Bogaers. - Verslag over 1895.
‘De Nederlandsche Heraut’ te 's-Gravenhage. Tijdschrift VIII, 4.
Genootschap: De Nederlandsche Leeuw’ te 's-Gravenhage. Maandblad XIV,
7-12; XV, 1-4.
Kon. Instituut v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl.-Indië te
's-Gravenhage. Bijdragen VIe. R. II, 3-4; III, 1-2. - H. HENDRIKS, Het Burusch
van Másarèt.
Indisch Genootschap te 's-Gravenhage. Verslag der Algem. Vergaderingen Mei
1896-Mrt 1897.
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Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Archives des
sciences exactes et naturelles. XXX, 2-5.
Teyler's Genootschap te Haarlem. Archives. IIe Sér. V, 2-3.
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem. De Nijverheid. IV,
27-52; N.R. I, 1-6. - J.V. HEURN, Electr. beweegkracht verkregen door
windmolens. - De Ned. Maatsch. t. bev. v. Nijverheid en haar stichtingen.
Provinc. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch. Werken N.R. VI. - Alphabetische Catalogus der Bibliotheek.
Rijks-Universiteit te Leiden. L. SERRURIER, Bibliothèque Japonaise.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Handelingen en
Mededeelingen 1895-96. - Levensberichten 1895-96. - Tijdschrift. N.R. VII,
2-4. - Die Rose, Een wedergevonden fragment d. tweede bewerking uitg. d.
VERDAM. - Wet 1896.
Stedelijk Museum te Leiden. Verslag 1895. - Catalogus Supplem. 9.
Vereeniging ter bevordering van fabrieksnijverheid te Rotterdam. Verslag 45e
Vergadering.
Archief te Rotterdam. Jaarverslag 1895.
Rotterdamsch Leeskabinet. 38e Verslag.
Limburg. Provinciaal Genootschap te Roermond. Jaarboek III, 2; IV, 1-4.
Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg à Ruremonde.
Publications N.S. XII.
Provinc. Utrechtsch Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Aanteekeningen Sectieverg. 1895-96. - Verslag 1895-96. - Bijdragen en
mededeelingen XVIII. - H. BONTEMANTEL, De Regeeringe van Amsterdam
(1653-72). Uitg. d.G.W. KERNKAMP. - Verslag verg. 20 Apr. 1897.
Vereeniging J. Honig Jz. Jr. te Zaandam. Verslag over 1895-96.
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.
77e en 78e Jaarverslag. - Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel
uitgeg. d.J. DE HULLU. 1e afl.
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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
XXXIX, 1-5. - Notulen XXXIII, 3-4; XXXIV, 1-4. - Verhandelingen XLVIII,
3; XLIX, 1, 2, L, 2. - Nederl. Indisch Plakkaatboek 1602-1811. Uitgeg. d.J.A.
VAN DER CHIJS. Dl. XV. - J.A. VAN DER CHIJS, Catalogus der numismat.
verzameling. 4e druk.

België.
Académie d'archéologie de Belgique à Anvers. Bulletin XXVII-XXIX.
Société d'émulation de l'histoire de la Flandre à Bruges. Annales Ve Série Tome
VIII, 2-4; IX, 1.
Société d'archéologie de Bruxelles. Annales X, 2-4. - Annuaire 1896.
Koninklijke Vlaamsche Akademie te Gent. Verslagen 1896, 3-5.
Willemsfonds te Gent. Tijdschrift I, 1-12, II, 1-4. - Uitg. 120. O. WATTEZ, Een
hoekje v. Zd. Vlaanderen. - 123. Nederl. Liederboek d. FL. V. DUYSE. Dl. I. 127. E. GILON, Het onderwijs. - 128. Jaarboek 1892. - 129. M. ROOSES e.a. Jan
Frans Willems. - 130. A. GITTÉE, Bij onze Noorderbroeders. Reisindrukken uit
Holland. - 131, 138. P. GEIREGAT, Maatschappel. vraagstukken. 2 dln. - 132.
Jaarboek 1893. - 133. H. LANGERACK, De arbeiderswoningen in België. - 134.
A. DE VREUGHT, Afrikaansche volken. - 136. NEMO, Legerkwestie in Belgie.
- 137. V.V.D. WALLE, Pleitrede ten gunste der evenredige vertegenwoordiging.
- 139, 143. M. ROOSES, Oude en nieuwe kunst. 2 dln. - 140. Jaarboek 1895.
1-3. - 141. V. LOVELING, Een dure eed. - 142. A. SCHEIRE, Bladzijden uit de
gesch. d. banken v. leening.
Société des sciences du Hainaut. Mémoires V. Sér. 1893. T. 6; 1896. T. 8.
Institut archéologique Liégeois. Bulletin XXV.
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège. Bulletin X, 1.

Luxemburg.
Verein für Luxemburger Geschichte, Litteratur und Kunst in Luxemburg. Ons
Hémecht II, III, 1.

Frankrijk.
Société des antiquaires de Picardie à Amiens. Bulletin 1894, 4; 1895, 1-4; 1896,
1.
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Comité Flamand de France à Dunkerque. Annales XXII.
Société Dunkerquoise pour l'encouragement des sciences. Bulletin 1895, 1-2,
1896, 1. - Mémoires XXVII-XXVIII.
Société des antiquaires de la Morinie à St. Omer. Bulletin IX, 2-4; X, 1-3. Mémoires XXIII. - Chartes de St. Bertin publ. par D. HAIGNERÉ. III, 3. Cartulaire de St. Barthélemy publ. par A. DE LOISNE.

Duitsche Rijk.
Aachener Geschichtsverein. Zeitschrift XVIII.
Historischer Verein f. Oberfranken in Bamberg. Archiv XIX, 3. - Katalog d.
Bücher. - Quellen z. älteren Geschichte d. Fürstenth. Bayreuth. I.
Königl. Preussische Academie der Wissenschaften in Berlin. Sitzungsberichte
1896, 1-53; 1897, 1-25.
Verein f. Geschichte der Mark Brandenburg in Berlin. Märkische Forschungen
IX, 1-2.
Verein v. Alterthumsfreunden im Rheinlande in Bonn. Jahrbuch C.
Künstlerverein f. Bremische Geschichte. Jahrbuch XVIII.
Sehlesische Gesellschaft f. vaterländische Cultur in Breslau. Jahresber. 73. Supplement 4. J. PARTSCH, Litteratur d. Landeskunde Schlesiens 4.
Histor. Verein f.d. Grossherzogtum Hessen in Darmstadt. Quartalblätter 1895
I, 17-19.
Verein f. Geschichte u. Naturgeschichte in Donaueschingen. Schriften IX.
Kön. Sächsischer Alterthums-Verein in Dresden. Jahresbericht 1895-96. - Neues
Archiv XVII.
Düsseldorfer Geschichtsverein. Beiträge XI.
Bergischer Geschichtsverein in Elberfeld. Zeitschrift XXXII.
Verein f. Geschichte u. Alterthumskunde in Erfurt. Mittheilungen XVIII.
Verein f. Geschichte und Alterthum in Frankfurt. R. JUNG, Das historische
Archiv d. Stadt Frankfurt a/M., seine Bestande u. seine Geschichte.
Gesellschaft f. Beförderung d. Geschichte, Altertums- u. Volkskunde von
Freiburg, den Breisgau u.d. angränzenden Landschaften in Freiburg. Zeitschrift
XII.
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Kirchlich-historischer Verein f. Geschichte, Alterthumskunde und christliche
Kunst der Erzdiöcese Freiburg, mit Berücksichtigung der angränzenden
Bisthümer (Diöcesen) in Freiburg. - Freiburger Diöcesan-Archiv. XXV.
Verein f.d. Geschichte des Bodensee's in Friedrigshaven. Schriften XXV.
Oberhessischer Geschichtsverein in Giessen. Mittheilungen N.F. VI.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Magazin LXXII,
1-2. Festschrift I. Codex dipl. Lusatiae sup. II. Heft 1.
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Nachrichten d. Phil. hist.
Klasse 1896, 2-4; 1897, 1. - Geschäftl. Mittheil. 1896, 2; 1897, 1.
Verein f. Hamburgische Geschichte. Zeitschrift X, 1.
Historischer Verein f. Niedersachsen in Hannover. Zeitschrift 1896.
Histor.-philosophischer Verein in Heidelberg. N. Jahrbücher VI, 2; VII, 1.
Heidelberger Schlossverein. Mittheilungen I-III.
Verein f. Siebenbürgische Landeskunde in Hermannstadt. Jahresbericht 1895-96.
- Archiv N.F. XXV, 3.
Vogtländischer Alterthumsforschender Verein in Hohenleuben. Jahresber. 65,
66.
Verein f. Thüringische Geschichte und Alterthum in Jena. Zeitschrift IX, 3-4;
X, 1-2.
Verein f. Hessische Geschichte in Kassel. Zeitschrift N.F. XX, XXI. Suppl. XI.
- Mittheil. 1894-95.
Universität in Kiel. Chronik 1895-96. - 9 Inaug. Dissertationen, - 5 Academ.
Schriften 1895-96.
Historischer Verein f.d. Niederrhein in Köln. Annalen LX, 2, LXII. Beiheft 1.
Alterthumsgesellschaft ‘Prussia’ in Königsberg. Sitzungsberichte Hft 20.
Kön. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig. Berichte d. Philol.
hist. Classe 1896, 1. - Abhandlungen XVI, XVII, 2-5. - Das 50-j. Jübelfeier d.
Kön. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.
Verein f.d. Geschichte Leipzigs. Schriften V.
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Verein f. Lübeckische Geschichte. Mittheilungen VI, 11-12; VII, 1-12. - Bericht
über 1894-95. - P. HASE, Miniaturen aus Hss. des Staatsarchivs in Lübeck.
Museum-Verein f. das Fürstentum Lüneburg in Lüneburg. Jahresber. 1891-95.
Hennebergischer Altertumsforschender Verein in Meiningen. Neue Beitr. z.
Geschichte deutschen Altertums. Lfrg. VIII.
Verein f. Geschichte der Stadt Meissen. Mittheilungen IV, 2.
Münchener Alterthums-Verein. Zeitschrift N.F. VII, VIII.
Historischer Verein von und für Oberbayern in München. Monatschrift V, 1896,
10-12; VI, 1897; 1-4. - Archiv XLIX, 2.
Kön. Bayerische Academie der Wissenschaften in München. Sitzungsberichte
1896, 2-4; 1897, 1.
Verein f. Geschichte u. Alterthum Westphalens in Münster. Zeitschrift LIV.
Historischer Verein in Osnabrück. Mittheilungen XXI.
Historische Gesellschaft f. die Provinz Posen in Posen. Zeitschrift XI, 1-4; XII,
1.
Verein f. Mecklenburgische Geschichte u. Alterthumsk. in Schwerin. Jahresbericht
LX-LXI.
Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Alterthumskunde in Stettin. Baltische
Studien XLVI. - Greifswalder Sammlungen 2.
Histor.-litterarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs in Strassburg. Jahrbuch
XII.
Württembergischer Alterthumsverein in Stuttgart. Vierteljahrshefte. N.F. V,
1-4.
Litauisch-Litterarische Gesellschaft in Tilsit. Mittheilungen XXI.
Verein f. Nassauische Alterthumskunde in Wiesbaden. Annalen XXVIII.
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg in Würzburg.
Jahresbericht 1895. - Archiv XXXVIII.
Verein f. niederdeutsche Sprachforschung. Korrespondenzblatt XIX, 1-3. Jahrbuch XXI.

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 Naturu. Landeskunde in Brünn. Centralblatt f.d. Mähr. Landwirth 1895. - Notizenblatt
1895.
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Museum Francisceum in Brünn. Annalen 1895.
Historischer Verein für Steiermark in Graz. Beiträge, Jhrg. 27.
Ferdinandeum f. Tirol u. Vorarlberg in Innsbrück. Jahresbericht XL.
Geschichtsverein f. Kärnten in Klagenfurt. Jahresbericht 1895. - Carinthia 86,
1-6.
Verein f.d. Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag. Mittheilungen XXXIV,
1-4.
Kön. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahresbericht 1895.
- Sitzungsberichte d. Philos.-hist.-philol. Classe 1895. - Id. Id. Mathem. naturw.
Classe 1895.
Museum Francisco-Carolinum in Salzburg. Jahresbericht 54.
K.K. Academie der Wissenschaften in Wien. Sitzungsberichte d. Philos.-hist.
Classe CXXXII-CXXXIII.
K.K. Geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen XXVIII.
Institut f. Oesterreichische Geschichtsforschung in Wien. Mittheilungen XVII,
3-4; XVIII, 1-2.

Zwitserland.
Historische Gesellschaft in Basel. Jahresbericht 20-21. - Beiträge N.F. IV, 3-4;
V, 1.
Historischer Verein d. fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug in
Einsiedeln. Der Geschichtsfreund Bd. LI.
Société d'histoire de la Suisse Romande à Lausanne. Antiquités lacustres. Album
publ. p.B.v. M u y d e n et H. C o l o m b . Av. 41 pl.
Antiquarische Gesellschaft in Zürich. Mittheilungen LXI.

Zweden en Noorwegen.
Göteborgs Högskolas Arskrift I 1895, II 1896.
Kgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademie in Stockholm. Tidskrift XIII,
2-3; XV, 1. - Månadsbl. 1892 XXI.
Nordiske Museet i Stockholm. Foreningen f. Norsk Folkemuseum Beretning om
Foreningens Virksomhed 1896 II.
Landsmälsforeningarna i Upsala, Helsingfors och Lund. Nyare Bidrag 56-57.
1896 A.B.
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Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala. P.E. LINDSTROM, Die Palatale d.
Lat. Lehnwörter im Althochdeutschen. - E. STAAFF, Le suffixe-arius dans les
langues Romanes.

Italië.
Accademia dei Lincei di Roma. Rendiconti. 5a Ser. V, 4-12; VI, 1-4. - Rendic.
dell' adunanza solenn. del 7 Guigno 1896.

Engeland.
English Dialect Society in London. Publications 77-80.
Manchester Literary and Philosophical Society. Proceedings XI, 1-3. - List of
members & bibliogr. list of the Memoirs and Proceedings.

N o o r d -A m e r i k a .
Holland Society at New-York. Year-book 1896.
American Philosophical Society at Philadelphia. Proceedings 149-152.
Smithsonian Institution at Washington. Annual Report 1894.
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Bijlage V.
A. Rekening en Verantwoording van den tijdelijken Penningmeester over
het jaar 1896.
Ontvangsten.
1896.
Saldo der vorige Rekening

ƒ 414,32

Renten: Oblig. Gebouw tot ƒ 18,Nut van 't Algemeen
Renten: Legaat Buma

ƒ 5,92

Renten: Legaat Verbrugge ƒ 32,66
Renten: Legaat
Vollenhoven

ƒ 32,66

Renten: Gelden op
prolongatie

ƒ 68,95

ƒ 158,19

______
Jaarlijksche bijdragen der
Leden:
502 gewone Leden à ƒ 6.- ƒ 3012,7 gewone Leden à ƒ 10.-

ƒ 70,-

11 gewone Leden in
Ned.-Indië à ƒ 6.-

ƒ 66,-

8 gewone Leden in den
vreemde à ƒ 6.-

ƒ 48,-

10 buitenlandsche Leden à ƒ 60,ƒ 6.2 achterstallige bijdragen à ƒ 12,ƒ 6.-

ƒ 3268,-

______
Catalogus:
18 Leden à ƒ 9.-

ƒ 162,-

Af: bindloon

ƒ 25,65

ƒ 136,35

______
Verkoop dubbelen Boekerij
en uitgaven

ƒ 4,-
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Legaat Mr. H.A.L.
Hamelberg

ƒ 1000,______
ƒ 4980,86
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Uitgaven.
1896.
Handelingen en
Mededeelingen

ƒ 457,30

Levensberichten

ƒ 668,75

ƒ 1126,05

______
Subsidie Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde

ƒ 25,-

Boekerij: Aankoop boeken ƒ 785,60
Boekerij: Bindloon

ƒ 75,-

Boekerij: Assurantie

ƒ 28,13

ƒ 888,73

______
Drukwerk

ƒ 256,85

Lokaalhuur, verwarming
en verlichting

ƒ 111,25

Vergaderkosten

ƒ 85,28

Maaltijd

ƒ 354,90

Af: Bijdragen 9 Leden te
Leiden à ƒ 4.- . . . . . . ƒ
36.Id. 43 Leden buiten Leiden ƒ 122,à ƒ 2.- . . ƒ 86.-

ƒ 232,90

______
Salarissen

ƒ 640,25

Schrijfloonen en
bureaukosten

ƒ 167,565

Verzendingskosten
Handelingen,
Levenberichten en
Catalogus

ƒ 96,935

Algemeene onkosten

ƒ 48,975

Belegging Legaat Mr.
Hamelberg (3% Ned.
Werk. Schuld)

ƒ 1001,125
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Overgebracht op rekening
van het Fonds (zie
volgende blz.)

ƒ 185,-

Saldo in Kas op nieuwe
Rekening

ƒ 114,95
______
ƒ 4980,86

Aldus opgemaakt door en tijdelijken Penningmeester,
Leiden, Maart 1897.
J.W. MULLER.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitteerde Leden, 21 April 1897.
P.J. COSIJN.
V. HASSELT.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in zijne Vergadering van 29 Maart 1897.
P.J. BLOK.
H. VAN DER HOEVEN.
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B. 31ste Rekening en Verant woording over het Vaste Fonds.
Ontvangsten.
1896.

Kapitalisatie.

Kas.

Saldo der vorige Rekening ƒ 92,67
over het 1/4 der rente,
bestemd ter kapitalisatie
Saldo der vorige Rekening
over de Kas (vlottend
kapitaal)

ƒ 1684,15

12m. Renten van ƒ 15100.Inschrijving Grootboek 2
1/2 % Ned. Werkelijke
Schuld . . . . . . ƒ 377.50
Af onkosten . . . . . . . ƒ
4.36
ƒ 373.14
waarvan 1/4 bestemd ter
kapitalisatie

ƒ 93,28

waarvan 3/4 in de Kas
(vlottend kapitaal)

ƒ 279,86

Volgens besluit van het
Bestuur uit de algemeene
Kas aan die van het Fonds
teruggegeven, als eerste
termijn van ƒ 905.- (zie
Handel. en Meded.
1889-1890, blz. 133)

ƒ 185,-

______

______

ƒ 185,95

ƒ 2149,01
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Kapitalisatie.

1896.

Uitgaven.
Kas.

Gekocht ƒ 200.ƒ 184,23
Inschrijving Grootboek 2
1/2 % Ned. Werk. Schuld,
met rente
Bindloon 2 exx.
Teuthonista

ƒ 7,20

Gift aan het Taalfonds voor
Zuid-Afrika, volgens
besluit der Jaarl.
Vergadering van 1896

ƒ 100,-

Saldo 1/4 der rente,
bestemd ter kapitalisatie

ƒ 1,72

Saldo der Kas (vlottend
kapitaal)

ƒ 2041,81
______

______

ƒ 185,95

ƒ 2149,01

Aldus opgemaakt door den tijdelijken Penningmeester,
Leiden, Maart 1897.
J.W. MULLER.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitteerde Leden, 21 April 1897.
P.J. COSIJN.
V. HASSELT.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in zijne Vergadering van 29 Maart 1897.
P.J. BLOK.
H. VAN DER HOEVEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

112

Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De bijeenkomsten der Commissie voor Taal- en Letterkunde hadden in het afgeloopen
jaar plaats onder voorzitterschap van Dr. H. Kern; het secretariaat der Commissie
werd bij voortduring vervuld door Dr. A. Beets.
Ingevolge de bevoegdheid, door art. 53 van de nieuwe Wet der Maatschappij
verleend, om het aantal harer leden van vijf te brengen op negen, deed de Commissie
de voor de keuze van vier nieuwe leden noodige dubbeltallen toekomen aan het
Bestuur en werden door de Maandelijksche vergadering van October daartoe benoemd
de Heeren J. ten Brink, J. te Winkel, G. Kalff en G.J. Boekenoogen.
Als naar gewoonte werden de belangen van het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en
Letterkunde in de Commissie besproken en werd de inhoud van dat Tijdschrift door
haar vastgesteld. - Op verzoek der Commissie werden door het Bestuur der
Maatschappij ook in dit jaar pogingen gedaan om de voortzetting van het Glossarium
van Stallaert te bevorderen (verg. Hand. en Meded. 1895-1896, blz. 187); met welk
gevolg kan blijken uit het verslag van den Secretaris der Maatschappij. - Van de door
de Commissie voorgenomene uitgaven kan wor-
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den medegedeeld, dat die van de werken van Cornelis Everaert ter perse is; over de
uitgave van de Reizen van Maundeville is de Commissie in voortdurende
briefwisseling met den Heer N.A. Cramer te Zwolle gebleven. Wat den Sidrac aangaat
bleek haar, dat Dr. Stoett de uitgave daarvan met de hulp van een ander
wetenschappelijk lichaam voorbereidt, en in de vergadering van 22 Mei deelde Dr.
Verdam mede, dat door Mevr. de Wed. Honigh-Eykman aan de Maatschappij is ten
geschenke gezonden de bundel met afschriften van Mnl. Marialegenden, over wier
uitgave voor eenige jaren door het Bestuur met den Heer Honigh is gecorrespondeerd.
Die afschriften zijn weliswaar nog niet voor den druk gereed, ook ontbreekt nog elke
letterkundige aanwijzing en inleiding, doch zij zijn niettemin een zeer welkome
aanwinst en voor eene toekomstige uitgave, voor welke de Commissie een geschikten
bewerker hoopt te vinden, een belangrijke bouwstof.
In antwoord op eene uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij om het
gevoelen der Commissie te mogen vernemen over de wenschelijkheid van het opnieuw
uitschrijven der in onbruik geraakte prijsvragen, deelde de Commissie mede: dat zij
het in 't algemeen niet wenschelijk oordeelde, de prijsvragen opnieuw uit te schrijven,
omdat zij meende dat door andere lichamen voldoende gelegenheid wordt gegeven
tot het voorstellen van prijsvragen, en dat men om die reden noch de geldmiddelen
van de Maatschappij der N. Letterkunde bezwaren mocht met de kosten, verbonden
aan het geregeld uitschrijven en bekronen van prijsvragen, noch ook sommige harer
leden, onnoodig, de lasten en het tijdverlies bezorgen, welke de beoordeeling van
ingekomen antwoorden medebrengt; doch tevens: dat de Com-
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missie zich de vrijheid wilde voorbehouden, harerzijds voorstellen tot het uitschrijven
van prijsvragen te doen in buitengewone gevallen, zooals b.v. wanneer het eene of
andere onderwerp, voor eene prijsvraag geschikt, haar schijnen zou eigenaardig of
meer bijzonder tot het gebied van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te behooren.
In verband met een in het Bestuur geuit verlangen besloot de Commissie tot het
ontwerpen en indienen van eene lijst van werken, welker uitgave, heruitgave of
samenstelling, door, vanwege of met ondersteuning van de Maatschappij, door de
Commissie werd verlangd of aanbevolen, welke lijst als ligger voor de
werkzaamheden en bemoeiingen der Commissie gedurende de eerstvolgende jaren
zou kunnen dienen en, bij het verslag der Commissie in de Handelingen afgedrukt,
blijk zou kunnen geven van den geest, waarin de Commissie in het belang van de
wetenschap en van de leden der Maatschappij begeert werkzaam te zijn. Zulk eene
lijst is dan ook met hulp en voorlichting van de Heeren Te Winkel en Kalff vastgesteld
als volgt:

A. ONGEDRUKTE GESCHRIFTEN (HSS.).
Een vijfde deel van den Spiegel Historiael, waarvoor Dr. Verdam voldoende
bouwstoffen bezit.
De Reizen van Sir John Maundeville, waarvan de Heer N.A. Cramer, doctorandus
te Zwolle, eene uitgave voorbereidt.
Mariamirakelen (gedeeltelijk voorbereid door den Heer C. Honigh). Verg. Hs.
No. 276 der Kon. Bibl.
Ruusbroec's Van den Becoringhen, uit te geven naar de Mnl., Oostvl., Brab. en
Limb. teksten, parallel.
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Den Spiegel der Sonden, naar het Munstersche Hs. waarvan afschrift bij Dr.
Verdam. Zie voorts Jahrb. Verein f. Niederd. Sprachf. XVII, 97.
Paraphrase van het Hooglied (Jahrb. als voren XIX, 80).
Middelnederlandsch proza. Als:
Een Leven van Jezus, vermeld bij Acquoy in Hand. en Med. 1891-1892, blz.
33.
HSS. Nos. 1030 en 1031 (Acquoy, ald. 34 en 37-39).
Het Kanselierboek (in de Kon. Bibl. te 's Gravenhage).
Testament van De Dene. Hs. in particulier bezit van den Heer De Wolf, apoth.
te Brugge.
Den Handel der Amoreusheit, zoogenaamd van Houwaert, uit te geven naar de
HSS. der eigenlijke schrijvers.
Werken van L. Reael (in Hs. te Gent, zie daarover Dr. Breen in Bijdr. v. Vad.
Gesch. en Oudheidk., R. III, Dl. X, 69 vlg.; in 't bijzonder blz. 91, noot).

B. HERDRUKKEN VAN ZELDZAME OF UNIEKE WERKEN.
Zeldzame of merkwaardige Volksboeken en Liedeboeken.
Als: De VII Wisen van Romen (in bewerking).
Het Schaakspel (zie Petit's Bibliografie no. 961).
's Conincs Somme.
Uilenspiegel (verg. Jahrb. Verein f. Niederd. Sprachf. XIX, 3).
Veelderhande geneuchlike dichten (Catal. Letterk. I, 213-214).
Het Antwerpsch Liedboek (Hor. Belg. XI).
Apollo (Catal. Letterk. I, 274).
Kluchtboeken (Zie Bolte, in Tijdschr. X, 127; XII, 309 en XIII, 1 en 85.
Nicolaes Peeters, Sermoenen in de Vasten (1520).
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Tooneelwerken uit het begin van de 16de eeuw. Als:
Van Nyenvont, loosheit ende practike (Kalff, Gesch. der Ned. Lett. i.d. XVI
Eeuw, I, 253).
Zeven Spelen van de Werken der Barmhartigheid. (a.w. II, 49, 53).
Van den Verloren Zoon. (a.w. II, 370, 371-372; I, 216, 219, 222).
Coornhert's Vijftigh lustige Historien Johannis Boccacii.
Roemer Visscher's emblematische werken met reproductiën van de prentjes.
Tooneelstukken uit de 17de eeuw. Als b.v. stukken van W.D. Hooft. (De verloren
zoon e.a.).
Proza uit de 17de eeuw. Als:
Het leven van Vrolijke Frans.
De (vertaalde) werken van Rabelais.
Het een en ander uit de pamflet-litteratuur.

C. UITGAVEN VAN KLASSIEKE SCHRIJVERS.
(In den trant van de Vondel-uitgave door Mr. J. van Lennep).
De gedichten en de brieven van P. Cz. Hooft, met portretten, facsimilés enz.
enz.

D. UITGAVEN BETREKKING HEBBENDE OP NEDERL. TAAL- EN
LETTERKUNDE.
Een repertorium voor de Nederl. Taal- en Letterkunde gelijk aan of in den trant
van dat voor Geschiedenis, uitgegeven door de Maatsch. der Nederl. Letterk.
Eene bibliographie van de Nederl. letteren (litteratuur) en van de Nederl. Taalen Letterkunde (verg. de uitgaven van het Frederik Muller-fonds).
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Woordenboeken op bepaalde schrijvers enz. (b.v. op Cats, Bredero, de
kluchtspel-litteratuur).
Uitgave van de nog aanwezige kopij van het Tijdschrift Onze Volkstaal (in
bruikleen ter Bibliotheek der Maatschappij).
De Commissie meende echter nog verder te moeten gaan en uit deze lijst enkele
werken te moeten kiezen en bij het Bestuur aanbevelen, om in de eerste plaats ter
hand te worden genomen. Zij wees daartoe aan: den Spieghel der Sonden, waarvan
Dr. Verdam reeds een afschrift gereed heeft; de Reizen van Maundeville, immers
reeds in bewerking bij den Heer N.A. Cramer; Tooneelstukken van W.D. Hooft, die
Dr. Boekenoogen bereid is opnieuw uit te geven; de Vijftigh lustighe Historien
Johannis Boccacii van Coornhert, te herdrukken onder toezicht van Dr. Ten Brink,
en het bundeltje Veelderhande geneuchlike dichten. De aanvrage van het daarvoor
benoodigd crediet vindt men op den beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche
Vergadering vermeld. Nog is de Commissie in onderhandeling getreden om eene
reeds in voorbereiding zijnde heruitgave van het volksboek der Seven Wisen van
Rome op naam van de Maatschappij te kunnen doen geschieden.
De vergaderingen der Commissie werden als naar gewoonte besloten met
mededeelingen of vragen van wetenschappelijken aard; voor het meerendeel zijn de
vruchten dezer besprekingen alreeds, of zullen zij eerlang elders worden gedrukt.
Dr. Kern handelde over de woorden oorsprong, kweesten en hagedis; Dr. Verdam
besprak de werkwoorden op -ken en -iken; Dr. J.W. Muller bracht de woorden Brak,
Bragoen, Brandemoris, Brandaris en Musico ter sprake en deed mededeelingen over
de namen van
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de Klare- en Brandewijnstegen te Leiden; Dr. Boekenoogen bestreed sommige
beweringen van Dr. Viljoen, betreffende den Noordhollandschen oorsprong van het
Kaapsch-Hollandsch dialect, enz.
Op Dinsdag 8 Juni 1897, des avonds te 8 uren hield de Commissie eene voor alle
leden der Maatschappij toegankelijke bijeenkomst, welke door vijftien heeren en een
vijftal dames werd bijgewoond. Na een welkomstgroet van den Voorzitter, Dr. Kern,
nam - op verzoek van Dr. Verdam - eerst Dr. F. Buitenrust Hettema uit Zwolle, het
woord voor zijne, onder den titel Iets over Bredero, op het oproepingsbriefje
aangekondigde mededeeling. In de eerste plaats behandelde en bestreed spreker de
meeningen van hen, die aan de meerdere of mindere kunstvaardigheid des auteurs,
van welke een dichtstuk blijk geeft, gegevens omtrent eene vroegere of latere dateering
daarvan willen ontleenen, in 't algemeen en voor een bijzonder geval (een der
minnedichtjes van Br.). Daarna bracht hij Bredero's vroomheid, in verband met zijne
dartelheden ter sprake, en meende te mogen beweren, dat men in Br.'s leven niet een
tijdperk van losbandigheid en daarna een tijdperk van bijzondere vroomheid
(bekeering) moet onderscheiden, maar dat door Bredero's geheele leven een stroom
loopt van oprechte godsvrucht, gevolg van zijne ernstig-christelijke opvoeding en
kindsheid, en ook in zijn dartelste periode nooit geheel gesmoord of vergeten. Aan
eene bespreking, gedeeltelijk tot bestrijding, gedeeltelijk ook blijk gevende van
instemming met de gevoelens van Dr. H. op het eerste punt, werd deelgenomen door
de Heeren Ten Brink, Te Winkel, Cosijn, Kern en Den Hertog, allen nog kortelijk
door
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Dr. H. beantwoord. Vervolgens hield Dr. Verdam eene voordracht ‘over de
Griseldis-novelle in het Nederlandsch’. Na eene inleiding over deze novelle in het
algemeen en eene schets van haren inhoud besprak Dr. V. de drie Nederlandsche
prozabewerkingen uit de middeleeuwen, waaronder een nog onuitgegeven tekst uit
het Museum Meermanno-Westhreenianum; de door middel van eene Fransche
overzetting gemaakte vertaling van het verhaal zooals het bij Boccacio voorkomt,
door Coornhert; de weder aan een andere bron ontleende lezing er van bij Dirc Potter
in Der Minnen Loep; de bewerkingen voor het tooneel uit de 16de eeuw, ons helaas
niet overleverd; het verhaal in dichtmaat (Historielied) door Dr. Gallée in Tijdschr.
IV, 35 vgl. afgedrukt, en ten slotte den tekst der volksboeken (daaronder die in Der
Vrouwen Peerle, welke het verhaal der ‘verduldige’ Griseldis stelt naast de
geschiedenissen van Helena de zachtmoedige en Florentina de getrouwe). Het
gehoorde gaf aan de Heeren Ten Brink, Den Hertog en Te Winkel aanleiding om
met den spreker in gedachtenwisseling te treden, en aan den Heer Kern, om - in
verband met het vraagstuk van de herkomst van dit en dergelijke verhalen en het
gevaar om hun oorsprong in een bepaald land te willen localiseeren, - te wijzen op
een gelijksoortig verhaal op Bali bekend, de geschiedenis nml. van Tanporat (‘de
ongewaardeerde’).
De Voorzitter deed daarna aan de vergadering de vraag of nog iemand in deze
bijeenkomst de eene of andere mededeeling wenschte te doen. Dit niet zoo zijnde
dankt hij de opgekomene leden voor hunne tegenwoordigheid, en de sprekers
nogmaals voor hunne voordrachten. Het aantal der aanwezigen en de levendige
deelneming aan de gedachtenwisseling over het gehoorde
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doen spreker deze, de eerste bijeenkomst van dezen aard, welgeslaagd noemen en
zoowel de verwachting als den wensch uitspreken, dat in volgende jaren de opkomst
en de belangstelling der leden nog grooter zal blijken te zijn. Na sluiting der
vergadering ging men, omstreeks te tien uren, uiteen.
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Bijlage VII. Verslag van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen. Zij had het
verlies van twee harer leden te betreuren, den Heer Du Rieu, die sinds Mei 1861 en
den Heer Acquoy, die sinds Februari 1879 hare bijeenkomsten bijwoonde; de laatste
bekleedde van 1884 tot 1895 het voorzitterschap. Beiden worden zeer in den kring
der Commissie gemist.
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet der Maatschappij werden alle leden
door de maandelijksche vergadering van October nieuw benoemd. De Commissie
bestaat thans uit de Heeren Fockema Andreae, Blok, Dozy, Fruin, P.L. Muller en
Pleyte. Van de bevoegdheid haar toegekend andere leden der Maatschappij tot
bijwoning harer bijeenkomsten uit te noodigen, werd eenmaal gebruik gemaakt door
uitnoodiging van Dr. van Dissel.
De Heer Fockema Andreae bekleedde ook dit jaar het voorzitterschap, evenzoo
de Heer Dozy het secretariaat.
Door het Bestuur der Maatschappij werd het advies der Commissie ingewonnen
over de aanvrage tot subsidie voor een werk van den Heer Beekman over het dijken waterschapsrecht vóór 1795.
Overwogen werd door de Commissie de wenschelijkheid
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van uitgave van historische bescheiden, bepaaldelijk van de oudste Leidsche
Tresoriersrekeningen; tot dusver kwam zij evenwel daaromtrent niet tot eene
beslissing.
Naar twee onderwerpen werd een gemeenschappelijk onderzoek ingesteld.
Omtrent het karakter der beden in de middeneeuwen deelden de Heeren Fruin,
Fockema Andreae, Blok en Dozy het resultaat hunner nasporingen mede resp. voor
de gewesten Holland en Zeeland, Gelderland en Overijssel, Friesland en Groningen,
Utrecht. Het andere onderwerp betrof den oorsprong en de grenzen der ambachten
en hun verband met de parochiën. De drie eerstgenoemde heeren stelden hiernaar
een onderzoek in, ieder resp. voor dezelfde provinciën. Het bijeengebrachte materiaal,
hoewel vrij belangrijk, was nog niet voldoende om verwerkt en gepubliceerd te
worden.
De navolgende onderwerpen werden in de bijeenkomsten der Commissie besproken.
De Heer Fockema Andreae maakte enkele opmerkingen over de oudste Germaansche
bewoners van Nederland. In het algemeen had zijn onderzoek hem daaromtrent geleid
tot dezelfde besluiten, die Dr. Blok aanschouwelijk heeft voorgesteld op zijn kaart
‘de Gallisch Germaansche grenslanden aan den beneden-Rijn c. 100 n. Chr.’
Sprekers opmerkingen betroffen drie stammen:
1o. De Usipeten. Omtrent de Tencteren en de Usipeten vermeldt Caesar (B.G. IV.
1. 4) dat zij 55 v. Chr. den Rijn zijn overgetrokken; zij waren geweken voor de Sueven
en na drie jaren zwervens aan den Rijn (Maas) gestuit op de Menapiërs, die - zooals
wij weten - voor hen wijkend, zich zuidwaarts van de Maas vestigden. Kort daarop
is sprake (t.a.p. 16) van eene af
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deeling Usipeten en Tencteren, die, over de Maas getrokken om te fourageeren,
ziende dat hunne stamgenooten voor Caesar vluchtten, bij de grenzen der Sygambren
den Rijn weer overstaken en zich daar bij de hunnen voegden. De Sygambren, dit
weten wij, zaten tusschen IJssel en Eems; de Usipeten en Tencteren dus omstreeks
de helft der laatste eeuw vóór Chr. rechts van den Rijn in hunne buurt. Maar waar?
Dio Cassius (Rom. hist. LIV 32. 1, 33. 1) beschrijft ons aldus een legertocht van
Drusus, 11 v. Chr. Hij trekt den Rijn over, overwint de Usipeten, slaat een brug over
de Lippe, dringt zoo in het land der Sygambren door, vandaar in dat der Cheruscen
en zoo tot de Weser. - De Sygambren zitten stellig ten noorden van de Lippe; dus
naar dit bericht, aangenomen dat het betrouwbaar is, de Usipeten ten zuiden hiervan.
2o. De Chamaven waren naar Tacitus' Germania c. 33 destijds met de Angrivariërs
tusschen de Bructeren en de Tencteren ingeschoven. Voor nadere bepaling van hunne
woonplaats omstreeks dien tijd hebben wij twee berichten. Ptolemaeus Geogr. II.
11.6 en vlg. zegt, dat de Friezen aan zee wonen ten noorden van de Bructeren, en de
Chatten en de Tubanten ten zuiden van de Chamaven. In overeenstemming hiermee
zegt Tacitus Germ. 34 dat de Chamaven ten noorden aan de Friezen grenzen. In
overeenstemming hiermede is ook, dat als grensvolken van de Bructeren wel de
Angrivariërs en de Chamaven, maar nergens de Tubanten worden genoemd. Dit
verhoogt de waarschijnlijkheid, dat in Tacitus' tijd de Chamaven gezeten hebben ten
noorden, niet ten zuiden van de Tubanten.
3o. De Saksen. In en na de derde eeuw worden zij genoemd als een Nederlandsch
kustvolk, nabij de Franken gezeten. Eutropius (Comp. IX 21) gewaagt van
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‘mare.... quod Franci et Saxones infestabant (287); Julianus (Orat. I) spreekt van
Franci et Saxones, bellicosissimae gentes trans Rhenum et ad mare occidentis
degentes; Ammianus Marc. (Rer. Gest. XXVII, 8. 1) (368) zegt: Gallicanos tractus
Franci et Saxones isdem confines ...... terra vel mari ...... violabant.
Ook Orosius en Hieronymus stellen de Saksen voor als buren der Franken en
Zosimus - trouwens niet altijd betrouwbaar - noemt de Quaden (een Saksische stam)
buren der Franken en laat hen langs den Rijn voorbij het Frankische gebied naar het
Romeinsche varen, dus oogenschijnlijk Rijn opwaarts.
Ammianus eindelijk spreekt (375) van Saxones delatos tunc ad terrestres tractus.
Ook hij geeft dus te kennen, dat zij aanvankelijk een zeevolk zijn geweest.
Tegenover deze berichten valt er moeilijk aan te twijfelen, dat in den tijd, waarover
zij handelen, een Saksische stam aan de Noordzee heeft gewoond.
De Heer Fruin sprak over de oprichting der nieuwe bisdommen in 1559, bepaaldelijk
over het advies der Kardinalen daaromtrent (zie hierachter, bijlage no. I).
Dezelfde spreker vestigde de aandacht op de uitgave van brieven van Koning
Lodewijk Napoleon. Hun inhoud is een afdoende tegenspraak van de lasterlijke
geruchten omtrent de geboorte van Napoleon III.
De Heer Muller deelde de resultaten mede van zijn onderzoek omtrent de
onderhandelingen, die in 1583 tusschen de Staten Generaal en den hertog van Anjou
gevoerd zijn met het oog op eene verzoening tusschen beiden na de zoogenaamde
Fransche Furie. Over die onderhandelingen is behalve door Kervyn de Lettenhove
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in het zesde deel van zijn ‘Les Huguenots et les Gueux’, gehandeld door J.A.
Diegerick in eene Notice sur les négociations qui ont eu lieu entre les états généraux
et le duc d'Anjou après la tentative de ce prince à surprendre Anvers (in de Annales
de l'Académie d'Archéologie de Belgique) en natuurlijk ook, hoewel maar kort door
de schrijvers van dien tijd. Spr. heeft voor het eerstdaags te verschijnen deel der
Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays Bas, alle stukken
verzameld, die hij machtig kon worden en gelooft daardoor in staat te zijn gesteld
een op meer volledige gegevens berustend oordeel uit te kunnen spreken, dan tot
nog het geval is geweest. Tengevolge van den mislukten aanslag van den hertog,
stonden deze en de Nederlanders in eene zeer moeilijke positie tegenover elkander.
De eerste was in het bezit van een aantal steden, Vilvoorde, Dendermonde,
Duinkerken, Dixmuide en Sint Wijnoxbergen, doch liep met zijn legertje groot gevaar,
vooral door gebrek aan levensmiddelen. Hem stonden twee wegen open. 1o. Door
een tractaat met Parma, op voorwaarde van afstand van zijn gezag en overlevering
der steden, zich een vrijen aftocht te verzekeren, of 2o. door een verdrag met de Staten
zooveel mogelijk de oude verhouding te herstellen. De Prins van Oranje, die dit
voorzag en begreep dat het eerste de doodsteek voor de Nederlanden zou zijn, die
daardoor voor goed van allen bijstand van Frankrijk beroofd zouden worden, wilde
dus onmiddellijk eene verzoening beproeven en wist het aanknoopen van
onderhandelingen door te drijven. Maar daarbij stiet hij op bijna algemeenen
tegenstand bij de Nederlanders, die daartoe te zeer op den hertog verbitterd waren
en die dezen wilden dwingen de voorwaarden aan te nemen, die zij hem zouden
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opleggen. Met name waren de Vlamingen, vooral de hoe langer hoe meer aan 's
Prinsen invloed ontsnappende Gentenaren, en de Antwerpsche burgerij niet geneigd
tot eenige concessiën, terwijl de hertog door zijne trotsche en dreigende houding en
zijn pogen om den Nederlanders de schuld van het gebeurde te geven hunne
verbittering nog meer deed toenemen. Evenwel weldra kwam de laatste tot de
overtuiging dat, wilde hij niet zijne positie in de Nederlanden geheel verliezen door
een overeenkomst met Parma, waartoe hij kenlijk allerminst geneigd is geweest, hij
zich moest matigen. Hij had zich te Dendermonde gevestigd, doch leed daar groot
gebrek en zocht daarom sedert het einde van Januari onderhandelingen aan te knoopen,
waartoe ook de Staten Generaal, onder sterken aandrang van den Prins overgingen.
Waarschijnlijk zouden die onderhandelingen, welke gedeeltelijk te Antwerpen door
middel van den graaf de Laval en Des Pruneaux, gedeeltelijk te Dendermonde door
middel van afgevaardigden onder leiding van Meetkerke gevoerd werden en wier
verloop de ruimte verbiedt hier te schetsen, spoediger zijn geslaagd, wanneer niet
de Vlamingen steeds hadden getracht van den nood des hertogs voordeel te trekken,
en als voorwaarde voor het leveren van levensmiddelen aan zijn hof en leger de
ontruiming der steden hadden gesteld, terwijl de hertog eerst onderhandelen wilde,
als hem het levensonderhoud verzekerd was. Intusschen was Eindhoven, dat door
de Franschen onder Bonnivet was verrast, wat als een groot voordeel werd beschouwd,
door de Spanjaarden ingesloten en was het dringend noodig tot ontzet samenwerking
der krachten van Anjou en van de Staten te verkrijgen. Vandaar dat de daarbij zeer
geïnteresseerde Brabanders den Prins ondersteunden,
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terwijl de Vlamingen hardnekkig bleven. Met oneindig veel moeite gelukte het
eindelijk den Prins en den Staten Generaal zoowel de Vlamingen als, door
medewerking van den door Hendrik III gezonden Bellievre, den hertog eenigermate
tot toegeven te bewegen. Doch toen men op het punt was van eene overeenkomst te
sluiten, waarbij Anjou Brussel als residentie zou hebben gekregen, wierp deze alles
omver, door Duinkerken als zoodanig te eischen, blijkbaar met het doel om zich den
vrijen aftocht naar Frankrijk te verzekeren. 't Kostte den Prins groote moeite hiertoe
de toestemming, vooral der Vlamingen, die daarvan groot gevaar voor zich duchtten,
te verkrijgen en zoo duurde het tot den 18den Maart eer een voorloopig tractaat te
Dendermonde werd gesloten, dat eerst een week later, na op verschillende punten
veranderd te zijn, door de Staten Generaal werd goedgekeurd. Daardoor werd de
bijstand van Anjou's leger tot het ontzet verkregen en den hertog de vrije doortocht
naar Duinkerken verzekerd, terwijl door dezen de steden en door de Staten de
gevangen Franschen en in beslag genomen goederen werden overgeleverd. 't Was
evenwel veel te laat om Eindhoven te redden, dat capituleerde vóór de tot ontzet
bestemde krijgsmacht haar marsch kon beginnen. De hertog bleef ruim 6 weken te
Duinkerken in de hoop op eene volledige verzoening, die echter vooralsnog uitbleef.
't Blijkt niet dat de Prins daarop sterk heeft gedrongen. 't Was hem te doen om
Frankrijks bijstand te behouden en verdere verliezen te voorkomen en dat was bereikt.
De Heer Blok behandelde naar aanleiding van een handschrift uit de 18de eeuw, copie
van een uit het einde der 15de, thans op het kasteel te Slochteren be-
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waard en het eigendom der familie Van der Hoop aldaar, de opkomst van den
Groninger stadsadel. Aan de hand van de in dit manuscript vermelde berichten omtrent
de afkomst van toen op den voorgrond tredende Groninger regeeringsgeslachten
besprak hij de vorming van het Groningsche patriciaat. Hij toonde aan, dat het zich
vooral heeft gevormd uit de hoofden der voorname koopliedengeslachten, van welke
enkele reeds in het midden der 13de eeuw in de regeering van Groningen voorkomen.
Rijk geworden, verzwageren zich deze geslachten sedert omstreeks 1400 met den in
den strijd tusschen Schieringers en Vetkoopers verarmden en verzwakten
plattelandsadel van Friesche herkomst. Bij hen voegen zich rijkgeworden eigenerfden
uit den omtrek, hetzij uit de Ommelanden, hetzij uit noordelijk Drente, eindelijk
eenige in de stad zelf uit de lagere gilden opgekomen geslachten. Dit zijn de elementen
van het patriciaat te Groningen, dat omstreeks het einde der 15de eeuw eene gesloten
kaste vormt, die de stadsregeering met klem leidt zoowel tegenover de gilden als
tegenover de omliggende landen, waar zij omstreeks 1490 bijna onbeperkt de
heerschappij voerde zelfs tot in Westergoo toe.
Dezelfde spreker behandelde naar aanleiding van het hier te lande weinig bekende
boekje van G.W. von Raumer, Friedrich Wilhelms des Groszen Jugendjahre (Berlin
1853/4), waarin verscheidene brieven van den jongen Keurprins zijn opgenomen,
diens verblijf hier te lande (Aug. 1634-voorjaar 1638). Met name sprak hij over het
verblijf van den Keurprins te Leiden, waar deze van Aug. 1634 tot December van
dat jaar ‘Privatunterricht nahm mit den jungen Pfalzgrafen zusammen.’ Deze jonge
prinsen waren de zoons van den Winterkoning, toen te Leiden in het Prinsenhof
metterwoon
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gevestigd. Het verblijf van den Keurprins te Leiden, waar hij eerst in een logement,
daarna in eene eigene woning zijn intrek nam, moest worden afgebroken wegens het
heerschen van de pest in de stad. Omtrent deze ziekte vindt men eenige merkwaardige
mededeelingen in de door Von Raumer uitgegeven brieven, die ook overigens voor
de kennis van het leven van aanzienlijke vreemdelingen in ons land van belang zijn.
Uit Leiden vertrok de Prins naar Rhenen, waar de Paltzgravin eene woning had, en
vervolgens naar Arnhem, waar hij van Mei 1635 tot zijn vertrek vertoefde. De gezonde
lucht, het goedkoope leven in Gelderland en de nabijheid van het Statenleger, dat
weldra het door de Spanjaarden veroverde Schenkenschans kwam belegeren,
behaagden den jongen vorst zeer. Hij kwam herhaaldelijk in dat leger, bezocht
Amsterdam en andere steden in Holland maar ontweek den Haag, waar het liederlijke
leven der jonge officieren aan het hof van Frederik Hendrik hem zeer mishaagde.
De eischen der Brandenburgsche politiek noodzaakten hem in het begin van 1638
zeer tegen zijn zin en na heftige oneenigheden met zijn vader ons land te verlaten.
Wat hij hier gezien en geleerd had, heeft hij later als Keurvorst menigmaal in
toepassing gebracht. Zoo zijn deze leerjaren in Holland van groot gewicht geweest
voor zijne latere regeering; zijne sympathie voor ons land en zijne bewoners zijn
meermalen duidelijk aan den dag gekomen. Toen zijn ook de gronden gelegd voor
zijn later huwelijk met Louise Henriette van Oranje en voor zijne vriendschappelijke
verhouding tot Joan Maurits van Nassau, den Braziliaan. Over zijn verblijf te Leiden
is noch in het stedelijk archief noch in dat van den Senaat der Universiteit iets te
vinden; in het laatste niet, omdat hij
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blijkbaar alleen privaatlessen van sommige professoren, met name van Thysius, heeft
gehad en dus niet als student in het Album Academicum is ingeschreven.
Verscheidene andere brieven van den Keurprins uit deze periode zijn nog onlangs
uitgegeven door Mörath in Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins (Jhrg. 1896).
Behalve de vastgestelde regelen voor de reis en eene lijst van het uit 16 personen
bestaande gevolg, vindt men hier nog 3 brieven uit Leiden (Aug. en Sept.) en een
15-tal uit Arnhem, allen uit de jaren 1634/8 en van denzelfden aard als
bovengenoemde.
Ook werd door den Heer Blok de photographie vertoond eener oorkonde van 1227,
in de Archives Nationales te Parijs, wel opgenomen in het Oorkondenboek van
Holland en Zeeland (I, 317), maar volgens een, naar thans gebleken is foutief, afschrift
van Bockenberg1.
De Heer Blok sprak verder naar aanleiding van nieuwgevonden bescheiden ook
dit jaar over Hansen en Hansegraven in Groningen (zie hierachter, bijlage No II). Hij
vestigde de aandacht op twee Mss. in de Bibliothèque Nationale te Parijs, beiden
van omtrent het jaar 1606, over den staatkundigen en maatschappelijken toestand
der Vereenigde Nederlanden. De talrijke statistieke opgaven daarin vervat, zijn zeker
niet allen even vertrouwbaar, maar zijn toch in geenen deele van belang ontbloot en
een der twee handschriften zal dan ook eerlang worden gepubliceerd2.
Eindelijk vestigde de Heer Blok de aandacht op een onlangs verschenen werkje
van Prof. Von Below te Münster (thans te Marburg) getiteld Das Duell in

1
2

Thans afgedrukt door De Fremery in Fruin's Bijdragen, 3e Reeks, X, blz. 44 v.
In de Bijdr. en Meded. van het Historisch Genootschap.
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Deutschland. Naar aanleiding van dit werkje wees hij op den in Duitschland gevoerden
strijd over den oorsprong van het duel, dat in den regel gehouden wordt voor eene
instelling van oud-Germaanschen oorsprong. De Heer Von Below bestrijdt dit laatste,
waartegenover Generaal von Boguslawski en Dr. Geffcken volhouden, dat de
oorsprong van de duelbegrippen wortelt in het oud-Germaansche begrip van eer. Het
blijft eene onomstootelijke waarheid, dat, al mag het begrip van eer inderdaad voor
vele Duitschers de moreele grond zijn, waarop het duel berust, de tegenwoordige
vormen van het duel van Romaanschen oorsprong zijn. Prof. Von Below heeft dit
laatste op historische gronden bewezen en aangetoond, dat de middeleeuwsche
Spaansch-italiaansche riddergewoonten, in de 16e eeuw in de Fransche hofwereld
ontwikkeld, vooral in de omgeving der laatste Valois, tot op onzen tijd zijn blijven
voortleven. In het begin der 17de eeuw, tijdens den 30-jarigen oorlog, vonden deze
gewoonten bij de Duitsche legers ingang, vooral onder den invloed van de talrijke
Italiaansche, Spaansche en Fransche elementen in die legers. Zij werden echter reeds
dadelijk door vele vorsten en legeraanvoerders bestreden als schadelijk voor vaderland
en leger. - Ook ten onzent vonden deze gewoonten op dezelfde wijze ingang in de
legers van prins Maurits en prins Frederik Hendrik. Enkele voorbeelden van het duel
ten onzent werden besproken, met name de bekende strijd tusschen Breauté en
Lekkerbeetje (1600) op de Vuchtsche heide en het voorgestelde duel tusschen
Rabenhaupt en prins Hendrik Casimir II van Nassau (1675) voor Grave. De Fransche
mode heeft ook in de 18de eeuw het duel hier gehandhaafd maar het is nooit in die
mate als in Duitschland hier te lande inheemsch geworden.
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De Heer Dozy wees op de gissingen naar de ligging van arx Tornehensis, waar
Erasmus in 1497 een bezoek bracht aan Anna van Borselen, Vrouwe van Veere,
echtgenoote van Filips van Bourgondië, den zoon van Anthoine van Bourgondië,
bijgenaamd den Grooten Bastaard. Busken Huet1, die meende dat Anna ook Vrouwe
van Cortgene was, achtte het een schrijf- of drukfout voor Cortgenensi en noemde
het verhaal door Erasmus van zijn reis derwaarts gedaan, juist met het oog op de
ligging van dit Zeeuwsche plaatsje een schilderij.
Latere schrijvers, voor zoover zij Huet niet volgden, dachten aan Doornik of wel
aan het slot Zandenburg bij Veere. Er is hier evenwel geen reden tot twijfel. Vooreerst
is Anna van Borselen nooit Vrouwe van Cortgene geweest, het was een andere tak
van dit geslacht, die aldaar heerschte. Anderzijds is er geen schijn van reden een
drukfout te vermoeden, daar Tournehem of Tornehem een plaatsje in Artois was,
aan een rivier gelegen. De moeder van Anna's gemaal was Marie de la Vieville,
dochter van Heer Pieter van Moden en Tornehem; haar schoonvader had in
laatstgenoemde plaats een kasteel laten bouwen en werd er begraven, haar gemaal
zelf was gouverneur van Artois en haar zoon Adolf wordt in officieele stukken
‘Seigneur de Tournehem’2 genoemd. Anna's verblijf in Artois en op dat slot was dus
zeer natuurlijk, en er is geen reden tot conjecturen. De brieven van Erasmus hadden
trouwens

1
2

Land van Rembrandt I 374-378.
Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden. 1786. De Heeren van Vere uit den huize van
Bourgondië blzz. 4, 148. Dez. Beschrijv. van Vere II 1791 blzz. 243, 305. Chronique de
Flandres et d'Artois par Louis Brésin, Paris 1880. ff. 77, 164, 201.
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zelven reden tot twijfel aan Cortgene moeten wekken, waar hij op het slot in kwestie
schrijft over zijn spoedige terugkeer naar het ‘vaderland’, werwaarts hij over
Antwerpen zou moeten reizen.
Dezelfde spreker schetste aan de hand van eene beschrijving door Daniël van
Alphen in het Gemeentearchief het bezoek aan Leiden van prins Willem V in 1766.
Een uitvoerige lijst van de versieringen en inscriptiën bij verschillende feestelijke
gelegenheden te Leiden van 1788 af tot aan 1814 gaf hem aanleiding attent te maken
op eenige opmerkelijken daarvan en op het bijna ontbreken van inscriptiën bij de
meer aanzienlijken ter gelegenheid van de komst van den Souvereinen Vorst.
De geschiedenis van de bereddering eener nalatenschap in de 17e eeuw deed hem
twijfelen aan de onbaatzuchtigheid te dier zake der Leidsche Weesmeesteren. Ook
stelde de Heer Dozy ter bezichtiging, hetgeen hij in zijn prentverzameling bezat van
de graveurs Hendrik Goltius en de Wierixen.
De Heer van Dissel, daartoe uitgenoodigd, deelde de uitkomsten mede van een door
hem ingesteld onderzoek naar de verhouding van de hoeveelheid grond in eigendom
tot die in huur in de verschillende ambachten van Rijnland vóór het jaar 1545 of
daaromtrent (zie hierachter, bijlage no. III).
De bijeenkomst aan den vóóravond der Algemeene Vergadering werd, behalve door
de leden der Commissie, uitgezonderd den Heer Pleyte, bijgewoond door de Heeren
Koolemans Beynen, Brugmans, van Dissel, Dozy, van Geuns, Hofstede de Groot,
v.d. Hoeven, Knuttel, Rogge, Tal, v. Borssum Waalkes en Mej. Maclaine Pont.
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Nadat de Voorzitter de aanwezigen had welkom geheeten, gaf hij het woord aan den
Heer Blok, die het navolgende mededeelde over de Mémoires de Hollande. Deze,
een zeer zeldzaam werkje van historisch-romantischen aard, in 1678 te Parijs
uitgegeven en nog in 1856 aldaar herdrukt, hebben totnogtoe hier te lande weinig de
aandacht getrokken. De laatste uitgave is een voorbeeld van onnauwkeurigheid,
toomelooze combinatiezucht en onbekendheid met tijd en omstandigheden der uitgave.
Een nader onderzoek naar de waarde van dezen historischen roman voor onze
geschiedenis scheen niet ongewenscht.
De historische achtergrond wordt gevormd door het verhaal van den aanslag op
Amsterdam, in 1650 door Willem II ondernomen. De auteur geeft daarin allerlei
bijzonderheden ten beste over het hof van den Prins, over den aanslag zelven en de
aanleiding daartoe. Hij is in dat verhaal wel onnauwkeurig en verwart menigmaal
èn personen èn zaken met elkander, maar blijkt toch òf zelf ooggetuige geweest te
zijn òf zijne berichten aan de aanteekeningen of mededeelingen van een ooggetuige
te ontleenen. Die ooggetuige moet een Fransch officier uit de omgeving van Willem
II geweest zijn en wel naar alle waarschijnlijkheid dezelfde, die als hoofdpersoon
van den roman ‘Villeneuve’ genoemd wordt.
Aan het verhaal van het beleg wordt nu de eigenlijke roman vastgeknoopt.
Villeneuve komt op avontuurlijke wijze in kennis met eene Joodsche vrouw te
Amsterdam, Josébeth genaamd, die, ongelukkig gehuwd met een geloofsgenoot,
smeekt naar verlossing uit haar toestand. De auteur schildert een Amsterdamsch huis,
het leven te Amsterdam, de Keizersgracht aldaar, eindelijk het Joodsch
Loofhuttenfeest zooals het in 't najaar van 1650 werd gevierd. De figuur van den
beroemden toen-
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maligen Amsterdamschen rabbijn der Portugeesche gemeente, Menasseh Ben-Israël,
treedt daarbij op den voorgrond. Ook in dit verhaal begaat de auteur vele onjuistheden,
voortspruitende uit onvoldoende kennis van het Joodsche leven en de Joodsche
gebruiken, waarvan hij evenwel een en ander blijkt vernomen te hebben. Villeneuve
treedt tot Josébeth in nadere betrekking door middel harer oude dienstbode, maar
haar man, Wanbergue genaamd, ontdekt de zaak. Een proces voor de rabbijnen
wegens overspel volgt, waarbij Josébeth veroordeeld wordt om den proefbeker met
het ‘water der jaloerschheid’ te drinken. Menasseh, die zelf haar heeft willen verleiden
en bevreesd is voor hare aanklacht, werpt vergif in den drank, maar sterft er aan,
terwijl Josébeth blijft leven. Juist na het gebruik van den drank komt de christelijke
menigte, door Villeneuve en de dienstbode geleid, haar verlossen. Zij wordt
opgenomen bij de familie De Geer, maar weigert Protestantsch te worden en gaat
met Villeneuve naar Brussel, waar zij aan het hof komt en door den aartsbisschop
van Mechelen, Boonen, wordt gedoopt. Het verblijf te Brussel geeft weder aanleiding
tot de schildering van het hof aldaar en den daar heerschenden godsdienstigen toon
in de dagen van den landvoogd aartshertog Leopold van Oostenrijk. Daarna gaan de
gelieven naar Frankrijk, waar Villeneuve bevelhebber eener grensplaats wordt en
verder gelukkig leeft met zijne jonge vrouw.
De katholieke strekking van het verhaal wordt vooral aan het slot zeer duidelijk
en wijst op den kring, waarin het ontstond, dien van bisschop Huet, Segrais enz., die
± 1670 zeer sterk onder dezen invloed verkeerde, evenals het hof van Lodewijk XIV
zelf.
De vraag rijst, 1o. wie de genoemde ooggetuige, 2o.
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wie de auteur is. Spreker meent den eersten te hebben ontdekt in den 1648 tot 1650
in het leger der republiek voorkomenden Franschen kapitein Du Buisson, van wien
ook een in 1685 uitgekomen ‘Vie de Turenne’ afkomstig is. De levensomstandigheden
van dezen officier, zooals zij p. 100 van den roman worden verhaald, komen geheel
overeen met die van den held Villeneuve; wat nader werd aangetoond. Er bestaat
bovendien een innig verband tusschen de voorberichten van de ‘Mémoires’ en de
‘Vie’ en den inhoud van beide werkjes, voorzoover de geschiedkundige gedeelten
van het eerste betreft. De auteur is meermalen ijverig gezocht. Men heeft gedacht
aan Madame de la Fayette, aan den veelschrijver Courtilz de Sandras, die de ‘Vie’
na den dood van den auteur zal hebben uitgegeven, enz. Spreker toont aan, dat er
reden is om te denken, behalve misschien aan Courtilz, aan den geleerden en met
joodsche gebruiken naar de mededeelingen van Menasseh Ben-Israël min of meer
bekenden Pierre Daniel Huet, den bisschop van Avranches. Hij is evenwel niet in
staat zijne meening in dezen op voldoende gronden te bewijzen, wat eene zeer
nauwkeurige kennis van de Fransche literatuur uit dien kring zou vereischen. In ieder
geval schijnt een nieuwe uitgave van den roman, die sommige aardige bijzonderheden
omtrent het hof van Willem II en het leven te 's Gravenhage en Amsterdam omstreeks
1650 mededeelt, zeer gewenscht, mits verklarende aanteekeningen de uitgave
vergezellen.
De Heer Fruin brengt in herinnering, dat hij eenige jaren geleden het boekje in de
Commissievergadering ter tafel heeft gebracht en op verschillende onjuistheden heeft
gewezen. Hij beaamt de identiteit van Villeneuve met Du Buisson, maar ziet in dezen
zelf den schrijver zonder
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eenige medewerking van Huet. Het verhaal acht hij overigens weinig belangrijk en
geen herdruk waard, daar wij alles wat er van eenig belang in staat van elders beter
weten.
De Heer Tal gelooft evenmin aan invloed van Huet. Deze zou de synagoge zeker
anders en beter hebben beschreven. Van een officier is daarentegen de gegeven
beschrijving zeer begrijpelijk.
Na opmerkingen van de Heeren Dozy en Hofstede de Groot verklaart de Heer
Blok, dat hem in het boekje getroffen heeft de samenhang der beschrijvingen,
overeenkomende met wat van elders bekend is, en, wat den schrijver betreft, dat hij
zich niet voorstellen kan dat een officier als Du Buisson zóózeer bekend zou zijn
geweest o.a. met het Jodendom en de tegenstelling van Gomarisme en Arminianisme,
waarom medewerking van meer deskundigen z.i. hoogst waarschijnlijk is.
De Heer Muller spreekt hierna over het werk van Frantz Funck Brentano: Philippe
le Bel en Flandre (Paris, Champion, 1897).
De strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk omstreeks 1300 is altijd voor een
bijzonder belangrijk deel der Middeleeuwsche geschiedenis gehouden. Het is het
heldentijdvak van Vlaanderen, waaraan dat land zijne zelfstandigheid heeft te danken
gehad, het tijdvak tevens, waarin de burgerklassen tegenover de feodaliteit de zege
hebben behaald. De geschiedenis van dat tijdvak is min of meer legendair geworden
als die van den strijd der Clauwaerts tegen de Leliaerts en zelfs in de beste
geschiedwerken van den nieuweren tijd is die legendaire voorstelling overgenomen,
totdat eindelijk Funck-Bretano haar aan de beste bronnen heeft getoetst, archivalia
en weinig gebruikte kronieken tot grondslag van een nieuw verhaal nemende, dat hij
thans, in zijn boek Philippe le
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Bel en Flandre, van de geschiedenis van Vlaanderen in dien tijd geeft. Het verhaal
is ongetwijfeld thans door den onpartijdigen schrijver tot zijne ware gedaante
teruggebracht; alleen het ‘Besluit’ van zijn boek kan aanleiding geven tot ernstige
bezwaren, die hier nader te berde zullen komen.
Het werk is verdeeld in vijf afdeelingen of boeken. Het eerste, ‘La Flandre au
treizième siècle’, schetst den economischen, socialen en politieken toestand van
Vlaanderen vóór de uitbarsting van den strijd. Vlaanderen was toen het rijkste en
bloeiendste land van Europa, het middelpunt van den Europeeschen handel; zijne
intieme verhouding tot Frankrijk, zijne commercieele verbintenissen met Engeland
worden nader in het licht gesteld; de tegenstelling tusschen de groote centra en de
feodale machten komt ter sprake. Het tweede boek, ‘l'Alliance anglaise’, begint met
de troonsbestijging van Philippe le Bel in 1285 en schildert zijne inmenging in de
Vlaamsche zaken, waardoor graaf Guy van Dampierre steun moest zoeken bij
Engeland, dat hier zijne veete tegen Frankrijk gereedelijk kon voortzetten. De
gevangenneming van den werkelijk aan felonie schuldigen Graaf en eenige zijner
zonen wordt nu in het ware licht geplaatst met afwijking van de heerschende traditie,
die haar als een daad van tirannie brandmerkte; zij leidde tot het totnogtoe
onopgemerkte verdrag van 1296, dat Philips' invloed in Vlaanderen zeer versterkte.
De schending van dat verdrag door den Graaf gaf aanleiding tot een nieuwen strijd,
die het Vlaamsche verdrag van 1297 met Engeland, daarna den inval van Philips en
den wapenstilstand van Vyve van St. Bavo ten gevolge had. De inmenging van de
Roomsche Curie in deze zaken op aanzoek van graaf Guy, en in het bijzonder van
Paus
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Bonifacius VIII, die er ten bate zijner verhouding tot den koning gebruik van zocht
te maken, vormt eene merkwaardige episode. De nederlaag van 's Graven politiek
en zijne algeheele nederlaag in 1300 besluiten dit boek. Het derde boek, ‘les Métiers
de Bruges’, bevat de beschrijving van den toestand van Vlaanderen tijdens de
veelgesmade Fransche heerschappij onder Jaques de Chatillon, die meer schuld heeft
door haar niet begrijpen van de Vlaamsche toestanden dan door hare volgens de
traditie tirannieke handelingen; ook de bekende reis van Philips IV en zijne gemalin
in 1301 treedt in een gansch ander licht dan vroeger. De ‘Brugsche Metten’ van 1302
verkrijgen daardoor een gansch ander karakter dan de daarmede altijd op ééne lijn
gestelde Siciliaansche Vesper vertoont; ook het verhaal ervan wijkt zeer af van de
overlevering. Hetzelfde is het geval met den ook elders door den schrijver behandelden
Sporenslag van Kortrijk. Zeer opmerkelijk is is ook het groote gewicht, dat door den
schrijver aan het optreden van den jongen Willem van Gulik wordt toegekend, die
volgens hem de eigenlijke leider en held der Vlaamsche ‘kerels’ is geweest. De
gilden-regeering in Vlaanderen begint nu werkelijk, terwijl de oorlog blijft sleepen
en de Graaf bij den wapenstilstand (einde 1303) terugkeert. Daarna volgt de aanval
van den jongen Guy met Jan van Renesse op Zeeland, waaromtrent ook verschillende
onbekende bijzonderheden aan den dag komen. Na de nieuwe nederlagen der
Vlamingen in de slagen bij Zierikzee en den Pevelenberg eindigt de oorlog in 1304
weder met de zegepraal der Franschen over het uitgeputte en verwoeste Vlaanderen,
het begin van den ondergang der Vlaamsche nijverheid en handelsmacht. Het vierde
boek bespreekt ‘La Paix d'Athis’,
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eene langwijlige vredesonderhandeling, zeer nadeelig voor Vlaanderen afgeloopen
en daarom eerst niet door de Vlaamsche steden erkend; eerst de concessiën van
Philips leidden 1310 tot de bevestiging van den vrede. De nieuwe moeielijkheden
worden besproken in het vijfde boek, ‘le Transport de Flandre’: de dubbelzinnige
rol, door Lodewijk van Nevers in deze zaken gespeeld, heeft grooten invloed gehad
op de vorming der Vlaamsche traditie van dezen tijd; het is eene zeer ingewikkelde
geschiedenis van handige uitvluchten, eindelooze besprekingen, dreigende
oorlogsgevaren, de dood van Philips IV (Nov. 1314) en de overdracht van
Fransch-Vlaanderen aan de Fransche kroon vormen de eindpunten van het verhaal.
In eene ‘Conclusion’ vat de schrijver de hoofdzaken nog eens samen en begaat hier
de fout van als bewezen aan te nemen, dat de afscheiding van Frankrijk een groot
ongeluk voor Vlaanderen is geweest en de hoofdoorzaak van het verval van zijn
bloei, aangezien daardoor de landvrede verdween en de centrale macht tegenover de
willekeur der steden zeer werd verzwakt. Ook voor het Vlaamsche nationale element
toont Funck-Brentano in zijn soms eenigszins droog verhaal van deze dingen geen
oog te hebben, een groot gemis in dit anders zoo belangrijke wetenschappelijke werk,
ook voor ons, Nederlanders, van zooveel gewicht, daar in den slag van Kortrijk de
Vlaamsche, misschien de Nederlandsche nationaliteit gered is voor de algeheele
overheersching door de Franschen.
Daar geen der aanwezigen meer het woord verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering
na een woord van dank aan de Heeren Blok en Muller voor hunne bijdragen.
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Mededeelingen behoorende bij het verslag van de commissie voor
geschied- en oudheidkunde.
I. Betreffende de oprichting der Nieuwe Bisdommen in Nederland, 1559.
Toen ik bij een vroegere gelegenheid handelde over Hendrik Geldorp en zijn latijnsche
pamfletten maakte ik ook gewag van zijn Totius Belgicae Urbium, Abbatiarum,
Collegiorum divisio1, en merkte, doch slechts ter loops, op, dat in dit pamflet reeds
het Advies der Kardinalen over de door Koning Philips verlangde nieuwe kerkelijke
verdeeling van Nederland gedrukt stond, hetwelk in 1881 door Dr. Andr. Jansen, als
‘tot dus verre onbekend gebleven’, in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht (IX
blz. 3 en vlg.), naar een Codex van het Vaticaansche archief uitgegeven werd.
Dezer dagen, nu ik het exemplaar, dat ik geruimen tijd ten gebruike had gehad,
aan de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek stond terug te zenden, nam ik het nog

1

De volledige titel van dit uiterst zeldzame boekje luidt aldus: Totius Belgicae Urbium,
Abbatiarum, Collegiorum divisio, ad opprimendum per novos episcopos Euangelium, Romae
sub Paulo III Pon. M. Anno 1558 definita, authore Francisco Sonnio Theologo Loveniensi.
Autographo curiae Romanae additae sunt censurae, quibus docetur ex hoc uno fonte natas
esse totius Belgicae calamitates - Anno MDLXX. Dat van dit boekje onze Geldorp de schrijver
was, had Gabbema dikwerf diens kleinzoon Wibrand hooren zeggen (Verhaal van de stad
Leeuwarden, blz. 432). Uit de schrijfwijze blijkt dit bovendien ten stelligste.
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eens ter hand en doorliep het opnieuw en met meer opmerkzaamheid dan te voren,
en raakte zoo doende verdiept in het onderwerp, waaraan het pamflet gewijd is, den
geest en de strekking der door den Koning ontworpen en door den Paus verordende
nieuwe hierarchie. Verschillende bijzonderheden, waarop ik vroeger niet gelet had,
trokken thans mijn aandacht: vergun mij u over eenige hiervan iets mee te deelen.
Allereerst wenschte ik mij te verzekeren van hetgeen ik aanvankelijk slechts op
het gezag van Dr. Jansen had ondersteld, dat, buiten Geldorp, niemand het Advies
der Kardinalen had bekend gemaakt, voordat hij, Dr. Jansen, in 1881 het in het Archief
van Utrecht liet afdrukken. Ik nam mij voor alle verzamelwerken, waarin ik
vermoeden kon dat het verborgen kon staan, achtervolgends na te slaan; maar dat
bleek overbodig te zijn, want in het eerste het beste, dat ik ter hand nam, Foppens'
uitgaaf van Auberti Miraei Opera Diplomatica, vond ik het in het IIIe deel onder de
Acta Romae in causa Erectionis novorum Episcopatuum in Belgio e codice
manuscripto Revi. D. Francisci Sonnii fideliter edita (p. 523 sq.). Dr. Jansen had het
daar, ik weet niet hoe, over het hoofd gezien en dien ten gevolge niet slechts een
overbodig maar een nutteloos werk verricht met het overdrukken naar een gebrekkig
afschrift van een reeds veel nauwkeuriger uitgegeven tekst.
Daarentegen blijft de uitgaaf in Geldorp's pamflet van belang voor de geschiedenis,
omdat zij een andere, vroegere, redactie van het advies bevat, dan die door Foppens
bekend is gemaakt. Hoe Geldorp er aan gekomen mag zijn zegt hij niet, maar laat
zich toch gissen uit iets dat hij bericht. Sprekende van den afkeer der Antwerpsche
regeering van de beraamde vestiging van een
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bisschopszetel in haar stad, verhaalt hij dat zij te vergeefs verlangde de autentieke
stukken, waarin de maatregel in zijn geheel beschreven stond, onder de oogen te
krijgen, ‘donec tandem, suo periculo coacti, non exigua pecunia ex ipsa Roma
compararunt totius proditionis descriptionem, hoc est eandem istam quam nos nunc
edimus in lucem, quam cum Sonnius communicatam conjuratis non solum in publicum
odium verum etiam in suum sociorumque periculum vocari viderat, suppressit’.
Wordt het door deze bijzonderheid niet waarschijnlijk, dat de schrijver door
tusschenkomst van een der Antwerpsche regenten aan het afschrift gekomen is,
waarnaar hij zijn uitgaaf bezorgde? Gelukkig dan voor ons dat de Antwerpsche
regeering voor haar geld niet de definitieve redactie van het bewuste advies bekomen
heeft, maar een vroeger ontwerp, dat naderhand nog eenige wijzigingen ondergaan
zou: zoo vernemen wij althans iets van hetgeen Philips anders had voorgesteld dan
het ten slotte door den Heiligen Stoel werd verordend. Dit is te hooger te waardeeren,
omdat de oorspronkelijke ontwerpen en voorstellen en kaarten, die Sonnius uit Brussel
meebracht naar Rome en waarop het advies der Kardinalen slaat, verloren zijn geraakt,
althans voor het oogenblik vermist worden.
Het eerste wat wij uit de vergelijking der beide redacties vernemen is de reden
van iets dat mij altijd zonderling had toegeschenen: de keus van de stad Kamerijk
tot zetel van den Aartsbisschop over het Waalsch sprekende gedeelte van Nederland.
Terwijl de twee andere Aartsbisschoppen gevestigd werden in het midden ongeveer
hunner diocese, te Mechelen en te Utrecht, werd voor residentie van den derden een
stad gekozen vlak aan de Fransche grens gelegen, onlangs eerst door Karel V
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bemachtigd en meer aan Nederland gehecht dan er bij ingelijfd en nog door Frankrijk
voortdurend betwist. Wat in 1581 werkelijk gebeurde, dat de stad door de Franschen
ingenomen werd en geruimen tijd bezet bleef, zoodat de Aartsbisschop met zijn
kapittel de wijk moest nemen naar Mons: zoo iets was waarlijk in 1559 reeds als
zeer mogelijk te voorzien. Waarom dan niet aan een binnenlandsche en van ouds
Nederlandsche stad de voorkeur gegeven?
Inderdaad had de Nederlandsche regeering dit ook bedoeld: Atrecht werd door
haar als aartsbisschoppelijke zetel gewenscht en aan den Paus voorgeslagen, en het
was Zijn Heiligheid die doordreef, dat Kamerijk, niettegenstaande zijn
oogenschijnlijke ongelegenheid, in de plaats werd gesteld. De Paus was namelijk
van oordeel, dat Kamerijk van rechtswege onmiddellijk onder den Heiligen Stoel
behoorde en voortaan behooren moest, en uit dien hoofde begon hij, in Januari 1559,
met het als Bisdom los te maken uit het Aartsbisdom van Reims, waaronder het
gerekend werd te ressorteeren1. Toen hem dus Sonnius, uit naam van zijn Koning,
het verheffen van het Bisdom van Atrecht tot een Aartsbisdom voorstelde, verwierp
de Paus dit denkbeeld ten stelligste. ‘Wij zullen niet gedoogen dat onze Kerk van
Kamerijk, die toch reeds een groot gedeelte van haar gebied verliezen zal [om er de
diocesen van Mechelen en Antwerpen uit te vormen] ook nog ter liefde van de kerk
van Atrecht verstoken wordt gehouden van de aartsbisschoppelijke waardigheid’.
En van dit opzet liet Zijn Heiligheid zich niet afbrengen. Want anders de adviseerende
kardinalen, die voor Koning Philips en zijn wenschen gewonnen waren,

1

De bul bij Miraeus III p. 467.
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zouden geen bezwaar hebben gemaakt. Alleen toen zij bemerkten dat de Paus op
zijn stuk bleef staan, vonden zij het raadzaam te dezen opzichte hun advies te wijzigen;
zoo schrijft Sonnius zelf aan den Koning1. En waarlijk in hun advies, gelijk Foppens
het gedrukt heeft, lezen wij kortaf: ‘quapropter congruum nobis videtur ut authoritate
Sanctitatis Vestrae Ecclesia Cameracensis convertatur in Metropolitanam’.
Ongetwijfeld werd ten slotte in dien vorm het advies vastgesteld en aan Zijn
Heiligheid voorgelegd. Maar in het eerste ontwerp had het anders geluid, gelijk
Geldorp's uitgaaf ons leert, waar aldus gezegd wordt: ‘quae ecclesiae Gallica lingua
utuntur Archiepiscopo Atrebatensi subiicientur, vel potius [dit is blijkbaar een later
toevoegsel] si Sanctitati Vestrae magis convenire videbitur, Cameracensi’.
Zoo werd Atrecht, waar Granvelle den bisschopszetel op dat tijdstip bekleedde,
van den hem toegedachten voorrang beroofd2 en moest de prelaat worden overgeplaatst
naar het nieuw opgerichte Aartsbisdom van Mechelen, waaraan thans bovendien het
primaat der Nederlandsche kerk werd verbonden.
Hier wil ik meteen herinneren aan de weinig bekende bijzonderheid, dat, als
Sonnius het naar zijn zin had mogen schikken, niet Mechelen maar zijn geliefd
Leuven de zetel van den Aartsbisschop-primas geworden zou zijn. Hij meende dat
de stad wel eenige vergoeding mocht bekomen voor het verlies, dat zij door de
oprichting eener mededingende Universiteit te Douay aan de hare geleden had, en
buitendien als bisschopszetel bijzonder werd aanbe-

1
2

Zie Fr. Sonnii Epist. ad Viglium (edid. Ram) p. 54, 64.
De Paus begreep dat dit Granvelle onaangenaam moest zijn, maar tevens dat de personen
voor het algemeen belang moesten onderdoen: bij Ram p. 65.
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volen door de veelheid van haar geleerde en voortreflijke geestelijken. Bepaaldelijk
scheen zij hem boven Mechelen te verkiezen, omdat zij Brabantsch was, en de
Brabanders ongaarne geëvoceerd zouden worden naar een stad als Mechelen, die
niet tot hun grondgebied behoorde. Doch, daar hij bemerkte dat het door hem
opgeworpen denkbeeld geen bijval vond in de regeeringskringen, liet hij het glippen
en zweeg er over in zijn officieel advies aan den Koning1. Bij den Heiligen Stoel
werd er volstrekt geen gewag van gemaakt.
Van dezen verlangde de Koning twee gunsten bovenal2. In de eerste plaats wenschte
hij dat zijn Nederlanden kerkelijk onttrokken werden aan alle gezag van vreemde
kerkvoogden, en een geheel op zich zelf vormden onder eigen bisschoppen en
aartsbisschoppen. De Paus billijkte en vervulde dien wensch, zonder bedenking
aanstonds. De andere wensch werd niet zoo grif ingewilligd; hij betrof dan ook den
afstand eener kerkelijke bevoegdheid aan de wereldlijke macht. Naar het voorbeeld
van hetgeen reeds vroeger aan den Koning van Frankrijk, François I, was toegekend
wilde de Heer der Nederlanden de benoeming hebben der Aartsbisschoppen,
Bisschoppen en Kanunniken binnen zijn gebied. Uit zijn naam verzocht Sonnius om
dit voorrecht, op grond van de uitstekende verdiensten van den Koning en van zijn
keizerlijken vader jegens den godsdienst en de Kerk, en van zijn nauwkeurige kennis
van Nederlandsche toestanden en personen, die hem in staat stelde om de meest
geschikte keuzen te doen. Zooals de zaken in Europa stonden was dit verzoek, dat
in den mond van Philips

1
2

Bij Miraeus III p. 542.
Sonnius, bij Ram p. 51.
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van Spanje wel een eisch mocht heeten, niet te weigeren. Maar zonder uitzondering
wilde aanvankelijk de Paus het niet inwilligen. De benoeming van den Aartsbisschop
van Kamerijk, dien hij, gelijk wij reeds zagen, onmiddellijk ondergeschikt aan den
Heiligen Stoel achtte, en van den Aartsbisschop van Mechelen en van den Bisschop
van Antwerpen insgelijks, wier nieuw verordende diocesen uit grondgebied van
Kamerijk gevormd stonden te worden, begeerde hij ‘mordicus’ voor zich te behouden.
Sonnius was van oordeel, dat het geraden zou zijn zich die enkele uitzonderingen,
waarop de Paus zoo onverzettelijk stond, te laten welgevallen, ten einde niet de
gansche zaak in gevaar te stellen1. Maar de Koning bleef op zijn stuk staan. De
kardinalen onthielden zich van een bepaald advies, erkenden wel dat hetgeen de
Koning ‘valde instanter’ verzocht hun voorkwam ‘non omnino rejiciendum esse’,
maar lieten de beslissing ‘prudentissimo consilio’ van Zijn Heiligheid over. Dat
welberaden oordeel van den Paus eindigde met aan het stellige verlangen des Konings
toe te geven: ook van de prelaten van Mechelen en Antwerpen werd de benoeming
in de Bulla erectionis aan den Koning gegund. Kamerijk was de eenige zetel, waarover
de Paus zich en zijn opvolgers het recht van benoeming voorbehield.
Zoo vermoed ik althans, om reden dat ik in de bul der oprichting dit recht niet
uitdrukkelijk aan den Koning vind toegewezen, hetgeen toch, dunkt mij, in het
tegenovergestelde geval, niet nagelaten zou zijn. Maar Havensius en die na hem over
het invoeren der nieuwe hierarchie geschreven hebben, brengen de quaestie niet ter
sprake en zouden zoo doende ons eerder doen gelooven

1

Bij Ram p. 64.
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dat op 's Konings recht van benoeming geen enkele uitzondering was bedongen. Ook
Le Glay, in zijn Cameracum Christianum, bespreekt het onderwerp niet, waar hij
over de gebeurtenissen van 1559 handelt; maar later in zijn bericht over Aartsbisschop
Joseph de Bergaigne, maakt hij gewag van een geschil van dezen met Paus Innocentius
X, welke laatste toen voor zich en den Heiligen Stoel ‘liberam Cameracensis ecclesiae
dispositionem’ vorderde. Van een recht van den Koning van Spanje was daarbij geen
sprake; en die bijzonderheid bevestigt mij in mijn meening, dat in 1559 zulk een
recht ook niet aan Koning Philips verleend kan zijn.
R. FRUIN.
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II. Hanzen en Hanzegraven te Groningen. Naschrift.
De Heer De Hullu, archivaris van Deventer, zond mij in Oct. 1896, nadat mijne
mededeeling omtrent dit onderwerp in de bijlagen bij het Verslag der Hist. Commissie
1895/6 reeds gedrukt was, nog een paar door hem onlangs in het archief te Deventer
gevonden documenten betreffende deze zaak, waardoor het aldaar voorkomen van
het door dr. Kunze gevonden uittreksel ‘zonder bekende herkomst’ volkomen wordt
verklaard en de herkomst ervan blijkt te zijn uit het Groninger boek der Hanzegraven
zelf.
No 216 toch van dit archief is de kopie van een brief des Konings, d.d. 9 Sept.
1559, waarin de Koning spreekt van klachten, bij hem ingebracht door negen
ingezetenen van de Brabantsche stad Diest, paardenkooplieden, wegens overlast,
hun aangedaan door den ambtman van Selwerd en zijne dienaren. Deze had hunne
op de Vrijmarkt (van het vorige jaar?) te Groningen gekochte paarden aangehouden
te Helpen en het vervoer der dieren belet, waarom Zijne Koninklijke Majesteit na
onderzoek van de zaak en van de privilegiën der genoemde paardenkooplieden
beveelt, dat het op hunne paarden gelegde beslag onmiddellijk moet worden
opgeheven en hun voortaan geen beletsel bij hunnen handel mag worden in den weg
gelegd. De door twee der kooplieden reeds den ambtman gegeven borgtocht moet
onmiddellijk worden teruggegeven. In geval van weigering van den ambtman komt
de zaak voor den Raad van Brabant als betrekking hebbende op Brabanders, die jure
de non
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evocando niet voor een ander gerechtshof mogen gedaagd worden.
Dit nu is blijkbaar de aanleiding tot eene poging der Deventersche en andere
Overstichtsche kooplieden geweest om de uitsluiting der Brabanders van de
Groningsche markt te handhaven, gelijk zij blijkbaar degenen zijn geweest, die de
inbeslagneming der Brabantsche goederen door den ambtman hadden uitgelokt1.
In verband met het eerste stuk namelijk staat een in het archief voorhanden later
schrijven (no 218) der ‘gemene borgeren ende coepludenn der perde ende
ossenkoepluden’ van Deventer aan hunne stadsregeering en door deze 1 Oct. 1560
in hare vergadering gelezen (‘lectum den 1 Octobris ao 60’, zooals op de keerzijde
staat), dus niet veel eerder daarbij ingediend.
De Overijselsche kooplieden, die blijkens twee bij dit schrijven gevoegde
verklaringen van den ambtman van Selwerd aan de weduwe van den onderschulte
van Helpen, Jan van Zenden, nog in Juli 1560 trachtten de Brabanders daar tegen te
houden, achtten zich zeer verongelijkt door een compromis - waarschijnlijk het
gevolg van 's Konings bemoeiïngen - waarbij de vreemdelingen tegen borgtocht,
binnen Groningen gesteld, van den ambtman voorloopig vrijheid hadden verkregen
om met hunne paarden door het Selwerdsche gebied naar huis te trekken. De
Gelderschen hadden het compromis aangenomen maar de Overijselaars trachtten
hun recht ten volle te handhaven, terwijl de Utrechtschen, zooals ge-

1

No 217 is kopie van een brief van beklag der drie Overijselsche steden aan den stadhouder
van Friesland enz., Aremberg, over ‘ongewoentliche tollen’, van hunne kooplieden te
Groningen geëischt, vooral van ‘cremers, perde ende ossenkoepers’ (ongedateerd maar uit
denzelfden tijd blijkens het schrift). Er waren dus nog meer verschillen tusschen Groningen
en Overijsel.
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bleken is, in dezen tijd niet meer in aanmerking kwamen en niets van zich lieten
hooren. Zij wezen in het schrijven aan hunne stadsregeering op het ‘hier voermals’
opgerichte ‘privilegium’: ‘dat guene Brabanders sollenn ennyge voirgenomde
koemenschap van perde noch ossenn op Gronnynger marckten geneten noch moegen
gebrueken by verborte dat men die selve Brabanders mach in den gerichte besaeten
myt haer guedt’. Daarom ‘hebben (indertijd) genomde lantschap ende stedenn
Hensegraven gecoren, de jarlix der stadt van Gronyngen daervoir tribueth geven,
woe juw Eerw. hebben vorder te vernemen ut bygefuegeder copien ut der stadt
Groeningen hensegrevenboick gescreven, myt a geteikent’ (het door Kunze gevonden
en gepubliceerde ms.)1. De Brabanders hebben zich nu wederom tot den Koning en
deze heeft zich tot Groningen gewend ‘omme te moegen geneten friheit der
comenschap voirgeruert’. Landschap en steden van Overijsel benevens Zwolle en
Kampen hadden reeds bij Groningen geprotesteerd tegen deze poging. De kooplieden
verzoeken, dat ook Deventer dit alsnog zal doen tot handhaving van het privilegie,
dat ‘aver de anderhalff hundert jaer verleden synt tusschen genoemde landscap ende
steden opgericht gewordenn’. Zij verwachtten daarop ‘eyn troestlich tverlaten
antworth.’
Een nieuw onderzoek te Groningen en Deventer ingesteld naar nadere stukken
over deze zaak bleef vruchteloos. Het blijkt nu evenwel voldoende, hoe de strijd is
ontstaan, terwijl vroeger werd besproken, hoe hij is geëindigd, nl. met het verdwijnen
van het ‘privilegium.’
P.J. BLOK.

1

Er staat werkelijk achterop a. Het schrift van deze ‘copie’ is ouder dan dat der andere hier
besproken stukken; het is blijkbaar een oudere, vroeger reeds voorhanden kopie, wegens
vroegere bezwaren opgemaakt.
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III. Grond in eigendom en in huur in de ambachten van Rijnland omstreeks
1545.
Wat ik heb mede te deelen zijn slechts enkele cijfers, ontleend aan de Morgenboeken
van Rijnland, ongeveer uit het midden der 16e eeuw. Omstreeks 1545 namelijk is
geheel Rijnland nauwkeurig opgemeten en de uitkomsten dier meting zijn in het Oud
Archief van Rijnland bijna allen bewaard. Daarin is van elk perceel nevens de grootte,
vermeld wie de eigenaar en wie de bruiker was en nu achtte ik het van belang te
weten hoe in dien tijd de verhouding was van de oppervlakte der verhuurde en der
niet verhuurde landen; dit zou tot grondslag kunnen dienen tot vergelijking met latere
toestanden.
Ik heb daarom van elk perceel, dat volgens die Morgenboeken niet door den
eigenaar zelven werd gebruikt, de oppervlakte aangeteekend en uit de aldus verkregen
grootte - vergeleken met de geheele oppervlakte - de percentsgewijze verhouding
van verhuurde en niet verhuurde landen opgemaakt; de uitkomsten zijn in de hierbij
overgelegde tabel verzameld.
Waar een perceel verschillende eigenaren had, en het werd gebruikt door een der
eigenaren, of waar de zoon het eigendom van zijn ouders gebruikte, is gerekend dat
dat land niet was verhuurd. -
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A m b a c Oud
hten.
Archief
van
Rijnland.

Jaartal Geheele
der
Oppervlakte.
meting.

Loquet No.

Verhuurdc
Oppervlakte.

Percentsgewijze
verhouding.

morgen roeden morgen roeden

Aalsmeer 16

665

1543

4463

318

322

172

7.2

Ter Aar 125

2592

1543

2253

159

278

109

12.3

Aarlanderveen 19

770

1540

2511

479

1050

016

42.8

Alfen

21

823

1541

2293

300

1473

396

64.2

Alkemade 10

428

1543

3138

067

725

438

23.1

Boskoop 27
met
Reijerscoop,
Randenburch
en
Splinters
Ambacht
v.
Zuytwijk

980

1543

684

142

151

465

22.2

Burggraverveen 134

2692

1543

283

350

2

115

0.8

Esselickerwoude 12

546

1543

2526

362

782

201

31.-

Haarlemmerliede, 111
Schalkwijk
en de
Waard

2381

1544

1237

100

810

202

65.4

Hazerswoude 71

1731

1542

4010

224

920

170

22.9

Hillegom 46

1338

1544

995

545

481

553

48.4

Katwijk 71
en
Valkenburg

1731

1544

1005

000

740

545

73.7

Koudekerk 30

1062

1543

1168

142

812

135

69.5

Leimuiden 134

2692

1543

1128

000

90

395

8.-

Lisse

1641

1544

1551

410

875

143

56.4

Nieuwerkerk 111

2387

1544

631

550

228

250

36.1

Noordwijk 74
en
Noordwijkerhout

1772

1541

3706

267

2525

516

67.8

Oestgeest 75

1803

1544

1976

520

1411

310

71.4

66
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Oudshoorn 22

871

1541

1668

300

809

202

48.5

Reeuwijk 71
en
Zwammerdam

1731

1544

2615

250

724

175

27.7

Rijnzaterwoude 78

1858

1543

607

250

64

018

10.5

Rijnsburg 80

1904

1544

294

437

207

221

70.3

Sassenheim 71

1731

1544

953

362

587

586

61.7

De
125
Schoot

2592

1543

523

428

0

0

0

Sloten, 71
Sloterdijk,
enz.

1731

1558

4355

447

1765

422

40.5

Spaarnwoude, 71
enz.

1731

1558

1409

417

369

92

26.2

Soeterwoude 71

1731

1542

5993

400

2365

7

39.5

Voorhout 66

1641

1544

1416

569

875

331

61.8

Vriesekoop 71

1731

1544

1183

60

41

388

3.5

Waddinxveen 148
met
Snijdelwijk,
Poeleijen
en
Groenswaart

2852

1543

1185

537

76

371

6.5

Warmond 147

2835

1544

1329

000

893

500

67.3

Wassenaar 146

2817

1544

2047

200

1189

161

58.-

Zegwaart 99
1e
gedeelte

2213

1543

932

200

11

33

1.2

Zegwaart 134
2e
gedeelte

2692

1543

689

368

7

527

0.9

Zuidwijk 27
(Heer
Dirks
Ambacht
van)

980

1544

1529

247

796

094

52.-
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M.

R.

De gemeten landen te
zamen zijn groot

64302,

207

Hiervan is verhuurd te
zamen of 38.05%.

24468,

259

In Groot- en Klein Burggraverveen was, van de 60 perceelen er slechts één
verhuurd.
In Leimuiden zijn van ongeveer 200 perc. 16 verhuurd.
In Zegwaart van ongeveer 800 perceelen 9 verhuurd.
Men ziet dat de verhoudingen zeer uiteenloopen; er zijn Ambachten waar nog niet
1% der gronden is verhuurd en er komen er ook voor van 70 en meer percent
verhuurde oppervlakte. Het blijkt duidelijk dat in de eerste plaats het hoog liggende
land, en dan het land nabij de steden als geldbelegging werd gezocht.
Terloops merk ik nog op, dat over deze meting zeer veel is te doen geweest; het
was namelijk daarbij gebleken dat de vroeger opgegeven oppervlakte, waarnaar het
bundergeld werd uitbetaald veel te gering was. Het verschil bedroeg over geheel
Rijnland genomen, 40 à 50 percent en bij sommige Ambachten nog veel meer en
waar niet wegens ‘de snoodheid’ van den grond vermindering werd toegestaan, werd
het bundergeld naar die meerdere oppervlakte niet zonder protest en proces
opgebracht.
E.F. VAN DISSEL.
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Lijst van de leden der Maatschappij.
Opgemaakt den 2den October 1897.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE SECRETARIS.
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Bool, H.J., Utrecht. 1881.
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Bordes, J.P. de, 's-Gravenhage. 1851.
Borssum Waalkes, G.H. van, 's-Gravenhage. 1883.
Bosch, J.H. van den, Gouda. 1892.
Bouman, H., Amsterdam. 1879.
Brand, zie Someren.
Brandeler, Jhr. Mr. P. van den, 's-Gravenhage. 1867.
Brandes, Dr. J.L.A., Leiden. 1890.
Bredius, Dr. A., 's-Gravenhage. 1884.
Breen, Dr. J.C., Amsterdam. 1896.
Breukelman, Mr. J.B., 's-Gravenhage. 1897.
Brink, A.J. ten, Huize Bellingeweer bij Dalfsen. 1875.
Brink, Dr. J. ten, Leiden. 1863.
Broekema, J., Middelburg. 1883.
Brom, Dr. G., Utrecht. 1894.
Bronsveld, Dr. A.W., Utrecht. 1874.
Brooshooft, Mr. P., 's-Gravenhage. 1885.
Brugmans, Dr. H., 's-Gravenhage. 1896.
Bruining, Dr. A., Krommenie. 1885.
Bruinvis, C.W., Alkmaar. 1875.
Bruyn, P., Amsterdam. 1863.
Bruyn (de), zie Troostenburg.
Buitenrust Hettema, Dr. F., Zwolle. 1889.
Bülbring, Dr. K.D., Groningen. 1894.
Burger Jr., Dr. C.P., Amsterdam. 1890.
Bussemaker, Dr. C.H. Th., Groningen. 1892.
Buys, M., Leiden. 1887.
Caland, F., 's-Gravenhage. 1882.
Caland, P., 's-Gravenhage. 1872.
Caland, Dr. W., Breda. 1891.
Calcar-Schiötling, Mevrouw Elise van, 's-Gravenhage. 1893.
Cannegieter, Dr. T., Utrecht. 1889.
Capel, W.C., 's-Gravenhage. 1887.
Castro, D. Henriquez de, Amsterdam. 1885.
Chantepie de la Saussaye, Dr. P.D., Amsterdam. 1878.
Chaufepié (de), zie Dompierre.
Chavannes, C.G., Leiden. 1889.
Comte, J.H.F. le, 's-Gravenhage. 1895.
Coninck Liefsting, Mr. F.B., 's-Gravenhage. 1862.
Coningh (de), zie Assendelft.
Conrad, J.F.W., 's-Gravenhage. 1870.
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Constant Rebecque, Mr. A.L.F. Baron de, 's-Gravenhage. 1882.
Cort van der Linden, Mr. P.W.A., 's-Gravenhage. 1888.
Cosijn, Dr. P.J., Leiden. 1869.
Costa (da), zie Mendes.
Craandijk, J., Haarlem. 1876.
Cramer, N.A., Zwolle. 1892.
Cramer, Dr. S., Amsterdam. 1882.
Daubanton, Dr. F.E., Amsterdam. 1892.
Degenhardt, W., Amsterdam. 1882.
Dijk, Dr. I. van, Groningen. 1892.
Dijk, J.A. van, Leiden. 1862.
Dijk van Mathenesse, P.J. van, Schiedam. 1881.
Dissel, Dr. E.F. van, Leiden. 1893.
Doedes, Dr. J.I., Utrecht. 1846.
Doesburgh, S.C. van, Leiden. 1877.
Domela Nieuwenhuis, Mr. J., Groningen. 1875.
Dompierre de Chaufepié, Dr. H.J. de, 's-Gravenhage. 1895.
Doorninck, Dr. A. van, Deventer. 1881.
Dozy, Mr. Ch. M., Leiden. 1878.
Dozy, Dr. G.J., 's-Gravenhage. 1874.
Drucker, Mr. H.L., Leiden. 1890.
Duker, Dr. A.C., Haarlem. 1884.
Duyl, A.G.C. van, Amsterdam. 1896.
Dyserinck, Dr. J., Rotterdam. 1871.
Eeghen, P. van, Amsterdam. 1891.
Elberts, W.A., Zwolle. 1856.
Elout van Soeterwoude, Jhr. Mr. W., 's-Gravenhage. 1892.
Enschedé, J.W., Haarlem. 1896.
Es, Dr. A.H.G.P. van den, Amsterdam. 1865.
Esser, I., Haarlem. 1878.
Everts, W., 's-Gravenhage. 1871.
Eyk, Dr. W.B.J. van, 's-Gravenhage. 1870.
Eymael, Dr. H.J., Amsterdam. 1888.
Eyssel, Mr. A.P. Th., 's-Gravenhage. 1869.
Faassen, Rosier, Rotterdam. 1877.
Fabius, A.N.J., Amsterdam. 1888.
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Faille (de la), zie Baart.
Faure, zie Boneval.
Feith, Mr. J.A., Groningen. 1890.
Feith, Mr. P.R., 's-Gravenhage. 1867.
Fock, Mr. C., 's-Gravenhage. 1867.
Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
Francken, Dr. C.M., Utrecht. 1864.
Franquinet, Mr. G.D., Maastricht. 1854.
Fransen van de Putte, J.D., 's-Gravenhage. 1892.
Frantzen, Dr. J.J.A.A., Amsterdam. 1878.
Fremery, James de, 's-Gravenzande. 1868.
Fruin, Dr. R.J., Leiden. 1851.
Fruin Th. Az., Mr. R., Middelburg. 1891.
Gallée, Dr. J.H., Utrecht. 1875.
Gebhard, J.F., Amsterdam. 1885.
Geer van Jutphaas, Mr. B.J. Lintelo Baron de, Utrecht. 1848.
Geer van Oudegein, Jhr. J.J. de, Utrecht. 1860.
Geer, Dr. P. van, Leiden. 1879.
Geesteranus, zie Maas.
Gelder-van de Water, Mevrouw C.J.M. van, Utrecht. 1895.
Gelderman-Boddaert, Mevrouw M., Scheveningen. 1893.
Geuns, Mr. J.J. van, 's-Gravenhage. 1879.
Gijn, Mr. S. van, Dordrecht. 1881.
Glasius, L.J.M., Breda. 1876.
Gleichman, Mr. J.G., 's-Gravenhage. 1871.
Goeje, Dr. M.J. de, Leiden. 1863.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Gooszen, Dr. M.A., Leiden. 1879.
Gorkom, Dr. G. van, Rheden. 1863.
Gosler, W., Amsterdam. 1887.
Gram, Joh., 's-Gravenhage. 1868.
Gratama, Mr. S., Rotterdam. 1890.
Grave (de), zie Salverda.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groeneveldt, W.P., 's-Gravenhage. 1891.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Rotterdam. 1891.
Groenewegen, J.H., Amsterdam. 1891.
Groot (C. de), zie Hofstede.
Groot, Dr. J.J.M. de, Leiden. 1893.
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Groot, Dr. J.V. de, Amsterdam. 1897.
Grothe, Mr. J.A., Utrecht. 1864.
Gugel, E., Delft. 1892.
Haan (de), zie Bierens.
Haar Bz., Dr. B. ter, Nijmegen. 1872.
Hagen, Dr. H.G., Leiden. 1862.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
Hamel, Dr. A.G. van, Groningen. 1875.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Hartman, Dr. J.J., Leiden. 1890.
Hartog, Dr. J., Doorn. 1870.
Hasselt, A.L. van, Leiden. 1881.
Heemskerk Az., Mr. J., 's-Gravenhage. 1852.
Heeres, Mr. J.E., Delft. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Henriquez (D.), zie Castro.
Henriquez Pimentel, M., 's-Gravenhage. 1886.
Hensbroek (van), zie Boele.
Herderscheê, Dr. J., Deventer. 1879.
Hertog, C.H. den, Amsterdam. 1891.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Hettinga Tromp, Mr. T. van, Leeuwarden. 1878.
Heuff Az., J.A., Tiel. 1878.
Heukelom (van), zie Siegenbeek.
Heusde, Mr. A.C. van, Utrecht. 1853.
Heyst, D.F. van, 's-Gravenhage. 1864.
Hezenmans, J.C.A., 's-Hertogenbosch. 1891.
Hingman, J.H., 's-Gravenhage. 1882.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra Bz., Dr. S., Ellecom. 1857.
Hoeve, A.H. van der, Hilversum. 1857.
Hoeven, Mr. H. van der, Leiden. 1882.
Hofstede de Groot, Dr. C., Amsterdam. 1892.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Hol, Richard, Nijmegen. 1874.
Holwerda, Dr. A.E.I., Leiden. 1881.
Hoog, Dr. I.M.J., Terwolde. 1887.
Hoogvliet, W., Nijmegen. 1871.
Hooyer, G.B., 's-Gravenhage. 1897.
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Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1881.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hoyer-van der Feen, Mevr. M., Dordrecht. 1895.
Hubrecht, Mr. P.F., 's-Gravenhage. 1865.
Hugenholtz Jr., P.H., Amsterdam. 1873.
Hullu, Dr. J. de, Deventer. 1895.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJzerman, J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Ising, A.L.H., 's-Gravenhage. 1862.
Jager, H. de, 's-Gravenhage. 1876.
Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
Jelgersma, Dr. D.G., Amsterdam. 1896.
Jong van Rodenburgh, C.M. de, Haarlem. 1871.
Jong, Dr. J. de, 's-Gravenhage. 1886.
Joosting, Mr. J.G.C., Assen. 1895.
Kaay, Mr. W. van der, 's-Gravenhage. 1874.
Kalff, Dr. G., Utrecht. 1884.
Kalff, Martin, Amsterdam. 1875.
Kan, Dr. C.M., Amsterdam. 1873.
Kan, Dr. J.B., 's-Gravenhage. 1876.
Kanter, Mr. H. Ph. de, Haarlem. 1890.
Kate Jr., J.J.L. ten, Epe. 1887.
Kellen, J. Ph. van der, 's-Gravenhage. 1870.
Keller, G., Arnhem. 1860.
Kemp, A.C.J. van der, 's-Gravenhage. 1897.
Kemp, P.H. van der, 's-Gravenhage. 1891.
Kepper, G.L., 's-Gravenhage. 1873.
Kerkwijk, J.J. van, 's-Gravenhage. 1872.
Kern, Dr. J.H., Rotterdam. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Leiden. 1861.
Kernkamp, Dr. G.W., Utrecht. 1895.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Baarn. 1881.
Ketwich, Dr. Chr. J. van, Leiden. 1880.
Kielstra, E.B., 's-Gravenhage. 1892.
Kinderen, Mr. T.H. der, 's-Gravenhage. 1879.
Kleine, zie Smit.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
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Knappert, Mejuffrouw E.C., Leiden. 1896.
Knappert, Dr. L., Assen. 1893.
Knottenbelt, Mr. J., Rotterdam. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Kok, Dr. A.S., 's-Gravenhage. 1863.
Kolff, G.J., 's-Gravenhage. 1880.
Kollewijn, A.M., Amersfoort. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koo, J. de, Hilversum. 1878.
Koolemans Beynen, G.J.W., Leiden. 1892.
Korndörffer, J.P.J.W., Breda. 1889.
Koster, Dr. E.B., 's-Gravenhage. 1895.
Kosters, Dr. W.H., Leiden. 1892.
Krämer, Dr. F.J.L., Utrecht. 1893.
Kramp, F.G., Amsterdam. 1895.
Krelage, J.H., Haarlem. 1879.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruyff, Dr. E.F., Groningen. 1882.
Kuiper, Dr. K., Haarlem. 1889.
Kulk, T.C. van der, Scheveningen. 1875.
Kuyper, Dr. A., Amsterdam. 1869.
Lalleman, G.B., Amsterdam. 1874.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Amsterdam. 1890.
Lamers, Dr. G.H., Utrecht. 1882.
Lamping, Dr. J.A., Arnhem. 1861.
Lange, Daniël de, Amsterdam. 1889.
Langeraad, Dr. L.A. van, Lekkerkerk. 1894.
Lapidoth, F., 's-Gravenhage. 1891.
Lapidoth-Swarth, Mevr. S. Hélène, 's-Gravenhage. 1893.
Laurillard, Dr. E., Amsterdam. 1858.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz, C.J., Leiden. 1892.
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 1880.
Leignes Bakhoven, Dr. H.E.A., Deventer. 1888.
Lennep, Mr. W.W. van, Amsterdam. 1890.
Leopold, Joh. A., Middelburg. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
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Leopold, M., Arnhem. 1875.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Liefsting, zie Coninck.
Lijnden (van), zie Melvil.
Limburg Stirum, Mr. O.J.H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1887.
Linden (van der), zie Cort.
Lith, Mr. P.A. van der, Leiden. 1875.
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.
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 van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
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, Mr. M., Rotterdam. 1897.
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, Rotterdam. 1880.
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Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Amsterdam. 1886.
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. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moerkerken, P.H. van, Utrecht. 1894.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molhuysen, Dr. P.C., Leiden. 1897.
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.
Netscher, P.M., 's-Gravenhage. 1854.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Nijhoff, Dr. D.C., Meersen. 1889.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, A.J., Utrecht. 1876.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Rotterdam. 1896.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Numan, zie Star.
Obreen, A.C.H., Hilversum. 1888.
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., Rotterdam. 1857.
Pijper, Dr. F., Leiden. 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, zie Maclaine.
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.
Rebecque, zie Constant.
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. Th. H.F. van, 's-Gravenhage. 1876.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Rodenburgh (van), zie Jong.
Röell, 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., Amsterdam. 1890.
Rovers, E.A., Asten N.B. 1879.
Rovers, Dr. M.A.N., Utrecht. 1877.
Ruitenschild, Dr. A.R., Utrecht. 1874.
Rutgers, Mr. C.P.L., Groningen. 1897.
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, Arm., Amsterdam. 1886.
Sassen, Aug., Helmond. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jonkvrouw A. de, 's-Gravenhage. 1897.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Schaepman, Dr. H.J.A.M., Rijzenburg. 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., 's-Gravenhage. 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.
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Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. G.M., Rotterdam. 1891.
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, Amsterdam. 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.
Sterck, J.F.M., Amsterdam. 1897.
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, Haarlem. 1872.
Timmerman, J. AE. C.A., Amsterdam. 1896.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
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Over Bilderdijks Darthula in verband met de oude Iersche sage van
Derdriu en de zonen Usnechs.
Aan de lezers van Bilderdijk is het bekend dat onder zijne vertalingen van
Macphersons Ossian ook voorkomt een gedicht getiteld Darthula. Dit gedicht is niet
moeilijk te herkennen als een nagalm, hoewel een zeer zwakke, van eene beroemde
oude Iersche sage, die ons in verscheidene middeleeuwsche handschriften en in meer
dan ééne redactie bewaard is gebleven. Uit welke bronnen Macpherson bij 't schrijven
zijner gedichten, die hij als vertalingen uit het Gaelisch van Ossian in de wereld zond,
geput heeft is nog niet opgespoord en zal vermoedelijk nimmer opgespoord worden,
doch zooveel is zeker dat die bronnen zeer troebel moeten geweest zijn. Ook staat
het vast dat Macpherson, ondanks zijn Keltische afkomst, heel weinig of in 't geheel
geen Gaelisch kende en geen kennis droeg van het bestaan zelfs der oude Iersche,
rijke letterkunde, die zelfs indien hij er iets van geweten had voor hem een gesloten
boek zou geweest zijn. Zijne onkunde was zóó groot, dat hij de twee groote
sagenkringen der oude Ieren, of wil men Gaidelen, d.i. Ieren en Bergschotten, met
elkaar verwarde. Die twee sagenkringen, namelijk de cyclus van Conchobar, en die
van Fingal, zijn zóó verschillend in karakter en daarenboven ten opzichte van den
tijd waarin de helden er van door de overlevering geplaatst worden; zóó verschillend,
zeg ik, dat een dooreenhaspeling van beide evenveel onkunde verraadt als
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een Indoloog zou toonen die geen onderscheid wist te maken tusschen den sagenkring
van 't Mahâ-bhârata en dien van 't Râmâya a. Ossian (Oisín), de zoon van Finn, is
een persoon uit den tweeden, lateren epischen cyclus en staat in geenerlei verband
tot den eersten sagenkring, waartoe de geschiedenis van Darthula behoort.
De naam Darthula is eene verbastering van Deirdre1, ouder Derdriu, zooals de
heldin heet van een oud tragisch verhaal, beroemd als ‘een der drie jammerverhalen
van Erin’. Het is ons, zooals reeds met een enkel woord gezegd is, overgeleverd in
verschillende redacties, waarvan eenige in den oorspronkelijken tekst zijn uitgegeven,
terwijl het ook aan vertalingen, omwerkingen of navolgingen niet ontbreekt2. Bedoelde
redacties verschillen in omvang en titel alsook ten opzichte van ettelijke
bijzonderheden, maar in hoofdzaak stemmen ze met elkaar overeen. Een betrekkelijk
korte redactie, ten titel voerende Longes mac n-Usnig, d.i. ‘De Ballingschap der
zonen Usnechs’ heeft de Leipziger Hoogleeraar Windisch opgenomen in zijn ‘Irische
Texte mit Wörterbuch’. Hoewel deze lezing van het verhaal hare verdiensten heeft,
schenen andere redacties mij voor 't doel dat ik beoog beter geschikt, en wel die
stukken welke door den Heer Whitley Stokes met zijne gewone nauwkeurigheid in
tekst en vertaling, benevens inleiding zijn uitgegeven in de ‘Irische Texte’3.

1

2

Het verschil tusschen Darthula en Derdre of Deirdre is niet zoo groot als op 't eerste gezicht
lijkt. Als men de klinkers op de Engelsche wijze uitspreekt en den klemtoon op de eerste
lettergreep legt, klinkt de naam ongeveer als Derdĕlee volgens Nederlandsche spelling.
Meer bijzonderheden kan men vinden in de verhandeling van den bekenden Keltoloog
Whitley Stokes in ‘Irische Texte’ uitgegeven door denzelfden en Prof. E. Windisch, 2de serie,

3

2de aflev. p. 110 vgg.
Zie voorgaande noot.
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Het begin van 't verhaal ontleen ik aan een stuk getiteld Oidheadh Cloinne h-Uisneach
sonn, d.i. ‘De dood der kinderen Uisnechs’, voorkomende in Codex LVI der Highland
Society te Edinburg. Het luidt als volgt:
Een verheven, doorluchtig, grootmachtig vorst stond aan 't hoofd van 't gewest
Ulster. Zijn naam was Conchobar, de zoon van Fachtna, den zoon van Capa, enz.
En die dappere, krijgshaftige opperkoning ging eens een feestmaal bijwonen in het
huis van Feidlimid, Dall's zoon, Conchobar's eigen sagaverteller. En terwijl zij het
feestmaal nuttigden, beviel Feidlimids vrouw van eene dochter. En Cathbad de
Druide, die op dat pas in de vergadering kwam, voorspelde van het meisje dat veel
ramp en ongeluk om harentwil het gewest zou treffen. En toen de helden dat hoorden,
eischten zij dat men haar terstond zou dooden. ‘Dat zal niet gebeuren’, zeide
Conchobar, ‘maar ik wil haar bij mij nemen en haar laten opvoeden, totdat zij mijn
eigen vrouw wordt’. Cathbad de Druide gaf haar den naam van Deirdre, en Conchobar
plaatste haar in een afzonderlijk slot, met een pleegvader en pleegmoeder om haar
op te kweeken. En niemand uit het gewest dorst in haar tegenwoordigheid komen,
behalve haar pleegvader en pleegmoeder en eene hekeldichteres, genaamd Lebarcham,
en Conchobar zelve. En zij leefde op deze wijze, totdat zij huwbaar was en alle
vrouwen van haar tijd in schoonheid overtrof.
Op zekeren dag gebeurde het dat haar pleegvader, terwijl het sneeuwde, een kalf
voor haar maal slachtte, en toen het bloed van 't kalf op de sneeuw gestort werd,
boog zich een zwarte raaf neder om het te drinken. En toen Deirdre dat gewaar werd,
zeide zij tot Lebarcham, dat zij wel gaarne een man zou willen hebben aan wien de
drie kleuren waren die zij zag, namelijk de kleur van
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den raaf aan zijn hoofdhaar, de kleur van 't bloed op zijne wangen, en de kleur van
de sneeuw op zijne huid. ‘Er is zulk een man’, zegt Lebarcham, ‘in 't gevolg van
Conchobar; hij heet Náisi, de zoon van Usnech’. ‘Indien dat zoo is, o Lebarcham’,
zegt Deirdre, ‘verzoek ik u hem bij mij te brengen om met mij te spreken, in 't
geheim’. Lebarcham deelde dat aan Náisi mede. Toen kwam Náisi heimelijk om
Deirdre te ontmoeten, en Deirdre betuigde hem hoe zij een groote liefde voor hem
had opgevat na den lof dien zij van hem gehoord had, en verzocht dat hij haar aan
Conchobar zou ontvoeren. Náisi werd het met haar eens, ofschoon hij eenigszins
aarzelde uit vrees voor Conchobar. Toen trok Náisi met zijn twee broeders, Ainnle
en Ardán, alsook Deirdre, benevens 150 krijgers naar Schotland, waar zij in dienst
traden bij den koning van Schotland, totdat deze, de schoonheid van Deirdre hoorende
beschrijven, haar voor zich zelven tot vrouw begeerde. Groote toorn maakte zich
toen van Náisi meester, en hij toog met zijne broeders uit Schotland naar een eiland,
vluchtende met Deirdre, na menig gevecht geleverd te hebben tegen het volk van
den koning.
Zoo luidt het begin der sage. Het vervolg, waarvan de tekst uit twee Codices door
Whitley Stokes1 is vastgesteld, deel ik, met eenige bekortingen hier en daar, nu mede.
Er werd een bijzonder schoon feest aangericht door Conchobar en de grooten van
Ulster in het schoone Emain Macha. Alle voorname helden, dichters, geleerden,
zangers en snarenspelers waren daar tegenwoordig. Te

1

Op. cit. p. 122 vgg.
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midden van de feestvreugde geeft Conchobar zijn spijt te kennen dat er in die
schitterende vergadering, waar de bloem van Ulsters heldenscharen tegenwoordig
was, drie Toortsen des Oorlogs ontbraken, dat de drie zonen van Usnech, Náisi,
Ainnle en Ardán, van hen gescheiden waren, en wel ter oorzake van eene vrouw.
‘En Náisi’, zeide hij, ‘bezat al de krijgsdeugden om opperkoning van Ierland te zijn,
en de kracht van zijn arm heeft hem anderhalve provincie in Schotland doen winnen’.
Toen de aanwezigen te kennen gaven dat zij denzelfden wensch koesterden, maar
niet hadden durven uiten, zeide Conchobar: ‘Indien dat zoo is, laten er boden en
gezanten tot hen gaan naar Loch Eitche (Etive) in Schotland en naar de veste der
zonen van Usnech’.
‘Wie zal met die boodschap gaan’, riep een ieder. ‘Ik weet’, zeide Conchobar, ‘dat
Náisi gezworen heeft nooit in vrede naar Ierland terug te keeren, tenzij met een van
drieën: namelijk Cúchulainn, den zoon van Subaltam, of Conall, den zoon van
Aimirgin, of Fergus, den zoon van Ros, en ik wil nu zien wie van die drie mij 't meest
genegen is’. Toen nam hij Conall ter zijde en vroeg hem: ‘Wat zal er geschieden,
dappere held, indien gij gezonden wordt om de zonen van Usnech te halen, en indien
zij ondanks uwe verzekering van vrijgeleide omgebracht worden?’ - ‘De dood van
meer dan één mensch zal daarvan 't gevolg zijn’, zeide Conall; ‘een iegelijk van de
Ulstermannen die ze zou willen deren, zal niet aan mijne handen ontsnappen, maar
dood en ondergang tegemoet gaan’.
‘Het blijkt duidelijk, o Conall’, sprak Conchobar, ‘dat gij mij niet liefhebt’. En hij
liet Conall heengaan, en wendde zich nu tot Cúchulainn met dezelfde vraag, doch
deze was evenmin tot zulk eene schanddaad bereid.
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Eindelijk vraagt hij hetzelfde aan Fergus. En deze gaf ten antwoord: ‘Ik beloof alleen
dat ik niemand van uw vleesch en bloed zal aanvallen, maar anders zal elk Ulsterman,
die hen deert en dien ik in handen krijg, door mijne hand sneven’.
‘Gij zult gaan, om de zonen van Usnech te halen, o dappere held’, sprak Conchobar.
‘Vertrek morgen en begeef u, na westwaarts getogen te zijn, naar de burcht van
Borrach, den zoon van Cainte, en geef mij uw woord dat, zoodra zij in Ierland
aangekomen zijn, het hun niet vergund worde te toeven, zoodat zij nog denzelfden
avond in Emain Macha komen’.
Daarna voegden zich Conchobar en Fergus weder bij 't gezelschap, en Fergus
vertelde dat hij zelf zou gaan om Usnechs zonen tot bescherming te strekken. En
men ging dien nacht uiteen.
En Conchobar wendde zich tot Borrach en vroeg hem: ‘Hebt gij een feest voor
mij bereid?’ - ‘Zekerlijk’, zeide Borrach, ‘maar het was mij onmogelijk dat voor u
aan te richten hier in Emain Macha’. - ‘Indien dat zoo is’, zeide Conchobar, ‘geef
het dan ter eere van Fergus, want het is een van zijne dure geloften dat hij geen
uitnoodiging tot een feest mag afslaan’. En Borrach beloofde zulks.
Den volgenden morgen vroeg maakte Fergus zich op, geen ander gevolg
medenemende dan zijn twee zonen, Illann Finn en Buinne Borb-Ruad, en Fuillend
den scheepsjongen, met de hulk Iubrach. En zij reisden voort tot de veste der zonen
Usnechs en Loch Eitche. Aldaar hadden de zonen Usnechs drie ruime jagershutten;
de hut waarin zij hun eten kookten, daarin aten zij niet, en de hut waarin zij aten,
daarin sliepen zij niet. En Fergus liet een krachtigen kreet schallen in de haven, zoodat
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men het aan 't uiteinde der nabijgelegen districten kon hooren. Juist zaten Náisi en
Deirdre met het schaakbord van Conchobar tusschen hen beide in, en speelden daarop.
En Náisi sprak: ‘Ik hoor het geroep van een Ier’, zeide hij. Ook Deirdre hoorde het
geroep en wist dat het de stem van Fergus was, doch verheelde het voor hem. Toen
liet Fergus een tweeden roep schallen, en Náisi zeide: ‘Ik hoor een tweeden kreet,
en het is de kreet van een Ier’. - ‘Neen’, sprak Deirdre, ‘niet de kreet van een Ier,
maar van een Schot’. En Fergus liet voor de derde maal zijnen kreet schallen, en de
zonen Usnechs hoorden nu, dat het de kreet van Fergus was. En Náisi zond Ardán
af om Fergus tegemoet te gaan. En Deirdre had Fergus reeds aan diens eersten kreet
herkend en deelde dat nu aan Náisi mede.
‘Waarom hebt ge mij dat dan verheeld, vrouw?’ zeide Náisi.
‘Wegens een droomgezicht dat mij van nacht verschenen is’, zegt Deirdre; ‘ik zag
namelijk drie vogelen tot ons komen uit Emain Macha; ze hadden drie gulpen honig
in hun bek, en die drie gulpen lieten ze bij ons achter, terwijl ze drie gulpen van ons
bloed medenamen’.
‘Hoe verklaart ge dien droom, vrouw?’ zegt Náisi.
‘Aldus’, antwoordde zij, ‘dat Fergus als boodschapper uit ons geboorteland tot
ons komt met vrede; want niet zoeter is honig dan een vredesboodschap; en de drie
gulpen bloeds dîe van ons genomen werden, zijt gijlieden die met hem mede zult
gaan en verraden worden’.
En het bedroefde hen dat zij zoo gesproken had. En Náisi verzocht Ardán, Fergus
tegemoet te gaan. Ardán ging, en toen hij bij Fergus en diens zonen kwam, gaf hij
hun drie kussen hartelijk en oprecht, en bracht hen met zich naar de veste der zonen
Usnechs, waar Náisi
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en Deirdre zich bevonden. Ook dezen gaven Fergus en diens zonen drie kussen
hartelijk en oprecht. En zij vraagden tijding uit Ierland, en in 't bijzonder uit Ulster.
‘De beste tijding die ik heb’, zeide Fergus, ‘is, dat Conchobar mij gezonden heeft
om u te halen, en dat ik plechtig op mij genomen heb voor uwe veiligheid in te staan’.
‘Gaat er niet heen’, zeide Deirdre tot Náisi, ‘want uw eigen heerschappij in
Schotland is grooter dan die van Conchobar in Ierland’.
‘Beter dan al 't andere is het geboorteland’, zeide Fergus.
‘Dat is waar’, zegt Náisi, ‘want Ierland is mij liever dan Schotland, al mocht ik
meer goeds in Schotland verwerven’.
‘Op mijn woord en mijn beschermende hand is vast te vertrouwen’, zeide Fergus.
‘Daarop is te vertrouwen, ja’, sprak Náisi; ‘wij zullen met u medegaan’.
Te vergeefs poogde Deirdre de broeders te weêrhouden om aan Fergus' roepstem
gehoor te geven. Deze laatste gaf de verzekering dat elk man van Ierland die het
wagen zou verraad jegens hen te plegen, door zijne hand zou sneven, en Náisi
herhaalde: ‘Wij gaan met u mede naar Emain Macha!’
Zij begaven zich dienzelfden nacht op weg. Bij 't gloren van den dageraad maakten
Náisi en Fergus zich op, gingen in de hulk zitten en voeren over de zee in 't ruime
sop, totdat zij de burcht van Borrach bereikten. En Deirdre wierp eenen blik
achterwaarts naar de landschappen van Schotland en sprak: ‘Vaarwel gij, land in 't
oosten! het valt mij zwaar uwe havens en inhammen te verlaten, en uwe bloemende,
bekoorlijk schoone vlakten, en uwe glanzig groene heuvelklingen!’ En zij zong dit
lied:
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‘Een lieflijk land is het land ginds in het oosten,
Schotland met zijn wonderschoonheid;
Nooit zou ik het hebben verlaten,
Ware ik niet met Náisi gegaan.
Lieflijk is Dún-fidga, Dún-finn,
Lieflijk ook de sterkte op hun top,
Lieflijk is het Eiland der Doornen,
En lieflijk ook is Dún Suibni.
Bosch van Cuan,
Waar Ainnle placht heen te gaan! helaas!
Hoe kort heeft mij de tijd geschenen,
Dat ik was met Náisi aan Albans kust!
Glenn Láid!
Waar 'k placht te slapen onder 't looverdak;
Visch en wildbraad, en dassenvet,
Dat was mijn maal in Glenn Láid.
Glenn Eitchi!
Daar sloeg ik mijn eerste woning op;
Schoon is het woud daar, wanneer de zon,
Opgekomen, Glenn Eitchi beschijnt.
Glenn Dá-Ruad!
Mijn groet aan een ieder die daar woont!
Lief is 't geroep des koekoeks op krommen tak
Op de piek boven Glenn Dá-Ruad!
Lieflijk is Draigen met harde oevers;
Lieflijk haar water met glinsterend zand.
Nooit zou ik van daar zijn vertrokken,
Ware ik niet met mijn liefste gegaan’.
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Daarna kwamen zij met Deirdre in de burcht van Borrach, en Borrach gaf aan de
zonen van Usnech drie kussen, en heette Fergus met diens zonen welkom. En Borrach
zeide: ‘Ik heb een feest voor u aangericht, Fergus’. Als Fergus dat hoorde, werd hij
purperrood van top tot teen. ‘Dat is slecht van u, Borrach’, sprak Fergus, ‘dat gij mij
onderwerpt aan mijne dure gelofte, en slecht van Conchobar dat hij mij heeft doen
beloven de zonen van Usnech naar Emain te brengen op den dag van hun aankomst
in Ierland’.
Fergus aarzelt en vraagt Náisi wat te doen. ‘Zoo gij het verkieselijk vindt de zonen
van Usnech prijs te geven, nuttig dan dat feestmaal’, zeide Deirdre.
‘Ik zal ze niet prijsgeven’, hernam Fergus, ‘want ik zal hun mijn twee zoons, Illann
Find en Buinne Borb-Ruad medegeven naar Emain Macha, en mijn woord
daarenboven’.
‘Al te veel goedheid’, zeide Náisi, ‘want niemand heeft ons ooit in gevecht of in
kamp verdedigd dan wij zelf’. En toornig verwijderde zich Náisi, gevolgd door
Deirdre, Ainnle, Ardán en de twee zonen van Fergus, die droef te moede achterbleef,
al hield hij zich overtuigd dat geheel Ierland niet in staat zou wezen zijn belofte van
vrijgeleide te schenden.
Terwijl de zonen Usnechs huns weegs gingen, sprak Deirdre: ‘Ik zou u een goeden
raad willen geven, al zult gij dien niet opvolgen’. - ‘Wat is die raad dan’, vroeg Náisi.
‘Laten wij van nacht naar Inis Cuilenn, tusschen Ierland en Schotland, gaan, en daar
blijven totdat Fergus het feestmaal genuttigd heeft; zoo zal Fergus aan zijn woord
voldaan hebben en gijlieden zult nog lang in voorspoed blijven leven’.
Hiertegen kwamen de zonen van Fergus in verzet, en
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verzekerden dat zij met de zonen Usnechs en het woord van Fergus krachtig genoeg
waren om elk verraad het hoofd te bieden.
‘Wee is over ons gekomen met dat woord,’ zeide Deirdre, ‘nu Fergus ons verzaakt
heeft voor een feestmaal’.
Daarna trekken zij verder naar Finncharn, op den berg Fuait, maar Deirdre bleef
achter in het dal, want een diepe slaap had haar overvallen. Zonder het te bespeuren
liet men haar achter, doch weldra merkte Náisi het, keerde terstond terug en vond
haar op 't oogenblik van haar ontwaken. En Náisi zeide: ‘Waarom bleeft gij hier, o
edelvrouw?’
‘Ik viel in slaap’, zeide zij, ‘en daarin had ik een droom en een visioen’.
‘Welk een droom?’ vraagde Náisi.
‘Ik zag ieder van ulieden zonder hoofd, en Illann Find zonder hoofd, maar Buinne
Borb-Ruad had zijn eigen hoofd en stond niet aan onze zijde.
Hierna trokken zij voort naar Ard na Sailech, dat tegenwoordig Armagh heet. Toen
zeide Deirdre: ‘Iets gruwelijks is het wat ik nu zie: het is uwe wolk, o Náisi, in de
lucht - en het is een wolk van bloed. Ik zou u een raad willen geven, o zonen van
Usnech!’
‘Welken raad wilt gij ons geven, edelvrouw?’ vraagde Náisi.
‘Om van nacht naar Dún-dealchain te gaan, waar Cúchulainn zich bevindt, en daar
te blijven totdat Fergus komt, of anders onder bescherming van Cúchulainn naar
Emain te gaan’.
‘Wij hebben niet noodig dien raad te volgen’, zeide Náisi.
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En de jonge vrouw sprak als volgt1.
Zij vervolgden hun tocht langs den kortsten weg, totdat zij Emain Macha vóór zich
zagen. ‘Ik kan ulieden een kenteeken opgeven, of Conchobar verraad of moord tegen
u in 't schild voert’.
‘Welk kenteeken is dat?’ vraagt Náisi.
‘Indien men ulieden binnenlaat in het gebouw waar Conchobar en de grooten van
Ulster zich bevinden, is Conchobar niet van zins u kwaad te doen. Maar indien men
ulieden in het gebouw Craeb-ruad2 huisvest, terwijl Conchobar in het gebouw Emain
verwijlt, zal verraad en euveldaad tegen u beraamd worden’.
En zoo gingen zij verder tot aan de poort van het gebouw van Emain en verzochten
binnengelaten te worden. De deurwachter, na vernomen te hebben wie zij waren,
bracht bericht aan Conchobar, die na zich te hebben laten inlichten of er voldoende
levensvoorraad in het gebouw Craeb-ruad was, bevel gaf de zonen Usnechs dáár
onder dak te brengen. Dit werd aan de zonen Usnechs bericht, en Deirdre zeide: ‘O
Náisi, het is uw verderf dat gij niet deedt wat ik u ried; kom, laat ons dadelijk vlieden!’
‘Dat zullen wij niet doen’, zeide Illann Finn, de zoon van Fergus, ‘en wij moeten
zeggen, vrouw, dat gij door zóó te spreken ons van groote kleinmoedigheid en
lafhartigheid verdenkt. We zullen naar het gebouw Craeb-

1

2

Hierna volgt een lied dat in dichtmaat den hoofdinhoud van 't onmiddellijk voorafgaande
herhaalt; het is een wisselzang, en dus klaarblijkelijk uit eene oudere poëtische redactie van
de sage overgenomen. De mythische trekken in het lied pleiten voor de hooge oudheid er
van.
De naam van een der paleizen van Conchobar.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

15
ruad gaan’. - ‘Dat zullen wij zeker’, zeide Náisi. En zij begaven zich naar het gebouw
Craeb-ruad, waar alles in gereedheid was gebracht om hen met betoon van gastvrijheid
te ontvangen en te onthalen, doch zij waren te afgemat door hun tocht om voedsel
of drank te nuttigen, want zij hadden zonder rust en zonder verpoozing doorgereisd,
sedert zij de burcht van Borrach verlaten hadden totdat zij in Emain Macha
aankwamen.
Toen zeide Náisi: ‘Laat men ons het schaakbord van Conchobar brengen, om er
op te spelen’. Het schaakbord werd hun gebracht, de figuren werden opgezet, en
Náisi en Deirdre begonnen te spelen. Tezelfder tijd was het dat Conchobar aldus
sprak: ‘Wie van ulieden, wakkere mannen, wil voor mij gaan zien of Deirdre in
gedaante en uiterlijk nog dezelfde is als vroeger? indien zij niet veranderd is, dan is
er in Adams geslacht geene vrouw schooner dan zij’.
‘I k zal er heengaan’, sprak Lebarcham, ‘en u bericht brengen’. Nu schatte
Lebarcham Náisi hooger dan iemand ter wereld, en daarom begaf zij zich naar de
plaats waar Náisi en Deirdre zich bevonden. Toen zij dezen, met het schaakbord
tusschen beiden, spelende vond, overstelpte zij den zoon van Usnech en Deirdre met
kussen, vurig en oprecht, en zij stortte een vloed van tranen, zoodat haar boezem
geheel vochtig werd. En daarop sprak zij: ‘Het doet u geen goed, lieve kinderen,
datgene te bezitten waarvan het verlies hem 't smartelijkste geweest is, nu gij in zijne
macht zijt. Ik ben gezonden om u op te zoeken en te zien of Deirdre in gedaante en
uiterlijk nog niet veranderd is. En ik betreur de daad die men heden nacht in Emain
beraamt, namelijk verraad, schanddaad en trouwbreuk jegens u, o geliefde vrienden.
En tot aan 't einde der wereld zal Emain geen enkelen nacht beter
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wezen dan het is dezen nacht’. En zij maakte een lied daarop:
‘Mijn harte treurt over de schandlijke daad,
Die dezen nacht in Emain geschiedt;
Om die schandlijke daad zal voortaan
Het worden: ‘het twistende Emain’.
Drie broeders, de besten onder den hemel
En op deze wijde aarde,
- Hoe droevig het ook is voor mij Worden gedood om ééne vrouw.
Náisi en Ardán befaamd,
Ainnle, hun broeder, de blankarmige,
Verraad wordt nu beraamd tegen hen;
Hoe kan ik anders dan treurig zijn!’

Daarna verzocht Lebarcham de zonen van Fergus, deuren en vensters van het gebouw
Craeb-ruad te sluiten. ‘En zoo gijlieden aangevallen wordt, moge zegepraal en zegen
u geworden! Verdedigt goed uw eigen persoon, uw vrijgeleide en het vrijgeleide van
Fergus’.
Daarop vertrok zij neêrslachtig, treurig, droefgeestig naar de plaats waar Conchobar
zich bevond. Toen deze vroeg welke tijding zij medebracht, antwoordde zij: ‘Ik heb
goede tijding voor u, en slechte tijding. De goede tijding is dat de drie mannen wier
dapperheid en krijgsdeugd de grootste is in Ierland en Schotland tot u gekomen zijn.
De slechte tijding is dat de vrouw wier gedaante en uiterlijk de beste was ter wereld,
toen zij van ons wegging uit Emain, niet meer is gelijk vroeger’.
Toen Conchobar zulks hoorde, week voor eene poos
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zijn jaloezie en zijn wrevel. Doch nadat men een paar ronden gedronken had, deed
hij op nieuw de vraag: ‘Wie wil voor mij gaan zien of Deirdre in gedaante en uiterlijk
nog is zooals vroeger?’ En hij vroeg driemaal zonder antwoord te ontvangen. Toen
richtte hij 't woord tot Tréndorn Dolann: ‘Weet gij, o Tréndorn Dolann, wie uwen
vader gedood heeft?’ zeide hij.
‘Ik weet’, was het antwoord, ‘dat Náisi, de zoon van Usnech hem gedood heeft’.
‘Welnu’, zeide Conchobar, ‘ga en zie, of Deirdre in gedaante en uiterlijk nog is
zooals vroeger’.
En Tréndorn begaf zich naar de hal Craeb-ruad, waar hij deuren en vensters gesloten
vond. Schrik en angst maakten zich van hem meester, en hij zeide: ‘Er is geen middel
om de zonen van Usnech te naderen’. Doch later bespeurde hij dat er een venster
openstond, en door dat venster gluurde hij naar Náisi en Deirdre. Deirdre bemerkte
hem, want zij was daar de schranderste. Zij gaf Náisi een wenk, en deze zag nu den
blik van dien man. Daar nam hij een figuur van 't schaakbord op en slingerde die
tegen 't oog van den jonkman, zoodat het oog uit de kas op diens wang zakte. Met
één oog slechts keerde hij terug naar Conchobar, gaf hem verslag van begin tot eind,
en zeide: ‘Daar ginds is de vrouw die de schoonste is ter wereld, en Náisi zal koning
der wereld worden, indien zij hem gelaten wordt’.
Toen rees Conchobar op met de mannen van Ulster en zij gingen de hal omringen,
een luid geschreeuw aanheffende en brandende fakkels in het gebouw slingerende.
Dat werd aan Deirdre en de zonen van Fergus bericht, en zij vroegen: ‘Wie zijn daar
beneden onder Craeb-ruad?’
‘Conchobar met de mannen van Ulster’, was het antwoord.
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‘En de waarborg van bescherming door Fergus gegeven tegen hen’, zeide Illann
Find.
‘Op mijn woord’ zeide Conchobar, ‘het is eene schande voor u en de zonen van
Usnech, dat mijne vrouw bij ulieden is’.
‘Het komt nu uit’, zeide Deirdre, ‘Fergus heeft u verraden, o Náisi’.
‘Op mijn woord’, zeide Buinne Borb, ‘dat heeft hij niet gedaan, en ook wij zullen
het niet doen’.
Toen trad Buinne Borb naar buiten en doodde 150 man, bluschte de brandende
fakkels en bracht de scharen in verwarring. ‘Wie veroorzaakt die verwarring in de
scharen?’ roept Conchobar uit.
‘Ik, Buinne Borb, Fergus zoon’.
‘Ik bied u gunstige voorwaarden aan, zoo gij de zonen van Usnech prijsgeeft’,
zegt Conchobar.
‘Welke zijn de gunstige voorwaarden die gij mij aanbiedt?’ vraagt Buinne.
‘Een gansche gouw’, antwoordt Conchobar, ‘en een plaats in mijnen raad’.
‘Aangenomen!’ herneemt Buinne, en hij nam het hem ter omkooping aangebodene
aan, en nog dienzelfden nacht werd de gouw herschapen in eene wildernis, vanwaar
de naam Sliab Dal Buinne (d.i. wildernis van Buinne's deel).
En Deirdre hoorde die samenspraak en sprak: ‘Zoo waar, Buinne heeft u
prijsgegeven, o zonen van Usnech! Die zoon aardt naar zijn vader’.
‘Op mijn woord’, zeide Illann Find, ‘ik zal hen niet verlaten, zoolang dit harde
zwaard in mijn hand blijft’. Daarop trad Illann naar buiten, versloeg 300
Ulstermannen, en kwam ter plaatse waar Náisi was, schaakspelende met Ainnle. En
Illann ging om hen heen, dronk een teug, nam een brandend licht mede naar 't buiten-
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plein en begon de scharen te bevechten, zoodat zij de hal niet durfden te omsingelen.
Braaf was toen Illann Find, Ferguszoon! Hij had nooit iemand verkocht om kleinood
of schatten; hem werd geen soldij door een koning geschonken, en hij had zelfs nooit
eene koe aangenomen, behalve van Fergus.
Toen riep Conchobar: ‘Waar is mijn zoon Fiacha?’
‘Hier’, zeide Fiacha.
‘Op mijn woord’, vervolgde Conchobar, ‘gij en Illann zijt in denzelfden nacht
geboren. Hij heeft zijn vaders wapenen; neem gij mijn wapenen: schild, speer en
zwaard, en hanteer ze moediglijk’.
Toen ging Fiacha rechtstreeks op Illann af, en Illann vroeg: ‘Wat beduidt dat,
Fiacha?’
‘Een gevecht op leven en dood met u’, antwoordde Fiacha.
‘Daar doet gij slecht aan’, zeide Illann, ‘nu de zonen van Usnech onder mijne
hoede staan’.
Zij vielen elkander aan en begonnen een verwoed gevecht, waarbij Fiacha 't
onderspit dolf en nederzeeg in de schaduw van zijn schild. En dat (wonderdadige)
schild weerklonk als een teeken van den grooten nood waarin Fiacha verkeerde. En
als weergalm klonk het donderend geraas der drie golven van Ierland.
Op dat pas was Conall Cernach, de zoon van Aimirgen, in Dún Sobairci, en hij
hoorde 't donderend geraas. ‘Blijkbaar is Conchobar in gevaar’, zeide Conall, ‘en
het zou verkeerd wezen niet tot hem te gaan’. En hij nam zijn wapenen, snelde naar
Emain en vond de strijdenden: Fiacha op den grond uitgestrekt, zonder dat de
Ulstermannen hem ter hulp dorsten te komen. Conall viel Illann van achteren aan en
doorboorde hem met zijn speer.
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‘Wie heeft mij gewond?’ zeide Illann.
‘I k , Conall’, was het antwoord, ‘en wie zijt gij?’
‘Ik ben Illann Find, de zoon van Fergus. Slecht hebt gij gehandeld, terwijl ik de
zonen van Usnech moet beschermen’.
‘Is dat waar?’ hernam Conall.
‘Ja, dat is waar’.
‘Ach, ik ongelukkige’, zeide Conall; ‘op mijn woord, Conchobar zal zijn zoon
niet van mij ontvangen dan nadat ik om die daad te wreken hem gedood heb’.
En daarna hieuw Conall Fiacha het hoofd af, en ging heen.
Toen voelde Illann zijn einde naderen. Hij slingerde zijne wapenen in de hal,
vermaande Náisi om moedig te kampen, en zeide dat Conall Cernach hem uit
misverstand verslagen had.
Daarop ontstond een verward gevecht. De Ulstermannen, die inmiddels weder
moed gekregen hadden, wierpen vlammende toortsen in 't gebouw. De broeders
verrichtten wonderen van dapperheid, en Náisi alleen hield drie uur lang de aanvallers
in bedwang. Toen ging Deirdre naar hem toe en sprak: ‘Zegevierend hebt gij en uw
twee broeders gestreden; houd u moedig ook verder. Maar het was slecht beraden
van u dat gij op Conchobar en de mannen van Ulster vertrouwdet, en jammer is het
dat gij niet gedaan hebt wat ik u ried’.
Toen maakten de zonen Usnechs een haag van elkanders schilden, namen Deirdre
in hun midden, met hun gelaat tegen den vijand, waarvan zij driehonderd versloegen.
Op dat pas kwam Conchobar ter plaatse waar Cathbad de Druide zich bevond en
sprak: ‘O Cathbad, houd de zonen van Usnech tegen en beproef uwe tooverkunst op
hen, want zij zullen het rijk voor altoos ten gronde richten, indien zij thans ontsnappen.
En ik geef u de verzekering
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dat geen gevaar de zonen van Usnech zal bedreigen’.
Cathbad sloeg geloof aan die woorden van Conchobar en maakte zich op om de
zonen Usnechs te stuiten. Hij oefende zijne tooverkunst op hen uit, want hij deed
eene hooggolvende zee op het veld vóór de zonen Usnechs ontstaan. Het was droevig
te zien hoe dezen door de groote zee werden overstelpt, terwijl Náisi Deirdre op zijne
schouders hief om haar voor verdrinken te bewaren.
Toen beval Conchobar de zonen Usnechs te dooden, doch al de mannen van Ulster
weigerden zulks te doen. Nu had Conchobar een jonkman bij zich, met name Maine
met de Roode hand, een zoon van den koning van Noorwegen. Náisi had diens vader
en twee broeders gedood, en uit weerwraak daarover verklaarde Maine zich bereid
de zonen van Usnech te onthoofden.
‘Indien dat het geval is’, zeide Ardán, ‘dood mij dan 't eerst, want ik ben de jongste
der broeders’.
‘Neen’, zeide Ainnle, laat mij 't eerst gedood worden’.
‘Dat mag niet’, zeide Náisi. ‘Ik bezit een zwaard dat Manannan de zoon van Lir
(de Zeegod) mij gegeven heeft en dat geen spoor van een slag achterlaat. Laat ons
alle drie tegelijk met denzelfden slag getroffen worden, zoodat geen onzer ziet dat
zijn broeder onthoofd wordt’.
Toen strekten die drie edele helden hun hoofd op het blok en met één slag scheidde
Maine hun hoofden van de romp. En een iegelijk der Ulstermannen die dat
aanschouwde, slaakte drie kreten van droefheid.
In de verwarring was Deirdre ontkomen naar de vlakte van Emain, her en derwaarts
loopende totdat haar Cúchulainn ontmoette. En zij begaf zich onder zijne bescherming
en vertelde hem van begin tot eind hoe de zonen van Usnech verraden waren
geworden.
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‘Dat doet mij leed’, zeide Cúchulainn. ‘Weet gij wie hen gedood heeft?’
‘Maine met de Roode hand, de zoon van den koning van Noorwegen’, antwoordde
zij.
Cúchulainn en Deirdre kwamen op de plek waar de zonen Usnechs lagen, en
Deirdre wikkelde heur haren los en begon het bloed van Náisi te drinken. Een
aschgrauwe kleur overtoog heur kaken, en zij zong het volgende lied: (o.a.)
‘Aan u, o machtige Náisi,
Zou de wereld, oost en west,
Voorzeker hebben toebehoord,
Zoo de groote wandaad niet gepleegd was.
Laat mij in het graf begraven zijn,
Laat een steen mijn rustplaats dekken;
De gruweldaad die 'k heb aanschouwd,
Is 't wat mij den dood berokkent’.

Na dat lied zeide Deirdre: ‘Laat mij mijn gade kussen’. En zij begon Náisi te kussen
en zijn bloed te drinken, en sprak het volgende lied uit1:
‘Niemand in de wereld wane,
Dat ik Náisi lang zal overleven;
Na Ardáns en Ainnle's dood
Zal mijn tijd niet lang meer zijn.
Ulsters vorst, mijn eersten man,
Heb 'k verlaten uit liefde voor Náisi;
Kort zal mijn leven zijn na hen;
Hun lijkspelen zal 'k doen houden.

1

Hiervan deel ik slechts eenige strofen mede.
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Vervloekt zijt gij, Druide Cathbad,
Die Náisi om een vrouw gedood hebt!
O man die daar de grafkuil delft
En mijn lief aan mijn oog onttrekt,
Maak het graf toch niet te eng:
Ik wil liggen naast de helden’.

Na eene poos ging Deirdre in de kuil zitten en gaf Náisi drie kussen, vóórdat zij zich
in het graf nederlegde. En Cúchulainn toog naar Dún Dealgán met kommer en
droefheid in het hart. En Cathbad de Druide vervloekte Emain Macha uit wraak voor
het groote kwaad dat bedreven was. En hij zeide dat na die daad van trouweloosheid
noch Conchobar noch iemand uit zijn geslacht ooit weder die plaats in bezit zou
hebben.
Wat Fergus betreft, hij kwam den morgen na den moord der zonen Usnechs in
Emain Macha. En toen hij bevond dat zij gedood waren in strijd met zijne verzekering
van vrijgeleide, trok hij zelf met Cormac, Conchobar's zoon, en Dubthach, met hun
troep, tegen Conchobar's gevolg op. Maine, de zoon van Conchobar, sneuvelde door
hunne hand, benevens 300 man van zijn gevolg. Emain Macha werd aan de vlammen
prijsgegeven en verdelgd; en de vrouwen van Conchobar werden gedood. Na eene
vreeselijke slachting aangericht te hebben, weken Fergus en de zijnen uit naar
Connaught, waar zij door Ailell en Medb, den koning en de koningin van 't land, de
bittere vijanden van Ulster, met open armen werden ontvangen.
In eene der andere redacties wordt het einde der droeve geschiedenis weinig afwijkend
aldus verteld:
Hun grafsteen werd opgericht; hun namen werden in
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Ogam (d.i. in Runen) daarop geschreven, en hun lijkspelen werden gehouden. Cathbad
de Druide sprak zijnen vloek uit over Emain, omdat de zonen Usnechs daar vermoord
waren in strijd met de eer van Fergus, en nadat Conchobar hem, Cathbad, plechtig
beloofd had hen niet te zullen dooden, indien Cathbad zijne toovermacht zou willen
aanwenden en hen aan hem overleveren. En Cathbad verkondigde daarenboven dat
noch Conchobar, noch iemand uit diens geslacht Emain zou bezitten sedert dien
moord tot aan den dag des oordeels. En dat is bewaarheid geworden, want noch
Conchobar, noch iemand van zijn geslacht heeft Emain bezeten van toen af tot heden
toe.
Naar luid van eenige omwerkingen der sage, o.a. de door Windisch uitgegevene,
bleef Derdriu nog een tijd lang in leven. In een stuk getiteld ‘Van den dood van
Derdriu’, dat zakelijk veel overeenkomst vertoont met het laatste gedeelte van de
Longes mac n-Usnig, leest men:
Wat Derdriu aangaat, toen deze dingen geschied waren, leefde zij onder de
huisgenooten bij Conchobar, gedurende een jaar na de vermoording der zonen
Usnechs. En in al dien tijd hief zij het hoofd niet op en kwam er geen lach over hare
lippen. Als Conchobar zag dat spel noch vriendelijkheid bij haar iets baatte, en dat
scherts noch minzame bemoediging haren aard verzachtte, zond hij bericht aan Eogan,
den zoon van Durthacht, vorst van Fernmag (Fermoy). En sommigen zeggen dat
deze Eogan degene was die Náisi te Emain Macha gedood had. Nadat Eogan in
Conchobars hof aangekomen was, zeide Conchobar tot Derdriu dat aangezien hij
zelf niet in staat geweest was haar smart te lenigen, zij eenigen tijd bij Eogan zou
doorbrengen. Mèt plaatste hij haar achter

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

25
Eogan in zijn karos en stond haar af. En terwijl ze voortreden, wierp zij een blik van
onuitsprekelijken haat op Eogan vóór haar, en zulk een blik op Conchobar achter
haar, want er waren geen twee wezens in de wereld die zij zoozeer haatte als deze
twee.
Als nu Conchobar dit bespeurde, zeide hij gekscherende: ‘O Derdriu, het is de
blik van eene ooi tusschen twee rammen, dien gij op mij en op Eogan werpt’. Toen
Derdriu dat hoorde, schrok zij op, sprong uit den wagen en stiet zich het hoofd te
pletter tegen eene steenrots vóór haar, zoodat de hersenen er uit spatteden. En zoo
kwam Derdriu aan haar einde.
Over de dichterlijke waarde van dit tragisch verhaal behoef ik niet breedvoerig uit
te weiden; alleen wil ik als mijne meening te kennen geven dat de levendige
verhaaltrant, de scherpe karakterteekening, de eenvoudige en toch indrukwekkende
voorstelling van verschillende aandoeningen en hartstochten ons geen geringen dunk
doen opvatten van het talent der oude Iersche sagenvertellers. De hier en daar
ongepolijste taal verhoogt den indruk van 't geheel, omdat ze in overeenstemming
is met de geschilderde zeden en toestanden. Wat is er nu van de oude sage naar vorm
en inhoud in Macphersons bewerking overgebleven? Slaan wij op den aanhef naar
Bilderdijks vertaling:
‘Schoon zijt ge, ô Nachtvorstin! uw somber aangezicht
Is lieflijk! Gij verschijnt met zilverglanzig licht.
De starren treden bij uw optred voor, in 't Oosten:
Het sombre wolkjen lacht wanneer gij 't koomt vertroosten,
En bloost zijn wangen met den weêrschijn van uw glans.
Wie is er, u gelijk, aan 's hemels breede trans?
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De starren staan beschaamd en staken 't flikkeroogen,
Verbleekt, waar gij verschijnt, en met een floers betogen.
Doch waar, waar wijkt gij thands op 't midden van uw baan?
Wat neemt uw stroef gelaat voor donkren sluier aan?
Verschuilt ge, als Ossiaan, u ergens in spelonken,
En ligt ge, als hij, misschien in diepen rouw verzonken?
Is uwer zustren rei ten hemel uitgebonsd?
Of vlieden ze uw gezicht, wanneer gij 't voorhoofd fronst?
ô Ja, zij zijn niet meer, die, scharende om u henen,
Met u, den stillen Nacht zijn heerlijkheid verleenen.
Zij weken, heerlijk licht! en een verborgen smart
Omwindt u 't schuw gelaat met aaklig nevelzwart!
Dan, als ge uw blaauwend spoor verweigert op te klimmen,
Verheft zich 't bleek gestarnte op onvermogend glimmen,
En 't geen zich aan uw zijde, in schaamrood blozen hult,
Braveert dan, dat zijn glans het halve rond vervult.
Thands zijt ge in 't blinkend kleed ter renbaan opgetogen;
Ai! toon uw glinstrend hoofd aan mijn verlangende oogen.
Breekt, winden! winden, breekt het wolkgespansel door,
Dat ze uit, dat ze af moog zien van 't heldre wandelspoor;
Dat berg en heuveltop van zilveren glans moog blikkeren,
En de Oceaan heur licht op zijn gegolf zie flikkeren!’ -

Welke verdiensten deze statige verzen ook hebben mogen als proeve van
beschrijvende poëzie, ze missen ten eenenmale het epische karakter der sage. Ze zijn
de onvervalschte uiting van de dichterlijke stemming van Macpherson, die den indruk
van zijne verzen heeft willen verhoogen door de figuur van Ossian op te roepen.
Geheel ten onpas, want Ossian heeft met de sagen uit den Conchobar-cyclus evenmin
iets gemeen als de ouverture van de Darthula met den geest der oude epische poëzie.
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In de onmiddellijk volgende verzen worden wij bekend gemaakt met de hoofdpersonen
van het verhaal, wier namen, hoezeer verbasterd, licht te herkennen zijn.
‘De dappre Nathos doolt langs 't bruischend pekelveld,
Van Athos, de eer der jeugd, en van Ardijn verzeld.
Dees wakkre broedrentrits, in 't onweêr fier te moede,
Vliedt in dees donkre nacht voor Kairbars dolle woede.
Wie is 't, die aan hun zij in droefheid roerloos staat?
De nacht verbergt het schoon van 't overschoon gelaat;
Haar vlechten drijven los op d' adem van de orkanen;
Haar sluier golft en zwiert als kronklende oorlogsvanen.
In 't midden van dees mist, door licht noch glans bestraald,
Gelijkt ze een Hemelgeest, van 't luchtzwerk afgedaald.
Wie is zij, dan de bloem van Erins eêlste schoonen,
Die, Kairbars min ontvloôn, haar lot met Usnoths zonen
Vereenigde, en, genoopt door de allerteêrste vlam,
In Nathos dappren arm heur dierbre toevlucht nam?
Maar ach! vergeefsche vlucht, Darthula! ijdle poging!
De winden spannen saam tot spot van uw beooging!
Zij weigren u de kust waar u het hart naar trekt.
't Is 't boschrijk Etha niet, dat zich uw oog ontdekt.
Dit zijn de bergen niet, die Usnoths scepter eeren,
Noch de oeverbrandingen, die Ethaas strand verweeren;
't Paleis van Kairbar schuilt bij gindschen heuveltop;
Ginds heft uws vijands burcht den trotschen schedel op.
't Is Erin ('t geen ge ontvlucht), vervuld van moordenaren,
Dat hier 't bemoschte hoofd u toestrekt uit de baren,
En Turaas baai omvangt uw vaartuig in heur schoot.
Rampzaalgen! ze is voor u de woonplaats van den dood.
Waar, waar onthieldt ge u toch, gij Zuidelijke winden,
Toen duisternis en storm die braven dus verblindden?
Ach! dartlend op de heide in fladderzieke lust,
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Vervolgde uw speelzieke aâm de distels van de kust.
Ach! dat ge aan Nathos hulk uw aandacht hadt gegeven,
En met uw ademtocht zijn floddrend zeil gesteven!
Het strand van Etha waar hem spoedig opgedaagd,
En 't hem aanbiddend volk had nooit hun Hoofd beklaagd!’

De namen der drie broeders luiden bij Macpherson Nathos, Ailthos en Ardan,
beantwoordende aan Náisi of Nóisi, Ainnle en Ardán; de twee laatste namen heeft
Bilderdijk gewijzigd tot Athos en Ardijn, misschien omdat hem deze meer
salonmässig klonken. De naam des vaders, Usnoth, verschilt niet noemenswaardig
van Usnech of Usneach, in de latere uitspraak, aangezien volgens deze ch en th
samenvallen1. Etha kan Eitche wezen. Zeer zonderling is de vermelding van Kairbar,
waarmede kwalijk iets anders bedoeld kan wezen dan Cairbre (Cairpre, Corpri). Nu
is dit wel de naam van eenige bekende Iersche vorsten, doch Macpherson heeft
blijkbaar Cairbre met Conchobar verward. Trouwens zijn geheele gedicht is verward.
De omtrekken van het verhaal zijn zoo nevelachtig mogelijk, en het is wel te begrijpen
dat sommige bewonderaars der zoogenaamde Ossianische poëzie haar nevelachtige
gestalten zoo schoon in overeenstemming achtten met de nevelen van Schotland!
Jammer dat er in de figuren der echte, onvervalschte sage niets nevelachtigs te
ontdekken is.
Het vervolg van Macphersons gedicht vertoont weinig overeenkomst met den
inhoud van de oude Iersche sage in hare onderscheiden redacties. Wij ontmoeten
klaagliederen en beschrijvingen van gevechten tusschen de zonen van Usnoth en de
scharen van Kairbar, eindigende

1

Verderop wordt Kuthullijn vermeld, d.i. Cúchulainn; dus ook hier th voor ch.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

29
met den dood der drie helden. Telkens komt de pseudo-Ossian er tusschen in om zijn
gemoed uit te storten, zeker opdat de lezer in den waan blijven zou dat hij echte,
onvervalschte, oude Keltische poëzie voor zich heeft. Toch is het niets anders dan
echte achttiende-eeuwsche salonpoëzie met een exotisch tintje. Of is dit te veel
gezegd, en niet toepasselijk op het laatste gedeelte waar Darthula's uiteinde geschilderd
wordt:
‘Darthula bleef verstomd in weedom, en beoogde
Hun schrikbren val. Geen traan, die zich te ontlasten poogde.
Heur blik is aaklig, woest; heur rozenwang, misverfd;
En bevend vormt ze een woord, dat op heur lippen sterft.
Heur zwarte hairlok vliegt in wanorde om heur slapen, Onëedle Kairbar koomt: ‘Waar is die bloem der knapen,
Waar is uw Minnaar thands? Waar Ethaas Legerhoofd,
Die uw bevalligheên aan Kairbar had ontroofd?
Zaagt ge Usnoths zalen reeds, of Fingals bruine bergen?
'k Had Fingal-zelv' door 't zwaard dien diefstal af gaan vergen,
Had niet de wind Darthula in mijne macht hersteld,
En Zelma ware in rouw, zijn Koning neêrgeveld!’
Nu liet haar machtlooze arm den zwaren beuklaar zinken;
Men hoorde 't hol metaal op 't dorre steenzand klinken.
Heur hagelblanke borst was nu aan 't oog ontdekt.
Ontdekt! maar t' eenenmaal met sijplend bloed gevlekt.
Een schicht stak uit heur zij, die haar de hartaâr kliefde.
Zij valt op 't bloedig lijk van heur zoo teêr geliefde.
Heur hair verspreidt zich op zijn aanschijn. Beider bloed
Vermengt zich om hen heen, ten tuige van hun gloed.
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Hoe deerlijk, Kollaas Telg! hoe zijt gij omgekomen!
Zelama zwijgt en treurt aan heur azuren stroomen,
En Thruthils stam heeft uit. ô Erins schoonste Maagd,
Waar, waar is de uchtendstond, die voor uw oogen daagt!
Uw slaap is eindloos in de grafkuil, en 't ontwaken
Verr' af. De Morgenzon zal nooit uw koets genaken,
En roepen: ‘Rijs, Darthula, ô glansrijkste in 't Heelal!
De zoele lentelucht zweeft lisplend door het dal:
De bloemen schudden 't hoofd op 't zachte groen der duinen;
De wouden ritslen reeds met halfgevormde kruinen -’,
Wijk af, gij zon, wijk af! Darthula ligt ter rust;
Haar schoon verrijst niet weêr, haar glans is uitgebluscht!’

Het heeft den gedichten van Macpherson sedert hun verschijning, nu nog geen
anderhalve eeuw geleden, niet ontbroken aan heftige verguizers, evenmin als aan
geestdriftige bewonderaars. De eerste trokken er tegen te velde meer uit Engelsche
nationale ijdelheid, die niet kon dulden dat er uit Schotland iets goeds kon komen,
dan wel ten gevolge van een gelouterden smaak of grondige kritiek; de gronden ten
minste tegen de echtheid der zangen van Ossian aangevoerd waren over 't algemeen
nog kinderachtiger dan de beweringen der voorstanders. Dat mannen als Herder,
Napoleon, Bilderdijk en zooveel anderen, smaak konden vinden in ‘Ossian’, is niet
zoo vreemd als het ons op den eersten blik wel schijnt, want ook zij waren kinderen
van hun tijd, een tijd waarin nieuwe denkbeelden ontloken en de literarische
gezichtskring werd uitgebreid; daarenboven hadden zij geen nationale vooroordeelen
te overwinnen om te gelooven aan het bestaan eener Gaelische poëzie. Een Fransch
geleerde, die zich voor de Keltische studiën zeer groote verdiensten heeft verworven,
H. d'Arbois de Jubainville, maakt
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de volgende treffende opmerkingen1: ‘Macpherson, dans son oeuvre soi-disant
gaélique, a presque toujours exprimé les idées de ses contemporains; son Ossian et
les guerriers que chante cet Ossian pensent à peu près comme les gens lettrés du
dix-huitième siècle; ceux des hommes du dix-huitième siècle qui avaient l'esprit
cultivé et, comme on disait, le coeur sensible, ont été heureux de se reconnaître et
de s'admirer eux-mêmes, à de très légères réserves près, sous des noms celtiques et
dans des textes auxquels on attribuait une haute antiquité’.
Aan deze opmerkingen zou ik iets willen toevoegen; namelijk dit dat Macpherson
bij de achttiende-eeuwsche denkbeelden en gevoelens door hem uitgedrukt een zeker
mengsel van vreemde ingredienten heeft toegevoegd, genoeg om het geheel een
prikkelenden bijsmaak te verleenen.
Er zou natuurlijk nog veel meer te zeggen zijn van den invloed dien de zoogenaamd
Ossianische poëzie op de letterkunde der Europeesche volken in 't laatst der vorige
en 't begin dezer eeuw gehad heeft. Doch dat ligt buiten mijn bestek; ik had geen
ander doel dan door een sprekend voorbeeld te doen uitkomen, hoe groot het verschil
is tusschen de uit den geest en den beschavingstoestand van 't oude Gaelische volk
voortgesproten epische verhalen en de uit eenige verweerde overblijfselen dier
literatuur samengestelde gewrochten van een dichter der 18de eeuw.
H. KERN.

1

Cours de Littérature Celtique. T. V, l'Epopée Celtique en Irlande, XXVI.
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De afstand der Kaap de Goede Hoop aan Engeland in 1814.
In het nummer van 24 Maart 1896 van het weekblad ‘Insulinde’ komt (naar aanleiding
van het denkbeeld, dat Rusland, om een kolenstation voor zijn Oostersche vloot te
verkrijgen, zou kunnen beproeven, òf van ons een der eilanden in onzen Maleischen
Archipel, òf b.v. Macao te koopen van Portugal) de volgende opmerking voor:
‘Wat dit laatste betreft, meenen wij te mogen opmerken, dat ondanks den benarden
toestand van Portugals financiën, en ondanks het feit dat nagenoeg alle bezittingen
voor Portugal lastposten zijn, de fierheid der Portugeesche natie zich tot nu toe steeds
verzet heeft tegen den verkoop van een deel van haar grondgebied. Het Portugeesche
volk beschouwt die bezittingen niet als een kolonie, maar als Portugeeschen bodem,
zoo goed als het dal van de Taag. De Portugeezen hebben in dit opzicht meer
eergevoel dan wij Nederlanders meermalen aan den dag legden. Het is bij voorbeeld
langzamerhand een legende geworden in Nederland dat de Engelschen de door hen
op ons veroverde Kaapkolonie wederrechtelijk behielden. Prof. J. te Winkel wees er
in zijn voordracht den 18en Maart op, dat, toen in 1813 Willem I als Souverein Vorst
was gehuldigd, de Engelschen zich bereid toonden over teruggaaf te onderhandelen.
Maar het slot dier onderhandelingen was, dat de Koning1 bij de

1

Lees: Souvereine Vorst.
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overeenkomst van 13 Augustus 1814 de Kaapkolonie aan de Engelschen verkocht
voor 72 millioen gulden.
Zoo lieten wij onze landgenooten in Afrika lafhartig in de steek!
Als wij Java maar terugkregen, waar geen Hollandsche kolonisten waren, doch
dat ons directe voordeelen gaf, kon ons het overige weinig schelen.
Met zulke antecedenten voor oogen, zou het te begrijpen zijn, als de Russische
regeering wellicht gemeend heeft van ons gemakkelijk den afstand van een der talrijke
eilanden in Insulinde te zullen verkrijgen. Gelukkig schijnt ze zich te hebben vergist.
Is dit het geval, dan is misschien de vrees voor Engelands ontstemming, die in de
laatste jaren bij onze staatslieden zoo sterk ontwikkeld is, een groote reden geweest
voor het afspringen van dit handelszaakje met Rusland.
Misschien echter berust de geheele zaak op praatjes in Engelsche couranten. Hoe
dit zij, we gelooven in alle geval te kunnen constateeren, dat voor Rusland geen
eiland te koop is in Insulinde.’
Tot zóóver dit weekblad. Met opzet heb ik geheel deze tirade overgenomen, omdat
daaruit duidelijk blijkt, dat de schrijver meent, dat de afstand tegen geld van de
Kaapkolonie aan Engeland inderdaad is geweest een vrijwillige verkoop, die vermeden
had kunnen worden. De tegenstelling met ‘de fierheid der Portugeesche natie’, de
uitdrukking ‘lafhartig in den steek laten’, het bezigen van het woord ‘handelszaakje’
in dit verband; alles wijst er op, dat bovenstaande meening bij hem heeft vóórgezeten.
De uitdrukking van prof. Te Winkel, waarop de schrijver in ‘Insulinde’ zich
beroept, luidt in diens opstel in de Vragen van den Dag1 als volgt:

1

Bldz. 22 van den overdruk; bldz. 358 van jaargang VI.
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‘Dat de Engelschen zich onze Kaapkolonie wederrechtelijk hebben toegeëigend, kan
niet worden beweerd, want toen in 1813 Willem I als souvereine vorst was gehuldigd,
toonden de Engelschen zich bereid over teruggaaf der kolonie1 te onderhandelen;
maar het slot van die onderhandeling was, dat onze Koning bij eene overeenkomst
van 13 Aug. 1814 haar aan de Engelschen verkocht voor 72 millioen gulden.’ Ook
hier dus wordt de meening voorgestaan, dat Nederland de Kaap inderdaad terug heeft
kunnen krijgen, maar als gevolg van onderhandelingen, dus vrijwillig, haar verkocht
heeft.
Deze meening trof mij vooral ook hierom, dat, toen eenige jaren geleden bij een
onderzoek op het Rijksarchief die aangelegenheid incidenteel ter sprake kwam, bij
mij, op grond van de op dat punt bestaande litteratuur, de indruk werd gewekt, dat
daaromtrent bij de verschillende auteurs van de latere jaren geen eenstemmigheid
heerscht. Maar ik moest mijzelf bekennen, dat toen slechts zeer oppervlakkig door
mij op de zaak was ingegaan; te oppervlakkig, om daaraan het recht van mêespreken
te ontleenen. De zaak interesseerde mij echter zeer, vooral toen ik vernam, dat wel
eens dit z.g. feit van den verkoop werd aangegrepen als een gelegenheid om onze
tegenwoordige sympathie met de Nederlandsche elementen in Zuid-Afrika ietwat
bespottelijk en verdacht te maken. ‘Nu loopen de Nederlanders met
sympathiebetuigingen voor Transvaal te koop - zoo wordt gezegd - in 1814 hebben
zij Zuid-Afrika ter wille van het geld aan Engeland gelaten.’ Het feit, dat dergelijke
opmerkingen worden geuit, bewijst, dat geloofd wordt aan de

1

Ik cursiveer.
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juistheid der daarin veronderstelde toedracht der zaak.
En is zij wel juist? Is inderdaad Nederland in de gelegenheid geweest, de Kaapkolonie
terug te krijgen en heeft het vrijwillig tegen geld haar afgestaan?
Het zij mij vergund, opnieuw te trachten, een antwoord op deze vraag te geven.
Ik zeg ‘opnieuw’: immers er is reeds veel over deze aangelegenheid geschreven.
Zóóveel zelfs, dat vermoedelijk menigeen zal vragen, waarom toch nog eens weer
daarover gesproken? Indien dit het geval is, dan zou mijn antwoord aldus luiden: ‘Ik
doe dit om drieërlei reden; 1o omdat er bij de verschillende auteurs geen
eenstemmigheid heerscht in het beoordeelen van de handelingen onzer staatslieden
in deze aangelegenheid; 2o omdat mij materiaal ten dienste stond, aan die auteurs
niet bekend, althans niet door hen gebruikt; 3o omdat een blaam, als door dergelijke
uitingen op den Souvereinen Vorst wordt geworpen, en daardoor implicite op de
staatslieden, die hem ter zijde stonden, op hen niet mag blijven kleven, zoolang niet
vast staat, dat die blaam verdiend is.
De bronnen, die mij ten dienste stonden, waren de volgende: 1o die binnen- en
buitenlandsche archiefstukken en andere documenten welke zijn gedrukt bij de auteurs
welke reeds vroeger over de zaak handelden. Ik noem o.a. I.H.J. HOEK in zijne
dissertatie over ‘Het herstel van het Nederlandsch gezag over Java en
onderhoorigheden’ (1862), die heeft gebruikt het archief van 't Ministerie van
Buitenlandsche Zaken, maar daarin veel minder aantrof dan ik er mocht vinden, en
die te zijner beschikking had de bekende uitgave der Letters and Despatches van lord
Castlereagh; B.D.H. TELLEGEN in
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zijne later afzonderlijk uitgegeven Gidsartikels over ‘De wedergeboorte van
Nederland’ (1878), welke de archieven kende van het Dept. van Buitenl. Zaken, van
het Kabinet des Konings, de Letters van lord Castlereagh, de in 1869 gepubliceerde
Memoires van Van Grovestins, enz.; M.L. VAN DEVENTER in zijn ‘Het Nederlandsch
gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811’ (1891), die ook de archieven in
Londen benutte; 2o de bescheiden berustende aan ons Departement van Buitenlandsche
Zaken, die tweeledig zijn, nl. het archief van het Ministerie zelf en het archief der
Nederlandsche ambassade te Londen1; 3o documenten berustende op het Rijksarchief,
waaronder vooral zijn te noemen de nagelaten papieren van den Secretaris van Staat
voor de Buitenlandsche Zaken A.W.C. Van Nagell, die een groot aandeel in de zaak
heeft gehad.
Het handelt hier over het te Londen gesloten tractaat van 13 Augustus 1814. Tot
recht begrip van hetgeen waarover hier de vraag loopt, moet ik beginnen met eerst
den inhoud in uw geheugen terug te roepen van die bepalingen der conventie, welke
daarover spreken. Hierbij mag ik niet uitsluitend stil blijven staan bij de enkele
regelen daarin, welke aan de Kaapkolonie zijn gewijd, maar ik moet daaruit ook
mededeelen, wat omtrent den afstand of de teruggave der andere bezittingen werd
bepaald. De overige clausules, hoe belangrijk ook op zich zelf, ga ik voorbij, omdat
ze tot mijn onderwerp in geen rechtstreeksch verband staan.

1

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om mijn dank te betuigen aan Zijne Exc. Jhr. Mr.
Roëll, toen Minister van Buitenl. Zaken, die de archieven van zijn Departement te mijner
beschikking stelde; en aan de hoofdcommiezen bij dit Depart. de heeren Mr. baron Van
Hogendorp en Van Ginkel, die mij bij mijn onderzoek hunnen bijstand verleenden.
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Artikel I van het tractaat - zooals dat in het Fransch en het Engelsch voorkomt bij
Lagemans1 - bepaalt, dat de koning van Engeland zich verbindt om te ‘restituer’ aan
den Souvereinen Vorst de koloniën, kantoren en vestigingen (établissemens), die in
het bezit van Nederland waren bij het begin van den laatsten oorlog, d.w.z. den 1
Januari 1803, in de zeeën en op het vaste land van Amerika, Afrika en Azië; met
uitzondering van de Kaap de Goede Hoop en van de ‘établissemens de Demerary,
Essequebo et Berbice’. Over welke ‘possessions’ de contracteerende partijen zich
het recht voorbehouden te beschikken bij eene ‘Convention supplémentaire, qui sera
négociée ci-après’ in overeenstemming met de onderlinge belangen van beide partijen,
en in het bijzonder in verband met de bepalingen vervat in de artikels 6 en 9 van het
vredesverdrag, den 30 Mei 1814 te Parijs gesloten. In artikel 2 werd de ruiling
vastgesteld van Banka, dat Engeland aan Nederland afstond, tegen Cochin, op de
kust van Malabar, dat Engeland van Nederland verkreeg.
Wat behelsden de artt. 6 en 9 van het zooeven genoemde vredesverdrag van Parijs,
waarmede de ‘convention supplémentaire’ moest worden in verband gebracht? Het
is bekend genoeg. Art. 6 hield de formule in, dat ‘La Hollande’, geplaatst onder de
Souvereiniteit van het Oranjehuis, een vermeerdering van grondgebied zou ontvangen.
Deze bepaling werd nader toegelicht in Art. 3 der ‘Articles séparés et secrets’ van
denzelfden datum, waarin men, (uitgaande van de stelling, dat het evenwicht van
Europa eischte een Nederland, krachtig genoeg zich zelf staande te houden) besloot,
dat de landen, begrepen tusschen de zee, de Fransche grenzen, zooals

1

E.G. LAGEMANS, Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays-Bas, I
(La Haye, Belinfante, 1858), bldz. 34-41.
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deze thans waren geregeld, en de Maas, aan Nederland zouden worden toegewezen,
terwijl de grenzen op den rechteroever der Maas zouden worden getrokken ‘selon
les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins.’ Artikel 9 behelsde de
toezegging, dat de Koning van Zweden aan Frankrijk zoude teruggeven het eiland
Guadeloupe en dit wel ‘en conséquence d'arrangemens pris avec ses alliés.’
Bovengenoemde ‘convention supplémentaire’, die dezelfde kracht zoude hebben
alsof zij in het hoofdtractaat was opgenomen, werd eveneens den 13 Augustus te
Londen gesloten. Daarbij verbond de Souvereine Vorst zich om ‘le petit district’ van
Bernagore bij Calcutta aan den koning van Engeland af te staan, die dit noodig had
‘pour assurer la tranquillité et la police de cette ville’, tegen een later te bepalen
billijke vergoeding. Daarnevens had een veel gewichtiger transactie plaats, die
omschreven werd in het lange artikel één. Dit luidt verkort aldus: Om te beter te
kunnen voorzien in de verdediging en in de vereeniging (de Fransche tekst heeft
‘réunion’, de Engelsche ‘incorporation’) van de Belgische gewesten met Nederland,
tengevolge van art. 6 van den vrede van Parijs en het derde der geheime artikelen
van dien vrede; en om aan den koning van Zweden, in aansluiting aan art. 9 van het
verdrag van Parijs, een passende vergoeding te geven voor de door hem afgestane
rechten op Guadeloupe, welke vergoeding men verstaat, dat Nederland, na zijne
vereeniging met België, zal gehouden zijn te verschaffen ‘conformément aux dites
stipulations’ (de Engelsche tekst heeft: ‘in pursuance of the above stipulations’); om
dit alles te kunnen bewerkstelligen, komen de koning van Enge-
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land en de Souvereine Vorst overeen, dat Engeland zal ‘défrayer les dépenses
suivantes’: 1o 1 millioen £ aan Zweden; 2o 2 millioen £ voor de verdediging der
grenzen van den nieuwen Nederlandschen Staat; 3o een maximum van 3 millioen £
ter voorziening in de verdere kosten, die in overleg met de Geallieérden door de
partijen zullen worden geregeld ‘dans le but de consolider et d'établir finalement
d'une manière satisfaisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande, sous la domination
de la Maison d'Orange’.
Ter wille van deze verbintenissen van den kant van Engeland (de Fransche tekst
heeft: ‘en considération des engagemens ci-dessus mentionnés’; de Engelsche: ‘in
consideration and in satisfaction of the above engagements’) stemt de Souvereine
Vorst er in toe af te staan aan den koning van Engeland ‘en toute souveraineté’ de
Kaap de Goede Hoop en de ‘établissemens de Demerary, Essequebo et Berbice’.
Enkele niet onvoordeelige voorwaarden op het gebied van handel en scheepvaart
van Nederlanders op de afgestane streken werden nog bedongen. Dus Nederland
stond af de Kaap en de drie West-Indische Koloniën; daarvoor - en niet voor den
afstand van de Kaap alléén, zooals Te Winkel en Insulinde zeggen - nam Engeland
de betaling op zich van zes millioen £, noodig voor uitgaven, welke op de schouders
van den nieuwen staat Nederland waren gelegd ten gevolge van de toestanden, die
uit den vrede van Parijs hunnen oorsprong namen. Nederland verkreeg - ook dit mag
wel voor de beoordeeling der handelingen van Willem I en de zijnen worden in
aanmerking genomen - volstrekt niet de vrije beschikking over de sommen, door
Engeland te betalen. Uitdrukkelijk werd de wijze, waarop die gelden zouden mogen
worden besteed, omschreven.
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Wil men nu een dergelijke transactie een verkoop en koop noemen, het zou er meê
door kunnen1. Maar daarmede is nog niet bewezen, dat Engeland over de teruggaaf
der Kaap heeft willen onderhandelen; nog niet dat Nederland die transactie had
kunnen ontgaan; nog niet, dat zijne staatslieden vrijwillig die transactie, welke thans
nog de verontwaardiging blijkt op te wekken, heeft gesloten.
Het eerste bericht, mij bekend, omtrent een eventuëele teruggaaf door Engeland van
onze Koloniën, dagteekent van 27 April 1813, een half jaar dus nog vóór den slag
bij Leipzig, zoodat een gesprek over de teruggaaf van de vroegere Koloniën door
Engeland aan een nog ongeboren Nederland toekomstmuziek was, meer niet.
Het wordt door Van Deventer2 aangehaald; en is een minuut van de hand van
Hendrik Fagel, die in die dagen den Oranjevorst in Londen ter zijde stond en later
zijn ambassadeur zoude worden bij het Engelsche Hof. Dit document bevat de
‘principaux points, touchés par le Prince d'Orange dans son entretien avec Lord
Castlereagh’ op dien datum gehouden. Deze Britsche staatsman, de almachtige
minister van Buitenlandsche Zaken, heeft de latere onderhandelingen ook geheel in
handen gehad. Van Deventer nu heeft deze minuut bestudeerd en vertelt daaromtrent
het volgende, dat betrekking heeft op ons onderwerp: ‘Eindelijk richtte de Prins
daarbij tot den Britschen staatsman deze vraag: ‘Jusqu'à quel point la Grande Bretagne
croirait conforme à ses propres in-

1
2

Hoek, bldz. 66, zegt: ‘De geheele zaak bekwam den schijn alsof er een koop had plaats
gehad.’
T.a.p., bldz. LI.
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terêts1 de se dessaisir, en faveur de cet Etat régénéré2, des Colonies Hollandaises3,
dont Elle a fait la conquête pendant la guerre.’ Wij kennen niet woordelijk - zoo
vervolgt Van Deventer - de antwoorden, door Castlereagh toen aan den Prins-balling
gegeven. Maar uit hetgeen, in 't nauwste verband met dit onderhoud, van elders blijkt,
mag men veilig besluiten, dat wel is waar Java en al de Oostersche bezittingen (met
uitzondering van Ceylon) beloofd werden; dat echter de voorliefde van Engeland
voor de Kaapkolonie te sterk ontwaakt was, om ook de teruggave daarvan te mogen
verwachten.’
Hieruit blijkt, dat in Fagels minuut niet bepaald sprake is van de Kaap. Zeker is
het dus niet, dat in het onderhoud van April 1813 juist die kolonie ter sprake gekomen
is. Van Deventer neemt dit echter aan, en wèl - zoo zegt hij - op grond van ‘hetgeen,
in 't nauwste verband met dit onderhoud, van elders blijkt.’ Zelf duidt hij nader aan,
wat hij met dit ‘van elders’ bedoelt. Immers in de noot, die de bronnen daarvoor
aangeeft, verwijst hij naar het ‘Leven van Gagern, I’ en naar no. VIII der door hem
zelf medegedeelde ‘oorspronkelijke stukken’.
Dit laatste nu is een missive van den Engelschen staatsman Malmesbury aan Fagel
van 3 December 1813, waarin onder meer gesproken wordt over de teruggave der
koloniën. Aan het slot van deze missive, waarin inderdaad op de mogelijkheid wordt
gewezen, dat Engeland de Kaap behouden zal, zegt de schrijver, ‘ .... I did touch this
point with Lord Castlereagh, and gave him my opinion, that I now write. He did not
appear to have turned his attention much to it; but if I recollect right what he

1
2
3

Deze cursiveering is van mij.
Nl. een eventuëel te scheppen Nederland.
De cursiveering vond ik bij Van Deventer.
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said to the Prince of Orange, it is in substance nearly the same’.
In een noot zegt Van Deventer1, dat dit laatste ‘waarschijnlijk slaat op (het)
onderhoud van Lord Castlereagh met den Prins van Oranje op 27 April 1813.’ Indien
deze schrijver den brief van Malmesbury had kunnen vergelijken met den door hem
wèl aangehaalden, maar hem blijkbaar niet bekenden brief van den Prins van Oranje
aan zijn vertrouwde, Hans Von Gagern2, van 11 November van dit jaar, dan zou hij
vermoedelijk deze noot niet hebben ter neêr geschreven. Immers uit dat schrijven
blijkt, dat de Prins nog een later onderhoud met den Engelschen staatsman had gehad:
‘J'ai eu Dimanche dernier’ - zoo luidt het daar - une conversatrès intéressante .....
avec Lord Castlereagh.’ En ook dit gesprek liep o.a. over de teruggave der Koloniën.
Het is nu veel waarschijnlijker, dat Malmesbury in een brief van December zal
gedoeld hebben op een gesprek, dat in November gehouden is, dan op een onderhoud,
dat in April plaats vond. En is dit zoo, dan is Van Deventer's conclusie, dat reeds den
27 April 1813 over den eventuëelen afstand der Kaap is gesproken, volkomen
ònbewezen. Maar dan hangt ook geheel in de lucht diens bewering: ‘Het schijnt
onbetwistbaar, dat de Prins zich (bij die gelegenheid) ten dezen de handen gebonden
heeft’3.
Wat is er nu omtrent de teruggaaf der Koloniën verhandeld in het gesprek tusschen
Oranje en Castlereagh in 't begin van November 1813? De brief aan Von Ga-

1
2
3

Bldz. 26.
Het leven van den Generaal Frederik Von Gagern, naar het Hoogduitsch door C.C.E.
d'Engelbronner, I (Amsterdam, Van Kampen, 1858), bldz. 69-72.
Hij herhaalt dit op bldz. LVII.
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gern van 11 November1 geeft op die vraag antwoord. De Vorst deelt daarin mede,
dat het Britsche gouvernement blijkens de mededeelingen van den Engelschen
staatsman, bereid was zich opofferingen te getroosten en van de Koloniën terug te
geven (‘disposé à faire des sacrifices et à en rendre’). De omvang van de teruggaaf
diende echter af te hangen van de stelling, welke het herboren Nederland op den duur
zoude innemen, van de bevestigende beantwoording der vraag, of dat rijk zijne
Koloniën zoude kunnen verdedigen, zóó dat deze niet dadelijk weder zouden komen
ter beschikking van Frankrijk. Castlereagh had verder ‘rien particularisé sur les
différentes colonies’.
Ook in dit onderhoud geen sprake van de Kaap dus: er was niets ‘particularisé’
ten aanzien der verschillende Koloniën. En dat Malmesbury aan Fagel schrijft den
3 December, dat, wat hij over de teruggaaf der Koloniën dacht, wel ‘in substance
nearly the same’ zou zijn als wat Castlereagh aan Oranje had te kennen gegeven, zal
dan ook wel de algemeene strekking betreffen; kàn in elk geval niet op den afstand
der Kaap slaan, nu Oranje stellig schrijft, dat er ‘rien particularisé’ was.
Trouwens, de vraag is gewettigd, welke waarde eigenlijk zou kunnen worden
toegekend aan dergelijke gesprekken, die blijkbaar een particulier karakter droegen,
ook moeilijk in dat stadium een ander karakter konden dragen2.
Een betere basis tot diplomatieke onder-onsjes en on-

1
2

Ook bij Hoek, p. 47 v. maar deze hecht een geheel anderen zin aan dien brief. (Zie bldz. 48,
al. 1).
Vgl. Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 317: ‘Tot zoolang (vaststelling van het protocol van 21
Juni) was wel over deze zaak bij de eene of andere opkomende gelegenheid gesproken: eene
eigenlijke onderhandeling was er nog niet gevoerd. En de Engelschen hadden den indruk
gekregen, dat de Souvereine Vorst tevreden zoude zijn ook dan, wanneer een gedeelte der
Koloniën hem niet teruggegeven werd.’
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derhandelingen werd gelegd door de gebeurtenissen hier te lande in het midden van
November 1813; en wij doen het best, deze als punt van uitgang te nemen voor onze
verdere beschouwingen.
Reeds den 28 November begint Gijsbert Karel Van Hogendorp over deze
aangelegenheid. In een brief van dien datum aan H. Fagel1 schrijft hij: ‘En vous
donnant ces assurances2 ....., en entrant parfaitement dans les vues de l'Angleterre,
je dois en même temps faire connaître à celle-ci ce qu'attend d'elle ma patrie; c'est
la restitution prompte et sans réserve3 des colonies dans les trois parties du monde.
Nous nous lierons à l'Angleterre par des noeuds indissolubles, nous serons tout à
elle, mais nous avons la ferme confiance qu'elle ne gardera rien de ce qui est à nous’.
Fagel was voorzichtiger in zijne uitlatingen en in zijn antwoord op Gijsbert Karel's
brief schreef hij den 1 December het volgende4: ‘Pour ce qui regarde les Colonies,
je suis sûr que vous sentirez vous même qu'il y aurait la plus grande inconvenance
à en faire mention ici avant l'époque où notre patrie régénérée est complètement
détachée de la France, se sera constituée en Puissance indépendante et capable, aussi
bien que disposée, à maintenir son indépendance’. Fagel had Van Hogendorp's brief
laten lezen aan Malmesbury en het was in diens reeds genoemd schrijven van 3
December, waarin hij Fagel voor die mededeelzaamheid dank zei, dat hij zich over
eene even-

1
2
3
4

Afgedrukt bij F. van Hogendorp: Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813 ('s-Gravenhage,
Nijhoff, 1876), bldz. 20-21.
Overeenstemming met Engeland en de mogendheden over de kwestie van Oranje's
Souverein-zijn.
Ik cursiveer.
T.a.p., bldz. 25-26.
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tuëele teruggave der Koloniën aldus uitliet: ‘.... It is very natural for Hogendorp to
wish even in the just moment of their enthusiasm, to have back all the Colonies, we
have taken from you. But I think that, on more calm reflection, he may alter his
opinion, and consider there will require a strong military force to defend the Cape
and Ceylon, safer in our possession than on being restored to them. - Batavia, the
Spice-islands, all the West-India Islands, Essequebo, Demarary and Surinam I
certainly would give you back, but I am not sure that these retrocession should be
made at once1, and perhaps not at all till either Holland has recovered its former
strength and power, or till a general peace takes place’2. Reeds den 3 December 1813
dus stelde Engeland zich op het standpunt, dat het Ceilon en de Kaap wilde behouden.
Voordat nog bepaalde officiëele onderhandelingen aangeknoopt waren, werden deze
beide Koloniën reeds bij voorbaat daarvan uitgesloten.
Wat dacht in November 1813 Oranje zelf? Het antwoord is niet twijfelachtig. Het
ligt opgesloten in wat hij - het is boven reeds medegedeeld - den 11 November aan
Von Gagern schreef, dat ‘à l'égard des colonies le gouvernement Brittanique était
disposé à faire des sacrifices et à en rendre’. Toen dus reeds was hij er op voorbereid,
dat slechts van een gedeeltelijke teruggave sprake zou zijn. Maar gehoopt heeft hij
tegen hope, dus alles zoude worden terugegeven. Den 14 December 1813 zond
Gijsbert Karel aan Fagel eene reeds in 1812 opgemaakte ‘Mémoire sur les intérêts
communs de l'An-

1
2

De cursiveering vond ik bij Van Deventer.
Vgl. Van Deventer, bldz. LXIII-LXIV.
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gleterre et de la Hollande’ en meldt hem er tevens bij, dat de Prins deze memorie
had gelezen en goedgekeurd en dat ‘S.A.R., adoptant les principes, désire que V.E.
en fasse, en temps et lieu, l'esprit et la base de ses négociations en Angleterre’1. In
de paragraaf nu dier memorie, ook aan Castlereagh medegedeeld, waarin over de
Koloniën wordt gesproken, is alleen sprake van een teruggaaf van ‘tout ce que la
Hollande possédait de frontières et de colonies’. Waar Oranje aan Fagel liet gelasten,
een uitlating als deze tot basis der onderhandelingen met Engeland te nemen, moet
hij wel gehoopt hebben op, geloofd aan de mogelijkheid, hoe gering dan ook, van
een volledige teruggave der Koloniën.
Die hoop en dat geloof werden weldra aanmerkelijk verzwakt. In Januari 1814
had Castlereagh, die zich toen in den Haag bevond, een onderhoud met den
Souvereinen Vorst2 en daaromtrent schrijft hij den 8sten dier maand het volgende aan
zijnen ambtgenoot Lord Liverpool3, na eerst er nog op te hebben gewezen, dat Oranje
toen had ‘the most unbounded confidence in Great Britain’: ‘I had an opportunity of
opening4 to his Royal Highness the prevailing sentiments entertained with respect to
the Dutch colonies. I had the satisfaction of finding that, without specifying any sum,
the nature of the arrangement intended with respect to the Cape is likely to prove
very satisfactory; and the idea of obtaining a barrier (op de zuidelijke grenzen tegen
Frank-

1
2
3
4

Vgl. Van Hogendorp, t.a.p., bldz. 31-36. Vgl. ook Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 117.
Tellegen, Gids, 1878, IV, 317. - Mémoires et Souvenirs du Baron C.F. Sirtema de Grovestins
IV, (1869), p. 13.
Te vinden in Castlereaghs Correspondence, despatches and other papers, IX (London,
Murray, 1853), p. 155. Ook bij Hoek, bldz. 56.
Ik cursiveer.
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rijk), without funds to render it effectual to its purpose, has long been an object of
anxiety. I begged that this explanation might be considered personal and not official;
that I am extremely glad to find that the ideas thrown out were acceptable, and that
his Royal Highness admitted that the views which had been taken of that question
were not only liberal, as contingent upon Holland being adequately secured against
France, but that they were just and reasonable, with a view to our own security; if
we should fail in accomplishing this object. This was fully acquiesced in; and his
Royal Highness understands that Great Britain remains master of this question, to
execute her own liberal purposes towards Holland in her own way and at her own
discretion’.
Indien de reeds meer genoemde woorden van Van Deventer: ‘Het schijnt
onbetwistbaar, dat de Prins zich ten dezen opzichte de handen gebonden heeft’ op
dit stadium betrekking hadden, dan zouden zij meer reden van bestaan hebben. Maar
onbegrijpelijk blijft ook dan nog, hoe hij daarop kan laten volgen: ‘Het voorstel om
de Kaap aan Engeland af te staan, waartegen dat Rijk bijdragen zou in de kosten van
de versterking der Zuid-Nederlandsche grenzen, werd toch door hem (Oranje) zoo
geheel omhelsd1, dat hij in Jan. 1814 aan den Britschen Eersten Minister te kennen
gaf: ‘Great Britain remains master of this question, to execute her own liberal pur-

1

Vgl. ook Hoek, bldz. 56, die zegt: ‘De Engelsche bewindslieden wisten dus bij voorbaat, dat
zij tegen opoffering van eenig geld zich enkele Koloniën zouden kunnen verschaffen die
men reeds zoo lang begeerd had, en dat, zoodra de onderhandelingen aanvingen, bekrachtigd
zou worden, wat zij nu reeds als zeker verworven konden beschouwen’. Alsof zij dit niet
gedaan hadden, als Oranje had geopponeerd. En alsof aan een dergelijke voorloopige, niet
officiëele bespreking zoo groote beteekenis zoude kunnen worden toegekend.
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poses towards Holland, in her way and at her own discretion’. Onbegrijpelijk! Immers
uit niets blijkt, dat dit denkbeeld door den Vorst ‘geheel omhelsd’ werd. Uit geheel
deze zinsnede van Castlereagh blijkt, dat Willem I zich gesteld heeft op dit standpunt,
dat de teruggave der Koloniën niet was een plicht van Engeland tegenover Nederland,
maar een daad van vrijen wil, van welwillendheid, van gunstbewijs1. En hij stond
wezenlijk in die meening niet alleen. Op dezelfde wijze ongeveer liet zich Anton
Reinhard Falck uit, toen hij den 16 Augustus 1814, dus na de sluiting van het tractaat,
welks inhoud hem reeds bekend was, aan D.J. Van Lennep schreef2: ‘Ik voorzie dat
de afstand der Koloniën weder geschreeuw op de Beurs zal veroorzaken; hoewel
waarlijk de teruggave van dat alles een effort de générosité geweest ware, dat men
noch konde verwachten noch in redelijkheid vergen’. De Vorst meende blijkbaar,
(en er is geen enkele reden om hier eenig gebrek aan goede trouw te vermoeden),
dat Engeland zóó geheel ‘master of this question’ was, dat het kon geven of kon
behouden wat het wilde ‘in her way and at her own discretion’ en dat Nederland
dankbaar moest aanvaarden wat het terug ontving; mèt de voorwaarden waaronder
dit zou geschieden. Dat standpunt - dat ook door Engeland werd omhelsd - moge
onjuist geweest zijn, en men3 moge van meening wezen, dat Engeland hoegenaamd
niet het recht had, zich een of meer onzer Koloniën toe te eigenen, en dit om den
eigenaardigen toestand, waarin het die aan het door Frankrijk op sleeptouw genomen
Nederland had ontrukt, Willem I nam dat standpunt in

1
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Dit meent ook Tellegen, Gids 1878, IV, bldz. 325.
Brieven van Falck, Tweede uitgave, 1861, bldz. 210.
Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 325, deelt die meening niet.
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en om zijn gedrag te verklaren, moeten wij van dat standpunt uitgaan. Toen dus
Castlereagh hem mededeelde, dat Engeland de Kaap wilde behouden, maar de pil
wilde vergulden en met het oog op dien afstand den nieuwen staat financiëel wilde
steunen in zijne weermiddelen, toen heeft de Vorst gemeend dat hij zich daartegen
niet verzetten mocht. Van geen vrijwilligen verkoop is hier dus sprake. Engeland
zou heel eenvoudig voorschrijven wat er zou gebeuren en Willem I had dit te
aanvaarden. Dit zag de vorst in - en toch was er dankbaarheid in zijn gemoed1.
Dankbaarheid, omdat hij - en hij stond in die meening zeer zeker niet alleen - van
Engelands vrijgevigheid en welwillendheid tegenover den jongen staat en hem zelf
blijkbaar volkomen overtuigd was, ook al wist hij zeer goed dat Albions staatslieden
bij al die welwillendheid het belang van hun land - en het was natuurlijk! - op den
voorgrond stelden2! Of hij overigens met de schikking ingenomen was? Vermoedelijk
zal hij toen blij geweest zijn, dat l'état régénéré er zoo genadig afkwam. Later zou
er dan ook meer geeischt worden! En - onwelkom zal hem, nu de zaak er eenmaal
toe lag, de financiëele schikking niet zijn geweest, omdat hij wel moet hebben
ingezien, dat van de financiéele krachten van Nederland veel zouden worden gevergd.
De vrede van Parijs van 30 Mei maakte geene melding van de teruggave der
koloniën. Den 9 Mei had Fagel uit Londen aan den minister van Buitenlandsche
Zaken Van

1
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Cf. Hoek, t.a.p., bldz. 65.
Vgl. Van Deventer, bldz. LIII vv., 37. - Von Gagern, I, bldz. 102, 105. - Castlereagh, IX,
bldz. 197, v., 209, 223, v., 256, enz. - Hoek, bldz. 42, 43, 57.
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Nagell geschreven1, dat deze quaestie vermoedelijk bij gelegenheid van het sluiten
van dien vrede zoude worden behandeld of op het in het vooruitzicht gestelde congres.
In Parijs echter was de zaak niet geregeld; volgens de mededeeling van Fagel kon
men nu wachten tot het congres, te Weenen te houden. Maar Engeland en de
Souvereine Vorst beiden wilden liever een afzonderlijke overeenkomst, zóó dat de
andere mogendheden niet behoefden gemengd te worden in deze hunne koloniale
aangelegenheid. En dat Willem I gesteld was op afzonderlijke onderhandelingen met
Engeland, zelfs zóó, dat Albions staatslieden verwijzing daarvan naar het te houden
congres als een bedreiging2 tegenover hem gebruikten, wanneer hij zich niet naar
hun zin voegde, bewijst alweder, dat hij veel verwachtte van de welwillende
gezindheid van Engeland, ook ten opzichte der koloniale quaestie.
Onze minister van Buitenlandsche Zaken Van Nagell meende dan ook den 7 Juni
1814 aan 's Vorsten ambassadeur Fagel te Londen3 te kunnen mededeelen, dat hij
vermoedde dat de regeling der koloniale aangelegenheden een voorwerp van
onderhandeling zoude zijn alléén tusschen Engeland en Nederland. Hij hoopte
binnenkort nader daarover te kunnen berichten, maar noodigde Fagel thans slechts
uit het terrein te verkennen en te trachten te weten te komen, welke de plannen (vues)
van het kabinet te Londen waren. Natuurlijk, zoo meende hij, moesten wij wenschen
(désirer), hersteld te worden in ons koloniaal bezit op den voet van 1792. Dit schrijven
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Ms. Archief Departement van Buitenlandsche Zaken. Origineel.
Zie ook Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 325.
Ms. Dept. Buitenl. Z. In minuut en origineel.
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is opmerkelijk. Er volgt immers uit, òf dat Willem I zijnen minister van
Buitenlandsche Zaken willens en wetens er in heeft laten loopen, door hem niets
mede te deelen omtrent wat hij wist van Engelands plannen tot behoud der
Kaapkolonie (en dit is ondenkbaar, omdat die ambtenaar toch op de hoogte moest
zijn der zaak om zijne instructiën aan den Nederlandschen ambassadeur te Londen
te kunnen inrichten zóó dat der Nederlandsche diplomatie een bepaald zeker échec
kon worden bespaard); òf dat èn de Souvereine Vorst èn Van Nagell beiden of de
eerste alleen geen ander karakter aan de vroegere besprekingen hebben toegekend
dan die van een particuliere uiting van Castlereagh; en hoop gehad hebben, dat wij
alles zouden terugkrijgen, zelfs Ceilon, dat toch reeds bij den vrede van Amiëns in
1802 aan Engeland was afgestaan!
Dit wordt nog van te meer beteekenis, omdat Willem I van plan was, - het plan
werd niet ten uitvoer gelegd - zelf naar Londen te gaan om persoonlijk invloed op
den loop der onderhandelingen uit te oefenen1. Welk een dubbelzinnige en gevaarlijke
houding zou Willem I hebben aangenomen door, stellig wetende dat een échec voor
de deur stond, aan zijnen ambassadeur in Londen te laten gelasten, de Kaap en Ceilon
voor ons te trachten te behouden en dat door middel van onderhandelingen, waarbij
hij, die de plannen der Engelsche regeering kende, zelf de hand in 't spel wilde hebben!
Neen! geen oplossing is mogelijk dan deze, dat Willem I hoop had, dat in Engeland
te dezer zake nog niets definitiefs was beslist, en dat men dan van dezen kant

1

Zie brief 11/13 Juni van Fagel aan Van Nagell. Hs. Dept. Buitenl. Z. Origineel.
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de hoop mocht koesteren, dat land zóó welwillend te zien, dat het bij de definitieve
onderhandelingen wilde uitgaan van het standpunt, waarop ons koloniaal bezit stond
in 1792.
In een schrijven van Fagel aan van Nagell van 11/13 Juni brengt deze nog een
andere zaak op het tapijt. Hij deelt daarin aan den minister van Buitenlandsche Zaken
mede, dat Lord Castlereagh hem dien morgen had gesproken over wat was
voorgevallen betreffende Zweden en omtrent ‘l'espèce d'engagement’, die was
genomen om dit land voor den afstand van het eiland Guadeloupe aan Frankrijk
schadeloos te stellen met een of ander onzer ‘ci-devant’ koloniën; ‘toutes choses zóó zegt Fagel - qui doivent être parfaitement connues de V.E. et de S.A.R. au moins
beaucoup mieux qu'elles ne le sont de moi qui apprenois tout cela pour la première
fois.’ Maar ook Van Nagell wist niets er van bij het ontvangen van dien brief. In zijn
antwoord toch van den 17den schreef hij: ‘S.A.R. m'a également informé du projet
de Ld Castelreagh, de dédomager la Suède de sa cession de la Guadeloupe, par une
de nos ci-devant possessions aux Indes Occidentales. Je m'abstiendrais de toute
réflexion sur ces vues.’
Wat was er tusschen Oranje en de Engelsche staatslieden voorgevallen ten aanzien
dezer quaestie? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door een schrijven van
Lord Clancarty, den Engelschen gezant in Den Haag aan Castlereagh, gedateerd 13
Maart 1814. Deze schrijft: ‘My dear Lord. Your letter of the 4th, marked private,
having notified me the expectation of the Allies1 that,
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Hoek, bldz. 48 is over deze zaak onjuist. Het geheime art. 3, waarvan hij spreekt, bestaat
niet. Cf. Lagemans, bldz. 15.
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in consideration of the continental arrangements proposed to be made in favour of
the House of Orange, (d.i. dus de vereeniging met België) his Royal Highness should
be prepared to give up a West India colony to Sweden, to indemnify her for the
proposed cession of Guadeloupe to France......
Accordingly, having been admitted to a private audience with his Royal Highness
on Thursday last, I opened the business, and, at the same time, communicated to him
the accession on the part of Russia to the barrier of Holland, before agreed to by
Austria and Prussia, and the intention You entertained of incorporating the whole in
a secret article of the first treaty between Great Britain and the three Powers.
The Prince appeared so much satisfied with the accession of all the great Powers
to the advanced barrier of Holland, that he received the communication of the sacrifice
expected from him far better than I should have imagined. Without offering any
objection to the principle, he requested me to make known to you two propositions.’
Deze gelden het privaat bezit van Nederlanders in en den handel op de af te stane
kolonie; wij behoeven er hier niet verder op in te gaan.
Prof. Tellegen, over deze aangelegenheid sprekende, zegt daarvan het volgende1:
‘Toen dus ook bij art. 9 van het Tractaat van Parijs, onder toestemming van Zweden
tengevolge van met zijne geallieerden gemaakte arrangementen, Guadeloupe weder
aan zijne Zeer Christelijke Majesteit werd teruggegeven, kon het voor den Souvereinen
Vorst niet onverwacht zijn, bijaldien het bleek, dat deze zaak invloed zou uitoefenen
op de teruggaaf der West-
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Gids, 1878, IV, bldz. 318.
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Indische Koloniën.’ Deze uitlating van den hoogleeraar is voorzichtig gesteld; m.i.
volkomen ten rechte. Immers meer dan een ‘verwachting’ had Willem I ook wat
betreft deze aangelegenheid niet, iets bindends was daaromtrent z.i. niet bepaald:
zijn stilzwijgen tegenover zijn Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche Zaken is
anders onverklaarbaar. Slechts toen de Engelsche politiek de quaestie-Guadeloupe
weder in 't geding brengt, gaat Willem I weder op dit denkbeeld in.
De termen, waarin Castlereagh in die dagen zich omtrent de koloniale
aangelegenheden tegenover Fagel uitliet, versterken ons in deze opvatting. Fagel
deelt dit zelf aldus mede in een schrijven van 21 Juni aan Van Nagell1: een schrijven
waarop ik straks nader terugkom. Castlereagh - zoo zegt hij daarin o.a., ‘me fit avec
beaucoup d'ouverture et de franchise une espèce d'exposé général des vues du
Gouvernement Britanique sur cette matière, en conformité de ce qu'il avoit déjà eu
l'occasion d'en dire à S.A.R., lors de son passage par la Haye2, (in Januari 1814).
S.A.R. se le rappellera sans doute’ ...
Het springt in het oog, hoe weinig precies Castlereagh van de vroegere
besprekingen met den prins van Oranje gewaagt. Ook haalt hij met geen woord aan,
dat deze wist van zijn denkbeeld omtrent Guadeloupe.
Indien werkelijk eenigszins bindende beraadslagingen tusschen Oranje en hem
zijn gehouden geworden, dan zijn de termen, waarin zij beiden, onafhankelijk van
elkander zich daarover uitlaten, volkomen onbegrijpelijk, waar zij stonden tegenover
Fagel en Van Nagell, door wier handen dan toch de onderhandelingen zouden gaan.
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Zie boven.
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M.i. is dan ook geen andere zienswijze mogelijk, dan deze, dat beide partijen thans
nog volkomen vrij tegenover elkander stonden, nu de onderhandelingen over de
teruggaaf langzamerhand zouden beginnen. Slechts voorloopige besprekingen hadden
plaats gevonden: Engelands staatslieden hadden het terrein verkend. Zij waren
daardoor te weten gekomen, dat zij bij den Souvereinen Vorst op geen grooten
tegenstand zouden stuiten: immers deze had te kennen gegeven, dat hij vond, dat
Engeland was ‘master of this question’. Maar uit niets blijkt, dat Willem I zich in de
nu afgesloten periode de handen had gebonden. Fagel was meêgaand; Castlereagh
en de zijnen behoefden daaraan niet te twijfelen. Er was echter een derde
Nederlandsche staatsman in betrokken en deze nam een geheel ander standpunt in,
het standpunt nl. van Van Hogendorp in November 1813, hij vertrouwde nl. dat
Engeland niets zoude behouden ‘de ce qui est à nous!’ m.a.w. hij meende, dat de
teruggave een plicht van Engeland was, dat zij door ons kon worden gevorderd. Die
man was de minister van Buitenlandsche Zaken Van Nagell. Hij wilde bij de
onderhandelingen als uitgangspunt zien aangenomen ons koloniaal bezit van 1792,
m.a.w. zelfs als niet geschied zien beschouwen den vrede van Amiëns, die ons Ceilon
had ontnomen. Voorzichtig had hij zich ook in de quaestie-Guadeloupe tegenover
Fagel op de ruimte gehouden, toen hij daaromtrent den 7 Juni schreef: ‘Je
m'abstiendrais de toute réflexion sur ces vues’.
Zoo waren de meeningen der Nederlandsche staatslieden principiëel niet dezelfde,
toen Fagel bij schrijven van 11 Juni aan Van Nagell om instructies vroeg. Dit gebeurde
op aandringen van Castlereagh, die de zaak
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zonder verwijl op het tapijt wilde brengen. Den 17den antwoordde Van Nagell1, dat
hij den vorigen dag aan den Souvereinen Vorst een ontwerp-instructie had ingediend
en dat hij hoopte, binnen eenige dagen een definitieven lastbrief naar Londen te
kunnen afzenden. Voordat dit echter plaats vond, had onze ambassadeur een gesprek
met Castlereagh gehad, waarvan hij melding maakte in den reeds aangehaalden brief
aan Van Nagell van 21 Juni. Dit gesprek liet blijken wat Engeland als basis der
onderhandelingen wenschte. Fagel deelt daaromtrent het volgende mede. ‘On est
prêt à rendre toutes nos Colonies,
l'exception du Cap de Bonne Espérance.’ Duidelijker kon moeilijk worden
gesproken; in korter en krachtiger bewoordingen kon niet worden gezegd, dat men
over de teruggaaf van de Kaap in 't geheel niet wilde onderhandelen. Wèl wilde men
als schadeloosstelling aan Nederland een geldsom toekennen, tot gedeeltelijke
bestrijding der kosten in de verdediging onzer Zuidelijke grenzen; maar van een
teruggave was eenvoudig geen sprake.
Ceilon werd in 't geheel niet genoemd: blijkbaar beschouwde Castlereagh dit eiland
niet meer als tot onze Koloniën behoorende.
De stellige uitspraak omtrent de Kaap springt zooveel te meer in het oog, als men
daarnaast legt de bewoordingen, waarin over de West-Indische Koloniën wordt
gesproken. Omtrent die op de vaste kust van Zuid-Amerika merkt Castlereagh op,
dat het Engelsch kapitaal daarin zeer is geïnteresseerd. Men zou dus van Engelschen
kant ‘dans le cas de leur restitution à la Hollande’ - men ziet, deze teruggaaf zal een
punt van onderhandeling uitmaken: zeker is zij niet, mogelijk
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wèl - voorstellen doen in het belang van vrijheid in den handel van die Engelschen,
welke kapitaal in die bezittingen hadden gestoken. Er was volgens Castlereagh echter
nog een andere weg: men zou die Koloniën aan Engeland kunnen laten, dat dan
natuurlijk zoude op zich nemen de ‘charge de leur entretien militaire et civil’ en dan
aan de Nederlandsche onderdanen die vrijheid in den handel verleenen, welke
Engeland in het andere geval vroeg voor die Engelschen, welke hun kapitaal in het
Westen hadden gewaagd. Er is iets vermakelijks gelegen - vooral wanneer men den
verderen inhoud van het gesprek, den loop en den uitslag der onderhandelingen kent
- er is iets vermakelijks gelegen in de zeer stellige verzekeringen, welke volgens
Fagel de Engelsche staatsman aan hem deed omtrent het verlangen der Engelsche
regeering om bij een dergelijke regeling ook zelfs den schijn te vermijden van
‘cupidité’ en van het willen profiteeren der omstandigheden om bezwarende
bepalingen op te leggen aan een staat, aan wien men te goeder trouw een werkelijke
onafhankelijkheid wilde bezorgen, en waaraan men zich verbonden rekende door
allerlei mooie banden. Castlereagh hoopte dan ook, dat men zich in Nederland
‘franchement’ zou uitspreken, aan welke der twee denkbeelden men de voorkeur
gaf. Heel naïef voegt Fagel er aan toe, dat Engeland er toe zou overhellen, aan
Engeland over te laten ‘la charge de l'entretien civil et militaire’.
Verder zouden ons worden teruggegeven al onze Oostersche Koloniën; alleen
omtrent Cochin op de kust van Malabar zou nog een ‘arrangement’ moeten worden
getroffen, maar Castlereagh was op dit punt nog slechts ‘très-vaguement’ op de
hoogte.
Eindelijk moest nog worden geregeld de afstand van
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een of ander onzer Koloniën om Zweden schadeloos te stellen voor de cessie van
Guadeloupe. Castlereagh trachtte de pil te vergulden. Hij wees er op, dat de
vergrooting van grondgebied in Europa zooveel gooter was geworden dan men kon
denken in Januari 1814, toen hij Den Haag had bezocht; wij konden daarom wel
‘coulant’ zijn met dit artikel, zooals hij zich uitdrukte (‘coulant sur cette article’).
De afstand van Berbice zou voor ons dus niet te veel gevergd zijn, en Zweden moest
zich dan daarmede contenteeren.
In 't kort wilde Engeland dus in het midden van Juni de onderhandelingen
aanknoopen op den volgenden grondslag: 1o. den status van de vrede van Amiëns
(uitsluiting van Ceilon); 2o. teruggave der bezittingen in Azië voetstoots, behalve
onderhandelingen omtrent Cochin; 3o. uitsluiting van de Kaap van de
onderhandelingen; regeling echter van een schadeloosstelling daarvoor in geld, te
besteden aan de weerbaarheid van onze Zuidergrenzen; 4o. schadeloosstelling voor
Zweden, te vinden in een onzer West-Indische Koloniën b.v. Berbice; 5o. regeling
van het bezit van en den handel op Nederlandsch Guyana.
Hoe luidde daarentegen de instructie, door de Nederlandsche regeering aan haren
ambassadeur gegeven?
Het door Van Nagell opgestelde ‘projet’ werd door Willem I onderworpen aan het
oordeel der heeren Six, A.R. Falck1, J.W. Janssens en G.K. Van Hogendorp2, terwijl
de Souvereine Vorst zelf na deze overleggingen ‘eenige modificaties’ opstelde, welke
volgens hem
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Missive Willem I aan Van Nagell, 19/20 Juni. - Onder de papieren van Van Nagell.
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dienden te worden aangebracht. Het was Willem I bij al die beraadslagingen gebleken,
dat ‘alle die Heeren [over het geheel]’ - zoo schreef hij aan Van Nagell - ‘van dezelfde
principes als UHWG. uitgaan en dat zij considereeren het belangrijk[st?] te zijn: in
de West het vaste Land, en in de Oost de eilanden weder te besetten. De groote der
geld-somme ter vergoeding van eventueël af te stane possessies zal natuurlijk moeten
van de groote der verlangde sacrifice afhangen, ook van het geen het Belgisch Frontier
vereischt om in staat gesteld te worden; en dit geeft een goed argument om op meerder
te insteeren....’
Een door den Souvereinen Vorst voorgeslagen conferentie waaraan de reeds
genoemde heeren deelnamen had een paar dagen later plaats1 en op die conferentie
werd - het blijkt uit een missive van Van Nagell aan den Souvereinen Vorst van 12
Augustus2 - de instructie van Fagel, zooals de minister die toen voorsloeg,
‘gesanctioneerd’. Ik vond onder de papieren van Van Nagell een document, dat òf
het concept òf de minuut der instructie moest zijn. In verband met wat de missive
meldt, door Van Nagell ter begeleiding van de instructie geschreven, aarzel ik niet,
het stuk als de minuut te beschouwen der instructie, die mij zelf niet ter handen is
gekomen.
Oppervlakkig maakt het den indruk dat de Souvereine Vorst en zijn Minister van
Buitenlandsche Zaken thans één lijn trekken. Maar er is tusschen hunne
beschouwingen het principiëele verschil gebleven, waarop ik reeds
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wees. Van Nagell beschouwt het als ons recht, al onze vroegere kolonieën terug te
eischen. Voldoet Engeland daaraan niet, dan handelt het wederrechtelijk. Is eenmaal
deze basis van onderhandelingen erkend, dan ziet Van Nagell er geen bezwaar in, te
onderhandelen over den verkoop van sommige, waarop Engeland belust is. Nederland
kan thans zeer goed geld gebruiken. De Souvereine Vorst daarentegen - hij vertelt
het zelf in een schrijven van 18 Augustus 1814 aan Van Nagell1 - had met die
instructie niets anders op het oog, dan ‘alles te vragen, maar te vreeden te zijn met
het geen mogelijk weder te bekomen zijn zoude.’
Het zou mij te ver voeren, indien ik hier geheel deze instructie wilde bespreken.
De hoofdmomenten dienen echter aangestipt en toegelicht uit wat Van Nagell's
begeleidende missive ons leert. Voor Fagel dan moest het uitgangspunt zijn der
onderhandelingen de verwachting, dat Engeland zoude teruggeven aan de
Nederlanders ‘toutes leurs ci-devant possessions dans les deux Indes.’ Men was
echter reeds gewaarschuwd, dat Engeland gaarne van die bezittingen zoude behouden
en Fagel was er dus op voorbereid, dat het Britsche Ministerie zijne ‘demandes’ zou
willen wijzigen. Dan mocht hij Koloniën afstaan tegen voldoend equivalent in geld,
geld, dat Van Nagell wist dat zoo broodnoodig was.
Welke Koloniën? Het klinkt ons wel wat vreemd in de ooren, (maar alweder
moeten wij bij de beoordeeling van wat gebeurd is ons trachten te verplaatsen in de
denkwijze der onderhandelaars), dat vooral de nadruk werd gelegd op het behoud
van onze bezittingen op de vaste kust van Zuid-Amerika, nl. Suriname, Essequebo,
Demerary
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en Berbice. Deze - zoo zegt de instructie - waren misschien van al onze bezittingen
buiten Europa de belangrijkste, terwijl het bezit van al de vier in één hand daarvan
de waarde verhoogde. Moest tot een transactie in Amerika worden overgegaan, dan
mocht Fagel Curaçao aanbieden, desnoods Eustatius, Saba en het Nederlandsch
gedeelte van Sint-Martin. Maar niets mocht hij afstaan dan tegen een vergoeding in
geld. Moest Zweden schadeloos gesteld worden door een Nederlandsche bezitting,
dan behoefde dat nog niet te geschieden op kosten van Nederland.
Wat de Kaap betreft, Engeland had daaraan zoovele kosten besteed, dat men het
in Nederland niet voor mogelijk hield, dat het zich daarvan weder wilde ontdoen,
dat het op het behoud daarvan niet den hoogsten prijs zou stellen. Fagel moest zich
op dit punt dus ‘plus ou moins facile’ betoonen en deze Kolonie als troef uitspelen
ter bereiking van de ongeschonden teruggaaf van geheel Guyana. Natuurlijk moest
hij ook hier al zijne diplomatieke talenten aanwenden om een compensatie in geld
te verkrijgen. Buitendien moest worden bedongen vrijheid voor de Nederlandsche
schepen om ververschingen en scheepsbenoodigdheden aan de Kaap in te koopen
en gelegenheid tot repareering.
In Azië moest de Maleische Archipel ongeschonden worden teruggegeven. Ceilon
(Van Nagell spreekt in zijne begeleidende missive bepaaldelijk van onze rechten op
dit eiland, na het woord ‘prétentions’, eerst door hem gebruikt, te hebben geschrapt),
Cochin en de verdere bezittingen in Voor- en Achter-Indië, ook op het Maleisch
Schiereiland, mocht Fagel laten varen tegen geld, mits met het bedingen van
voordeelige bepalingen omtrent den handel van Nederlanders.
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Natuurlijk dat deze instructie niets zou uitwerken. Reeds den 30 Juni schreef Fagel
aan Van Nagell in dien geest1 en de jammerklachten, waarin deze laatste bij zijn
antwoord van 8 Juli2 uitbarstte, veranderden niets aan dezen toestand. Hij kon den
ambassadeur allerlei voorschriften geven om Engeland te trachten te vermurwen,
om toch Guyana ongeschonden aan ons terug te geven, het baatte niets. Hij kon
smeeken, hij kon dreigen; niets hielp. Juist schetste hij den toestand, toen hij zei dat
op die wijze duidelijk werd gemaakt, ‘que les faibles moyens de la Hollande l'exposent
à devoir se soumettre à tout ce que l'on peut exiger d'elle.’ Nederland zou moeten
eindigen met toe te geven.
Inmiddels was den 21 Juni het bekende Londensche protocol tot stand gekomen3,
aangaande de vereeniging van België met Nederland. De Souvereine Vorst maakte
bezwaren, - waarop hier niet behoeft te worden ingegaan - zijne goedkeuring aan dit
staatstuk te hechten, en deze weigering zette in Londen kwaad bloed. En dit niet
alleen. De leiders der Engelsche politiek waren alles behalve tevreden over den toon,
door Van Nagell in geheel deze onderhandelingen rakende de wedergeboorte van
Nederland aangeslagen4. Bitter laat Castlereagh zich daarover uit in een schrijven
van 14 Juli aan den Britschen gezant in Den Haag5: ‘I am sorry to observe the same
disconcerted tone in the instructions sent to their Ambassador in London6. To part
with as little as pos-

1
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Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 319.
Orig. op het Dept. van Buitenl. Zaken.
Lagemans, bldz. 17-18.
Vgl. ook Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 338 v.
Bij Van Deventer, bldz. 36-38.
Uit een schrijven van Fagel aan Van Nagell dd. 30 Juli (Orig. Pap. Van Nagell) blijkt, dat
Castleraagh die instructies niet had gelezen: ‘j'ai du Lui en dire la substance afin de me
conformer à leur contenu.’
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sible and to describe that little as an injury1, whilst extensive acquisitions are made
only an argument for further demands, appears to constitute the principles of Mr. de
Nagell's diplomacy.
This has not been the character of our proceedings towards Holland; and if Her
Government has not the penetration to perceive this nor the generosity to acknowledge
it, there is no other course left but to adopt that line of conduct, which will recall it
to Her recollection.’
De straf voor de misdaad werd tegelijkertijd opgelegd. Castlereagh toch schrijft
verder: ‘Under these circumstances, I have acquainted Mr. de Fagel, that the British
Government must decline separating the negociation with respect to the Dutch
colonies from the general arrangements, to be made at Vienna. Confidence on one
side cannot be adopted as a principle of action; and if the settlement of Belgium is
to be hazarded by exagerated complaints and by the Prince of Orange omitting to
take those measures which are deemed essentiel to his own

1

Dit klopt in 't geheel niet met wat Hoek over Castlereagh's gezindheid ten opzichte der
teruggave van de koloniën schrijft (bldz. 57). Uit niets blijkt, dunkt mij, dat hij overtuigd
was ‘van het goed regt der Nederlanden om allen terug te vorderen.’ Ook Tellegen (Gids,
1878, I, bldz. 431) schijnt van meening, dat Castlereagh werkelijk dit principe huldigde: ‘Het
was ook in de oogen van den engelschen minister van buitenlandsche zaken, lord Castlereagh,
iets dat geene bekrachtiging noodig had, iets wat ipso jure gold: de terugkeer van Nederland
in zijn vroegeren toestand (Castlereagh's correspondence, IX, p. 152, 494). Deze wijze van
beschouwing, van den aanvang gehuldigd, heeft dan ook gunstig gewerkt bij de Conventie
den 13 Augustus 1814 over de teruggaaf der koloniën met Engeland gesloten.’ Vgl. ook
Castlereagh's verdediging van het tractaat in het parlement in ‘De Handelingen van Sir James
Brooke op Borneo’, door Dr. Steyn Parvé (Haarlem, Weeveringh, 1859), bldz. 16.
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interest, it is time for the British Government to suspend their decision upon the
colonial pretensions of Holland, until they are assured that the views of the Allies
are not likely to be defeated by the successive jalousies and exorbitant demands of
the Dutch cabinet.’
Ook Fagel was ontsticht over wat Van Nagell had durven vragen. 't Is uw schuld
- zóó voegt hij den minister toe in een particuliere missive van 15 Juli1 -, dat de zaken
niet marcheeren en dat wij er nu erger aan toe zijn dan ooit. Op de wijze waarop u
wilt, komen wij er nooit. Waarom altijd die bittere toon in uwe brieven, waar het
Engeland geldt? Men begint zich hier daarover beleedigd te gevoelen, vooral omdat
men weet, dat men er hoegenaamd geen reden voor heeft gegeven. Men heeft alles
gedaan, meent men, en wil nòg alles doen om Nederland groot te maken. Maar gij
hebt alles bedorven met uw memorie in zake de koloniën, ‘rempli de griefs et de
restriction.’ Fagel schreef in denzelfden geest een officiëel schrijven aan den minister
en aan Willem I. Hij moest dit doen, meende hij. En zijn particulieren brief aan den
minister sluit hij ietwat theatraal: ‘Liberavi animam meam!’
Onmiddellijk na lezing der Londensche depeches - den 18 Juli - vraagt Van Nagell
zijn ontslag. Als antwoord dringt de Souvereine vorst nog dienzelfden dag er bij hem
op aan, te wachten tot nadere mededeelingen van den Engelschen gezant.
Die nadere mededeelingen werden reeds ontvangen den volgenden dag, 19 Juli,
toen een onderhoud plaats greep tusschen Willem I en lord Clancarty. Het is niet
onbe-

1

Papieren-Van Nagell.
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langwekkend, de indrukken van deze beide staatslieden omtrent de conferentie naast
elkander te plaatsen. De Souvereine Vorst schrijft den 20 Juli aan Van Nagell1: ‘Ik
geloove, dat hij (Clancarty) met het resultat onze conferentie beter te vreeden is dan
ik.’ Niettegenstaande zijne bezwaren, verklaarde Willem I het protocol te zullen
aanvaarden en hij machtigde Van Nagell het in zijn naam te teekenen. ‘Ik hoop’ zoo schrijft hij verder - ‘dat daardoor alle redenen van ontevredenheid zullen
weggenomen worden en dat de negociatie der Colonien zal kunnen weder op genomen
worden. Het nut wat ik daar in zie voor dit Land heeft mij grootendeels bewogen mij
te sacrifieeren.’ En dat 't behoud zooveel mogelijk van onze koloniën bij Willem I
bij die gelegenheid gewicht in de schaal heeft gelegd, blijkt uit zijn brief aan Fagel
van 22 Juli2: ‘mais l'abandon de nos meilleures Colonies ou leur entière déterioriation
est une chose trog grave et de trop grande conséquence pour y pouvoir donner les
mains et etre taxé d'avoir sacrifié le bien de l'état à la gloire de la maison.’ Clancarty
schreef aan Lord Castlereagh nog denzelfden 19 Juli3: De Souvereine Vorst in de
conferentie ‘stated that it was far from His intention, that the instructions to His
Ambassador in London should have assumed the appearance of complaints.’
Nu dit struikelblok voor de Engelsche politiek uit den weg was geruimd, had
Castlereagh geen bezwaar meer, om op de onderhandelingen over de koloniën weder
in te gaan. Van Nagell, die zijne hooge waardigheid had

1
2
3

Papieren-Van Nagell.
Bij Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 340.
Bij Van Deventer, bldz. 38.
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behouden, had door middel van Fagel gevraagd1, om een afzonderlijke behandeling
dezer quaestie ‘afin d'éviter toutes interventions quelconques’, die het gevolg konden
zijn van een behandeling op het Weener Congres. De Souvereine Vorst zag dit
oneindig liever. Nu de laatste het hoofd in den schoot had gelegd, was dit verzoek
toegestaan, bijna nog eer het was geuit en den 28sten2 Juli had een onderhoud plaats
tusschen Castlereagh en Fagel. Den laatste werd toen medegedeeld ‘the outline on
the part of the English government, ad referendum for the consideration of his court’.
Het was het officiëele antwoord van Engeland op den eisch van Van Nagell, dat
Nederland recht had op de teruggaaf zijner Koloniën.
Reeds dadelijk wordt deze eisch teruggewezen door de omschrijving van het ook
reeds vroeger door Engeland ingenomen standpunt, dat van geen teruggaaf sprake
kon en zoude zijn, zoolang en naarmate Nederland niet krachtig genoeg zou wezen
om de Koloniën desnoods te kunnen verdedigen. Nu door de onderteekening van het
Londensche protocol door Oranje een belangrijke stap was gedaan tot de samenstelling
van een krachtiger staat, nu was dan ook het Britsche Gouvernement ‘pas éloigné
de vouloir procéder de suite avec nous un Traité sur la restitution des Colonies’. Door
deze woorden van Castlereagh klinkt een andere toon dan welke er klinkt in zijn
boozen brief van 14 Juli aan Clancarty. Toen dreigde hij Nederland bij wijze van
straf met de afbreking der onderhandelingen omtrent de Koloniën, omdat de
Souvereine Vorst zich verzette tegen het Protocol; thans laat

1
2

Schrijven van 22 Juli. Minuut en Orig. Dept. Buitenl. Zaken.
Dit zegt Fagel in een schrijven van 29 Juli aan Van Nagell (Orig. papieren Van Nagell). Castlereagh spreekt in een schrijven van 30 Juli aan Clancarty (Van Deventer, bldz. 38) van:
‘this day’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

67
hij het doorschemeren, alsof die afbreking wèl had moeten geschieden, omdat
Nederland zonder België niet bij machte zoude wezen, zich in het bezit der Koloniën
te handhaven.
Verder deelde Castlereagh thans aan Fagel mede, dat Zweden zich met niets minder
wilde tevreden stellen dan met de drie West-Indische Koloniën Essequebo, Demerary
en Berbice; dat het van Curaçao, enz. niets wilde weten; dat het echter wel een
geldsom wilde aannemen ‘en échange de ses prétentions’ op als die drie Koloniën;
maar dat die som niet beneden de millioen pond sterling mocht zijn. Indien men nu
tot grondslag der onderhandelingen aannam ‘la restitution de toutes nos Colonies,
excepté le Cap de Bonne Espérance’, natuurlijk dit laatste tegen vergoeding, dan zou
Engeland op zich nemen het betalen der volgende geldsommen: 1o. één millioen £
St. als schadeloosstelling aan Zweden; 2o. twee millioen voor de verdediging onzer
Zuidelijke grenzen; 3o. drie millioen als aandeel in verplichtingen waarover ik hier
niet kan uitwijden, ten gevolge der nieuwe orde van zaken op de schouders van
Engeland en Nederland gelegd. Maar nooit zoude aan het Engelsche parlement
smakelijk gemaakt kunnen worden een verdrag, dat dan - volgens Castlereagh hierop zoude neerkomen: ‘Nous rendons à la Hollande toutes ses anciennes Colonies
à l'exception du Cap de Bonne Espérance, et en revanche nous nous chargeons du
payement de la somme de six millions livres sterling’. Tegenover dergelijke enorme
lasten moesten meer voordeelen kunnen worden gesteld en die geloofde men te
kunnen vinden - een oplossing, die tot nog toe niet was besproken, en welke de
overeenkomst met Engeland nog hatelijker maakte dan het geval zoude zijn geweest,
wanneer Zweden die Koloniën had gekregen - door aan Engeland te doen overgaan
‘en pleine souve-
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raineté’ de drie Koloniën Demerary, Essequebo en Berbice, behoudens eenige
vrijheden in den handel te gunnen aan de Nederlandsche plantagebezitters. Verder
zoude Cochin, ‘que l'Angleterre garderoit’, worden verruild tegen Banka. Vooral
werd nadruk gelegd op de teruggave van wat Lord Castlereagh noemde ‘Notre Empire
de l'Ile de Java et des Moluques’.
Fagel vroeg nu instructies, om op dezen grondslag te kunnen onderhandelen. Hij
eindigde zijne missive met een opmerking door Castlereagh gemaakt in den loop
van de conferentie - een zachte, maar besliste vingerwijzing - ‘c'est qu'il existe une
grande différence entre une negotiation où les Parties ont des cessions mutuelles à
se faire, et des avantages réciproques à obtenir, et un arrangement tel que celui-ci,
où une des parties a tout à rendre à l'autre, sans avoir rien à attendre en échange, et
où il ne s'agit que du plus en moins de restitutions à faire et des conditions à y
annexer’.
En in eene particuliere missive van 30 Juli aan Van Nagell1 voegt hij er nog dit
aan toe: .... ‘Tout ce que je puis vous dire c'est que je sais, à n'en pouvoir douter, que
l'arrangement que Lord Castlereagh propose, ayant été delibéré dans le Cabinet, est
une mesure definitivement prise, sur laquelle il n'y a pas à revenir, et contre laquelle
il seroit parfaitement inutile d'argumenter. Non seulement tous les raisonnemens par
lesquels vous pourriés vouloir la combattre, ne feroient pas changer d'opinion, mais
il feroient un très-mauvais effet en reproduisant à pure perte l'humeur et le
mecontentement causés par les dernieres discussions et qui sont à-peine un peu
calmés. Si l'on attache du prix chez nous à

1

Orig. Papieren-Van Nagell. Extract bij Tellegen.
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recouvrer promptement celles de nos anciennes Colonies qu'on est disposé ici à nous
rendre, et à conclure pour cet effet un Traité avec Ld. Castlereagh avant le depart de
ce Ministre pour le Congrès, il n'y a pas de temps à perdre; après ce depart il ne se
fera plus d'affaires à Londres.
Lord Castlereagh m'a instamment prié de ne rien négliger pour vous inspirer des
sentiments plus justes sur les vues politiques de ce pays-ci à notre égard. Le
raisonnement sur lequel il revient toujours est celui-ci; comment peut on se plaindre
en Hollande d'avoir nous laissé en possession de 3 colonies - over de Kaap wordt
hier zelfs in het geheel niet gesproken - quand nous doublons l'existence de la
mère-patrie? D'ailleurs notre parti est pris; c'est à nous de juger ce qu'il nous convient
de rendre ou de garder’1. Zelf ried Fagel aan, toe te geven met het oog op wat
Nederland in de eerstkomende tijden nog kon hopen of duchten van Engelands zijde.
Hoe Van Nagell gestemd was bij het lezen dezer depeches laat zich begrijpen.
Den 4 Augustus zond hij een memorie aan den Souvereinen Vorst, om hem te wijzen
op het voor Nederland geheel onvoldoende van de thans door Engeland voorgeslagen
basis der onderhandelingen. Dat staatsstuk is op zich zelf zeer belangrijk, maar met
het oog op de tijdruimte, mij nog over, mag ik er hier niet op ingaan. Trouwens voor
den loop der onderhandelingen heeft zij geen waarde, omdat bij die gelegenheid niet
de minste acht geslagen is, kon geslagen worden op de daarin ontwikkelde
denkbeelden.
Immers Willem I meende zich geen oogenblik langer

1

Ik cursiveer.
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te mogen verzetten tegen wat Engeland eischte. En hij vond in deze zienswijze steun
bij Anton Reinhard Falck, die thans bij deze aangelegenheid op den vóórgrond komt.
Castlereagh had nl. bij missive van 30 Juli aan Clancarty1 last gegeven, om met de
Nederlandsche regeering zelf te gaan spreken. Wat die missive aangaande de teruggaaf
der Koloniën inhoudt, is natuurlijk gelijk aan wat de Engelsche minister aan Fagel
had uiteengezet. Slechts interesseert ons de vrijere toon, waarop de Engelschman
zich tegenover zijn landgenoot uit over de politiek hunner Regeering. Hij zegt o.a.
‘The first observation that occurs is, that, however warmly we may feel for the interest
of Holland, and however liberally we certainly wish to act towards Her, we must not
forget the extent of sacrifice, we shall be called upon to make for Her interest in the
approaching settlement. On this account, we must endeavour to combine it with some
direct advantage to this Country’. Clancarty trad in gesprek met Willem I en met
Fagel en reeds den 4 Augustus kon hij aan Castlereagh melden2, dat de Nederlandsche
Regeering bereid was te onderhandelen op den door Engeland voorgeslagen grondslag.
Van denzelfden dag dateert een depeche van Falck aan Fagel waarin deze gelast
wordt de onderhandeling op dien voet verder te voeren, om tot een tractaat van dien
inhoud te geraken3. Hem werd echter op 't hart gedrukt, bij de onderhandelingen te
trachten ‘Berbice uit den brand te redden’4. Ook dit mocht echter niet baten. Den 13
Augustus werd door
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Bij Van Deventer, bldz. LIX.
Van Deventer, LX.
Zie Tellegen, Gids, 1878, IV, bldz. 321.
Falck aan Van Nagell 6 Aug. - Orig. Papieren-Van Nagell.
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Fagel en Castlereagh het bekende tractaat geteekend, waarbij door Nederland werd
gesanctioneerd Engelands besluit, om in Amerika de bekende drie Koloniën en in
Afrika de Kaap de Goede Hoop te behouden, en tevens het Nederlandsch koloniaal
bezit in Azië zoo goed als geheel te beperken tot den Maleischen Archipel.
Hebben de Nederlandsche staatslieden dezen afloop kunnen vermijden? Ik hoop
aangetoond te hebben, dat daarvan geen sprake is. Van den aanvang af, dat er eenig
vooruitzicht bestond op de mogelijkheid dat de teruggaaf ooit in discussie zoude
komen; reeds vóór dat er sprake was, sprake kon zijn, van onderhandelingen over
deze aangelegenheid, was, blijkens uitingen zijner staatslieden, Engeland besloten,
de Kaap te behouden; en van dit standpunt zijn die staatslieden nooit geweken:
gedurende de voorloopige besprekingen werden integendeel Engelands vorderingen
steeds meer eischend. Zich daartegen verzetten? Niettegenstaande Willem I meende,
dat inderdaad de beslissing bij Engeland lag, heeft hij getracht, meer dan hij mocht
hopen uit de schipbreuk te redden; ja! zijn Minister van Buitenlandsche Zaken wilde
den toestand van 1792 als basis der onderhandelingen aannemen. Met welk gevolg?
Dat Engeland dreigde; dat zijne staatslieden onbewimpeld er voor uit kwamen, dat
zij aan den herboren staat wilden voorschrijven wat hun - volgens hun standpunt: in
billijkheid - toekwam. ‘C'est à nous’ - zoo voegde Castlereagh eens Fagel toe - ‘C'est
à nous de juger ce qu'il nous convient de rendre ou de garder’. Duidelijker kon het
niet. Nederland was gedwongen, te teekenen wat was voorgeschreven. En inderdaad
het eenige wat daarna voor onze staatslieden te doen stond, deed Falck, zooals hij
aan G.K. Van
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Hogendorp schreef naar aanleiding van het te sluiten tractaat1: ‘Wat mij betreft, mijne
partij is genomen, ik ben het getroost en zie gaarne met goede gratie te doen wat ik
toch niet beletten kan.’ Maar is dit juist, dan vervalt ook voor onze staatslieden de
blaam, welke op hen zoude kleven, indien zij hunne medewerking hadden verleend
aan een vrijwilligen verkoop met de hatelijke bijbeteekenis van het in den steek laten
van 's lands bezittingen, in dit geval zelfs van Koloniën met Nederlandsche kolonisten,
voor geld. Zijn zij tot de transactie gedwongen, dan vervalt ook hunne
aansprakelijkheid, dan is er van schuld geen sprake. Men moge betreuren, dat
Zuid-Afrika, om hierbij te blijven, van het moederland is afgerukt, men zou onbillijk
handelen, als men den steen ging werpen op hen, die vi coacti dit hebben moeten
aanzien, neen! die daartoe hebben moeten medewerken2.
Maar was die medewerking inderdaad noodig? Konden de onzen zich niet beperkt
hebben tot een lijdelijk aanzien? Van Nagell wierp de mogelijkheid van iets dergelijks
op; en wèl na het lezen der depeches van 30 Juli, toen hij zóó ontstemd was, dat hij
aan Fagel schreef3, hoe hij snakte naar zijn ontslag uit een betrekking, ‘qui

1
2
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Brieven van A.R. Falck. 1795-1843, 2e uitgave ('s-Gravenhage, Nijhoff, 1861), bldz. 207.
Brief van 6 Augustus.
Ik zou niet gaarne zoo ver gaan als P.M. Netscher in zijne Geschiedenis van de kolonien
Essequebo, Demerary en Berbice ('s-Gravenhage, Nijhoff, 1888), bldz. 295 v., die zegt:
‘Sterk was het drijven der Britsche regeering, om een groot deel van dien schat voor zich te
behouden en het was alléén aan den grooten persoonlijken invloed van den Souvereinen
Vorst en diens diplomatiek talent te danken, dat wij bij de daarover namens hem gevoerde
onderhandelingen het meerendeel onzer Koloniën terug erlangden.’
2 Augustus. - Minuutpapieren-Van Nagell.
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répugne à mon caractère’. Hij rekende het echter tot zijn plicht, den Souvereinen
Vorst nog eens zijne opinie onder oogen te brengen en schreef de memorie, die ik
reeds aanstipte. In de begeleidende missive1 sloeg hij, wat aangaat de houding van
Engeland, volkomen den spijker op den kop, maar juist toen leverde hij het meest
beslissende pleidooi ten gunste van Willem I, van Falck, van Fagel; wier handelingen
- en het ongewilde pleidooi wint daardoor in waarde - door Van Nagell zeer zeker
veroordeeld werden. Hij schrijft: ‘ ... Zonder eenige bewimpeling moet ick erkennen,
dat de wijze van doen mijn zeer stuijt - en ik mij niet zal kunnen gewennen aan den
gebiedende toon die men neemt. Er ontbreekt niets aan dan te zeggen bij Proclamatie:
dit gedeelte der Hollandsche Colonien behoud' ick, en dat gedeelte geev' ick te rug.’
Van Nagell gaf hier den toestand juist weêr: Engeland heeft in de koloniale quaestie
als 't ware een proclamatie uitgevaardigd en Nederland heeft die proclamatie
gesanctioneerd. En de ‘gebiedende toon’ van Engeland waaraan Van Nagell in zijn
schrijven herinnert, maakte dat men tot die sanctioneering overging, wijl men wist,
dat die gebiedende toon de uiting was van een niet te wijzigen wil, een wil, die - men
wist dit óók - in staat was zich te doen gelden. Het was voor de Nederlanders
staatsmanswijsheid, zich te onderwerpen.
Maar had men dan niet, nu de opofferingen moesten worden gedaan, alle financiëele
vergoedingen van de hand kunnen wijzen? Zonder twijfel ware het veel fierder
geweest, indien de gezaghebbenden in ons land dit hadden gedaan. Maar mochten
zij het doen? Ook hier geldt het

1
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‘tout comprendre, c'est tout pardonner.’ Indien onze regeering voor de keus had
gestaan tusschen b.v. de Kaap en een geldsom, dan zou zij de blaam hebben verdiend,
dat zij om gewin een gewichtige Nederlandsche Kolonie had in den steek gelaten;
en een dergelijke houding zou voor de jury, waarin het nageslacht zitting heeft, een
streng veroordeelend vonnis hebben gestroffen, waarbij de geldnood, waarin de
nieuwe Staat zich bevond, ter nauwernood als verzachtende omstandigheid zoude
hebben gegolden. Maar die keus had men nu eenmaal niet. Het was er alleen een
tusschen een half ei en een leegen dop; men wist dat men slechts kon kiezen tusschen
aan den eenen kant in 't geheel niets en aan den anderen kant de mogelijkheid op een
geldelijke tegemoetkoming, die in de alles behalve schitterende financiëele
omstandigheden van den jongen Staat alles behalve was te versmaden, ja! een uitkomst
zoude mogen heeten. Van Nagell erkende dit volmondig reeds in zijn brief aan Fagel
van 24 Juni.
Het tractaat en de onderhandelingen daarover hebben dezen staatsman zijn
Augustusmaand vergald. Den 8 Augustus schreef hij aan Falck1: ‘ ... Wat de negociatie
over de restitutie der Colonien aangaat hoop ik dat ons ongelukkig Vaderland, dat
sedert Jaaren door vrienden geduurig geplundert werd, den schok zal doorstaan.....
[Ik] schrijf aan Zijne Koningl. Hoogh. om ootmoedig mijn ontslag te smeeken. De
eervolle resultaaten der onderhandelingen van den ambassadeur Fagel, kunnen met
mijne onderteekening niet bezoedelt worden.’
De ‘ootmoed’, waarvan Van Nagell in deze missive spreekt, belette hem niet, zijn
aanvrage om ontslag1 in

1
1

Minuutpapieren-Van Nagell.
Minuutpapieren-Van Nagell.
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krasse termen in te kleeden: ‘Van harten wensch ik’ - zoo schrijft hij aan den
Souvereinen Vorst -, ‘dat de doeleijndens van Uw Kon. Hoogh. zullen bereikt werden,
en dat ons Vaderland minder leiden zal dan ik mij verbeelde, door de gevoelige
neepen, die het Engelsch ministerie haar toebrengt, door zig de fraaijste onzer Colon.
bezittingen toeteeijgenen. - Inmiddels kan ick nimmer van mij verkrijgen tot deeze
(in mijne oogen) willekeurige en illiberale handelwijze meedetewerken; en ick smeek
Uw Koningl. Hoogh. ootmoedig van mij hoe eer, hoe liever, mijn ontslag te willen
verleenen.’
De vraag is, heeft Van Nagell, toen hij dit besluit nam, een waardige houding
aangenomen? Oppervlakkig beschouwd, schijnt het een karaktervolle daad. Maar
als men dieper op de zaak ingaat, dan verliest het veel van dat aantrekkelijke. Van
Nagell had gedaan, wat hij van zijn plicht rekende: had het zijne gedaan, om den
Prins te bewegen, Engelands eischen tegen te staan; maar deze (en deze niet alleen:
ook Falck en Fagel meenden zóó) begreep, dat dit tot niets anders kòn leiden dan tot
nòg slechtere resultaten. Misschien, zéér misschien, hebben zij gedwaald; maar in
hunne meening op dit punt was toch niets onteerends voor ons land gelegen. Zij
meenden te moeten wijken voor een dwang, die zij voor onontkoombaar rekenden,
en meenden dit te moeten doen in 't belang van 't vaderland. Had Van Nagell getracht,
zich in te denken in hunne meeningen, hij had niet kunnen spreken van ‘bezoedelen’
en dergelijke woorden meer, die weinig anders dan phrases waren; hij had zich
geschikt in de omstandigheden, waaraan volgens het gevoelen van zijnen Souverein
en sommige van diens raadslieden nu eenmaal niets te veranderen was. Maar hij ging
onbesuisd te werk, koppig op zijn stuk staande.
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Falck heeft hem deswege ook niet gespaard. ‘Kordaatheid’ ontzegt deze hem niet,
‘maar’ - zoo schreef hij zelf aan Van Nagell den 10 Augustus1 - ‘dit wil ik U niet
verbergen dat het mij in U onvergeeflijk voor zoude komen, bij het mislukken uwer
bedoelingen mismoedig het ambt te laten varen waarin Souverein en Vaderland juist
uwe hulp dubbel behoeven, nu de positie netelig is of ten minste onaangenaamheden
oplevert.’
Iets dergelijks was de meening van den Souvereinen Vorst, toen hij den 10
Augustus aan Van Nagell het volgende schreef als antwoord1 op zijn aanvrage om
ontslag - en uit dit schrijven blijkt, dat Van Deventer volkomen ongegrond zegt2, dat
het traktaat ‘onvoorwaardelijk door Willem I is toegejuicht.’ - ‘Bij de
onderhandelingen met Engeland nopens de teruggave der Colonien, moeten wy, soo
my schynt, niet alleen onze oogen vestigen op het geen waar van afstand gedaan
moet worden maar ook de bezittingen die wy weder bekomen en die wy buiten staat
zyn te recupereeren, zelvers met assistentie van de overige Mogendheeden van
Europa, zonder vrywillige cessie van de zyde van Engeland. Wanneer zulks geschied
schynt my dat de onaangename indruk der cessien verminderd wordt, .... kunnende
des niet tegenstaande my niet ontveinsen dat my zeer ter harte gaat in de
noodzakelykheid te zijn, te moeten toegeven aan Grondbeginselen die niet zoo liberaal
zyn als wy dezelve hadden kunnen verwagten, dog die wy niet in staat zyn te doen
veranderen, aangezien dezelve zig in relatie bevinden met andere schikkingen die
de groote politiek in Europa betreffen en tot welke

1
1
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Orig. papieren van Van Nagell.
Orig. papieren van Van Nagell.
Vgl. Van Deventer LXI, al. 2.
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het Britisch Gouvernement reeds zodanige engagementen getroffen heeft dat hetzelve
ook voor de Natie dezelve diend smakelijk te maken. Hier van uitgaande is de
noodzakelijkheid van te moeten toegeven onwedersprekelijk, als mede de party te
kiezen van de best mogelijke conditien te trachten te bekomen om het nieuwe
Staatsgebouw te formeeren en die nodige kragt toe te brengen, die vereischt wordt
om te kunnen beantwoorden aan het oogmerk en hem in staat steld eene wil te hebben.
Zulks scheen vroeger ook UHWG. meening te weezen en in die begrippen hebben
wy ook by de verschillende omstandigheeden gehandeld. In die sin wensche ik verder
voort te werken en het is dus onvermydelyk dat dewyl wy ons in de ongelukkige
noodzakelykheid bevinden dikwerf te moeten toegeeven, daar resistentie onmogelijk
en zelvers nadelig zoude zijn. Hiertoe hebbe ik op UHWG. hulp en medewerking
gerekend, en het zouwde my bysonder smerten, dezelve te moeten missen, daar de
ondervinding my heeft geleerd het nut dat ik er voor 's Lands belangen van trek, ....
en ik kan dan ook niet dan difficulteeren in het verleenen van het gewenscht ontslag,
van welkers versoek ik hoop dat UHWG. ook afzien zal ....’
Maar Van Nagell bleef aandringen1. ‘De sensatie die het eventueele Tractaat over
de restitutie in Holland maaken zal, kan en mag ik Uw Koningl. Hoogheid niet
verbergen.....
Cordaat en eerlijk blijve ick handelen ..... Ick mag Uw Koningl. Hoogh. niet
aanraaden tot het onderteekenen van het bewuste Tractaat; ik kan nog mag de

1

12 Augustus aan den Souvereinen Vorst. - Minuutpapieren van Van Nagell.
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ratificatie onderteekenen. Laat Engeland bij verklaaring1 zeggen: ick geev die en die
Colonien aan Holland terug; die en die behoud' ick, dan blijft Uw Koningl. Hoogh.
ongecompromitteert. Maar werd er een conventie1 geslooten op dien voet als den
Heer Fagel het voor heeft? Zal Uwe Koningl. Hoogh. te laat ondervinden wat een
akelige impressie het in ons gemeene Best maaken zal. De algemeene kreet zal zijn:
onze Colonien zijn voor een gedeelte van Belgiën getoetst....’
Den 13 Augustus werd het tractaat gesloten, waartegen Van Nagell zich zoo beslist
had verzet. Daar hij aan het hoofd der Buitenlandsche Zaken was gebleven, had hij
nog een bittere pil te slikken: hij had de stukken uit Londen ontvangen ter ratificatie
gereed te maken. De Souvereine Vorst droeg hem dit op bij eigenhandig schrijven
van den 18 Augustus2, waarin hij de pil trachtte te vergulden, door nog eens óók op
de lichtpunten te wijzen in het tractaat.
Van Nagell bleef weigeren, de ratificatie te onderteekenen. Hij stelde aan den
Vorst voor3, daarop te laten stellen: ‘Dans l'absense du Secretaire d'Etat pour les
affaires Etrangeres’ en ‘d' onderteekening zal alsdan kunnen geschieden door die
geen, die uw Koningl. H. daar toe zal gelieven te benoemen.’
Tegenover Fagel stortte hij zijn gal nog even uit. De ambassadeur had tegenover
hem het tractaat van 1814 genoemd een verdrag voordeeliger en eervoller voor
Nederland en voor het Oranjehuis dan eenige overeenkomst sedert den vrede van
Munster. Van Nagell kan niet nalaten een eenigszins hatelijk antwoord4 te geven. ‘Je

1
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me rejouirais encore davantage lorsque je verrais, que la nation entière coincidant
avec les opinions de Votre Excellence et trouvant qu'Elle vient d'obtenir des avantages
equivalant a ceux que la Paix de Munster lui assurait, Lui porte son juste tribut de
reconnaissance.’
Zóóver is ‘la nation entière’ nooit gegaan en zij had er ook geen reden voor. Maar
evenmin zijn er m.i. motieven, om hetzij dan aan Fagel, hetzij aan zijnen Vorst of
aan Falck verwijtingen te doen naar aanleiding van het sluiten van een verdrag,
nadeelig zonder twijfel, maar waarvan zij het tot stand komen niet hebben kunnen
verhinderen.
J.E. HEERES.
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Levensberichten der afgestorven medeleden. 1864 - 1896.
Bijlage tot de ‘Handelingen’. Per jaargang, tegen een door het Bestuur
vast te stellen prijs, omstr. ƒ 1-2.
Hierin komen o.a. voor:
Akerlaken, Jhr. D. van, door O.W. Star Numan. 1895.
Berckel, H.A.A. van, door J.A. Alberdingk Thijm. 1868.
Bergh, J.A. de, door F. Smit Kleine. 1889.
Bergh, L. Ph. C. van den, door R. Fruin. 1888.
Bergh, P.T. Helvetius v.d., door W.J. van Zeggelen. 1874.
Bergh, S.J. van den, door W.J. van Zeggelen. 1869.
Bergman, J.T., door W.N. du Rieu. 1879.
Bisschop, W., d.W.N. du Rieu. 1889.
Bodel Nijenhuis, J.T., door W.N. du Rieu. 1873.
Bogaers, A., d.F.A. Snellaert. '72.
Boot, C.H.B., door G. van Tienhoven. 1893.
Borret, Th. J.H., door J.A. de Rijk. 1891.
Bosch Kemper, Jhr. B. de, door P.R. Feith. 1883.
Bosch Kemper, Jo. de, door G.W. Vreede. 1877.
Bosscha, P., d.G. Mees Az. 1873.
Boswel, G.H.J. Elliot, door A. Ising. 1875.
Buddingh, D., d.J.J.F. Wap. '76.
Bull, A.J. de, d.H.C. Rogge. '89.
Buys, J.T., door R. Macalester Loup. 1894.
Campbell, M.F.A.G., door W.P.C. Knuttel. 1890.
Cate, S. Blaupot ten, door H. Bouman. 1885.
Cramer, A.M., d.B. Cuperus. '95.
Cremer, J.J., d.A. Ising. 1880.
Dale, J.H. van, door H.Q. Janssen. 1873.
David, J.B., door J.F.J. Heremans. 1868.
Delprat, G.H.M., door G. Mees Az. 1872.
Dermout, I.J., door J.J. van Oosterzee. 1868.
Deventer, M.L. van, door P.A. van der Lith. 1895.
Diephuis, G., d.W. Hecker. 1893.
Ermerins, J.W., door J.H. Philipse. 1870.
Feith, H.O., d.P.J. Blok. '96.
Fruin, J.A., d.A.A. de Pinto. '86.
Gevers van Endegeest, Jhr. D.T., door J.T. Buys. 1881.
Goeverneur, J.J.A., door W. Hecker. 1889.
Gorter, S., door Jo. de Vries. 1872.
Grevelink, P.W. Alstorphius, door W. Hoogvliet. 1896.
Haar, B. ter, door N. Beets. 1881.
Habets, J.J., d.A.J. Flament. '94.
Harting, P., door C.H.D. Buys Ballot. 1887.
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Hasselt, W.J.C. van, door J. Heemskerk Az. 1864.
Heemskerk Bz., J., door D. Veegens. 1882.
Heldring, O.G., d.N. Beets. 1877.
Heye, J.P., door J.A. Alberdingk Thijm. 1877.
Hilman, J., d.H.C. Rogge. 1883.
Hofdijk, W.J., door J.G. Frederiks. 1889.
Hofstede de Groot, P., door J. Offerhaus. 1887.
Hogendorp, F. Bn. van, door Jhr. J.H. Hora Siccama. 1890.
Holtrop, J.W., door M.F.A. G. Campbell. 1870.
Hooft v. Iddekinge, J.E.H., door C. Vosmaer. 1884.
Hooykaas, I., door H. Oort. 1895.
Jager, A. de, d.J. te Winkel. 1880.
Janssen, L.J.F., door J.T. Bodel Nijenhuis. 1870.
Karsten, S., door C.M. Francken. 1865.
Kate, J.J.L. ten, door E. Laurillard. 1890.
Kempenaer, J.M. de, door J. Heemskerk Az. 1870.
Keuchenius, L.W.C., door F.L. Rutgers, 1895.
Kluit, W.P. Sautijn, door W.N. du Rieu. 1896.
Kneppelhout, J., door W.P. Wolters. 1886.
Knoop, W.J., door P.M. Netscher. 1894.
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Koelman, J. Ph., d.J. Gram. '93.
Koenen, H.J., door J.P. Hasebroek. 1875.
Koetsveld, C.E. van, door J.J. Prins. 1894.
Kolff, G., door G. Keller. 1881.
Kuenen, A., door W. van der Vlugt. 1893.
Lennep, J. van, d.A. Beeloo. '69.
Lenting, L.E., door B.H. Pekelharing. 1885.
Limburg Brouwer, P.A.S. van, door C. Vosmaer. 1875.
Lommel, A.M. van, door I.H. Hofman. 1896.
Luzac, J., d.W.N. du Rieu. 1872.
Mees, W.C., d.S. Vissering. 1885.
Meulman, Is., d.F. Muller. 1871.
Modderman, A.E.J., door C.J. Sickesz. 1887.
Muller, F., door A.C. Kruseman. 1881.
Muller, Sam., door C. Sepp. 1876.
Muurling, W., d.A. Kuenen. 1883.
Neurdenburg, J.C., d.J. Craandijk. 1896.
Nolet de Brauwere van Steeland, J.C.H., door P. Alberdingk Thijm. 1889.
Noordewier, M.J., door W. B.S. Boeles. 1866.
Noordziek, J.J.F., door J. Boudewijnse. 1887.
Norman, H.D. Levyssohn, door N.P. van den Berg. 1895.
Nijhoff, I.A., door P.C. Molhuysen. 1864.
Nijhoff, M., door P.A.M. Boele van Hensbroek. 1895.
Oosterzee, J.J. van, door W. Francken Az. 1883.
Oudemans, A.C., door E. Verwijs. 1875.
Perk, A., door W.G. Brill. 1881.
Rauwenhoff, L.W.E., door A. Kuenen. 1889.
Rees, O. van, d.J.A. Fruin. 1869.
Rietstap, J.B., door A.A. Vorsterman van Oyen. 1894.
Roever, N. de, door W.R. Veder. 1893.
Saussaye, D. Chantepie de la, door J.J. van Toorenenbergen. 1874.
Scheffer, J.G. de Hoop, door A. Winkler Prins. 1894.
Schimmelpenninck, G. Gr., door J.M. de Kempenaer. 1864.
Schinkel, A.D., door J.J.F. Noordziek. 1865.
Scholten, J.H., door A. Kuenen. 1886.
Schotel, G.D.J., door W.N. du Rieu. 1893.
Schrant, J.M. (Sr.), door J.T. Bergman. 1866.
Schrant, J.M. (Jr.), door J.T. Bergman. 1864.
Sepp, C., door S. Cramer. 1891.
Slanghen, E., door J. Habets. 1883.
Sloet van de Beele, L.A.J.W. Bn., door H. Kern. 1892.
Slothouwer, F.G., door W.B.S. Boeles. 1892.
Spijker, H.J., door J.G.R. Acquoy. 1871.
Stuffken, J.H., d.J.H. Scholten. 1881.
Suringar, W.H.D., d.L.J. Suringar. 1896.
Swaving, H.I., d.H. Kern. 1881.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

Sypesteyn, Jhr. J.W. van, door D. Veegens. 1869.
Telting, I., d. Ph. van Blom. '96.
Thorbecke, J.R., (bibliographie) d.T.C.L. Wijnmalen. 1875.
Tiele, P.A., d.M. Nijhoff. 1889.
Tromp, Th. M., door W.F. Margadant. 1892.
Twist, A.J. Duymaer van, door P.A. van der Lith. 1891.
Verwijs, E., d.J. Verdam. 1880.
Veth, P.J., door P.A. van der Lith. 1896.
Vissering, G., d.D. Harting. '70.
Vissering, S., door J.T. Buys. 1891.
Vries Jerz., Jo. de, door J. Dirks. 1882.
Vries, M. de, door A. Kluyver. 1893.
Wertheim, J.L., door J.A. Levy. 1883.
Wintgens, W., door J. Heemskerk Az. 1896.
Witkamp, P.H., door H.C. Rogge. 1892.
Wolters, W.P., d.A. Moens. '92.
Wybrands, A.W., door J.G.R. Acquoy. 1887.
Zeggelen, W.J. van, door A. Ising. 1879.
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Levensbericht van Emile Anton Hubert Seipgens.
16 Augustus 1837-25 Juni 1896.
Maandag, den 29sten Juni 1896, verzamelde zich een talrijke stoet belangstellenden
om een pas gedolven kuil op het Leidsche kerkhof, palende aan de Groenesteeg.
De Junizon wierp een schel gouden licht over welig groeiende boomen, over
bloemen, over heesters, en daalde met een bundel van schitterende stralen in het
gapende graf. De doodkist stond aan den rand van den kuil. Tal van fraaie kransen
waren in het ronde gerangschikt. Het was, of ik in den zoelen zomerwind, die langs
onze hoofden streek, eene echo vernam van Vondel's verzen:
‘O krancke troost! wat baet
De groene en goude loover?
Die staetsi gaet haest over!’

Het Bestuur van de Leidsche Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde was bijna
voltallig aanwezig. Het gold de uitvaart van onzen verscheiden Secretaris, Emile
Seipgens. Een gevoel van grooten weemoed maakte zich van ons meester. Seipgens
had zijn zestigsten jaardag nog niet bereikt, en reeds sleepte eene meedooglooze
ziekte den verdienstelijken, veelbegaafden man naar het graf. Onze Maatschappij
verliest in hem een zeer nauwgezet,
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zeer plichtgetrouw Secretaris. Geen wonder, dat een onzer Bestuursleden in eene
korte rede deed uitkomen, wat we in hem moesten missen. Maar hij wees er ook op,
dat zoo hier een leven werd afgesneden, 't welk nog rijpe vruchten van geestesarbeid
scheen te beloven, daarom toch Seipgens' naam niet zou verloren gaan. Na den dood
blijft de arbeid van den kunstenaar. Zijne werken zullen gelezen worden door de
geslachten, die in aantocht zijn.
Emile Anton Hubert Seipgens werd te Roermond geboren den 16den Augustus 1837.
Hij was de zoon van Hendrik Seipgens, die de bekende bierbrouwerij in de
Jezuïeten-straat bezat, en van Theresia van den Broek, dochter van een bierbrouwer
uit Heumen. Als knaap werd hij zeer onderscheiden door zijne grootmoeder, die al
vroeg zijn kunstaanleg vermoedde, en hem al te veel vereerde. Zijne vrome catholieke
ouders koesterden den vurigen wensch hem eenmaal het eerbiedwaardig priesterambt
te zien bekleeden, omdat men bij hem iets ongemeens ontdekte. Vooral zijn vader
dweepte met dit plan, en hij zelf, de vrome stemming zijner ouders deelend,
aanvaardde met geestdrift het denkbeeld priester te worden. Zijne grootmoeder
evenwel schijnt met deze bestemming voor haar veelbelovenden kleinzoon niet
ingenomen te zijn geweest.
Hij bezocht, om dit doel te bereiken, het kleine seminarie te Roermond, weldra
het groote te Rolduc en zou zijne studiën voltooien aan het Bisschoppelijk college
te Roermond. Tegen zijn achttiende jaar kwam er verandering in zijne stemming.
Zijne roeping voor het priesterambt begon minder sterk te spreken. Zijn ideaal was
het langzaam geworden naar eene universiteit te gaan, en
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te studeeren in de letteren. Dit plan stuitte af op een sterk verzet van zijn vader, die
vreesde, dat het woelig studentenleven de zielsrust van zijn kind zou verstoren. Er
werd besloten, dat Emile zijne theologische studiën staken, en de proef nemen zou,
of hij zich voor het notarisvak mocht kunnen bekwamen. Daar de familie ruime
inkomsten genoot, kon men met gerustheid den uitslag dezer proef afwachten.
De studiën van het notariaat leverden weinig aanlokkelijks voor den jonkman, die
op zijn zeventiende jaar al deftige gedichten in romantischen trant begon te schrijven.
Reeds de titels gaven het karakter dezer jonkmansverzen duidelijk te kennen. Hij
noemde zijne verzen: Artulf en Elfriede, De laatste Noorman en De Vadermoord.
Episode uit Siegfried van Brederode. Seipgens toonde ten kantore van den Notaris
Guillon te Roermond niet veel vatbaarheid voor de studie voor het Burgerlijk
Wetboek. Hij schreef liever verzen voor het letterkundig genootschap d e L e l i e
te Roermond. Zoo zijn verschillende zijner eerste verzen behouden gebleven, daar
dit genootschap in 1858 een bundel uitgaf met den titel: Keuze uit Dichtstukken van
het Letterkundig Genootschap: ‘de Lelie’ te Roermond.
Seipgens heeft heel wat verzen geschreven, ook in het Limburgsch dialect, maar
ze nooit verzameld of uitgegeven. Dit is te meer te betreuren, daar hij de kunst
verstond zeer zangerige verzen te schrijven. Onderscheiden zijner liederen zijn door
componisten ter toonzetting gekozen. Zoo schreef Nijpels muziek bij zijn algemeen
bekend gedicht: ‘Ne waor Marie, ne waor?’ - Gottfried Mann bij een drietal liederen,
waaronder: Van een Mulderinneke; Andriesen bij Drie bloemen, en Beltjens bij
Miserere, een gedicht, verschenen in den bundel van het
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genootschap d e L e l i e . Seipgens beoefende in zijne jonge jaren zelf de muziek.
Er zijn compositiën van hem uitgegeven - inzonderheid zijne romance: 't Bleumpke,
door de Sociëteit Momus te Maastricht in het licht gezonden.
Bij dit alles kwam het meer en meer uit, dat Seipgens het notarisambt niet zou
bekleeden. Zijn tegenzin in de studie der wetboeken uitte zich dagelijks luider. En
bovendien hij kon zijn ideaal - het studeeren aan eene universiteit - niet vergeten.
Hij zocht zijn troost in litteraire proefnemingen en in het gezellig verkeer met
jongelieden. Bij den opgewekten toon, die de samenleving in Limburg, inzonderheid
te Roermond, beheerscht, bood dit verkeer hem velerlei gelegenheid tot levendig
gesprek en kunstoefening.
Toen hij zijn negentiende jaar bereikt had, besloot zijn vader hem werkzaam te
stellen aan de bloeiende bierbrouwerij, die eerlang in zijne handen zou overgaan.
Maar het bedrijf van bierbrouwer zou geen geschikten werkkring voor Seipgens
opleveren. Hij had geen hoofd voor zaken, voor cijfers, voor industriëele
berekeningen. Toch is hij van 1856 tot 1874 aan de bierbrouwerij verbonden geweest,
schoon hij zelf gevoelde, dat zijne roeping elders lag. In 1859 associëerde hij zich
met zijn zwager Leopold Hulster uit Lingen - op de grenzen van ons vaderland in
Hannover, dicht bij Oldenzaal, - en ondernamen zij beiden het bestuur der
bierbrouwerij. Toen deze zwager met zijne zuster Eugénie huwde, ontmoette Seipgens
op de bruiloft te Lingen de dochter van een zeer geacht en bemind notaris aldaar,
Anna Maria Berentzen, die weldra zijne vrouw zou worden.
Den 16sten Augustus 1860, op zijn drie-entwintigsten verjaardag, trouwde Seipgens
met de notarisdochter uit Lingen, die toen haar negentiende jaar had bereikt. Hoe-
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wel hij voortdurend zijne kerkelijke plichten getrouw waarnam, wijdde hij zich gaarne
aan het levendig en gezellig verkeer der Roermondenaren. Hij was lid, later voorzitter
van eene tooneelvereeniging la Société dramatique te Roermond, in de wandeling
‘de dramatique’ genoemd. Daar was hij een zeer welkom gast, wijl zijne letterkundige
en muzikale talenten der vereeniging niet weinig luister bijzetten. Bij muzikale
uitvoeringen roerde hij de Turksche trom in het orkest, en met recht mocht men met
Piet Paaltjens van hem zeggen, dat hij:
‘de Turksche trom
Niet onverdienstlijk bespeelde’.

Het waren gelukkige en vroolijke jaren, die eerste jaren van zijn huwelijksleven. Hij
had met Wordsworth kunnen betuigen:
‘We poets in our youth begin in gladness’.

Hij had groot succès in den kring van ‘de dramatique’ met zijne opera-bouffe
Schinderhannes, - die hij in 1864 voor het eerst vertoonde, en die sedert tallooze
malen werd gespeeld, ook door andere rederijkerkamers. Hij telde zeer vele vrienden
in Maastricht onder de leden van Momus, en was in geheel Limburg als een
alleronderhoudendst en geestig man bekend. Hij bereisde dikwijls het platteland van
Limburg in het belang zijner bierbrouwerij. Hij bezocht de landelijke herbergen, en
dronk met de bezoekers bier, om zoo den waard tot bestellingen van bier aan te
moedigen. Deze schijnbaar onbelangrijke uitstapjes werden voor den lateren novellist
uiterst belangwekkend. Hij leerde zijn Limburg en zijn Limburgsch volk in alle
richtingen en variëteiten kennen. Hij kreeg de Limburgsche natuur lief met
hartstochtelijke liefde, hij ontdekte allerlei merkwaardige psychologische toestan-
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den onder de Limburgsche boeren, den Limburgschen adel en de Limburgsche
geestelijkheid.
Zeer grooten bijval oogstte hij in bij de vertooning in de Société dramatique van
zijn blijspel: ‘De leste Schlaag’ of Vrije Verkiezingen in Limburg. Blijspel in drie
akten in Roermondsch taaleigen’, den 21sten Januari 1872 op het tooneel gebracht.
In denzelfden kring had hij reeds gedurende het oorlogsjaar 1870 een toepasselijk
blijspel: Een Fransch krijgsgevangene onder luide toejuichingen ten tooneele gebracht.
Er heerschte destijds te Roermond groote gisting, daar de meerderheid der
Roermondenaren Franschgezind was. De ‘dramatique’, mededingende in een
internationalen tooneelwedstrijd te Brussel, behaalde kort daarop met Seipgens' Een
Fransch krijgsgevangene den eersten prijs. Hij was toen voorzitter der ‘dramatique’.
De overwinning te Brussel verwekte te Roermond groote geestdrift. De Société
dramatique werd bij hare thuiskomst luisterrijk van het station afgehaald door de
Koninklijke Harmonie en andere gezelschappen. Men leidde de overwinnaars onder
Seipgens' commando naar het Stadhuis, waar hun, na een gelukwensch van den
Burgemeester, de ‘eerewijn’ werd aangeboden.
Bij dit uitstapje naar Brussel leerde hij Justus van Maurik kennen, die sedert door
innige vriendschap aan hem verbonden bleef, en invloed oefende op zijn verderen
kunstarbeid.
Maar al deze roem kon niet beletten, dat hij zich niet meer op zijne plaats gevoelde
in de bierbrouwerij, die den ouden voorspoed dreigde te verliezen. Hij nam nu een
groot besluit. Hij maakte zich los uit de bierbrouwerij, en besloot naar Göttingen te
gaan, om aan de universiteit Duitsche taal en letteren te studeeren. Door deze studiën
wilde hij zich bekwamen voor het staats-examen
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ter verkrijging van eene akte, die hem in staat zou stellen middelbaar onderwijs te
geven in genoemde vakken aan Nederlandsche gymnasiën en hoogere burgerscholen.
Hij vertrok in October 1874 naar Göttingen. Zijne familie bleef te Roermond. Hij
was toen zevenentwintig jaar oud, vader van vier kinderen. Onder zijne nagelaten
papieren bevindt zich een brief aan zijne ouders, waarin eene zeer uitvoerige
beschrijving van zijne kamers, die hij als student te Göttingen betrok. Hij woonde
in de Pauliner-straat no. 13 boven een porselein- en glaswinkel, met nog vier andere
studenten, die hij niet kende. Zijne kamer was vlak over den trap der eerste verdieping.
In die kamer bevond zich een groote hooge kachel, om hout in te stooken, een canapé
‘met donkerbruin merinos overtrokken, dan een secretaire, waaraan men kon schrijven.
Vóór de canapé stond een rond houten tafel met rood kleedje en serviette. Daar
tegenover stond een houtkleurig geverfde schrijftafel met bibliotheek’. Van uit deze
kamer had de nieuw aangekomen student het uitzicht op een plein met eene kerk.
Daar hij vele vrienden te Lingen had, vond hij te Göttingen den zoon van den
Conrector Oelker, die des middags met hem at in eene soort van sociëteit, die het
M u s e u m heette, waar al de meest bekende dagbladen en tijdschriften in de meeste
Europeesche talen te vinden waren. Seipgens klaagde, dat men aan die tafel zoo
weinig at voor elf thaler in de maand. Alles bestond uit een klein bord soep en twee
kleine stukken vleesch.
Tegenover deze kleine materiëele ellende stond groot intellectueel genot. Hij had
nu de vervulling van zijne hoogste illuzie bereikt - hij studeerde. Toen hij voor de
eerste maal het college over Duitsche Grammatik van Prof. Wilhelm Müller
bijwoonde, biggelden hem van
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vreugde de tranen over de wangen. Gedurende zijn verblijf te Göttingen heeft hij
zeer hard moeten werken. Twaalf uur per dag - alleen des avonds ging hij een
noodzakelijk glas bier drinken in den Raadhuiskelder.
Na een jaar van ingespannen studie keerde hij naar zijn vaderland terug, en legde
in den Haag zijn examen voor de akte Middelbaar Onderwijs in de Duitsche taal en
letterkunde af met den besten uitslag. In 1875 reeds werd hij tijdelijk leeraar in de
Duitsche taal te Tiel. Dat hij onder den ingespannen arbeid zijne liefde voor de
letterkundige kunst niet had opgegeven, bleek uit de voltooiing van een nieuw drama:
De Watermolen aan de Vlierbeek, dat den 17den Maart 1875 voor het eerst in den
Schouwburg Van Lier (Amstelstraat) werd vertoond, en later ook te Antwerpen
(1887), telkens met den meesten bijval.
Hij zelf vertaalde zijn drama in het Duitsch: Die Wassermühle am Fliederbach,
welke vertaling werd uitgegeven in de Dramatische Unterhaltungsblätter (Sint-Gallen,
1878).
Van tijdelijk leeraar te Tiel, werd hij leeraar te Zutfen in 1876. Hij kreeg te Zutfen
vele privaatlessen en legde zich met bijzonderen ijver op de studie van het Gotisch
toe. Vandaar, dat hij van 1876 tot 1880 minder tijd vond voor letterkundig kunstwerk.
Toch schreef hij in 1876 een ernstig drama: Philips van Artevelde, Ruwaard van
Vlaanderen, naar historische studiën reeds in 1865 en 1866 gemaakt. Dit stuk werd
vertoond in 1886 (12 September) te Antwerpen, nadat hij het van nieuws had
omgewerkt. In dat zelfde jaar trad hij in eene der maandelijksche vergaderingen
onzer Maatschappij met de voordracht van dit drama op, en won hij den onverdeelden
bijval zijner hoorders. Ook verscheen een frag-
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ment van zijn Ruwaard van Vlaanderen in het tijdschrift Nederland (1886, IIe deel
bl. 127-136).
In latere jaren was Seipgens' stemming ten opzichte der geestelijkheid zijner kerk
geheel gewijzigd. Als voorzitter der Société dramatique te Roermond was het hem
gebleken, dat hij dikwijls ergenis had gewekt door bijeenkomsten en vertooningen
op dagen, die aan de geestelijkheid minder geschikt schenen. Dit bleef niet zonder
gevolg. Zoo ontstond eene scheuring tusschen hem en zijne geestelijke herders, die
nimmer weer werd geheeld. Van deze stemming gaf hij het duidelijkst de blijken in
zijne Limburgsche novelle: De Kapelaan van Bardelo, die (1880) in Eigen Haard
verscheen. Het was de geschiedenis van een kapelaan, die, langzaam door twijfel
ondermijnd, op zijn sterfbed bekent niet te kunnen gelooven. Daarop volgt de woeste
uitbarsting van verontwaardiging bij de dorpelingen, die den overledene nog in zijne
uitvaart hoonen. Hij werd begraven op een afgesloten. hokje van het kerkhof. De
kist werd rechtstandig met het hoofd naar beneden in den kuil neergeploft.
Deze geschiedenis was niet verdicht. Seipgens sprak van den kapelaan Grubbeler
te Bardelo, terwijl historisch de bedoelde kapelaan Grubbe heette en het dorp Baarlo.
Er ontstond veel geruchts in de kringen der Limburgsche catholieken. Men sprak
met de hoogste verontwaardiging over den auteur van den Kapelaan van Bardelo.
Het is niet te ontkennen, dat Seipgens door het gebruik van zoo licht te herkennen
eigennamen oorzaak tot ergenis had gegeven, maar tevens moet in aanmerking
genomen worden, dat Seipgens' Limburgsche novellen allen op feiten, door hem zelf
waargenomen, berusten. Seipgens heeft zijne letterkundige triomfen alleen kunnen
behalen door zich streng aan deze methode te
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houden. Al zijne volgende Limburgsche novellen zijn de vrucht van nauwkeurige
waarneming en studie op de werkelijkheid. Hij wees al de levende of gestorven
personen aan, die hij in zijne novellen onder andere namen had doen optreden. Hij
schilderde geen landschap of hij moest het gezien hebben. Vandaar het krachtig en
degelijk realisme, dat zijne Limburgsche novellen doet uitmunten boven vele andere
gewestelijke novellen.
Hij behoort tot die groep van Nederlandsche auteurs in de negentiende eeuw, welke
zich uitsluitend op de teekening van het eigenaardige volksleven ten platten lande
toeleggen. De predikant Van Koetsveld begon met de schildering van het dorp
Westmaas in Zuid-Holland. Cremer volgde met zijne Betuwers, D. Dekker met zijne
Texelsche, Van Schaick met zijne Drentsche, Van Duinen met zijne Groningsche,
Lesturgeon wederom met zijne Drentsche, Hollidee met zijne Noord-Brabantsche,
Heering met zijne Overijselsche, Beunke met zijne Walcherensche en Maaldrink
met zijne Zutfensche boeren en boerinnen. Seipgens' Limburgsche plattelanders zijn
even goed realistisch en natuurgetrouw, als de boeren bij Van Koetsveld, Hollidee
en Heering. Hij overtreft met zijn gezond naturalisme den zacht idealiseerenden
Cremer. Mocht men in den Kapelaan van Bardelo het al te personeele, en al te
historische van vorm en inhoud willen laken, men zal nooit kunnen volhouden, dat
er aan de juistheid en waarheid in de schildering der Limburgsche boeren iets
ontbreekt.
Dat De Kapelaan van Bardelo ook als letterkundig kunstwerk de aandacht trok,
blijkt uit eene vertaling in het Engelsch The Chaplain of Bardelo in The Modern
Church. A Journal of Scottish Religious life (Publishing Company, Glasgow,
September, 1892).
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Na 1880 wijdde hij zich steeds met meer geestdrift aan de litteraire kunst. Hij gaf
zijn eersten bundel Limburgsche novellen uit te Arnhem in 1881, onder den titel:
Uit Limburg. Novellen en Schetsen (uitgaaf van Rinkes). Hij begon nu geregeld zijne
nauwkeurige en fijn bewerkte schetsen in de tijdschriften: Nederland en de Gids, in
den Almanak van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, later in het Leeskabinet,
in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift of in de Kunstkroniek te doen verschijnen.
In 1883 werd hij Leeraar in de Duitsche taal en Letterkunde aan de Hoogere
Burgerschool te Leiden. Hij placht wel eens aan zijne vrienden te vertellen, dat hij,
toen hij voor die betrekking solliciteerde, zich ook had aangemeld bij een
hoogleeraar-curator, wiens naam door zijne reusachtige taalkennis ver over de grenzen
van ons vaderland wordt geëerd. Zoodra hij binnentrad in het studeervertrek, zeide
zijn aanstaande Curator:
‘Meneer Seipgens! Hoe noemt men op het platteland van Limburg een stier?’
‘Een d e u r , professor!’ - antwoordde de glimlachende sollicitant.
Seipgens heeft tot aan zijn dood - dertien jaren - aan de Hoogere Burgerschool te
Leiden gewerkt. Hij ondervond wel eens bij het klimmen der jaren, dat les geven in
taalkunde aan eene sterk bevolkte klasse van jongens zijne eigenaardige moeilijkheden
opleverde.
Met toenemenden bijval schiep hij telkens weer nieuwe Limburgers in zijne
voortdurend fijner bewerkte novellen. In het tijdschrift Nederland verscheen van
hem in 1882: Willem Looimans, de gierebast, in 1885: de Zwambroers, in 1886:
Rooien Hannes en de reeds vermelde fragmenten van zijn Ruwaard van Vlaanderen.
Zeer voortreffelijk
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geslaagd was inzonderheid de novelle Rooien Hannes, later in den vorm van een
volksdrama gebracht, 't welk, 12 Januari 1889 te Amsterdam op den grooten
Schouwburg door de Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel werd vertoond. De
auteur gaf aan personen en feiten uit zijne novelle eene breedere vlucht, en schrapte
het Limburgsch dialect, ter wille der vertoonbaarheid van zijn drama. Dit was in
zeker opzicht te betreuren, omdat de uitstekend gelukte figuur van Gekke(n) Manes
daardoor iets van zijne aangrijpende realiteit verloor. Er is iets zeer ongemeens in
dezen type, die met zijn hoogst oorspronkelijke wijsbegeerte steeds placht te beweren:
‘Zuus-te wâl, jungske! de waereld is onvolmaakt, door is argens e fetske te veul of
te weinig. Meugelijk is 't maer zoo'n heel klein stofvezelke as veer zeen dansen in
'ne zonnestroal. Dat mot God den Heer wâl vergeten höbben te maken of te veul
geschapen höbben’.
Voor vele vrienden van Seipgens was de avond van 12 Januari 1889 eene zeer
heugelijke gelegenheid om den auteur van Rooien Hannes een bewijs hunner
belangstelling te geven. Zij verzamelden zich in den Schouwburg op het Leidsche
plein, en boden hem hunne welgemeende gelukwenschen aan na afloop der zeer goed
geslaagde vertooning.
Voor het tijdschrift: de Gids schreef hij in hetzelfde jaar 1889 zijn meesterstuk:
Jean. Het is wederom de geschiedenis van een kapelaan. Jean is een wees, door eene
tante opgevoed, die hem gaarne geestelijke zag worden. Na hersteld te zijn uit eene
zware ziekte stemt hij er in toe priester te worden. Hij studeert te Rolduc aan het
seminarie en maakt kennis met een jong edelman, die hem in de vacantie bij zijne
familie te Maasloo op een buiten als gast medebrengt. Jean ontmoet daar eene
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Brusselsche freule Renilde, die zijn hart verovert, maar hem schuchter ontwijkt, daar
zij weet, dat hij priester moet worden. Met eene aardsche liefde in zijn hart mag hij
niet naar het groot seminarie, als door zijn vriend, den pastoor van Heek, was beslist.
Zoodra hij verneemt, dat Renilde ‘Zuster van Liefde’ geworden is, triomfeert hij
over deze liefde, en zet hij zijne theologische studiën voort. Hij wordt na vier jaren
gewijd tot priester en benoemd tot coadjutor te Eppekoven. Daar ten huize van een
Baron, ziet hij Renilde terug, die het klooster verliet, en nu het nichtje van den Baron
zal opleiden. En daarom begint de strijd opnieuw in het hart van den jongen priester.
Hij ziet Renilde enkele malen, en vraagt in de wanhoop van zijn lijdend hart aan zijn
Bisschop missionaris te mogen worden. Dan komt een zeer treffend tooneel. De
kapelaan vindt Renilde bezwijmd van schrik, daar hare leerling in een stroom is
gevallen, en zij met inspanning van alle krachten het meisje heeft gered. Hij draagt
haar naar het kasteel, de bewustelooze een vurigen kus op de lippen drukkend. Later
als hij, missionaris geworden, in den vreemde zwerft, schrijft hij: ‘In de verre
zandwoestijnen van het Oosten, in de maagdelijke wouden van het Westen, steeds
en overal zal de herinnering mij blijven, dat ik haar aan het hart heb gedrukt, dat ik
haar heb gekust met den kus der vurigste en edelste liefde. - Miserere mei, Domine!
Miserere mei!’
Te midden van dit met groote soberheid en grooten takt behandeld verhaal vlecht
de auteur zeer treffende landschapschilderingen in, die zijne hooge ingenomenheid
met de verrukkelijke natuur van Zuid-Limburg op talentvolle wijze openbaren. De
beide hoofdpersonen zijn met uitnemende juistheid voorgesteld - de strijd dezer edele
harten laat een weemoedigen, tragischen indruk na. Ook
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in Engeland werd Jean op prijs gesteld, daar The Modern Church. A Journal of
Scottish Religious Life in Mei 1892 eene vertaling aanbood.
Seipgens zweemt met zijne vertellingen: De Kapelaan van Bardelo en Jean
eenigszins naar de kunstopvatting van den beroemden Franschen romancier, Ferdinand
Fabre, auteur van Le Chevrier en l'Abbé Tigrane, die voornamelijk zijne stof kiest
uit het leven der Fransche geestelijkheid - cure's, vicaires, chanoines, bisschoppen
en aartsbisschoppen. Maar Fabre blijft steeds in Zuid-Frankrijk met zijne woelige
geestelijkheid, en Seipgens biedt hoofdzakelijk tafereelen uit het kalme Limburgsche
platteland. Zoo verschenen na Jean in de(n) Gids: Het Stumpke (1890), De
Moordenaarster (1892), en De Zûpers van Blîënbèèk (1894). Meesterlijk is de kleine
schets De Moordenaarster, een beeld van Limburgsche ellende en verdierlijking.
Een strooper, een nathals, een woesteling, heeft zijne arme vrouw zoolang gesard,
geschopt, gescholden, totdat bij een woedenden twist over een stuk zwart brood de
vrouw een zwaar stuk hout opneemt, en hem terneervelt. Te midden der gendarmes
stapte ze voort, verstokt en gevoelloos, zooals hij haar gemaakt had, door de joelende
en hoonende menigte, met de moordadige knots op den schouder.
De Zûpers van Blîënbèèk is ook maar eene zeer korte schets, eene anecdote, met
comische effecten, waarin verteld wordt, hoe een Limburgsch plattelandsch
heelmeester zijne patiënten voorgaat in onmatig drinken, en tegelijk met een
aartszwelger sterft. Beide kleine kunstwerken - vooral de Moordenaarster - tintelen
van waarheid en zeer scherp geobserveerde bijzonderheden uit het boerenleven.
In den Almanak van het Nut gaf hij evenzoo kleine no-
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vellen: Josef Sebaldus (1883), Regina (1885), Zijn Zoon (1890), Adrienne (1892).
In Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift verscheen: De drie biechtvaders van
Mevrouw Van Schwarzenberg (1893) - weder eene novelle uit de clericale wereld.
In zijne laatste levensjaren schreef hij voor het Leeskabinet: De Schnatz geit noa den
Oost (1894) en De grootste heilige in den hemel (1896). In 1895 verscheen zijn
Dassenjacht in de Kunstkroniek, en een zijner allerlaatste novellen Weifelende Liefde
zag in Nederland (1896) het licht. Verzamelingen zijner Limburgsche verhalen
werden uitgegeven door de firma P.N. Van Kampen & Zoon; in 1887: In en om het
kleine stadje. Limburgsche Schetsen en Novellen met eene penteekening van H.
Luyten; in 1890: Langs Maas en Geul; in 1893: Jean. - 't Stumpke. - Hawioe-ho! in
1894: Een Wilde-Rozenkrans. Ter perse gaat na zijn dood nog een bundel novellen
en een nagelaten roman.
Seipgens werd in 1892 voorloopig Secretaris van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, en in 1893 door de jaarvergadering in dit ambt bevestigd.
Met voorbeeldige nauwkeurigheid en zorg kweet hij zich van zijne plichten. Uit
persoonlijke ervaring bleek het mij met welk eene trouwe zorg Seipgens voor de
belangen der Maatschappij waakte. In het maatschappelijk jaar 1894-1895 heb ik als
Voorzitter gedurig bezoeken van onzen Secretaris ontvangen, die mij altijd zeer
welkom waren, daar steeds bleek, hoe vlijtig hij zorgde voor alles, wat het belang
onzer Maatschappij kon bevorderen.
Hoewel onvermoeid doorarbeidend, begon hij in de laatste jaren zich gedrukt te
gevoelen. Hij leed soms aan korte ongesteldheden, die in 1896 telkens ernstiger
werden. Over zijne gelaatstrekken, vermagerd en ingevallen, gleed een waas van
weemoedige berusting. Eindelijk moest hij het werk staken - de onzichtbare
Doods-Engel had hem gewenkt.
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Seipgens was een zelfgevormd kunstenaar, en daarenboven een grondig kenner der
Duitsche taal en letteren. In kleineren kring onder zijne vrienden en kennissen gaf
hij daar meermalen de ondubbelzinnigste bewijzen van. Hij onderscheidde zich
daarenboven door zijne belangstelling in kevers en gevleugelde insekten, en was
gunstig bekend in de kleine wereld der coleopterologen. Bij al zijne talrijke uitstapjes
te voet deed hij zijn uiterste best zeldzame variëteiten van kevers te vangen. Hij ving
ze in hun snorrende vaart door de lucht met zijn hoed, en bewaarde ze in een fleschje
met spiritus, dat hij altijd bij zich droeg. En ook hier legde hij dezelfde
nauwkeurigheid en denzelfden zin voor orde aan den dag, die al zijn werk kenmerkte.
Al zijne handschriften zijn met duidelijke, gelijkmatige letter geschreven. Zijne
notulen en aanteekeningen voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
waren staaltjes van schoonschrijfkunst.
Zijn naam als Limburgsch poëet, als Limburgsch blijspeldichter, als Limburgsch
novellist inzonderheid, zal niet verloren gaan. En de geschiedschrijvers der
Nederlandsche Letteren zullen getuigen, dat Emile Seipgens door zijn degelijk talent
zich eene eervolle plaats in de annalen onzer litteratuur heeft veroverd.
DR. JAN TEN BRINK.
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Lijst der geschriften VAN Emile A.H. Seipgens.
1854-1857

Vele o n u i t g e g e v e n gedichten,
waaronder:
Artulf en Elfriede.
De laatste Noorman.
De Vadermoord. Episode uit Siegfried
van Brederode.
De oude Speelman.
De Notariszoon.
Episode uit het leven van Jan van Weert,
enz.

1857-1870

U i t g e g e v e n gedichten in:

A. 1858

Keuze uit dichtstukken van het
Letterkundig Genootschap:
‘de Lelie’ te Roermond. Roermond, J.J.
Romen.

B. 1857-1864

Volksalmanak voor Nederlandsche
Katholieken, bijeengebracht door J.A.
A l b e r d i n g k T h y m en H.J.C. v a n
N o u h u y s . Amsterdam, C.L. van
Langenhuysen.
Hierin komen voor:
1857 Onrust. - Miserere.
1859 Oost, West! Liederen.
1860 Melodiën op de heide.
1862 Bij de lijkbaar eens armen. - Leed.
1864 Uit mijn reisboek. - Gebed eens
jongen dichters.

C. 1882.

Van de Schelde tot de Weichsel.
Nederduitsche dialecten in dicht en
ondicht, uitgekozen door J.A. en L.
L e o p o l d . Groningen, J.B. Wolters.
Hierin komen voor:
Jeanbatist (Fragment uit eene
onuitgegeven novelle). - Löstig Peerke,
de muldersgezèl. - De zaatlap aan ziin
naas. - Ne-waor, Marie, ne-waor?

1864

Schinderhannes. Opera-bouffe.
(Onuitgegeven).

1872

‘De leste Schlaag’ of Vrije Verkiezingen
in Limburg. Blijspel in 3 akten in
Roermondsch taaleigen. Roermond, J.
Raemaekers, 1872.
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Een Fransch krijgsgevangene, Blijspel.
Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

18

1875

De Watermolen aan de Vlierbeek. Drama
in 4 akten. Amsterdam, G. Theod. Bom,
1875.
Van dit drama verscheen eene Duitsche
vertaling door den auteur zelf bewerkt:
Die Wassermühle am Fliederbach,
opgenomen in Dramatische
Unterhaltungsblätter, St. Gallen, 1878.

1876

Philips van Artevelde, Ruwaard van
Vlaanderen. (Onuitgegeven). Een
fragment werd uitgegeven in Nederland,
1886, 2e deel.

1877

Deutsche Grammatik. Ein Handbuch mit
Uebungsaufgaben. Ier Theil. Für die
Unterklasse. Groningen, J.B. Wolters,
1877.

1879

Versuch einer Lautlehre nebst
Orthographie für die Oberklassen höherer
Lehranstalten. - In Taalstudie, Ie Jrg.
1879.

1880

De kapelaan van Bardelo, in Eigen
Haard, 1880.
Herdrukt in: Uit Limburg, 1881.
Eene Engelsche vertaling: The Chaplain
of Bardelo in The modern Church. A
Journal of Scottish Religious Life, 1893,
No. 76-82.

1880

Toen Leneke dood was, in Weekblad De
Amsterdammer, 1880.
Herdrukt in: Uit Limburg, 1881.

1881

Uit Limburg. Novellen en Schetsen,
Arnhem, J. Rinkes, 1881.
Hierin komen voor: Komedianten. - De
Heeren van Wiedenholt. - Toen Leneke
dood was. - De kapelaan van Bardelo.

1882-84

Deutsche Bibliothek für Niederländer.
Meisterwerke der deutschen Litteratur.
Mit Noten und Erläuterungen von E.A.H.
S e i p g e n s . Zutfen, W.J. Thieme & Co.
1882-84, No. 1-5.
No. 1. K. G u t z k o w , Uriel Acosta.
No. 2. P. H e y s e , L'Arrabbiata.
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No. 3. H. M o s e n t h a l , Der
Sonnwendhof.
No. 4. F. v o n S c h i l l e r , Wilhelm Tell.
No. 5. F r . v o n H a l m , Der Fechter von
Ravenna.
1882

Hoogduitsche Spraakkunst voor
eerstbeginnenden (als Inleiding tot de
Hochdeutsche Sprachlehre). Zutphen,
W.J. Thieme & Co. 1882, 2e deel, 1883.

1882-86

Deutsches Lesebuch. Zutphen, W.J.
Thieme & Co. 1882-86, 3 dln.

1882

Willem Looimans, de gierebast, in
Nederland, 1882, 2e deel.

1883

't Ezelesjeeske, in Weekblad De
Amsterdammer, 1883.

1883

Hochdeutsche Sprachlehre für
Niederländer (für die Mittelklassen)
Zutphen, W.J. Thieme & Co, 1883.

1883

Jozef Sebaldus, in Almanak van 't Nut,
1883.
Herdrukt in: In en om het kleine stadje,
1887.

1885

Regina, in Almanak van 't Nut, 1885.
Herdrukt in: Langs Maas en Geul, 1890.

1883

Oefeningen behoorende bij de
Hoogduitsche Spraakkunst voor
eerstbeginnenden. Zutphen, W.J. Thieme
& Co. 1883. 2e druk, 1890.
Bewerkt met H.J. N o i j .

1884

Uebungsaufgaben zur Hochdeutschen
Sprachlehre für die Mittelklassen.
Zutphen, W.J. Thieme & Co. 1884. 2
Hefte.
Bewerkt met H.J. N o i j .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

19

1885

De Zwambroêrs, in Nederland, 1e en 2e
deel, 1885.
Herdrukt in: In en om het kleine stadje,
1887.

1885-86

Erklärung eines mittelhochdeutschen
Gedichtes (Hartmann's Armer Heinrich,
in Taalstudie, 6e en 7e Jrg. 1885-86.

1886

G. K i n k e l , Otto der Schütz. Eine
rheinische Geschichte in zwölf
Abenteuern. Mit Noten und
Erläuterungen herausg. von E.A.H.
S e i p g e n s . 2e durchaus umgearb. Aufl.
Leiden, A.H. Adriani, 1886.

1886

De Ruwaard van Vlaanderen. Treurspel,
in G o e v e r n e u r 's Oude Huisvriend,
1886.

1887

De Zevende, een Limburgsch
Herbergsvertelselke, in De
Amsterdammer, Weekblad 1887, 27
Maart. - In het Hoogduitsch vertaald in
Hallische Zeitung, 1893, No. 245 en
herdrukt in: Langs Maas en Geul, 1890.

1886

Rooie Hannes, in Nederland, 2e deel,
1886.
Herdrukt in: Langs Maas en Geul, 1890
en afzonderlijk uitgegeven bij K.v. Hulst
te Kampen, 1889.

1887

In en om het kleine stadje. Limburgsche
Schetsen en Novellen. Amsterdam, P.N.v.
Kampen & Zoon, 1887.
Hierin komen voor: De stem van Kobus
Mulders. - Wullem Looimans, de
gierebast. - Jozef Sebaldus. - Hoe Mathis
Knoups ‘liberaal’ en weêr ‘Katholiek’
werd. - De Zwambroers.

1889

Jean, in De Gids, November 1889.
Herdrukt in 1893 en in het Engelsch
vertaald in The Modern Church 1893, No.
61-66.

1890

Zijn Zoon, in Almanak van 't Nut, 1890.
Herdrukt in Een Wilde-Rozenkrans, 1894.
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Het Stumpke, in De Gids, December,
1890.
Herdrukt in 1893.

1890

Langs Maas en Geul, Amsterdam, P.N.v.
Kampen & Zoon 1890.
Hierin komen voor: Niet gevonden. Désiré en Piet. - Regine. - Rooie-Hannes.
- Het legaat van Appelen-Mie. Herberg-vertelselkes: In 't ‘Golje
Kraenke’. - De blauwe domino's. - De
zevende.

1892

Adrienne, in Almanak van 't Nut, 1892.
Herdrukt in Een Wilde-Rozenkrans, 1894.

1892

De Moordenaarster, in De Gids, Februari
1892.
Herdrukt in Een Wilde-Rozenkrans, 1894.

1893

Jean. - 't Stumpke. - Hawioe ho!
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
1893.

1893

De drie Biechtvaders van Mevrouw Van
Schwartzenburg, in Elsevier's
geïllustreerd Maandschrift, 1893, dl. I.
Herdrukt in Een Wilde-Rozenkrans, 1894.

1894

De Schnatz geit nao den Oost, in
Leeskabinet, 1894, dl. I.

1894

De zûpers van Blîënbèèk, in De Gids,
Juni 1894.

(1894)

Een Wilde-Rozenkrans. Amsterdam, P.N.
van Kampen & Zoon, z.j.
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Hierin komen voor: De drie Biechtvaders
van Mevrouw Van Schwartzenburg. Adrienne. - Hoe er van Maaszicht een
kloosterke werd. - Volkomen gelukkig De Collatie van Meneer Pastoor. - Zijn
zoon. - Een moordenaarster. - Ultima
rerum.
1895

De Dassenjacht, in Kunstkroniek, 1895.

1896

De grootste heilige in den hemel, in
Leeskabinet, 1896, dl. I.

1896

Weifelende Liefde, in Nederland, 1896,
dl. II.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

21

Levensbericht van Dr. F.W.B. van Bell.
Frederik Wilhelm Bernard van Bell werd den 15den Juni 1822 te Rotterdam geboren.
Zijn vader, koopman aldaar, verhuisde om redenen van gezondheid naar Boskoop,
waar hij eenige jaren burgemeester was en in 1835 overleed.
In 1836 kwam Frederik op de latijnsche school zijner geboorteplaats en werd in
September 1842 als student in de theologie aan Leiden's hoogeschool ingeschreven.
‘Zoo viel de aanvang zijner studiën samen met dien van het gewichtig tijdvak, dat
ruim eene halve eeuw geleden voor de godgeleerde wetenschap in ons vaderland is
aangebroken. Op zijne ontwikkeling heeft dit een beslissenden invloed gehad.
Aangetrokken door de nieuwere richting, die zich op dit gebied een baan had
gebroken, is hij haar ten einde toe getrouw gebleven en onder hen, die zich in de rei
onzer theologen als hare uitstekendste voorstanders hebben doen kennen, mag hem
buiten tegenspraak eene plaats der eere worden toegewezen1.’

1

Dr. H.P. Berlage in Theol. Tijdschrift, Juli 1896, p. 451 v.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

22
Tweemaal beantwoordde hij als student een prijsvraag. In 1845 werd hem te Utrecht
een accessit toegekend voor zijn antwoord op de vraag over ‘De redevoeringen van
Petrus in de Handelingen’. In het volgende jaar werd zijn antwoord op de te Leiden
uitgeschreven prijsvraag over ‘De laatste pericope in het Markus-evangelie’ met de
gouden medaille bekroond.
Van Bell behoorde tot de eerste en meest geliefde discipelen van Scholten, onder
wien hij in 1847 zijn Dissertatio theologica de patefactionis christianae indole, e
vocabulis Φανερουν et αποκαλυπτειν in libris N.T. efficienda verdedigde.
Na het verlaten der Academie was hij achtereenvolgens predikant te
Noordwijkerhout (1849-1853), te Hoorn (- 1855) en te Amsterdam, waar hij den
27sten October 1872 zijn afscheidsrede hield over ‘Het hopende leven’. Niet zonder
aandoening legde hij zijn betrekking als predikant neder, die hij gedurende 23 jaren
vervuld had. ‘Naarmate de afscheidsure nadert, vertoont hetgeen wij gaan verlaten,
zich nog eens voor onzen geest in al zijn aantrekkelijkheid en waarde. Wij voelen,
dat het losknoopen van hooggeschatte banden, met welke ons levensgeluk nauw
samenhing, niet zonder pijn kan geschieden. Zoo is het althans mij.’ Het kostte hem
moeite het ambt van herder en leeraar in de kerk neder te leggen, dat hij reeds in zijn
vroege jeugd met een krachtigen aandrang des harten begeerde en, in spijt van de
bezwaren, die er, vooral in dagen van strijd en spanning in de kerk, mede verbonden
zijn, had blijven waardeeren. ‘Het zijn belangrijke offers ten koste waarvan ik mijn
nieuwen en gewenschten werkkring moet aanvaarden. Met het levendig besef daarvan
heb ik dit uur zien naderen. En ik weet dat er onder u zijn, die leed dragen
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om mijn vertrek. Zoo hebben wij dan wederzijds behoefte aan christelijke wijding
en versterking in dit uur van afscheid’. - ‘Heb ik niet zeer veel voorspoed te gedenken?
Heeft het mij ooit aan voor mij voldoende opwekking bij mijn openbaar werk
ontbroken? Heb ik niet velen, zooals ik door ondervinding leerde, met vrucht
onderwezen en tot het christelijk gemoedsleven opgewekt? Heb ik er in al die jaren
niet velen ontmoet, die mij dankten voor ontvangen opwekking, besturing,
vertroosting, uit gesprek of kanselrede? En werd die voorspoed in mijn werkkring
niet bevorderd en onderhouden door het onschatbare voorrecht van eene maar zeer
zelden gestoorde gezondheid?’
Op den 23sten November 1872 aanvaardde van Bell het hoogleeraarsambt te
Groningen met een redevoering over ‘Het karakter der onafhankelijke Theologie’,
die zich volgens hem aansluit aan de anthropologische studiën van den nieuweren
tijd in haar wijdsten omvang. Tot hare ontkenningen wordt zij gedreven door de
anthropologie. Ook in hetgeen zij stelt wordt deze theologie door de anthropologie
gesteund en bestuurd. Zij verklaart zich onafhankelijk van de theologie, die in de
belijdenisschriften der protestantsche kerkgenootschappen is neergelegd en wil
evenmin buigen voor het gezag van den Bijbel. Zij is een wetenschappelijke
beschrijving en verklaring van den oorsprong, den grond en de waarde, die zij aan
het godsdienstig-zedelijk gemoedsbestaan meent te moeten toekennen.
Met groote ingenomenheid sprak de discipel over zijn leermeester en trouwen
vriend Scholten: ‘De overtuiging, dat hij mij onder de Nederlandsche professoren
wenschte opgenomen te zien, onderhoudt mijn moed en geeft mij aanwas van kracht
voor den gewichtigen werkkring, die
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mij wacht. Moge hij nog lang werkzaam kunnen blijven met die schaars geëvenaarde,
onverflauwde geestdrift voor de grondige beoefening van wijsgeerige theologie, hij,
de Godgeleerde, de man van hoofd en van hart, met wiens optreden een nieuw
kenmerkend tijdvak van de geschiedenis onzer Nederlandsche theologie met
zeldzamen luister begon.’
Aandoenlijk waren de woorden, aan zijn moeder gewijd: ‘Mijne moeder leeft nog;
in gevorderden, maar nog zeer helderen en krachtigen ouderdom. Niet waar, mijn
woord heeft hier weerklank in elken rechtgeaarden zoon, als ik zeg, dat men zich
een zeer voorspoedige en schoone loopbaan reeds daarom alleen zou kunnen
toewenschen, omdat er onbeschrijfelijk zalige en zoete vreugde wordt uitgestort in
het hart van een ware moeder?’
Volgens Joh. Hooykaas Herderscheê, van Bell's intiemen vriend reeds aan de
Academie, behoort deze oratie gekend en gewaardeerd te worden als een zeer
merkwaardig verschijnsel in onze vaderlandsche theologie. Toch heeft hij enkele
bedenkingen, o.a. het ter zijde zetten van de benaming: moderne theologie en het
optreden van de onafhankelijke. Hij zou in overweging willen geven den naam:
empirische theologie. De allerbelangrijkste factor, die het meest tot de aansluiting
aan de empirische methode heeft bijgedragen, werd door van Bell niet genoemd.
Ook kan H. zich niet vereenigen met de bewering: ‘De wonderbare gebeurtenissen
zijn voor de vestiging en den bloei van Godgewijd gemoedsbestaan niet eens volstrekt
noodzakelijk.’ Volgens Herderscheê dringt de godsdienstige ervaring ons te zeggen:
volstrekt niet noodzakelijk.
Het optreden van zijn vriend als hoogleeraar zou, gelijk H. verwachtte, met
toejuiching begroet worden. ‘Welke groote lichten aan den hemel der nieuwere
theologie wij
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ook reeds bewonderen en liefhebben, hier is een nieuw, verblijdend verschijnsel.
Den 23sten November is voor het eerst iemand opgetreden, die professie doet van
hare methode. Is dat het eigenaardige karakter van zijnen arbeid, waarop wij ons
kunnen verheugen, het heeft te grooter waarde, omdat het wordt vertegenwoordigd
door een man van zoo erkend veelzijdige geleerdheid en van edele piëteit.’ Voor H.
was het een oorzaak van groote vreugde zulk een vriend van godsdienstige ervaring
als van Bell op den academischen leerstoel te zien. En waarom? Het antwoord luidt:
‘In die persoonlijkheid hebben wij een waarborg, dat noch dogmatisme noch
philosophie het hoogste woord zal voeren in de theologie, alsof op haar gebied geen
andere lieden waren te gebruiken dan philosofen of ten minste geen anderen zoo
goed als deze. Neen, volle recht zal, krachtens de welbewuste waardeering van de
empirie, worden gedaan aan den arbeid van de zeer omzichtige waarnemers en
verzamelaars van waarnemingen op godsdienstig gebied; zelfs zullen zij niet als
onbruikbaren worden afgewezen, wanneer zij zich verplaatsen in de sceptische zielen
van onzen tijd. Ook is er geen vrees voor hooghartig ignoreeren van philosofen en
theologen van andere richting1.’
Geen wonder, dat van Bell deze aankondiging zijner oratie zeer aanmoedigend
vond. En daarom had zij vooral voor hem groote waarde ‘omdat H. een vriend is,
die nooit verschoont en tevens met de toewijding van zelfverloochenende liefde
leest.’
Al kon van Bell met de gemaakte bedenkingen niet instemmen, toch erkent hij,
dat zij op deze fout wijzen, dat hij hier en daar door breeder uiteenzetting zijner
meening

1

Bibliotheek van Mod. Theol. en Letterkunde, 1873, I, p. 256 vv.
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een niet bevreemdend misverstand had moeten voorkomen. Maar hij wenscht een
protest in te dienen tegen hetgeen zijn vriend schreef: ‘Welke groote lichten aan den
hemel der nieuwere theologie wij ook reeds bewonderen en liefhebben, hier is een
nieuw verblijdend verschijnsel.’
Historisch juist is volgens hem alleen, dat hij, sedert de moderne theologie een
publiek bestaan verkreeg, de eerste was, die bij het aanvaarden van zijn
hoogleeraarsambt professie deed van hare methode. Maar lang vóór hem hadden
Scholten, Kuenen, Rauwenhoff, Opzoomer en anderen op allerlei wijzen en uit
verschillende oogpunten het karakter en de methode der nieuwe theologie beschouwd
en beschreven1.
Uiterst onbillijk werd van Bell's oratie in het laatste stuk van het tijdschrift
‘Waarheid in Liefde’ door de Redactie beoordeeld. Wat hem bewoog daarop te
antwoorden2, het was ‘een ongeloofelijk onjuiste voorstelling der zienswijze van den
wijsgeer Lotze, op wiens anthropologische studiën hij zich beroepen had als op
studiën, met wier geest en strekking hij zich kon vereenigen. Had hij hierover
gezwegen, dan zou hij de onschuldige aanleiding kunnen worden, dat de lezers van
‘Waarheid in Liefde’ en wie overigens in ons vaderland de philosofen niet uit hun
eigen geschriften kennen, op gezag der Redactie van genoemd tijdschrift, den wijsgeer
Lotze gingen plaatsen ‘buiten dat goede gezelschap van geleerden, die aan W. in L.
mishagen, waartoe in ons land een belangrijk deel van onze eerste mannen en in 't
algemeen alle moderne theologen behooren.’
Dat de Groninger school het nooit ver in de exegese

1
2

Theol. Tijdschr., 1874, p. 146-148.
Theol. Tijdschr., 1874, p. 113 vv.
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gebracht heeft, bleek ook uit de beoordeeling der oratie van van Bell. De Redactie
van ‘Waarheid in Liefde’ interpreteerde den titel zijner redevoering aldus: Het
karakter der van kerkelijke confessies en van het gezag des Bijbels onafhankelijke
theologie, waarin de redenaar een proeve van die valsche exegetische akribie zag,
welke zich moeilijkheden schept en daardoor de wezenlijke moeilijkheden over het
hoofd ziet. De onafhankelijke theologie en het onafhankelijk karakter der theologie
werden als identisch beschouwd. Had van Bell beweerd: ‘Ik noemde onze theologie,
wat het positief gedeelte van haren invloed betreft, een wetenschappelijke beschrijving
en verklaring van den oorsprong, den grond en de waarde van het
godsdienstig-zedelijk, in 't bijzonder van het christelijk gemoedsbestaan’, volgens
zijn beoordeelaars schemert het overal door, dat het voorwerp der godgeleerdheid
bij den heer van Bell de mensch is; dat bij hem het geloof niet het geloof in den
almachtigen, alwijzen, heiligen en liefdevollen God is, maar het geloof van ons
menschen in ons zelve.
Het aantal misverstanden in deze beoordeeling is legio en zoo is het verklaarbaar,
dat van Bell, wiens humaniteit en waardeering van andersdenkenden1 algemeen

1

Om een enkel voorbeeld te noemen, in zijn woord van hulde aan zijn collega D. Chantepie
de la Saussaye schreef hij o.a.: ‘Wij deelen in de smart, die het bericht van zijn dood
allerwegen in ons vaderland, in de zeer wijde kringen van zijn vrienden en geestverwanten
deed ontstaan. De orthodoxe richting in Nederland verloor met zijn sterven een der
uitnemendsten van haar vertegenwoordigers. Wij deelen in haar smart van heeler harte, ook
daarom, omdat wij de voortgaande ontwikkeling van onze Nederl. Herv. Kerk mede
afhankelijk rekenen van het bloeiend bestaan dier richting en dat bloeiend bestaan onmogelijk
is zonder waardige vertegenwoordigers van wetenschappelijke orthodoxie.’.... ‘Hij was onder
de eersten, misschien de allereerste, die den moed had om een toon van waardeering in zijn
bestrijding van de modernen te doen hooren. En het duurde niet lang of wij hadden in hem
een tegenstander, die, tegelijkertijd dat hij met de warmte van de heiligste overtuiging
voortging ons te bestrijden, de redenen van het ontstaan der moderne theologie in het oog
hield en de historische noodwendigheid van haar optreden begon te doorzien.’.... ‘De la
Saussaye was een gentleman en werd daarbij ook door zijn wijsgeerig aangelegden geest en
zijn wetenschappelijke geleerdheid voor onverdraagzaamheid en inhumaniteit behoed.’....
‘Ja, hij was een religieuse persoonlijkheid. Zijn theologie was hij zelf in zijn geheel.’....
‘Vergis ik mij niet, als ik uit die eigenaardigheid van de la Saussaye's theologie, zooals hij
die schriftelijk en mondeling omschreef en aanbeval, het feit verklaar, dat hij gaarne aan zich
zelven een plaats in de dichte nabijheid maar toch buiten de grenzen van het gebied der
orthodoxie toekende, wel eens over zijn ‘isolement’ sprak en als een ‘alleenstaand strijder’
kon gekenschetst worden?’.... Van deze aantrekkelijke persoonlijkheid leerde men altijd.
Wij hebben veel in hem verloren. Mijne verwachting is aanvankelijk, want ik kan, helaas,
maar over een kort tijdvak spreken, niet beschaamd, dat de werkzaamheid van drie
hoogleeraren, waarvan een in wetenschappelijke zienswijze belangrijk van de anderen
verschilt, in dezelfde faculteit, mits er wederzijdsche oprechte waardeering zij, niet schaadt
en veeleer hoogst weldadig kan zijn voor de zelfstandige vorming en ontwikkeling van
studeerenden.’.... ‘De la Saussaye is van ons heengegaan, terwijl hij zich voorstelde nog veel
te zullen doen voor de wetenschappelijke theologie, waarvoor hij zoo onverdroten heeft
gearbeid. Hij heeft gewerkt zoolang het dag voor hem was, zonder moede te worden, ofschoon
zijn lichaamskrachten onder de rustelooze inspanning van zijn geest reeds lang, maar voor
hem zelven nauwelijks merkbaar, hadden geleden. Thans verbinden wij met de gedachte aan
hem de gedachte aan dat heerlijker leven dan het aardsche, waarop wij hopen.’ (Theol.
Tijdschr., 1874, p. 218-221).
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geroemd werden, tegenover de Redactie van ‘Waarheid in Liefde’ een scherpen toon
aansloeg, die hem geheel vreemd was.
Op den 15den Juni 1892 nam van Bell afscheid van zijn leerlingen1. Met de
traditioneele klacht over de ijzeren wet, die hem noodzaakte zijn ambt neer te leggen,
kon hij niet instemmen. ‘Als de gebreken van den ouderdom zich nog niet op den
zeventigjarigen leeftijd doen gevoelen, zeer spoedig kunnen zij zich aanmelden.
Voor minder gezonden en krachtigen dan ik is dat gedwongen aftreden een welkom
gebod. En als ik er aan

1

Het laatste College-uur.
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denk, hoe in dat twintigjarig tijdvak van mijn professoraat een zeldzaam groot aantal
ambtgenooten door den dood uit ons midden werden weggerukt, o, dan voel ik mij
met ootmoedige dankbaarheid vervuld, dat de dag, waarop ik werken mocht, tot de
laatste ure werd gerekt. Een gemengde gewaarwording van weemoed en blijdschap
moest mij dus bij het vooruitzicht van dat uur bezielen; de gewaarwording van die
kalme bevrediging bij hetgeen ons in 's werelds loop behaagt en mishaagt, welke
reeds in den nazomer, maar zeker in den herfst des levens een goede vrucht, die wij
van dit leven oogsten, behoort te zijn.’
Nooit had van Bell zich beklaagd over de verscheidenheid van richting onder de
studenten en de leden der theologische faculteit. Juist het tegendeel was het geval.
‘Mijn ondervinding - zoo sprak hij bij zijn afscheid - heeft mijn reeds lang te voren
gevestigde overtuiging bevestigd, dat dergelijke samenstelling eener theologische
faculteit, bij kerkelijk vrije toestanden, als wij in ons vaderland mogen beleven, van
zeer groote waarde is, zoowel voor de hoogleeraren als voor de studenten. Ik voor
mij stelde het steeds op hoogen prijs, dat ik in de onbewimpelde ontvouwing en
toepassing van mijn moderne, antisupranaturalistische grondgedachten op wijsgeerig,
bijbelsch en historisch gebied mij niet belemmerd behoefde te gevoelen door de
vrees, dat ik voor andersdenkenden onder mijn gehoor een weinig of niet vruchtbaar
en voor hun gevoel misschien somtijds pijnlijk Academisch onderwijs zou geven.
Steeds heeft het mij verblijd, dat hetgeen door een deel mijner studenten in mijn
wetenschappelijke overtuiging mocht worden gemist of hun onaannemelijk voorkwam,
uitnemend naar hun behoeften werd aangevuld en verbeterd door het onderwijs mijner
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ambtgenooten. En omdat het deel onzer studenten, die met sympathie en voorkeur
de moderne opvatting en verklaring van het Christendom zochten te leeren kennen,
niet geheel onvoldaan in de collegekamer behoefde te blijven, werden zij
onwillekeurig ingewijd in het heiligdom van den wetenschappelijken geest, die met
onpartijdige waarheidsliefde en waardeerende belangstelling kennis neemt van
uiteenloopende denkbeelden en zienswijzen. En zulke moderne studenten met ruimen
gezichtskring en ware liberaliteit van gemoed heb ik mij hier steeds toegewenscht
en steeds gevonden. Ik durf mij zelf de getuigenis geven, dat ik er steeds naar heb
gestreefd, in mijn geestverwanten onder de studenten een onpartijdige belangstelling
en humane beoordeeling en waardeering van den arbeid van andersdenkenden aan
te kweeken of in te prenten. En hoe er daarin overeenstemming heerscht tusschen
mijn ambtgenooten in de faculteit en mij, daarvan levert dit uur weder een
onwraakbaar bewijs, nu leerlingen en oud-leerlingen van alle richtingen mij van hun
sympathie en toegenegenheid de verzekering wilden geven.’
Wie hoort hier niet de taal van den man, wiens optimisme voor niemand zijner
vrienden verborgen bleef?
Gedurende 20 jaren gaf van Bell te Groningen colleges over de uitlegging van het
N.T., de Encyclopaedie der godgeleerdheid en de zedenkunde.
Bij zijn optreden als schrijver wijdde van Bell zich bij voorkeur aan exegetische
studiën van het N.T. Later gaf hij daarvan slechts enkele proeven1. Wijsgeerige
studiën trokken hem meer aan.

1

O.a. een Inleidende beschouwing: Het vrije kritische onderzoek en de bijbelsche berichten
aangaande het leven van Jezus op de 8 lezingen over de evangeliën, in 1866 door eenige
professoren en predikanten te Amsterdam gehouden; aankondigingen van Overbeck's
bewerking van de Wette's Kurze Erklärung der Apostelgeschichte (Theol. Tijdschr., IV, p.
636-641), van Fairbain's Studies in the life of Christ (Th. T. XV, p. 558 vv.).
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Gelijk wij reeds zagen, was zijn ingenomenheid met den Göttingschen hoogleeraar
Rudolf Hermann Lotze, ‘misschien den fijnsten denker en veelzijdigsten wijsgeer,
waarop Duitschland tegenwoordig roem mag dragen’, uitermate groot. Al kon hij
geen universeele instemming met Lotze's philosophie betuigen, toch vond hij in diens
werken, vooral in den ‘Mikrokosmus, Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der
Menschheit’, zooveel, waarmede hij volkomen instemde, dat hij aan dien
voortreffelijken wijsgeer de hoogste verplichting had. In zijn Mikrokosmus zocht
Lotze een bijdrage te leveren tot verzoening van den ouden strijd tusschen de
behoeften des gemoeds en de uitkomsten van menschelijke wetenschap. Als Lotze
spreekt van ‘mechanische natuurverklaring,’ bedoelt hij daarmede, dat de wereld,
waartoe ook wij behooren, zonder uitzondering door algemeene wetten beheerscht
wordt. Lotze legde de volgende belijdenis af: ‘Und je mehr ich selbst bemüht gewesen
bin, den Grundsätzen der mechanischen Naturbetrachtung Eingang in das Gebiet des
organischen Lebens zu bereiten, das sie zaghafter zu betreten schien, als das Wesen
der Sache es gebot: um so mehr fühle ich den Antrieb, nun auch jene andere Seite
hervorzukehren, die während aller jener Bestrebungen mir gleich sehr zum Herzen
lag. Ich darf kaum hoffen, ein sehr günstiges Vorurtheil für den Erfolg dieser
Bemühung anzutreffen; denn was jene früheren Darstellungen an Zustimmung etwa
gefunden haben mögen, das dürften sie am meisten der Leichtigkeit verdanken, mit
der jede vermittlende Ansicht sich dahin umdeuten
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lässt, dass sie doch wieder einer der einseitigen äussersten Meinungen günstig
erscheint, welche sie vermeiden wollte. Gleichwohl liegt in dieser Vermittlung allein
der wahre Lebenspunkt der Wissenschaft; nicht darin freilich, dass wir bald der einen
bald der andern Ansicht zerstückelte Zugeständnisse machen, sondern darin, dass
wir nachweisen, wie ausnahmslos universell die Ausdehnung und zugleich wie völlig
untergeordnet die Bedeutung der Sendung ist, welche der Mechanismus in dem Baue
der Welt zu erfüllen hat.’ Volgens Lotze is dus de beteekenis van het werk, dat het
mechanisme in den bouw der wereld te vervullen heeft, geheel ondergeschikt. De
pogingen der bespiegelende wijsbegeerte om aan te wijzen waarom juist de wereld
der dingen, die wij kennen en waartoe wij behooren, het middel heeft moeten zijn,
dat ons tot het bezit en het genot van het goede brengt, zijn volgens den Göttinger
hoogleeraar mislukt. Hij geeft de voorkeur aan de bescheiden overtuiging van het
gemoed, ‘welches einfach in einer unerforschlichen Weisheit Gottes den Grund aller
endlichen Gestaltungen sieht.’ Wie den Mikrokosmus gelezen heeft, kan volgens van
Bell in Lotze slechts een onafhankelijken wijsgeer zien, die het Christendom zeer
hoog schat en met den zuiver religieusen inhoud er van instemt, maar overigens aan
elke soort van kerkelijke en bijbelsche theologie geheel vreemd is1.
Onze levensschets zou veel te uitvoerig worden, indien wij van van Bell's
redevoeringen, vooral van zijn verhandelingen en beoordeelingen in tijdschriften,
welker aantal legio is, een kort verslag wilden geven. Slechts bij enkele staan wij
een oogenblik stil.
Bij zijn aftreden als Rector Magnificus, op den 17den

1

Vgl. van Bell in Theol. Tijdschrift, 1874, p. 129 vv.
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September 1878, koos hij tot onderwerp: De samenhang van Logica en Ethiek. De
geleerde wereld is volgens hem overtuigd, dat de behartiging der logica voor ieder
volstrekt onmisbaar is. Daaraan wilde hij de herinnering vastknoopen, dat nog een
andere wetenschap, de ethiek, om haar nauwen samenhang met de wetenschap van
het denken, ook aanspraak heeft op aller ernstige belangstelling. Beide uitingen van
menschelijk zieleleven hebben belangrijke kenmerken met elkander gemeen. Beide
vinden in hetzelfde verschijnsel van menschelijk zieleleven, in de vrije zelfbepaling
het karakter van haar hoofdonderwerp en ontmoeten dus elkander in het onderzoek
naar aard en oorsprong van die vrije zelfbepaling. Het denkbeeld van bandeloosheid,
van door niets beperkte vrijheid is natuurlijk buitengesloten. Tusschen het zieleleven
van menschen en dat van de hoogst ontwikkelde dieren moet overeenkomst worden
aangenomen. Maar het wezenlijk onderscheid tusschen beide mag niet uit het oog
verloren worden. Voor de hoogst ontwikkelde dieren ontstaan er alleen motieven in
betrekking tot het zinnelijk zelfbehoud, terwijl de mensch in zijn keus niet gebonden
is. Hij kan in doen en laten de beweegredenen van waarheidsliefde en plichtbesef
volgen. Het vermogen der zelfbepaling, slechts als aanleg aanwezig in het kind, blijft
ook bij intellectueel en ethisch zwak ontwikkelden weinig meer dan aanleg.
Logica en Ethiek hebben volgens den redenaar een van de grondtrekken van de
humaniteit tot haar hoofdonderwerp.
In de geschiedenis ontmoeten wij geen tafereel van onophoudelijk toegepast juist
denken en evenmin van ongestoord zuivere plichtsbetrachting. De wetten of regels,
waarvan in Logica en Ethiek de oorsprong en de waarde
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wetenschappelijk onderzocht en ontvouwd worden, zijn voorschriften omtrent hetgeen
behoort gedaan te worden. Terecht spreekt men dus van den samenhang tusschen
beide wetenschappen.
Volgens de nieuwere psychologie zijn den mensch evenmin bepaalde begrippen
omtrent de waarheid als omtrent de zedelijkheid aangeboren. Maar even onjuist is
de bewering, dat het zieleleven alles, wat er zich in voordoet en ontwikkelt, lijdelijk
van buiten zou ontvangen. Als men spreekt van voorschriften of idealen, die hun
geschiedenis en dus slechts een betrekkelijke waarde hebben, dan wil dat volgens
van Bell niet zeggen, dat de thans bijna algemeen gehuldigde wetenschappelijke
methode slechts van voorbijgaande waarde zou zijn en evenmin, dat de hedendaagsche
bijna algemeen geldende zedeleer van het Christendom onder den invloed van wat
er in 18 eeuwen in de edelste harten is opgekomen en beleefd, door een geheel andere
zedeleer zou kunnen vervangen worden. Wat de methode-leer der Logica betreft,
een geheele verandering in de handboeken over Logica hebben wij niet te verwachten.
En dit geldt evenzeer van de beginselen der christelijke zedeleer, die gebleken zijn
‘getrouwe uitdrukking te geven aan standvastige eigenaardigheden van de op
individueel en gemeenschappelijk zedelijk leven aangelegde menschelijke natuur.’
Nog wordt opgemerkt, dat de ethische zelfbepaling ook een logische is. Aan het
slot dezer diepzinnige rede hooren wij een opwekking tot waardeering van
andersdenkenden, gelijk wij die van een man als van Bell konden verwachten: ‘Laat
ons toezien, dat hetgeen wij in de verschillende standpunten en zienswijzen, die
gehandhaafd worden, voor niet waar en niet goed houden, ons niet verhindert om
onder de verdedigers van hetgeen wij in volstrekten
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of betrekkelijken zin veroordeelen, de denkers en de zedelijke persoonlijkheden te
onderscheiden en te eeren.
Natuurlijk stemt de redenaar toe, dat het voor menschen van karakter niet mogelijk,
ja zelfs ongeoorloofd is, om in ieder zijn van de onze afwijkende overtuiging als
eerlijk te eerbiedigen. ‘Waar wij er aantreffen, die, onder den dekmantel van de
majesteit en den ernst van de Logica en de Ethiek, gehoor vragen in de spreekzalen
van de geleerde wereld, terwijl zij kennelijk voor geoefende ooren spreken uit de
drijfveeren van eigenbelang en van heerschzucht, van haat en van nijd, daar toornen
wij en houden wij ze, maar niet zonder medelijden en zelfbeproeving, voor hetgeen
zij zijn.’ ‘Maar - zoo luidt het slot dezer schoone rede - hooger in waarde dan de in
onze schatting meest bevredigende uitkomsten voor wetenschap en leven staat die
vrije zelfbepaling uit waarheidsliefde en uit plichtsbesef zelve. Ten aanzien van het
zich ontwikkelend menschenleven is zij onvoorwaardelijk de waarheid en het goede.’
‘De wetenschap van het zedelijke leven’ - zoo luidt de titel eener in 1873 gehouden
redevoering bij de opening der academische lessen. Op de vraag: Wordt de wetenschap
van het zedelijk leven reeds ontwikkeld met onderlinge eenstemmigheid van haar
beoefenaars? luidt natuurlijk het antwoord ontkennend. Maar de volstrekte waarde
van het zedelijk goed zijn en goed doen wordt algemeen erkend. Men mag aannemen,
dat het zedelijk goede even algemeen voor het echt menschelijke, het allen betamende
leven wordt gehouden. Al loopen de gevoelens, op het gebied der Ethiek
voorgedragen, uiteen, dat verschil vertoont zich vooral bij de vraag naar de reden
waarom het een zedelijk goed en het ander zedelijk slecht zal zijn.
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Volgens van Bell kan tegen de stelling, dat de volstrekte waarde van het zedelijk
goede algemeen erkend wordt, de bedenking niet gelden, dat die algemeene
overtuiging dan algemeen in toepassing zou moeten gebracht worden. Het is alleen
de vraag of het zedelijk goede algemeen zoo hoog gesteld wordt. Een beroep wordt
gedaan op hetgeen de woordvoerders van het menschelijk geslacht omtrent zichzelven
verklaren en omtrent het publiek, dat naar hen luistert, toonen te verwachten.
Op de bedenking van het pessimisme, ‘dat het zedelijk goede een van de
gangbaarste munten is voor het van huichelarij doortrokken onderling verkeer; dat
het geenszins een onaantastbaar kapitaal vertegenwoordigt, van welks bescheiden
maar vaste renten de meeste en de invloedrijkste menschen vóór alle dingen zouden
zoeken te leven’, luidt van Bell's antwoord: ‘De eenige fout van deze pessimistische
beschouwing is, dat zij te haastig uit het menigvuldig voorkomende een
gevolgtrekking maakt tot hetgeen algemeen zal zijn; zoo houden wij dan rekening
met hare tegenspraak, indien wij zeggen, dat de waardeering van het zedelijk goede
niet door zeer velen tot een dekmantel voor onzedelijke bedoeling zou gebruikt
worden, indien men niet van de onderstelling uitging, dat allen eigenlijk het zedelijk
goede onvoorwaardelijk voor het beste houden.’ Volgens den redenaar mogen wij
de overtuiging vasthouden, dat allen, misschien zonder uitzondering (?), de waarde
van het zedelijk goede erkennen en het streven naar een daaraan beantwoordend
gedrag als verbindenden plicht beschouwen, al is het te gelijk hoogst waarschijnlijk,
dat geenszins de meerderheid reeds verder zou gaan dan de beschuldigingen van het
geweten te verdragen zonder den ernstigen wil van de eischen van het zedelijk leven
te behartigen.’
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De zedelijkheid heeft natuurlijk hare geschiedenis. Van aangeboren zedelijke
oordeelen of begrippen kan geen sprake zijn. Zedelijk onverschillige toestanden en
levensuitingen bestaan niet.
Met de zedelijke wereldorde wordt allereerst bedoeld hetgeen in de taal van den
godsdienst zoo stichtelijk en schoon is uitgedrukt, dat hun, die God liefhebben, alle
dingen ten goede medewerken en vervolgens, ‘dat er in den toestand en de toedracht
van de menschelijke instellingen en aangelegenheden een objectieve rechtvaardiging
is van de overtuiging, waartoe het onuitroeibare plichtbesef, het onomkoopbare
geweten en de persoonlijke macht van het zedelijk leven ons dwingen, dat wij wezens
zijn met een zedelijke, door vrije zelfbepaling te verwerkelijken bestemming.’
Hoe oordeelt van Bell over het Utilitarianisme? Hij erkent, dat zeer vele van de
ethische levensverschijnsels uit het standpunt van het Utilitarianisme verklaard
kunnen worden. Maar hij acht dat beginsel zelf onvoldoende. Hoe zal het
Utilitarianisme het feit verklaren, dat zeer velen, die hoogst nuttig werkzaam zijn,
niet alleen de waarde in theorie erkennen, maar ook lijden onder dat onbeschrijfelijke,
in levenszatheid zich openbarende wee, dat uit de bewuste of meestal onbewuste
beleediging van zedelijk gevoel en plichtbesef in andere levenssferen dan die van
het beroep ontstaat?
Gewoonlijk wordt onder het Eudaemonisme verstaan ‘het aannemen van zelfzuchtig
zinnelijk zelfbehagen als grondslag en doel van het zedelijk leven.’ Volgens van Bell
ziet men voorbij, ‘dat de toestanden, waarmede het gevoel van welbehagen verbonden
is, juist die zijn, welke aan de oogenblikkelijk aanwezige behoeften voor een
bevredigend leven, dus ook aan den aard en de mate
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van de actueele persoonlijke ontwikkeling beantwoorden.’ Erkend moet worden, dat
het zedelijk leven onmogelijk aanwezig kan zijn, zonder dat de waarde van het
zedelijk leven in gevoel van persoonlijk geluk genoten wordt.
Zonder de Ethiek kan de Psychiatrie niet beoefend en toegepast worden en evenmin
de geschiedkunde. ‘Zoo is studie van de Ethiek van zelve de oorzaak, waardoor de
theologische studie die veelzijdigheid en diepte van wetenschappelijke ontwikkeling
kan aanbrengen, welke men verwerft, indien men de grondslagen en beginsels,
waarmede al de verschillende uitingen van het maatschappelijk leven en streven
samenhangen, leerde kennen en waardeeren. En op de beteekenis van onze wetenschap
voor de theologie zelve behoef ik zelfs niet met één woord te wijzen.’
In een verhandeling: ‘De godsdienst als een levensrichting, die de geheele
persoonlijkheid van den mensch aangaat’1, bestrijdt van Bell, mijns inziens terecht,
de bewering, dat sommigen onder de Modernen den godsdienst beschouwen als in
de eerste plaats een zaak van het verstand. Hij blijft de stelling handhaven, dat er
onder de aanhangers der moderne richting algemeene overeenstemming is in de
opvatting van het wezen van den godsdienst als een gemoedsgesteldheid of
levensrichting. Ten onrechte heeft men beweerd, dat volgens eenige Modernen de
godsdienst hoofdzakelijk een zaak van het verstand zou zijn.
Sedert Schleiermacher wordt door alle theologen van eenige beteekenis de
godsdienst beschouwd als in de eerste plaats een gemoedsgesteldheid en niet als een
leer. De beschuldiging, dat er onder Modernen zijn, voor wie

1

Theol. Tijdschrift, 1875, p. 605-623.
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Schleiermacher tevergeefs geschreven heeft, moet hij afwijzen. Allen stemmen daarin
overeen, dat de godsdienst een levensrichting is, die de geheele persoonlijkheid van
den mensch aangaat. Ten onrechte werd volgens van Bell Scholten onder de
intellectualisten gerangschikt. ‘Wie zich in de hoofdzaken van het ethisch
determinisme, zooals Scholten dat in zijn voortreffelijk, door den diepsten zedelijken
ernst bezield boek over ‘De vrije wil’ ontvouwd heeft, niet kan vinden, hij zoeke of
handhave een andere zienswijze. Doch ik verheel mijne overtuiging niet, dat wie
meenen, dat Scholten, hetzij met zijn determinisme, hetzij met zijn
anti-supranaturalisme, de bloesems van het gemoedsleven liet verflensen, derhalve:
een zienswijze voordroeg, bij wier ontstaan en rijp worden in zijn geest persoonlijk
gemoedsleven geen invloed had, bij wier ontvouwing de behartiging van het
gemoedsleven der lezers niet met allen ernst werd bedoeld; zij hebben Scholten's
geschriften niet gelezen met de opmerkzaamheid van waardeerende onpartijdigheid.
En zij lazen zoo oppervlakkig, omdat zij missen, ten minste met betrekking tot een
van de uitnemendste en belangwekkendste geleerden onder onze landgenooten, de
gave om krachtig en warm godsdienstig-zedelijk leven te onderscheiden, zooals het
zich vertoont in een karaktervolle individueele persoonlijkheid, wanneer deze
persoonlijkheid een andere ‘leer’, een andere wereldbeschouwing heeft dan zij.’
Volgens van Bell hebben de ‘ethische’ modernen het in menig opzicht noodwendig
individueele en daarom incommensurabele, dat aan het bewust religieus en zedelijk
leven van godsdienstige persoonlijkheden eigen is, niet genoeg in het oog gehouden
in hun strijd tegen de ‘intellectualisten.’ Dit is een zware beschuldiging, omdat
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vooral door Schleiermacher's invloed de erkenning en waardeering van de beteekenis
en het recht der individualiteit in het menschelijk leven een van de algemeen
aangenomen grondstellingen der moderne richting is. Maar volgens van Bell is deze
beschuldiging niet zoo bijzonder zwaar, daar alle modernen zonder onderscheid tegen
deze grondstelling gedurig zondigen. En hoe komt dat? Omdat het werkelijk erkennen
en waardeeren van de beteekenis en het recht der individualiteit, wanneer wij als
schrijvers en in het dagelijksch leven onze medemenschen beoordeelen, een groote
mate van persoonlijke ontwikkeling vereischt.
‘Wij moeten - zoo luidt het slot dezer belangrijke verhandeling - onze ervaring in
alle opzichten, niet alleen onze ervaring als zedelijke wezens, ten grondslag leggen
van ons empirisch-speculatief onderzoek. De ervaring omtrent onze geheele
persoonlijkheid moet ons punt van uitgang zijn. En dan die ervaring niet zooals wij
haar onmiddellijk hebben. Ook de niet waarneembare grondslagen van hetgeen wij
in ons zelfbewustzijn waarnemen, moeten in aanmerking komen. Daartoe behoort
de standvastige samenhang in onze persoonlijkheid van ‘natuur’ en ‘geest’. En het
is, volgens mijn overtuiging, het πρωτον ψευδος van de ‘ethische’ Modernen onder
ons, dat zij dien zekeren en standvastigen samenhang niet erkennen. De physiologische
samenhang van ‘lichaam en ziel’ en de physische samenhang van ons lichaam met
de ons omringende natuur is het vaste punt, vanwaar een houdbare psychologie, en
dus de interpretatie van onze zedelijke ervaring, als een van hare onderdeelen, moet
uitgaan. Voor onze ‘ethische’ Modernen is dat vaste punt, mijns inziens, de klip,
waarop hun eigenaardige zienswijze omtrent ‘de natuur’ en haar betrekking tot
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ons innigst wezen en tot de Godheid onvermijdelijk schipbreuk lijdt.’
In het najaar van 1892, toen ‘de rustige werkzaamheid’ voor hem begon, vestigde
van Bell zich te Utrecht, waar hij o.a. vele oude vrienden aantrof, die te Groningen
zijn ambtgenooten waren. Uiterst welkom was hem de uitnoodiging, om in zijn
nieuwe woonplaats den professorenkrans bij te wonen.
Gedurende de laatste jaren van zijn leven hield onze vriend zich bezig met de
bewerking zijner ethiek. Meermalen vernam ik van hem, dat hij vorderde, hoewel
slechts langzaam. Zijn werk is helaas! niet voltooid. Aan zijn uitersten wil, dat hetgeen
voor de pers gereed was in het Theologisch Tijdschrift zou opgenomen worden zal,
naar wij verwachten, indien het mogelijk is, door de Redactie voldaan worden.
Hij, die bij verschillende gelegenheden zijn dankbaarheid betuigd had voor het
onschatbare voorrecht eener slechts zelden gestoorde gezondheid, overleed den 28sten
Mei 1896 aan een hevige ziekte. Vier dagen later stonden eenige vrienden bij het
graf van den door velen betreurden man. Als zijn oudste vriend en namens het
Haagsch Genootschap voerde Dr. H.P. Berlage eerst het woord: ‘Als onzen van Bell
hebben wij, zijne geestverwanten op godgeleerd en godsdienstig gebied, hem altijd
hoog gewaardeerd. Van onze richting was hij een warm voorstander uit besliste,
onwrikbare overtuiging. Onmiskenbaar was die de vrucht van zijn ernstig,
onafhankelijk onderzoek, van diepzinnig nadenken - een denkende, wijsgeerige geest
was de zijne -, de vrucht niet minder van den vrijen, echt religieusen zin, die hem
bezielde en hem behoefte deed gevoelen aan zulke denk-
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vormen als hij daarmede alleen in overeenstemming wist te brengen. O aan dezen
rijkbegaafden geestverwant hebben wij allen zooveel te danken wat ons tot
voorlichting en steun mocht worden. Allen gevoelen wij diep wat wij in van Bell
verloren en ons leven lang zal hij voortleven in onze dankbare herinnering.’
‘Ook in den kring van het ‘Haagsch Genootschap tot verdediging van den
Christelijken godsdienst’ is door het afsterven van van Bell een plaats opengevallen,
aan wier ledig wij niet dan met smart gedenken. Acht en twintig jaren heeft hij dat
Genootschap gediend met zijn ongewone gaven. Hoe noode wij den steun van zijn
altijd even nauwgezette als onpartijdige, dikwerf zeer scherpzinnige adviezen over
de ingekomen verhandelingen, hoe noode wij het genot van zijn leerzamen,
vriendschappelijken omgang in onze vergaderingen zullen missen, 't was mij een
zeer weemoedige plicht daarvan uit aller naam aan zijn graf te getuigen.’
Prof. F. de Boer, Rector Magnificus der hoogeschool te Groningen, noemde den
overledene ‘den man met het gouden hart’, terwijl Dr. I. van Dijk, zijn voormalige
ambtgenoot in de theologische faculteit, hem huldigde als ‘den man van zoo ernstige,
rustige overtuiging en daarom zoo humaan, in waardigen zin zoo verdraagzaam’.
Nog sprak Dr. H.L. Oort, predikant der Remonstrantsche gemeente te Utrecht, waarbij
van Bell zich had aangesloten, een woord van waardeering1.
Eenige weken na zijn dood verscheen in het Juli-nommer van het Theol. Tijdschrift
van Bell's laatste stuk, naar aanleiding van Dr. Vellenga's dissertatie over ‘Het
geoorloofde’. Al achtte hij het gebied van het geoorloofde

1

Vgl. De Hervorming van 6 Juni 1896.
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hier te eng beperkt, hij prees den ernst, waarmede de jeugdige Doctor een belangrijk
probleem uit de zedenkunde onderzocht en de vlijt en studie, aan dat onderzoek
besteed en begroette in hem een jongen Doctor, die de verwachting opwekt, dat hij
na zijn promotie de theologische wetenschap zal blijven behartigen.
Uit Dr. Berlage's In Memoriam nemen wij enkele woorden over: ‘Bevoorrecht
met een zeer vluggen geest, een gelukkig geheugen, door een brandenden dorst naar
kennis gedreven, heeft van Bell als een voorbeeld van assiduiteit, met de hem
verleende gaven weten te woekeren. Zoo werd hij de degelijke theoloog, de veelzijdige
geleerde, wiens licht zoovele jaren heeft mogen schijnen in den kring van hen, die,
ondanks de somwijlen niet aanstonds heldere uiteenzetting zijner denkbeelden, dat
licht wisten op te vangen.’
Ave atque vale, pia anima!
1 S e p t e m b e r 1896.
M.A.N. ROVERS.
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Lijst der geschriften VAN DR. F.W.B. VAN BELL.
Dissertatio theologica de patefactionis christianae indole, e vocabulis φανερουν et
αποκαλυπτειν in libris N.T. efficienda, 1847.
Het hopende leven, Afscheidsrede, gehouden te Amsterdam, 27 October 1872.
Het karakter der onafhankelijke Theologie, 1872.
De wetenschap van het zedelijke leven, 1873.
De samenhang van Logica en Ethiek, 1878.
Het laatste College-uur, 1892.

Uit tijdschriften:
In De Bijbelvriend. Nieuw en Oud:
Het Woord Gods, 1860.
Wat is kritiek? 1861.
De aanbidding van God in geest en in waarheid, 1862.
Het bezoek van Jezus bij Martha en Maria, 1863.
De huldiging van gewetensvrijheid, 1864.
De beteekenis, die de herinnering van geloofshelden voor ons moet hebben, 1864.
Godsdienst en kunst, 1869.

In het Theologisch Tijdschrift:
A. Ve r h a n d e l i n g e n :
De Modernen in het Protestantsche Kerkgenootschap. I, p. 211 vv.
De naaste toekomst van onze Nederlandsche Theologie. II, p. 373 vv.
Het wezen der godsdienst. III, p. 410 vv.
Het laatste stuk van het tijdschrift ‘Waarheid in Liefde’. VIII, p. 113 vv.
De godsdienst en de wetenschap. VIII, p. 573 vv.
De godsdienst als eene levensrichting, die de geheele persoonlijkheid van den
mensch aangaat. IX, p. 605 vv.
Onze taak als dogmatici. XI, p. 1 vv.
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De bestendiging der belijdenisvragen in Art. 39 Reglement op het godsdienstonderwijs
in de Ned. Herv. Kerk. XV, p. 83 vv.
Het wezen van de zedelijkheid. XV, p. 133 vv.
Het gebied van de wijsgeerige zedenkunde. XVII, p. 613 vv.
Aard en oorsprong van de zedelijkheid. XXI, p. 567 vv.; XXII, p. 117 vv.
Het gebruik van de idee der goddelijke immanentie in de empirischspeculatieve
wetenschap en in de taal van de religieuse metaphysica (dogmatiek). XXII, p. 589
vv.
Wijsgeerige zedenkunde. XXIV, p. 43 vv., 451 vv., 539 vv.

B. B o e k a a n k o n d i g i n g e n :
E. Baltzer, Gott, Welt und Mensch. III, p. 191 vv.
R. Benfey, Wegweiser in die Gesch. der Phil. III, p. 193.
O. Caspari, Die Irrthümer der altclassischen Philosophen. III, p. 177 vv.
G.A. Chadwick, Christ bearing witness to himself. XV, p. 68 vv.
W. Dilthey, Leben Schleiermachers. IV, p. 540 vv.
C.S. Cornelius, Ueber die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele. VI, p. 77
vv.
J.I. Doedes, Inleiding tot de leer van God. V, p. 334 vv.
Ch. Dollfuss, De la nature humaine. II, p. 545 vv.
H. Drescher, Die Bedeutung und das Recht der Individualität auf sittlichem Gebiet.
XXVIII, p. 76 vv.
M.W. Drobitsch, Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit. I,
p. 266 vv.
J. Durdik, Leibnitz und Newton. III, p. 652 vv.
Das Evangelium der armen Seele. VI, p. 220 vv.
M. Eyfferth, Ueber die Zeit. V, p. 577 vv.
A.M. Fairbairn, Studies in the life of Christ. XV, p. 557 vv.
J.C. Fischer, Die Freiheit des menschlichen Willens. VI, p. 73 vv.
C. Fortlage, Acht psychologische Vorträge. III, p. 80 vv.
J. Frauenstädt, Blicke in die intellectuelle, physische und moralische Welt. IV, p.
545 vv.
J. Geluk, Beginselen der opvoedingsleer naar de beginselen van Herbart. XIX, p.
662 vv.
L. George, Die Logik als Wissenschaftslehre. II, p. 547 vv.
J.D. Bierens de Haan, De beteekenis van Shaftesbury in de Engelsche Ethiek.
XXV, p. 541 vv.
G. Hartenstein, Imm. Kant's sämmtliche Werke. I, p. 375 vv.
Ed. von Hartmann, Philosophie des Unbewussten. III, p. 81 vv.
F.A. von Hartsen, Grundlegung von Aesthetik, Moral und Erziehung. III, p. 338
vv.
C. Hebler, Philosophische Aufsätze. IV, p. 102 vv.
M. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie. VI, p. 215 vv.
C. Hermann, Geschichte der Philosophie. I, p. 614 vv.
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J. l'Ange Huet, De methode der positieve philosophie volgens A. Comte. I, p. 93 vv.
J. de Bosch Kemper, Godsdienst en wetenschap. I, p. 609 vv.
J.H. von Kirchmann, Aesthetik auf realistischer Grundlage. II, p. 548 vv.
- Philosophische Bibliothek. III, p. 190 vv., 440 vv.; IV, p. 96 vv., 336, 642 vv.;
V, p. 565 vv.; VI, p. 79, 218 vv.
Fr. Körner, Der Menschengeist in seiner persönlichen und weltgeschichtlichen
Entwicklung. V, p. 240 vv.
K. Köstlin, Hegel in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung. IV,
p. 644 vv.
A. Kuyper, Wat moeten wij doen enz. 1, p. 401 vv.
G.A. Lindner, Lehrbuch der empirischen Psychologie. II, p. 97 vv.
- Ideen zur Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Socialwissenschaft.
V, p. 242 vv.
H. Lotze, Geschichte der Aesthetik in Deutschland. II, p. 342 vv.
- Mikrokosmos I. III, p. 194 vv.
J.C. Matthes, De nieuwe richting, 4de druk. IV, p. 442 vv.
J. Bona Meyer, Kant's Psychologie. IV, p. 538 vv.
W. Muurling, Resultaten van onderzoek en ervaring, 2e druk. IV, p. 442 vv.
- De vrijzinnige godgeleerde. III, p. 72 vv.
M.E.A. Naumann, Die Naturwissenschaften und der Materialismus. III, p. 334 vv.
E. Olawsky, Die Vorstellungen im Geiste der Menschen. III, p. 78 vv.
J.J. van Oosterzee, Oratio de religione Christiana. III, p. 539 vv.
C.W. Opzoomer, De godsdienst. III, p. 410 vv.
Fr. Paulsen, System der Ethik. XXIV, p. 43, 451, 539 vv.
Perthy, Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes. III, p. 655 vv.
O. Pfleiderer, Die Religion, ihr Wesen und die Geschichte. III, p. 410 vv.
R. Quäbiker, Kants und Herbarts metaphysische Grundansichten über das Wesen
der Seele. V, p. 476 vv.
H. Ritter, Philosophische Paradoxa. II, p. 34 vv.
P.H. Ritter, De monadenleer van Leibnitz. XVI, p. 534 vv.
K. Rosenkranz, Hegel als deutscher Naturphilosoph. IV, p. 97 vv.
S. Rubin, Spinoza und Maimonides. III, p. 75 vv.
C. Schaarschmidt, Spinoza's korte verhandeling van God enz. III, p. 650 vv.
W. Schacht, Krit, phil. Aufsätze. II, p. 344 vv.
W. Scheffer, Arthur Schopenhauer. V, p. 90 vv.
Fr. Schultze, Die Thierseele. II, p. 346 vv.
C. Sigwart, Spinoza's Tractat vom Gott, dem Menschen und dessen Glückseligkeit.
I, p. 371 vv.
Ludwig Fürst zu Solms, Uebersicht theol. Spekulation nach Rich. Rothe. VII, p.
444 vv.
H. Späth, Welt und Gott. II, p. 95 vv.
C.B. Spruyt, Proeve eener geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen.
XIV, p. 98 vv.
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A.S.E. Talma, De leer van het menschelijk bewustzijn. XXIII, p. 339 vv.
Fr. Ueberweg, Grundriss d. Geschichte der Philosophie. V, p. 578 vv.
H. Ulrici, Compendium der Logik, 2e Aufl. VI, p. 212 vv.
A.J. Vitringa, De mensch beschouwd als dierlijk en geestelijk wezen. VII, p. 652
vv.
H. Wiskemann, Der Krieg. IV, p. 177 vv.
B.H.C. van der Wijck, Het lager onderwijs en Dr. A. Pierson. III, p. 431 vv.
- De schoolstrijd. XIX, p. 568 vv.
E. Zeller, Die Philosophie der Griechen. II, p. 622 vv.

In Godsdienstig Album:
Een hoofdtrek in de christelijke gemoedsstemming, 1878.
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Levensbericht van A.C. Kruseman.
11 Oct. 1818-15 April 1894.
Als bekwaam letterkundige, als fijn stylist en gekuischt schrijver wordt A.C.
Kruseman, ons ontslapen medelid, hier herdacht. Anderen - zonder eenigen twijfel
bevoegder dan ik - hebben zich aan de taak der levensbeschrijving onttrokken; weer
anderen, in wier schaduw, wat betreft nauwgezette documenteering, ik niet kan staan,
bereiden een standaardwerk over den Haarlemschen uitgever voor1 of schetsten zijn
beeld als industrieel en burger der Spaarnestad.2
Mijne taak omvat enkel zijn letterkundig leven en zoo is, naar Kruseman's
geliefkoosde uitdrukking, deze schets minder als eene biographie dan als eene
persoonlijke waardeering te beschouwen.

I.
Voor zoover mij bekend, is Kruseman als dichter zijne letterkundige loopbaan
begonnen en wel met een vers op Napoleon I, dat gedagteekend September 1841,
bij Gebroeders Giunta d'Albani te 's-Gravenhage werd

1
2

J.W. Enschedé voor de Vereeniging van den Nederlandschen Boekhandel.
Dr. Joh. Dyserinck in ‘De Tijdspiegel’ van Dec. 1896.
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gedrukt en waarvan de titel luidde: N a p o l e o n s K l a g t o p S i n t - H e l e n a .
De drie-en-twintigjarige wil in zijn ‘Stukje’ geen karakterteekening van zijn held
geven, doch een vermoeden uiten omtrent zijnen geestes-toestand indien de ‘groote
Banneling’ een terugblik sloeg op zijn leven, en nu laat de poeët Napoleon uitroepen:
Ja, 's Hemels plan moest zegevieren:
Mij was een scepter weggelegd,
Mij zou een kroon den schedel sieren,
Nooit eenig sterv'ling toegezegd:
Eén' Keizer zou heel de aarde vreezen,
Eén Volk zou 't zijn, dat de aard verwon,
Dat Volk zou 't Volk van Frankrijk wezen,
Die Wereldvorst NAPOLEON!

En als de onttroonde tot bezinning van zijn waren toestand komt, zegt hij:
Maar toen mijn Aadlaar was geveld,
Toen werd op Frankrijks wapenveld
De Witte Lelie weêr hersteld. En Ik - als Balling uitgedreven,
Ik, die slechts heerschen was gewend,
Ik, die geen boeijen had gekend,
Dan die 'k Europa had gegeven!

Behalve voor het gelegenheidsdicht, dat wij allen op onzen tijd beoefenen, heeft
Kruseman niet lang onder zijn eigen naam de lier gehanteerd; toch bespeelde hij haar
nog somwijlen naamloos als hij in het door Sam. Jan van den Bergh geredigeerde
jaarboekje Aurora, dat van 1850-1865 bij hem verscheen, eenige versregelen inlaschte.
Daarvan noem ik de strophen bij eene lithographie Een meisje met een marmot naar
een schilderij van J.A. Kruseman, in de Aurora van 1855 opgenomen. Naar den
romantischen trant van zijn letterkundig tijdperk luiden die coupletten in den toon
van de volgende:
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Ik steek u mijn hand toe, Mijnheer en Mevrouw,
Daar achter die grootelui's ramen!
Een kleinigheid maar! Ik beloof het u trouw,
Wij deelen die eerlijk te zamen.
Och jaagt me niet voort, schudt zoo boos niet van neen,
Een schat is het niet, waar we om vragen;
Een kruimeltje brood van uw tafel alleen,
Te weinig om lang u te plagen.
Wat ziet het er fraai in dat woonvertrek uit,
Ik wou er wel uren naar kijken!
Dat kind in het venster, het lijkt wel een bruid!
Wat is het toch mooi bij die rijken!
Mevrouwtjelief, kijk me zoo donker niet aan,
Ik raak aan geen meubels of kleêren,
Een oogenblik wou ik maar hier blijven staan,
Dat zal toch uw rijkdom niet deren.
Niet waar, mijn marmotje, het lijkt me niet kwaad
Om daar in zoo'n kamer te huizen?
Daar viel nog wat ànders dan hier op de straat
En daar in je stroobak te pluizen!
We vonden er zaam voor ons leven genoeg!
Verbeeld je - dat ik er mogt wonen Dat ik er een jurk als dat juffertje droeg Ik zou me niet durven vertoonen!

Doch dat alles is kinderwerk vergeleken bij den manlijken arbeid dien hij in proza
en aanvankelijk ten dienste van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid verrichtte. Vooreerst is Kruseman de steller van een Verslag dier
Maatschappij dat in 1862 verscheen en bezwaren inhield tegen de Patentbelasting;
vervolgens heeft hij in toespraken, traktaatjes, recensiën en vlugschriften de
kunstnijverheid krachtdadig bevorderd en werd hem uit dien hoofde door de
Nederlandsche Regeering, eenige jaren vóór zijn dood - niet eerder - ‘de
Nederlandsche Leeuw’ geschonken. Eindelijk heeft hij door het schrijven van een
standaardwerk over den Nederlandschen Boekhandel zijn naam aan de geschiedenis
daarvan duurzaam verbonden.
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Uit een en ander pogen wij zijn letterkundig beeld te schetsen.

II.
De eerste karaktertrek dien wij in Kruseman's stijl opmerken is geestdrift, een
eigenschap niet genoeg te roemen, indien zij, gelijk bij onzen auteur het geval was,
gepaard gaat met eene groote mate van deftigheid, die de vurigheid tempert en binnen
de perken van den goeden smaak houdt.
Kruseman moge, wanneer hij de Hollandsche Jongens toespreekt in zijn traktaatje
voor jonge werklieden ‘Vooruit!’ nog zoo enthousiast over Hollands roem in kunsten
en wetenschappen schrijven, hij moge het Holland der XVIe en XVIIe eeuw nog zoo
in de lucht steken, nooit verliest hij de maat en valt hij uit den werkelijken volkstoon.
‘Zie’ - roept hij uit - ‘de huizen eens aan die toen gebouwd werden, bij voorbeeld
langs de Heeren- en Keizersgracht te Amsterdam. Als heden ten dage daar een
buitenlander komt, kan hij zijn oogen niet genoeg vergasten aan de verscheidenheid
en sierlijkheid van die oud-hollandsche gevels. Maar ga er ook eens binnen en sla
een blik in die kostbare kamers: op die gebeeldhouwde of gesneden ornamenten, op
die deftige behangsels, dat uitnemend schilderwerk, dat fijne, sierlijke smeedwerk
van sloten, hengsels en hekken. Kijk eens naar die meesterstukken van
schrijnwerkkunst, die kasten en tafels en stoelen, dat koper- en aardewerk, dat
damasten tapijtweefsel, dat goud en zilver, dat porcelein en glaswerk, die tallooze
kleinigheden van huiselijk gebruik of versiering, die altemaal pronkstukjes van arbeid
zijn, ieder in zijn eigen soort’. -
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Dit is wel de man, die, gedrenkt door de bewondering van een Bakhuyzen van den
Brink en een Potgieter, voor de roemruchte eeuw van Frederik Hendrik en naijverig
op ons voorgeslacht, naar het oogenblik hunkert om zijne geestdrift voor de kloekheid
en den kunstzin der vaderen uit te storten. Dit is wel de man, die, door eigen
veerkracht en arbeidsvermogen aangezet, J a n S a l i e doodelijk haat en van J a n
K o r d a a t alles voor de toekomst van het ‘lieve vaderland’ hoopt. Dit is wel de man,
die eenige jaren later uit volle overtuiging zal schrijven:
‘Mijnheer en Mevrouw, maakt u niet te ongerust over hetgeen uw zoon moet
worden. Zit er wat in, dan komt alles te recht. Eén ding is te wenschen. Dat mijnheer
uw zoon geen groot fortuin te wachten heeft. Althans er zich niet oplaat voorstaan.
Mannetjes met een mooi figuur, mooie jasjes, aangegoten glacés, mannetjes van
diners en salons, worden zelden mannen. Daar spreken we niet over.
Maar jongens met een goed hoofd, een goed hart, een goeden wil en handen aan
't lijf: die zijn van een goed allooi, waar wat van te wachten valt.
Laat ze in de nijverheid gaan.
In de nijverheid?!
Ja zeker, in de nijverheid. Laat ze fabrikant worden, of hoofd dan de een of andere
werkplaats, waar goed overleg of goede smaak bij te pas komen. Ons land heeft zulke
mannen noodig, broodnoodig.’ Hebben deze volksschrifturen meer de vorming van den handwerksman op het
oog, in andere geschriften sprak Kruseman kort en bondig, doch met de beste gegevens
toegerust, zijne lievelingsdenkbeelden omtrent het teekenonderwijs op de lagere
school uit. Reeds in
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1879 was hij het die bij de opening der tentoonstelling van teekenproeven te Arnhem
eene toespraak hield en daarin de oprichting van teekenscholen in de verschillende
departementen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid
aanbeval. Vier jaren later - in 1883 - bracht hij eene vermeerderde en verbeterde
uitgaaf en uitboezeming zijner kunstnijverheidsdenkbeelden ten gehoore, toen de
nieuwe teekenschool naast het Kunstnijverheids-Museum te Haarlem werd geopend.
In 1888 eindelijk treffen wij in De Tijdspiegel eene loffelijke bespreking aan van het
door den Directeur der Haagsche Ambachtsschool saamgestelde werk over
Kunstindustrieele Literatuur. Met de jaartallen voor ons kan men de werkzaamheid
van A.C. Kruseman op het terrein der kunstnijverheid stellen op een
vijf-en-twintigjarig tijdperk, dat dan omstreeks 1862 begint en met 1888 eindigt. Dat
zijne nauwe betrekking tot de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - hij was van
het Departement Haarlem gedurende een tal van jaren Voorzitter en werd bij zijn
aftreden tot Eere-Voorzitter benoemd - dat die betrekking hem van de
ambachtsscholen tot de teekenscholen en van de opleiding der jonge werklieden tot
de kunstnijverheidsrichting in het onderwijs geleidelijk bracht, ligt voor de hand.
Zeker kan hier gelden dat de verschillende functiën in de Maatschappijen van
Nijverheid en tot Nut van 't Algemeen door hem bekleed, elkander aanvulden, en
niet de oogmerken van de eene betrekking tegenover die der andere stonden - een
verschijnsel dat zich juist herhaaldelijk in onze dagen vertoont, wanneer aan handen
van een en dezelfde persoon belangen worden toevertrouwd, die feitelijk tegen
elkander indruischen. Doch van de Nutsschool naar de Ambachts- of de
Kunstnijverheids- of
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Teekenschool is een geleidelijke en harmonische voortgang, waardoor beide
Maatschappijen vruchten trekken en vruchten schenken.

III.
Geboren te Haarlem (11 October 1818) en aldaar opgeleid - eerst bij P.J. Prinsen
onderwezen en later aan de Latijnsche school onder rector Peerlkamp - vinden wij
Arie Cornelis Kruseman in 1834-35 als leerling in den boekhandel bij de firma de
Erven Bohn in de Spaarnestad; van 1836-39 treffen wij hem bij de Amsterdamsche
boekhandelaars Sybrandi en Westerman aan en van 1 Januari-1 April 1840 bij K.
Führi in den Haag. In 1840 vestigt hij zich op zeer modesten voet als boekhandelaar
te Haarlem; neemt tien jaar later het boekdrukken ter hand; verkoopt in 1857 zijn
boekhandel en in 1861 zijne drukkerij en wijdt zich tot 1878 - dus ± 15 jaren, na zich
in 1874 met Dr. H.D. Tjeenk Willink te hebben geassocieerd - geheel aan het
uitgeversvak. Zijne allereerste uitgaaf dagteekent van 1842: Helvetius van den Bergh's
blijspel De Nichten. Tusschen die eerste en zijne laatste uitgaven liggen tal van
wèlgeslaagde standaardwerken, van welke ik slechts noem: De Bibliotheek van
Klassieken (1852-63); De Natuurlijke Historie van Nederland (1856-64); De
kompleete Dichtwerken van Bilderdijk (1856-59); De Geschiedenis van het
Nederlandsche Zeewezen (1858-62); Ons Voorgeslacht van Hofdijk (1859-64); De
Dichtwerken van Da Costa (1861-63); De voornaamste Godsdiensten (1864 -83).
De uiterste nauwgezetheid waarmede Kruseman de proefbladen doorzag en de
fijne correctiën welke hij menigmalen aan zijne auteurs voorstelde, wijzen op twee
andere
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eigenschappen in zijn letterkundigen stijl: zuiverheid en gekuischtheid. Men vindt
herhaaldelijk die qualiteiten in het kort bestek zijner ‘Persoonlijke Waardeering’,
opstellen onder dien titel over afgestorven collega's-boekhandelaars en uitgevers in
zijne ‘Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel’
ingelascht, doch aanvankelijk verschenen in het Algemeen Adresboek of het
Nieuwsblad van den Nederlandschen Boekhandel. Kruseman heeft in onberispelijke
taal de taak van den Nederlandschen uitgever omschreven en de aanhaling die ik mij
zal veroorloven, stelt zijne stijl-gaven in helder licht. Dat citaat heeft bovendien het
voordeel Kruseman's onverstoorbaar idealisme te doen kennen, zoo men bedenkt dat
die woorden uit de pen van een bijkans zeventig-jarig auteur vloeiden. Op de vraag:
‘Wat er voor een uitgever te doen valt?’ antwoordt Kruseman: ‘Allereerst. Is hij een
man op zijn post, een helder denkende, zelfstandige persoonlijkheid, dan heeft hij
zelf de oogen om zich heen te slaan en de handen uit de mouwen te steken. Dan
neemt hij zijn tijd en diens behoeften waar. Dan schept hij zelf zijn ondernemingen,
gesteund door de beste krachten die het hem zal mogen gelukken voor zijn plannen
te winnen. Dan is hij meer dan handelaar enkel; dan heeft hij aandeel in de
bewegingen, moge het zijn in den vooruitgang, zijns tijds op het gebied van
wetenschap, kunst en maatschappelijk belang, dan is hij een macht.
‘In elk geval dient hij een bekwame hulp te zijn. Niet alle mannen van wetenschap
of letteren werken even nauwlettend. De onberispelijke schrijvers in de verste verte
niet te na gesproken, zijn er meer dan men vermoedt, die de vruchten van hun studie
of verbeelding neêrschrijven in een vorm die te wenschen overlaat, of die zoo losweg
onder den indruk van het oogenblik ple-
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gen te werken, dat ze van eenige zorgeloosheid en slordigheid niet zijn vrij te pleiten.
Het zou voor de geschiedenis van onze vaderlandsche letterkunde niet van
onbeteekenend belang zijn, na te gaan, op welke wijs, ja op welke gebrekkige wijs
soms, beroemde schrijvers hun kopij aan den uitgever afleverden. Die leemten om
de overige waarde voorbij te zien en langs bescheiden middelen te verbeteren of te
doen verbeteren; den schrijver ten dienst te staan zonder hem te kwetsen; zijn
prikkelbaarheid te ontzien door bedachtzamen tact; zijn arbeid te volmaken door
gepaste wenken; zijn geestesvrucht, om dat zoo eens te zeggen, een welgeschapen
lichaam te geven en dit behoorlijk aan te kleeden; in ieder geval zooveel mogelijk
te waken, dat zijn drukwerk niet ontsierd worde door die venijnig binnensluipende
drukfouten, die den schrijver tot ergernis, den uitgever tot schande zijn: ziedaar
plichten, die aan het beroep van den uitgever worden opgelegd en die het tot iets
meer en beter maken dan een werktuigelijk winstbejag.’In hoever Kruseman in dezen ideaal-uitgever zichzelven teekende, hebben Da
Costa en Potgieter, Beets en de Génestet, Pierson en Huet, Van Zeggelen en Hofdijk,
Lindo en Staring, Buys en Quack en vijftig andere auteurs het best geweten. Dit is
zeker dat de hooge eischen die hij aan het uitgeversvak stelde, ook door hem aan den
werkkring van boekhandelaar werden opgelegd en dat zijne straks genoemde
herinneringen aan afgestorven collega's die eischen duidelijk uitspreken.
Ik tel in de Bouwstoffen zeven en zestig schetsen die onder den algemeenen titel
van Persoonlijke Waardeering achter de eigenlijke Geschiedenis van den Boekhandel
zijn opgenomen en in korte, zeer sprekende
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trekken het leven van boekhandelaars en uitgevers tusschen de jaren 1830-1880
afbeelden.
Ik spreek bij voorkeur van afbeelden, omdat Kruseman, met uitzondering van
misschien een enkele, alle zestig collega's persoonlijk heeft gekend en met zijne
groote gaaf van sterk opnemen en sterk weergeven, van schier allen een welgelijkende
buste heeft gebeiteld.
Voor mij zijn dan ook die necrologieën (want dit zijn de meeste dier
levensberichten) de beste bewijzen van Kruseman's litterair talent, terwijl zij tevens
's mans karakter aanduiden als een bron van vriendelijke eigenschappen waarmeê
de arbeider in 's levens tuin moet getooid zijn, wil hij voor anderen en zichzelven
bloemen plukken.

IV.
Wanneer men vooropgestelde litteraire meeningen wil bewijzen, kan slechts één
middel worden gebezigd: dat van het citaat. Ofschoon het citeeren in deze bladen
binnen betrekkelijk enge perken dient te blijven, geloof ik toch geene betere hulde
aan de nagedachtenis van den schrijver A.C. Kruseman te kunnen brengen dan door
te resumeeren hetgeen hij over eenigen zijner uitmuntende vakgenooten heeft gezegd.
Vier hoogst bekwame uitgevers van vroegeren en lateren datum, wier buste hij
boetseerde, voer ik hier op: K. Führi, P.F. Bohn, D.A. Thieme en Frederik Muller.
Führi was, naar men weet, een korte poos - nauwlijks drie maanden - zijn
leermeester in den boekhandel geweest en in dien korten tijd heeft de 22jarige
Kruseman zulke onuitwischbare indrukken van zijnen leermeester verkregen, dat hij
hem bij zijnen in 1858 ge-
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volgden dood een grafzuil stichtte. Tot Kruseman's voortreffelijk werk behoort die
levensschets van Koenraad Führi. Ik citeer met de meeste ingenomenheid den
aanvang:
‘In Januari 1856 werden de zaken van K. Führi te 's Gravenhage ontbonden.
Koenraad Führi's boekverkoopersloopbaan telt maar achttien jaren. Neemt men
er de drie eerste onbeteekenende jaren af, dan krimpt het eigenlijke getal tot vijftien
in. Een betrekkelijk heele kleine tijdsruimte. Führi is in den handel niet gelukkig
geweest. Hij heeft er alles in verspeeld en heeft met minder dan niets het land moeten
verlaten. Niemand heeft zooveel aanstoot moeten lijden als hij en, wat erger is, er
zooveel aanleiding toe gegeven. Er is een tijd geweest, dat boekverkoopers, zelfs zij
die hij onder zijne vrienden telde, dat heele stedelijke boekverkooperskringen, dat,
men zou kunnen zeggen allen tegen zijn manier van doen openlijk opkwamen. Ook
was Führi niet wat men noemt een toeschietelijk mensch, iemand die door zijn
voorkomen innam. Integendeel, hij was stil, in zichzelf gekeerd, kortaf, stug. Ten
overvloede, bij zijn uitwijken is menigeen aanzienlijk aan hem te kort gekomen, en
dat wel bitter teleurstellend.
En in weerwil van dat alles wordt Führi's naam niet dan met eerbied genoemd.
Zijn tijdgenooten zagen tegen hem op, en het jonger geslacht spreekt van den ‘grooten’
Führi. Waar zijn beeld voor de herinnering verrijst, zijn alle grieven vergeten,
verdreven door waardeering en bewondering. Waar men hem alleen bij overlevering
kent, wil men niet hooren van zijn tekortkomingen, maar verlustigt men zich in zijn
lof.
Om zulk een gedachtenis, ontdaan van alle schaduw na te laten, moet men wat
beteekend hebben’. -
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En ik moet om de rappe koenheid van Kruseman's stijl en zijn daarmede verwante
geestdriftige inborst te doen kennen, ook het slot van die levensschets hier citeeren:
‘Führi heeft in onzen handel een lichtend spoor achtergelaten. Niet door uiterlijke
teekenen van eer of fortuin; niet door zelfs de geringste voldoening bij eigen leven.
Zijn weg heeft hem niet langs vele rozen geleid. Neen waarlijk niet. Eerder was hij
te midden van de zijnen een vreemde verschijning, een opspraak wekkende zonderling.
Voor den ruimen omvang van zijn oog waren onze landsgrenzen te bekrompen; voor
de koenheid van zijn streven zijn dagen nog niet rijp; voor het begrip van zijn dwepen
zijn veroordeelaars niet vatbaar. Stoffelijk en geestelijk heeft hij moeten roeien tegen
den stroom in, van zijn begin tot zijn einde. Aan de breedheid van zijn talent is soms
de maatstaf der kleingeestigheid aangelegd en een logge luierzucht heeft met zijn
geestdrift den spot durven drijven. Voor den zelfstandigen wil van zijn mannenmoed
heeft de sleurgang de schouders opgehaald en de benepenheid heeft op de kloekheid
zijner daden haar slijk geworpen. En toen - ja zeker door eigen schuld, maar toch
zoo diep aandoenlijk om aan te zien! - zijn armen uitgeput moesten neêrzinken, en
hij de laatste poging der wanhoop aangreep, heeft een botte kleinheid hem met vingers
nagewezen en achter zijn rug gefluisterd: ‘die dwaas!’ of nog erger’. Men behoeft niet meer te weten om tot de uitspraak te komen: hier is een man met
karakter over een kloeken geest aan het woord. Het karakterloos schrijfgerel waarop
wij heden ten dage meer dan eens worden vergast, is een dampbad van heet water
vergeleken bij dit helderbruischend bronnat.
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Maar niet slechts over zijn bewonderden leermeester Führi - schipbreukeling op de
levenszee - ook over een anderen mentor, François Bohn, heeft Kruseman regelen
geschreven, die tot het beste proza behooren waarop de Nederlandsche letteren van
1873 zich kunnen beroepen. Nicolaas Beets noemde Kruseman's levensschets ‘een
voortreffelijk opstel’ en Daniel Veegens schreef er aan Kruseman een brief over, die
opmerkelijk genoeg,1 mij in handen kwam. Die brief, gedagteekend 's-Gravenhage
25 November 1873 en geschreven ‘aan mijn Griffierstafeltje, waaraan ik nu reeds
27 jaren lang plaats neem’ is op zichzelf een letterkundig document, dat toelichting
overbodig maakt. Hij luidt:
‘Hooggeachte Stadgenoot!
Gij hebt mij een weemoedig genoegen verschaft en mijn hart zegt mij, dat ik U
daarvoor dank moet zeggen. Gisteren ontving ik door de zorg van de nagelaten
kinderen uw levensberigt van mijn ouden vriend Bohn. Ik heb het verslonden. Gij
hebt den merkwaardigen man meesterlijk geteekend, een portret geleverd van treffende
gelijkenis. Niets zou ik er aan weten te verbeteren; wel hier en daar nog wat bij te
voegen. Zoo kwam mij bij uwe schildering levendig voor den geest wat ik, als vertaler,
heb geleden. Ik had mij nooit te beklagen over aanmerkingen op taal of stijl. De
vriendschap, die Bohn

1

De verzameling brieven van beroemde schrijvers aan den uitgever Kruseman is thans in
handen van ons medelid J.W. Enschedé die eene uitgebreide levensbeschrijving van A.C.
Kruseman voor de Vereeniging van den Nederlandschen Boekhandel bewerkt. Kruseman's
zoon, Dr. J. Nieuwenhuyzen Kruseman, heeft, naar de inzichten zijns vaders, de bedoeling
met die verzameling de Bibliotheek onzer Maatschappij te verrijken.
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mij toedroeg, was zoo innig, dat hij mij eene soort van onfeilbaarheid in letterkundige
zaken toeschreef. Ik kon ongestraft van den schedel (kruin) van een berg spreken.
Maar ik was in vroegere jaren geenszins een gezet werkman. Vandaar tallooze
aanvragen om kopij, door Bohn's bediende naar een vast formulier opgesteld. Bohn
wist dat mij die brieven hinderden, maar hij had eenmaal zijne berekeningen gemaakt;
zijne zetters moesten aan 't werk worden gehouden; daarvoor moest alles buigen.
Zoo ik mij deze en dergelijke moeijelijkheden nog herinner, is het geenszins met een
gevoel van wrevel. Het ongelijk was grootendeels aan mijne zijde. Wat er hoekigs
was in het karakter van mijn ouden vriend, vergoedde hij door zoo menige deugd,
die gij zoo goed hebt doen uitkomen. Ik heb in hem een geheel eenigen, trouwen
vriend verloren. Hoeveel liefelijke beelden uit de dagen mijner jeugd rezen bij het
lezen van uw geschrift voor mijne verbeelding op! De schrandere moeder, de
werkzame, tamelijk lastige vader, die mijnen vriend, reeds als knaap, tot onze groote
ergernis, uren lang over de plichten van een goed boekverkooper kon onderhouden;
grootvader Loosjes, die in mijn herinnering leeft als een achtbaar grijsaard en als
zulk een streng republikein, dat hij mij het kinderlijk genot van een Koning te zien
(Koning Lodewijk) niet vergunde; de geestige zusters; de schrijfster van Onze Buurt,
die gij op eene wijze hebt geschetst, dat mij daarbij de tranen in de oogen kwamen.....
Doch waar dwaal ik heen? Ik wilde U enkel mijn innigen dank betuigen.
Zoo er iets onzamenhangends in mijn geschrijf is, wijt dit ook daaraan, dat ik, bij
gemis aan vrijen tijd, mij met U onderhoud te midden der beraadslaging in
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de Tweede Kamer over den Waterstaat, aan mijn Griffierstafeltje, waaraan ik nu
reeds 27 jaren lang plaats neem.
Geloof mij met oprechte hoogachting:
Uw zeer dienstv.
D. VEEGENS.’
Ziehier verder een portret van den oorspronkelijken uitgever der Guldenseditie door
Kruseman fijn gepenceeld:
‘Bij alle deugden naar hoofd en hart had Thieme een voorrecht te meer. De natuur
had hem een uiterlijk gegeven van buitengewone innemendheid, een zuidelijken kop
van het nobelste type; een hooge figuur, zwaar van bouw, lenig van vormen. Hij was
een geboren edelman, los van beweging, ongedwongen, fijn van manieren. Waar hij
verscheen, wekte zijn binnentreden aandacht, maakte hij indruk, waren de oogen op
hem gevestigd. Hij trok aan, hij boeide voordat hij een woord gesproken had. Daar
lag iets ridderlijks in die houding, die u tegen haar deed opzien, maar opzien met
vertrouwen. Gij gevoeldet vóór, dat gij aan dezen man veilig kondt openbaren uw
gedachten, uw wenschen, uw nooden, uw geheimen zelfs. En als ge dan opmerktet,
hoe onder uw gesprek die zware zwarte wenkbrauwen zich samentrokken, dat donkere
oog begon te gloeien en een effenheid van ernst zich heenleî over dat vriendelijk
gelaat, dan kondt ge zeker zijn dat hij zich met uw belangen bezig hield en ze aannam
als de zijne’. En wat eindelijk Frederik Muller betreft, dezen heeft hij in onze ‘Levensberichten’
van 1881 met eene forsche hand en een teêr hart voor de heugnis zijner tijdgenooten
doen verrijzen.
Voeg ik bij het genoemde nu nog een uitvoerige levensbeschrijving van Dr.
Martinus Nieuwenhuyzen, den zoon
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van Jan Nieuwenhuyzen, den stichter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in
den Volksalmanak dier Maatschappij van 1885 opgenomen en twee door hem
gehouden lezingen over Tollens en Da Costa in 1860 en over ‘De Muiderkring’ in
1868, dan ben ik wel niet volledig geweest in de opsomming van Kruseman's litterair
werk, maar heb ik zeker het voorname genoemd, indien ik ten slotte vermeld zijne
in 1893 verschenen ‘Aanteekeningen betreffende den Boekhandel van
Noord-Nederland in de 17e en 18e eeuw’ en zijne ‘Fransche Wetten op de Hollandsche
Drukpers 1806-1814’, evenals zijne meergemelde Bouwstoffen uitgegeven door de
Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.

V.
De persoonlijke herinneringen die ik aan ‘mijnheer Kruseman’ heb behouden, zijn
vele. Met zijn zoon Dr. J. Nieuwenhuyzen Kruseman, van der jeugd af bevriend, ben
ik tallooze malen in het huis van zijn vader geweest en heb ik hem verscheiden keeren
in velerlei levensomstandigheden ontmoet. Moest ik een, in één woord
saamgedrongen, karakteristiek van zijne persoon geven, ik zou zeggen: ‘A.C.
Kruseman was een hoffelijk man’, en als bewijs daarvan zou ik drie zaken doen
gelden: zijn manier van ontvangst; zijn wijze van groeten en zijn trant van
brievenschrijven.
Voor wie Kruseman gekend hebben is het duidelijk dat het woord ‘hoffelijk’, op
hem toegepast, veel meer beteekent dan zekere mate van voorkomendheid en
vriendelijkheid, die den wellevende van den onwellevende, den fijn beschaafde van
den grofbesnaarde onderscheidt; neen, eigenlijk moet men bij hem van hoofschheid
spreken,
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indien men onder die gezindheid eene som van keurige gevoelens samenvat, die dan
afzonderlijk mogen heeten: kieschheid, goede smaak, sierlijkheid, fijngevoeligheid.
Verschillende factoren werkten bij hem mede om dien aanleg te ontwikkelen:
allereerst het vak dat hij gekozen had, en als direct gevolg daarvan de persoonlijke
omgang met de beste auteurs. In tegenstelling met hetgeen men niet zelden in onze
dagen ziet gebeuren, dat door de jeugd naar zekere vergroving van gewoonten, zeden
en manieren wordt getracht, en dat in het dagelijksch verkeer eene zucht naar
onaesthetisch doen als voorname ongedwongenheid wordt gekenmerkt - in
tegenstelling daarmeê was de jonge A.C. Kruseman er voortdurend op uit zijne
ontwikkeling te verfijnen, zijne beschaving te vermeerderen, zijn aesthetisch
levenspeil te verhoogen. Van zoogenaamde artistieke losheid of geleerde achteloosheid
was hij een vijand en de blik op zijn smaakvolle, gansch niet overladen, doch
keurig-nette studeerkamer was genoeg om daaruit het ordelijk karakter van den
bezitter af te leiden.
‘Bij hem stonden verstand en karakter onder de heerschappij eener zachte, hupsche,
hoffelijke, allengs hoofsche gezindheid’, die woorden door Thorbecke neergeschreven,
op ons overleden medelid toegepast, zijn voor mij het compendium van A.C.
Kruseman's leven.
F. SMIT KLEINE.
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Levensbericht van Daniël Hartevelt.
Tal van herinneringen rijzen op en stemmen tot weemoed, nu ik mij gereed zet het
leven te schetsen van hem, die mij gedurende een reeks van jaren een trouw vriend
is geweest.
Onze kennismaking dagteekent van 't laatst van '58. Op betrekkelijk jeugdigen
leeftijd uit Indië teruggekeerd, met een bescheiden, door harden arbeid verworven
vermogen, had Hartevelt zich voorloopig te Leiden gevestigd, waar zijn broeder
woonde en hij nog meerdere verwanten en eenige vrienden en kennissen had. Ruim
zeven jaar jonger en pas terug van Jena, waar ik mijn studiën voltooid had, stond ik
destijds nog aan 't begin mijner loopbaan. In weerwil van die verschillen en andere
in karakter en levensopvatting, ten deele wellicht juist daardoor, werden wij spoedig
vrienden. Wel werd de dagelijksche omgang dikwijls onderbroken door afwezigheid
van Hartevelt, die aan geen bepaalde woonplaats gebonden was en de Hollandsche
winters schuwde, maar gemeenschappelijke zomerreizen, ook nog een tijd lang
ondernomen nadat ik in 1864 Leiden met der woon
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verlaten had, stelden ruimschoots daarvoor schadeloos. Ik heb dus wel gelegenheid
gehad hem te leeren kennen, voor zoo verre althans de mensch, probleem voor zich
zelven, ooit een ander kan leeren verstaan. Toch zou ik, betrekkelijk weinig wetend
van het eerste en in vele opzichten belangrijkste tijdperk van zijn leven, bezwaar
gehad hebben als zijn biograaf op te treden, ware het niet dat de familie bereidwillig
de uitvoerige memorie ter mijner beschikking stelde, die de oom over zijn lotgevallen
op schrift had gebracht. In die omstreeks 1890 afgesloten levensschets is evenwel
een zeer ruime plaats ingeruimd aan beschouwingen over personen, waarmede hij
vóór en na in aanraking kwam. Bovendien is zij rijk aan uitweidingen over
familie-aangelegenheden. Ik vond dus veel niet ter zake dienend en niet weinig
waarvan slechts met omzichtigheid gebruik mocht worden gemaakt. In hoeverre ik
geslaagd ben met tact en beleid uit mijn bron te putten kan de lezer eenigszins afmeten
naar 't geen ik ga mededeelen - voor een volledige beoordeeling zou hij ook moeten
weten wat verzwegen werd.
Daniël Hartevelt is geboren te Brielle, den 9den Mei 1824. Zijn familie stamde uit
Leiden. Daar had de overgrootvader, Abraham Hartevelt, op de Hooglandsche
Kerkgracht een huis bewoond, dat door diens zoon Adrianus in 1794 verkocht werd
en later van 1856-'61 weer in 't bezit was van Daan's broeder Herman. Die Adrianus
(1759-1828), de grootvader, was in zijn tijd een heftig patriot, zoodat hij mede moest
uitwijken naar St. Omer, wat hem niet belette later, onder Willem I, in 1821 te Leiden
als wethouder op te treden. Uit zijn huwelijk met Helena Johanna van Niel had hij
elf kin-
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deren, waarvan Daniël's vader, Abraham Cornelis (1784-1850), de oudste was. Om
aan de conscriptie van Napoleon I te ontsnappen, trouwde deze reeds in 1804, nog
niet ten volle 20 jaar oud. Uit dat huwelijk met Hermina de Wit werden tusschen
1806 en '30 niet minder dan achttien kinderen geboren, waarvan acht op jeugdigen
leeftijd overleden. Van 1830 tot aan hun dood bleven de ouders in 't bezit van zeven
dochters en drie zoons, waarvan Daan de jongste was. In de eerste jaren van zijn
huwelijk in zeer afhankelijke positie, begon Abraham Cornelis eerst in 1812 zijn
loopbaan bij de directe belastingen, die hij in 1849 als directeur met pensioen eindigde.
Altijd zwak gesalariëerd en in 't bezit van een groot gezin had hij zijn geheele leven
met geldzorgen te kampen.
Van zijn jeugd die Daniël, of Daan zooals hij gewoonlijk genoemd werd, eerst in
den Briel en na de verplaatsing van zijn vader (1832) te Dordrecht doorbracht, hangt
hij een vrij somber tafereel op. De vader was een braaf man en verdienstelijk,
nauwgezet ambtenaar, maar steeds gebukt onder zorgen, oefende hij door zijn ernst
en gestrengheid een deprimeerenden invloed op het gezin uit. Dit deed hij althans
op den bedeesden Daan, die hem niet dan met schroom naderde en altoos in angst
levend van beknord te worden weinig genegenheid voor hem gevoelde. Toch is hij
hem op later leeftijd dankbaar voor den hem van jongs af ingeprenten eerbied voor
recht en billijkheid en het gewennen aan orde en nauwgezette plichtsbetrachting.
Meer liefde en vertrouwelijkheid heerschte tusschen hem en zijn moeder en zusters,
waarvan de oudste in 1832 met den Chirurgijn-majoor A. van Overstraten gehuwd
was. Wat zijn broeders betreft, Herman en
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Abraham, die resp. 6 en 4 jaren ouder waren, dezen bemoeiden zich uit den aard der
zaak meer met elkander dan met den jongeren broeder, die in bijna uitsluitend
vrouwelijke omgeving opgroeide. Dit schijnt - zoo meent hij - zekere
meisjesachtigheid in hem gekweekt te hebben, waartoe wellicht ook zijn natuurlijke
aanleg kan hebben medegewerkt. ‘Zeker is het dat ik in de school juffrouw werd
genoemd om mijn netheid en zekere preutschheid, waarmee men mij zooals ik dacht
opzettelijk kwelde.’
Die netheid is hem zijn geheele leven bijgebleven. Zelden of nooit heb ik iemand
ontmoet, die hem in dat opzicht evenaarde: onberispelijk gekleed op elk uur van den
dag, zoowel op zijn kamer als in gezelschap, stipt ordelijk op al zijn hebben en
houden, nauwgezet in doen en laten - kon hij als model gelden van den Hollandschen
koopman en mag dit voor een goed deel het succes verklaren waarmede hij in
Ned.-Indië ook als zoodanig werkzaam was. Wat de schroomvalligheid betreft, een
tweede doch minder gewenschte eigenschap uit zijn jonge jaren, daarvan is hij later
geheel genezen. Wie hem alleen in zijn later leven gekend heeft en de gemakkelijkheid
waargenomen waarmede hij zich bewoog, de zekerheid, om niet te zeggen driestheid,
waarmee hij somtijds optrad, zou moeite gehad hebben te gelooven, dat hij in zijn
jeugd aan bedeesdheid geleden had. Toch is die ommekeer licht verklaarbaar. Op
jeugdigen leeftijd in geheel vreemde omgeving geplaatst en verplicht voor zichzelven
te zorgen, daarna veel reizend en trekkend, zag hij zich gedwongen in 't verkeer met
menschen van allerlei slag en landaard telkens weer den strijd aan te binden tegen
hinderlijke onbeholpenheid en laffe menschenvrees. Zoodoende verwierf hij zich
een vastberaden-
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heid en zelfvertrouwen, die ook in hachelijke omstandigheden snel handelen
veroorloofden en op minder zelfstandigen lichtelijk den indruk maakten van driestheid
en overmoed.
Doch ik loop vooruit: we zijn nog in 't ouderlijk huis, waar in weerwil van de
talrijkheid van 't gezin geen vroolijke toon heerschte. Weinig of geen omgang met
vrienden, hoogst zelden een pretje en altijd vermaning tot zuinigheid en
plichtsbetrachting.
Tot aan zijn zestiende jaar ging Daan ter school. Wegens zijn goed verstand en
uitnemenden aanleg was het zeer te betreuren, dat zijn leeren tot de vakken van
uitgebreid lager onderwijs beperkt bleef, zonder dat daaraan zelfs een bepaalde
richting was gegeven ter voorbereiding voor eenig vak of ambt. Doch hoewel weinig
omvattend en ontijdig afgebroken, slecht kan dat onderwijs niet geweest zijn: het
stelde hem althans in staat later door eigen studie veel aan te vullen van 't geen hij
in zijn jeugd tekort was gekomen.
In 1840 dus verliet hij de zoogenoemde Fransche School, waarop hij vrij goed
Hoogduitsch, Fransch en Engelsch geleerd had en zooveel aardrijkskunde,
geschiedenis en wiskunde, als men toen aan jongens onderwees, die voor geen bepaald
vak werden opgeleid. Wat met hem aan te vangen? In een koopstad als Dordrecht
lag het voor de hand, dat men voor hem uitzag naar plaatsing op een handelskantoor,
maar de kans daarop was gering voor een zoon van den Arrondissements-Inspecteur,
die door de onkreukbare nauwgezetheid waarmede hij 's lands belangen behartigde
geen ‘persona grata’ was. En zoo kwam het dat bij voorshands op 't bureel van zijn
vader aan het werk werd gesteld. Destijds was hij nog met zes zusters bij zijn ouders
thuis. De
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tweede broeder, Abraham, die een meer dan gewonen aanleg bezat, was in 1835 door
tusschenkomst van weldoende vrienden op het K. Ned. Instituut te Medemblik
geplaatst en volgde zijn loopbaan in 's lands zeedienst. De oudste, Herman, was nadat
hij een tijd lang bij den vader tot diens tevredenheid gewerkt had, doch zonder
vooruitzicht om het vooreerst verder te brengen dan tot geagreëerd klerk, in 't begin
van 1837 naar Oost-Indië vertrokken, waar hij, van vele aanbevelingsbrieven voorzien
doch zonder geld, in den handel een werkkring had gevonden. Doch het was of na
't vertrek der broeders de geldzorgen nog verdubbelden. Dit wekte bij Daan het
verlangen om 't voorbeeld van zijn oudsten broeder te volgen. Hierbij kwam dat het
geestdoodend bureelwerk zijn hoofd niet bezig hield: wat hem opgedragen werd
deed hij slordig en onachtzaam, voerde een hoogen toon tegen de surnumerairs en
vond slechts vermaak in den omgang met een adspirant-surnumerair, een goedhartigen,
vroolijken jongen, maar los van zeden en levenswijze. Wel hield hij vast aan de
beginselen hem door moeder en zusters ingeprent en aan de les zijns vaders om niets
aan te nemen wat men niet kon teruggeven, maar die gedwongen ingetogenheid en
de schilderingen van de genietingen die hij moest ontberen, maakten hem wrevelig
en ongelukkig. Hierbij kwam nog een in zijn omstandigheden hopelooze verliefdheid
het hartzeer van den achttienjarige vergrooten.
Geen wonder dat die opeenstapeling van droevige gegevens de overtuiging in hem
deed rijpen, dat ook hij de deur uit moest om voor zichzelven te zorgen en zoo
mogelijk ouders en zusters te ondersteunen, wier zorgen hij te huis nog vermeerderde.
Het laat zich denken, dat het den ouders zwaar viel ook den laatsten
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zoon van zich te laten gaan, de wijde wereld in. Doch de noodzakelijkheid dwong
en in Juni 1842 zeilde hij Hellevoetsluis uit met het naar Batavia bestemd
koopvaardijschip ‘de Koningin der Nederlanden’, kapitein Sipkes. Het afscheid van
de zijnen, zijn troostelooze toestand en onzekere toekomst stemden hem diep
ongelukkig. Aan boord maakte hij kennis met den scheepsdokter, een jongen,
welopgevoeden en beschaafden Rotterdammer van Engelsche afkomst, die zich zijner
aantrok en hem, onder andere boeken, Lamartine te lezen gaf. Diens ‘Harmonies
poétiques et religieuses’ - waarin men regels aantreft als de volgende:
‘Quel crime avons-nous fait pour mériter de naître’

en:
‘Frappe encore, o Douleur, si tu trouves la place!
Frappe, ce coeur saignant t'abhorre et te rend grâce!’ -

waren de dichterlijke overzetting van zijn sombere gedachten. Dat weekelijk berustend
klagen, die zoete, berijmde wanhoop vonden weerklank in de dichterlijk aangelegde
ziel van den verliefden jongeling, dien het leven nog weinig anders gebracht had dan
teleurstelling en verdriet. Het verkortte hem de lange zeereis en als de schoone
tropische zee zacht tegen zijn drijvende woning kabbelde, dan hoorde hij die
harmonieën ruischen en zag hij in zijn droomen den dichter, gekleed in zijn
Arabischen mantel en statig wandelend in een Oostersch landschap, fel verlicht en
onafzienbaar als de zee rondom hem.
Bij de Kaap de Goede Hoop had het oude zeilschip een zwaren storm te doorstaan,
die drie dagen aanhield. Nooit vergat hij, hoe hij aan een mast vastgebonden naar de
woest tuimelende golven staarde, de zwarte wolken en het verblindend hemelvuur
en hoe hij, ver-
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suft door het helsch tumult en het gedwarrel van het zwoegend scheepsvolk, onbewust
van eenig gevaar, geheel vervuld was van het overweldigend schouwspel. ‘Ware het
stormzeil of het roer gebroken, dan zou in een ommezien de ‘Koningin der
Nederlanden’ met den braven kapitein, de stuurlui, Dr. Jones, de matrozen en den
mijmerenden Lamartine-bewonderaar naar de diepte zijn gegaan.’
Die kapitein was goed voor hem, de stuurlieden ook, en sommige matrozen deden
hem soms aardige verhalen in hun gebroken Hollandsch; maar ‘als zij bij 't hijschen
en sjorren hunne liedjes zongen om maat te houden, dan was de tekst niet van
Lamartine en vond ik hen verachtelijk.’ 't Eentonig scheepsleven werd meestal lezend
of mijmerend doorgebracht, waarin hij nu en dan gestoord werd door een joligen
stuurman, die over de rijkdommen schertste door hem uit Indië mede te brengen, 't
geen dan de zorgvolle vraag in hem wekte: ‘zal ik ooit eenig loon waard zijn?’
Terwijl bij velen de zin voor natuurschoon zich eerst langzaam ontwikkelt, op
gelijke wijze als er oefening vereischt wordt om 't fraaie in een schilderij te zien, had
Hartevelt daarvoor, naar 't schijnt, slechts een korte voorbereiding noodig. ‘Dat de
groote natuurtooneelen - zoo zegt hij - die zich op de lange reis voordeden een sterken
indruk op mijn jeugdig gemoed maakten is ontwijfelbaar, want mijn herinnering
daaraan is zoo levendig, als zag ik ze gisteren.’1 Vooral het invaren van

1

't Volgende kleine voorval moge doen zien hoe een treffend natuurtooneel hem in verrukking
kon brengen. Op een onzer Zwitsersche reizen van den Rosenlaui-gletscher terugkeerend,
ontmoetten wij een toerist, die naar zijn uiterlijk te oordeelen den ietwat vermoeienden tocht
als een corvée scheen te beschouwen. Levendig gesticuleerend snelt Hartevelt op hem toe
en houdt in 't Fransch een warme lofspraak op den gletscher. Zonder een spier te vertrekken
hoort de ander hem aan en antwoordt kalm, met onmiskenbaar Britsch accent: ‘ah, c'est vôtre
premier glacier, Monsieur!’ De leuke opmerking was niet juist: Hartevelt behoorde tot de
bevoorrechte naturen, wier gevoeligheid voor natuurschoon door herhaalde aanschouwing
niet merkbaar afneemt.
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straat Sunda maakte op hem een onvergetelijken indruk. ‘De zeevermoeide reiziger
- zoo zegt hij - die maanden lang den reuk der zoute baren opsnoof, ruikt nog vóórdat
dat de andere zintuigen hem waarschuwen het heerlijke tropenland. Al 't schoon wat
ooit de verbeelding zich heeft voorgesteld over het Oosten wordt door die geuren
herlevendigd. Zoo lang ik heugenis der dingen behoud, zal ik dat naderen van 't
eiland Java, die vaart door straat Sunda, het voorbijvaren van Anger, het naderen
van Batavia mij herinneren.’
Eindelijk, na 120 dagen reis, 28 September 1842, werd de reede van Batavia
bereikt. Een groote teleurstelling wachtte hem: geen broeder om hem af te halen,
niemand die om hem kwam. De kapitein bracht hem in een soort kazerne, waar hij
wachten moest totdat deze het noodigste bezorgd had. Nog na een halve eeuw dacht
Hartevelt met deernis aan den armen knaap terug, die hij toen was en die daar
schuchter en wanhopig terneer zat. De kleine bruine aapachtige Maleiers, de
kaalschedelige gele Chineezen, de forsche statige Arabieren en de vuile rivier met
haar slikkerige boorden, waarin allerlei vreemde dieren omkropen, dit alles vervulde
hem met vrees en walging. Op eens zag hij een hem uit Holland bekenden
koopvaardij-kapitein, die hem meedeelde, dat Herman tot herstel van gezondheid in
Maart naar Holland afgereisd was, nog vóórdat hij van zijns broeders komst onderricht
kon zijn, en dat de andere
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broeder vóór twee maanden ziek in 't hospitaal te Batavia was achtergebleven. En
wederom zat hij wezenloos te wachten, met moeite zijn tranen bedwingend, totdat
een bleek ziekelijk heer hem aansprak, waarin hij zijn broeder, den zee-officier,
herkende. Deze, die zijn teleurstelling niet verborg dat hij Daan zoo erg groen vond,
bracht hem met rijtuig naar de woning van den Heer C. Bosscher te Tana-abang,
waar hij met de bekende Indische gastvrijheid als logeergast werd opgenomen.
Genoemde heer, een jongmensch van omstreeks 23 jaar, die later aanzienlijke Indische
betrekkingen bekleedde, was destijds geassociëerd met Daan's broeder Herman en
met den Heer J.P. Ingerman, die, eveneens in Holland vertoevend, zich met een zijner
zusters verloofd had.
De eerste maanden had hij veel aan zijn broeder, totdat deze aan boord van de
Sambas zijn dienst kon hervatten. De Heer Bosscher was vriendelijk voor hem, doch
had het te druk om zich veel met hem te bemoeien.
Gedurende de zes a zeven maanden, die hij hier doorbracht, kwam hij in kringen
waar meest Fransch gesproken werd, ter wille van eenige Belgen en de leden van
een opera-troep, die destijds te Batavia voorstellingen gaf. Het ging daarin vrij los
toe, althans in de oogen van den met puriteinsche gestrengheid opgevoeden Daan.
Het laat zich denken dat deze om zijn groenheid veel te lijden had.
Met de zaken van zijn gastheer ging het intusschen niet naar wensch. In den
aanvang van '43 werd het ruime woonhuis te Tana-abang met een kleiner in de
Secretarie-laan verwisseld en in Maart - kort na terugkomst van den Heer Ingerman
- werd de firma failliet verklaard. Toen in het laatst van April de inboedel verkocht
was, bleef Daan door allen vergeten in de voor-
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gallerij van het kleine huis achter. Hij werd opgemerkt door een voorbijganger, den
zoon van den Dortschen predikant Verwey, bij wien hij ter catechisatie had gegaan.
Medelijdend nam deze hem mee naar zijn logies op Rijswijk, waar hij op een sofa
een rampzaligen nacht doorbracht: nog meer gekweld door zijn treurige gedachten,
dan door de gulzige muskieten die op zijn versch Europeesch bloed te gast gingen.
Den volgenden dag werd hij - naar 't schijnt door toedoen van den Heer Ingerman
- te Buitenzorg in huis opgenomen bij een Sienjo-familie. 't Verblijf bij die halve
inlanders mishaagde hem zeer. Wat hij daar zag en hoorde: kleeding, manieren,
gesprekken, grappen, 't was alles lijnrecht in tegenspraak met zijn Hollandsche
begrippen van orde en fatsoen.
Gelukkig kwam er nu een eind aan zijn troosteloos omzwerven en gedwongen
lediggang, waardoor hij zichzelven en anderen tot last was. Zijn toekomstige zwager
was er eindelijk in geslaagd plaatsing voor hem te vinden en wel bij de firma Oliphant
en Co. te Semarang. In Mei 1843 vertrok hij derwaarts met de stoomboot ‘de
Koningin’, de eenige die destijds langs de kust de gemeenschap onderhield tusschen
Batavia-Semarang en gedurende den Oost-moesson ook met Soerabaja.
Genoemde firma, waarvan Charles A.G. Oliphant het kundig en energiek hoofd
was, (compagnons waren diens broeder Gotlieb en de gepens. infanterie-officier van
den Enden) hield een toko, waarin volgens Indisch gebruik van alles te koop was:
eet- en drinkwaren, mode-artikelen, bijouterieën, bronzen, meubels, rijtuigen, kortom
allerlei zaken, meest uit Europa aangevoerd, die op Java met winst konden verkocht
worden. Aan die winkelzaak was een boek- en papierhandel verbonden en 't was
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hiervan dat men het bestuur aan Hartevelt opdroeg, tegen een belooning van ƒ 25 's
maands, met vrijen kost en inwoning. Hoe in zijn schik ook, vroeg hij zich niet zonder
bekommering af of hij naar eisch zou slagen in de hem vreemde taak. Doch het
heilige moeten is een goede leermeester en met zijn vlug begrip en goeden wil werd
hij spoedig met bezigheden vertrouwd, waarvoor hij de allereerste vereischten, orde
en netheid, van jongs af in hooge mate bezat.
Tot zijn taak behoorde 't beheer eener leesbibliotheek. Dit gaf hem gelegenheid
in zijn vrije uren naar hartelust te lezen. In allerlei boeken en tijdschriften snuffelend,
werd hij opmerkzaam op 't bestaan van dingen waarvan hij ternauwernood of in 't
geheel niet gehoord had. Hij las rijp en groen: Montaigne, Voltaire, Racine, Balzac,
Paul de Kock, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Hollandsche boeken en tijdschriften
over letterkunde, natuurkunde, economie: kortom alles wat hem in handen kwam en
zijn aandacht trok. Viel ook niet weinig in onvoorbereiden bodem, toch was die eerst
wilde, gaandeweg met meer oordeel gekozen lectuur van veel nut voor zijn
ontwikkeling.
Met ƒ 25 's maands is in Indië niet veel uit te richten, doch ingetogen en
teruggetrokken levend kon hij aan het einde van zes maanden, na de noodzakelijke
uitgaven voor kleeding, wasch en het loon van een jongen, ƒ 30 aan zijn ouders
zenden.
Omgang had hij weinig of niet. De kringen van ambtenaren en officieren waren
voor den toko-bediende ontoegankelijk en ook in de gezinnen zijner chefs verkeerde
hij niet veel. Want ofschoon van de nijpendste zorg ontheven en blijde zijn eigen
brood te verdienen, begreep hij dat alleen eigen inspanning hem den weg kon banen
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tot een positie, meer in overeenstemming met zijn afkomst. Hij stelde zich
langzamerhand op de hoogte van al wat er omging, leerde boekhouden en
correspondentie, werd met meer en gewichtiger werk belast en verdiende in 1845
reeds ƒ 100 's maands.
De Heer Karel Oliphant had inmiddels een filiale zijner zaak te Soerabaja opgericht.
Daan's broeder Herman, in '44 uit Holland teruggekomen, werd hiervan chef en
slaagde daardoor om aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen als lid van de in
zijn afwezigheid ontbonden firma Bosscher en Co. Door die filiale namen de
bezigheden voor Daan zeer toe. De groote inkoopen werden gedaan te Batavia, waar
de Europeesche ladingen aankwamen, vandaar naar Semarang gezonden, daar
gesorteerd en de helft naar Soerabaja verscheept. Als extra-belooning nam de Heer
Oliphant hem eens mede op een reis over land naar Soerabaja, waar hij bij zijn broeder
logeerde. In denzelfden tijd kwamen nog twee zijner zusters uit: de eene om te huwen
met den Heer Ingerman, de tweede om de huishouding van broeder Herman waar te
nemen. De zee-officier kruiste inmiddels in de Indische wateren: van zijn gezondheid
kwamen geen gunstige berichten. Destijds (1845) waren alzoo vijf van de tien
kinderen zijner ouders in Indië. De geldzorgen in Holland verminderden daardoor
niet, al had Daan het zijne bijgedragen om in 't uitzet der zusters te voorzien.
Toenmaals had men in geheel Ned.-Indië nog slechts twee organen van publiciteit:
vooreerst de Javasche Courant, die, geredigeerd door ambtenaren der landsdrukkerij,
tweemaal 's weeks verscheen. Dan kwam, sinds 1837, te Soerabaja een nietig
weekblaadje uit: één
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bladzijde, soms aan één, soms aan beide zijden bedrukt en niets bevattend dan
advertenties. De ondernemende Karel Oliphant, die in '44 aan zijn zaak nog een
drukkerij verbonden had, wist in '46 van den Gouverneur-Generaal Rochussen verlof
te verkrijgen voor de uitgave van een nieuwe Courant, zij 't ook onder zeer beperkende
voorwaarden. Vooreerst mocht geen nommer verschijnen, tenzij nagezien door den
adsistent-resident: wat deze ambtenaar schrapte bleef geschrapt. Dan moest, om aan
de Javasche Courant geen afbreuk te doen, het hooge tarief voor advertenties van dit
officiëele blad worden gevolgd: ƒ 1 per regel of vijf woorden. Dank zij deze bepaling,
die overigens aan een groote uitbreiding in den weg stond, bracht de Semarangsche
Courant in haar goede dagen ƒ 500-600 per maand aan advertenties op.
Niet zonder zelfvoldoening herdacht Hartevelt in later jaren den tijd, waarin de
Heer Oliphant en hij met evenveel moed als onwetendheid ondernemingen op touw
zetteden, die veel hoofdbreken en volharding vorderden, maar ten slotte toch tot
stand kwamen. Al 't materiaal voor de drukkerij had men uit Europa moeten laten
komen. Natuurlijk dat in Semarang voor die nieuwigheid geen onmiddellijk geschikt
werkvolk te vinden was. De Javanen zijn handig en geduldig in 't aanleeren, mits de
arbeid niet te zwaar zij; maar om ze tot bruikbare zetters, drukkers enz. te vormen,
en dat in een taal die ze niet verstonden, zou zelfs mannen van 't vak zwaar zijn
gevallen. Hoe veel te meer lieden die alles zelf nog te leeren hadden. Hoe 't zij, na
ongelooflijk veel moeite en inspanning kwam de drukkerij tot stand, de Courant
verscheen en al waren de persproducten niet fraai genoeg om tentoonstellingsprijzen
te behalen, zij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

79
voldeden aan de sterk gevoelde behoefte en beloonden de ondernemers met
aanzienlijke winsten.
Voor de boekbinderij, oorspronkelijk ten behoeve van de leesbibliotheek opgericht,
werd een liniëer-machine enz. uit Frankrijk ontboden, ten einde ook koopmansboeken
te kunnen vervaardigen. De in het vak onbedreven Daan had nu aan de Javaansche
boekbinders de kunst te leeren om allerlei registers, grootboeken en journalen samen
te stellen en daarna in te binden, met koperbeslag op ruggen en hoeken. Daartoe
zocht hij drie of vier opmerkzame en snuggere werklieden uit, maakte met hen van
eenige fraaie, uit Parijs ontvangen modellen de banden los en weekte, tornde, scheurde
en sneed zoo lang, totdat de deelen uiteenlagen en een beeld gaven van het samenstel,
ongeveer gelijk een cadaver bij de ontleding op de snijtafel dit doet van het lichaam.
Daarop volgde dan oefening in den opbouw, met lijm, banden, koorden en verdere
hulpmiddelen, die voor zoo verre ze ontbraken eerst weder besteld moesten worden.
Doch al duurde 't lang vóórdat men al 't benoodigde had en de vaardigheid verkregen
was om zich daarvan te bedienen, eindelijk kwamen er toch grootboeken en journalen
tot stand waarop de firma trotsch kon zijn.
Zoo breidden de zaken zich steeds uit. Ook de omzet in de toko nam zeer toe en
ofschoon Hartevelt niet minder druk hieraan meewerkte, gevoelde hij voor den handel
toch weinig roeping. Dit werd hemzelf duidelijk toen hij eens 't hoofd van een groot
handelshuis den tijdelijk lagen marktprijs van de Engelsche katoentjes in verband
hoorde brengen met den mislukten padie-oogst. Eerst na lang denken zag hij den
samenhang in. 't Was hem een praktische les op 't gebied van den groothandel,
waarvan hij in toko en drukkerij geen inzicht kon verkrijgen.
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In weerwil van zijn ijverig werken, de tevredenheid van den chef en de verhooging
van zijn salaris tot ƒ 200, gevoelde hij zich niet gelukkig. Aanleg en neiging trokken
hem tot studie en den omgang met lieden van kennis en beschaving, terwijl zijn
broodwinning hem bezigheden oplegde en hem in een sfeer gebannen hield, die hij
beneden zich rekende. Bij dien inwendigen strijd tusschen lust en plicht kwamen de
herinneringen aan zijn droeve jeugd en de invloed van de weekelijke poëzie van
Lamartine. Een machtigen indruk maakte op hem de Februari-omwenteling van '48,
waarin zijn lievelingsdichter zulk een droevige rol speelde. Hij, die in Louis Philippe
't model van een koning en in den hertog van Orleans den roemrijken held van Algiers
had gezien, gevoelde die staatkundige gebeurtenis als een persoonlijk ongeluk. De
figuur van Lamartine verloor voor hem haren glans, al bleef hij diens zoetvloeiende
verzen liefhebben, die in harmonie waren met zijn kwijnenden levenslust.
Weinig of geen indruk ontving hij van de daarop gevolgde revolutionaire woelingen
te Batavia, onder leiding van den predikant baron van Hoevell, zoodat hij zich daarvan
later niet meer herinnerde dan de anekdote, dat de Sienjo's meededen aan 't
geschreeuw om vrijheid van drukpers, in het denkbeeld dat zij daardoor recht
verkregen op de kostelooze ontvangst van de Javasche Courant.
In datzelfde jaar 1848 had voor hem een gewichtige verandering plaats. De Heer
Karel Oliphant scheidde zich van zijn associés en stond hun de toko en het hôtel af,
't grootste huis van Semarang, dat, aangekocht uit den faillieten boedel van een
Franschen groothandelaar, buiten de eigenlijke stad, op Bondjong gelegen was. In
dat
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hôtel woonde Hartevelt sedert eenigen tijd, zoodat hij, die van 8 uur 's morgens tot
6 uur 's avonds op de warme kantoren in de stad te werken had, althans de heerlijke
Indische morgen- en avonduren in frissche omgeving doorbracht. Voor zich had de
heer Oliphant de drukkerij en den boek- en papierhandel behouden, waarvoor hij nu
Hartevelt als associé aannam, terwijl hij zelf naar Europa ging. Wat Daan, wiens
positie nu aanmerkelijk verbeterd was, voorzag gebeurde. Toen de heer Oliphant 't
volgend jaar terugkwam, had hij den lust voor 't ingespannen Indisch kantoorleven
verloren en nu al zijn resteerende ondernemingen, opruimend, deed hij de
Semarangsche zaak aan Hartevelt over. Deze kon daarvoor twaalf mille contant
betalen uit zijn tegoed bij de firma, en deed de rest (35 mille) van de koopsom met
de renten in termijnen af, den laatsten in April 1854.
Aldus op nauwelijks 25-jarigen leeftijd heer en meester van een bloeiende
onderneming, breidde hij die in de richting van groothandel en commissie-zaken
voortdurend uit. Hij slaagde daarin boven verwachting en verwierf zich een finantiëel
vertrouwen, verre boven de waarde van zijn bezit. Dit gaf hem moed zijn broeder
Abraham, die om gezondheidsredenen ontslag uit den zeedienst moest nemen, een
plaats in zijn zaken aan te bieden. Deze, hoewel evenmin met hart en ziel koopman
als Daan, kweet zich ijverig van zijn taak en werd spoedig associé. Alles bleef naar
wensch gaan. Hadden tot dusverre zijn handelszaken hem alleen in aanraking gebracht
met Europeanen en Chineezen, terwijl hij van Maleiers en Javanen alleen bedienden
en werkvolk kende, daarin zou nu verandering komen. In 1851 logeerde hij eenige
weken te Salatiga, ten Zuiden van Semarang heerlijk gelegen op een hoogvlakte,
574 M. boven de zee. Daar
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ontving hij een consignatie van ongezette geslepen diamanten, om die voor een
koopman te Batavia aan de grooten van het hof te Solo te verkoopen. Destijds mocht
geen vreemdeling de Vorstenlanden bezoeken zonder verlof van den
Gouverneur-Generaal. De resident van Semarang, de heer H.D. Potter, had hem de
vereischte pas bezorgd en als politie-maatregel werd zijn aanstaande komst aan den
resident van Soerakarta bericht. Deze, de gepens. kolonel Buschkes, kwam
onmiddellijk tot hem, toen hij in het destijds zeer primitief logement te Solo was
afgestapt en nam hem mede naar het fraaie residentie-huis, waar hij gastvrij ontvangen
werd. Den volgenden dag ging de vriendelijke gastheer, die het gouvernement bij
het hof van den Soesoehoenan (keizer) vertegenwoordigde, met hem naar den Kraton
ter voorstelling. Er werd juist een groot Mohammedaansch feest gevierd, dat van 's
morgens negen tot 's nam. half vijf duurde en uit allerlei vertooningen en ceremoniën
bestond, uitgevoerd door inlandsche weelde-soldaten, zangeressen en danseressen
onder begeleiding van gammelang-spel en besloten door een grooten maaltijd. Hoewel
Hartevelt de symboliek daarvan niet begreep, maakte dit plechtig feest toch een
diepen indruk op hem. De overtuiging drong zich aan hem op dat de Javaan met zijn
eigenaardige beschaving, zoo hemelsbreed verschillend van de westersche, veel meer
belangstelling verdiende dan hem tot dusverre te beurt viel, en dat er voor ons op het
schoone eiland nog iets beters en hoogers te doen viel dan handel drijven en koffie
planten. Hij gevoelde ergernis over de domme onverschilligheid van hem zelven en
zijn landgenooten, die alleen kwamen om rijkdommen te verzamelen, en medelijden
met het volk, dat alleen overheerscht werd om dat weinig
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edel doel te bereiken. De vormelijke praal en de hoofsche pracht, die hij aanschouwd
had, deden hem inzien dat de Javaan hooge gedachten moest koesteren van zijn eigen
waarde en afkomst, en dat het hem hard moest vallen in zijn omgeving wezens van
een vreemd ras te dulden, die, bijna zonder uitzondering losbandige egoïsten, zich
als hun meerderen en meesters beschouwden en geen eerbied hadden voor den adel
en grootheid van zijn volk. Zijn ontkiemde belangstelling in den Javaan en diens
overoude beschaving groeiden aan door de gesprekken met eenige taalgeleerden,
waarmede de resident hem in kennis had gebracht. Het waren vooreerst de bejaarde
heer Winter, de Nestor der Javaansche taalkenners; dan de heer Gericke, samensteller
van 't eerste Javaansch-Nederlandsch woordenboek, en diens medewerker de heer
Wilkens; eindelijk de heer Cohen Stuart, eveneens Javaansch taalgeleerde en
ambtenaar. Als bewijs welke waarde het Ned. Indisch Bestuur destijds aan de
beoefening der Javaansche taal- en volkenkunde hechtte, deelde de laatste hem mede,
dat zijn tractement op het budget stond uitgetrokken onder het hoofd: ‘Buitengewone
rampen en ongelukken.’
Voor Hartevelt persoonlijk belangrijk werd hetgeen hij van den heer Cohen Stuart
over de bezwaren vernam om geschriften in het Javaansch uit te geven. Daartoe toch
moest alles naar de Landsdrukkerij in het verwijderd Batavia. Dit bracht hem op het
denkbeeld te Solo een Javaansche drukkerij op te richten. Hiervoor was de vergunning
van het opperbestuur te Batavia noodig. In weerwil van dit bezwaar en vele andere,
werd tot de oprichting besloten, nadat hij te Semarang teruggekomen met zijn broeder
het plan overwogen had. Deze, daarmede zeer ingenomen, zou de zaak te Solo
besturen en hoopte

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

84
tevens daar iets te kunnen bijdragen aan de zedelijke en geestelijke ontwikkeling van
den Javaan, die, door baron van Hoëvell een onafwijsbare plicht van Nederland
genoemd, destijds aan de orde van den dag was. Ook te Semarang was daarvoor
belangstelling gewekt bij ambtenaren en kooplieden. Als uitvloeisel van de plotseling
ontwaakte Javanen-liefde werd een vergadering belegd en tot de oprichting van een
Maatschappij tot nut van 't algemeen besloten, die, vrijzinniger dan hare
Nederlandsche naamgenoot, ook niet-Christenen onder haar leden zou mogen tellen.
Men zou zelfs aanstonds den algemeen geachten en verdienstelijken Regent van
Demak, inlander en Mohammedaan, het lidmaatschap aanbieden, en met dezen
medewerken in 't belang van diens landgenooten.
Aan Daan werd het thesaurierschap aangeboden, zeer tot diens verwondering,
omdat hij, stil en teruggetrokken levend, bij zijn stadgenooten weinig bekend was.
Men kan in die benoeming een bewijs zien, dat men een gunstig denkbeeld had van
zijn stiptheid en vertrouwbaarheid. Doch van de zaak kwam niets: de geestdrift werd
even snel weer uitgedoofd, als zij ontvlamd was en, naar verluid werd, zou een
afkeurend aanschrijven uit Batavia de domper zijn geweest.
In de eerstvolgende jaren bezocht Hartevelt herhaaldelijk Solo. Hij deed dit niet
alleen om met de Javaansche taalgeleerden raad te plegen over de op te richten
drukkerij, maar ook wegens de handelsbetrekkingen, die hij met het hof had
aangeknoopt. Aanzienlijke bestellingen werden hem gedaan door den Soesoehoenan
en den Pangeran Prang Wedono. Voor de uitvoering van deze en de aankoopen ten
behoeve der drukkerij, besloot hij persoonlijk naar Europa te gaan. De Semarangsche
zaken
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zouden middelerwijl behartigd worden door zijn beide associés. Als derden
compagnon toch had hij in April '53 zijn zwager, den heer Ingerman, aangenomen.
Naar hij in zijn levensbeschrijving getuigt, was hij daartoe niet overgegaan zonder
schroom en lang overleg. Want in weerwil van veel ijver en inspanning, had die
zwager, reeds sedert 1836 op Java, steeds tegenspoed ondervonden, en nu vreesde
hij uit een soort van bijgeloof, dat diens toetreden tot de firma den tot nog toe genoten
voorspoed te niet zou doen. Doch de liefde voor zijn zuster en haar vijf kinderen,
zijn vriendschap met den zwager en de vertoogen van den minder angstvalligen
broeder hadden ten slotte alle bedenkingen verwonnen.
Zoo vertrok hij dan in Juni 1853 met de overlandmail naar Europa. Hij had nu elf
jaren op Java doorgebracht en was van een bedeesden achttienjarige, stoffelijk en
zedelijk van anderen afhankelijk, tot een zelfstandigen man opgegroeid. Dit althans
was, naar hij meende, de indruk dien hij op zijn reisgenooten maakte. Hij zelf
oordeelde anders: ik was toen a selfmade boy, not man. Dit moge wat kras zijn
uitgedrukt - overdrijven lag in zijn natuur - 't is begrijpelijk dat hij, eensklaps ontrukt
aan de beperkte omgeving, waarin hij jaren lang een teruggetrokken leven geleid
had, zich niet aanstonds gemakkelijk bewoog in een kosmopolitisch gezelschap van
een mailboot en dat hij daardoor pijnlijk herinnerd werd aan zijn gebrekkige opleiding
en weinig harmonische ontwikkeling.
De overlandreis was in 1853 nog betrekkelijk nieuw en zeer kostbaar. Men voer
van Batavia over Singapore naar Point-de-Galle. Hartevelt had hier 8 dagen te wachten
op de boot, die reizigers en mail uit China aanbracht. Vandaar stoomde men naar
Suez, waar de reizigers aan

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

86
land gingen om in een soort van tweewieligen omnibus door de woestijn naar Atfeh
vervoerd te worden, vanwaar men op kleine stoombooten door het Mahmoedikanaal
Alexandrië bereikte1. Zulk een omnibus had voor zes personen plaats en werd door
twee paarden en twee muilezels door 't mulle woestijnzand getrokken, waarin de
geraamten van kameelen den weg wezen. Nog na vele jaren herinnerde hij zich dien
nachtelijken tocht, het spookachtig maanlicht en de gieren, die op de krengen en de
lichamen van stervende kameelen aasden, en nu eens langs de raampjes van den
omnibus schoren, dan weer in wijde vlucht over de eindelooze zandvlakte streken.
Langs de boorden van het Mahmoedikanaal zag hij bij 't overgaan op de boot
honderden naakte Egyptenaren, bezig met hun eenig hemd te wasschen. Ze gingen
scheep naar Turkije om als soldaten aan den krijg tegen Rusland deeltenemen, die 't
volgend jaar ('54) tot den vermaarden Krim-oorlog zou uitdijen.
Als ‘dissolving views’ waren Singapore, Poelo Penang, Ceylon, Aden, Suez, Caïro
en Alexandrië aan hem voorbijgetrokken: alles Oostersch en hoe nieuw ook voor
hem toch familie-trekken vertoonend met de omgeving, waarin hij elf jaar des
onderscheids had doorgebracht. Aan boord van de Euxine, die hem van Alexandrië
naar Engeland zou brengen, voelde hij zich weer in 't beschaafde Westen terug. Op
de Middellandsche zee trof hij koud weer, doch niet alleen dit, ook een angstig gevoel
deed hem beven. Wat zou hij in Europa doen? Zijn vader was in 1850 overleden en
zijn moeder,

1

Het Suez-kanaal is eerst in 1868 geopend. Ook de spoorwegen, die Suez en Caïro met
Alexandrië verbinden en waaraan in 1850 begonnen werd, waren destijds nog niet voltooid.
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inmiddels vergrijsd, zou hij niet herkennen! Te Southampton aan wal gestapt zag hij
voor 't eerst een spoortrein, hem tot dusverre slechts uit afbeeldingen en beschrijvingen
bekend. Deze bracht hem in weinige uren naar Londen, waarvan de grootschheid en
drukte hem zeer troffen. Welk een verschil met het kalme Dordt, de eenige
Europeesche stad die hij kende! Met ‘de Batavier’, waarvan de nietigheid en de
eenvoudige inrichting hem zeer troffen, na 't verblijf op de weelderige zeekasteelen
van de Peninsular and Oriental Company, werd weinige dagen later Rotterdam bereikt,
vanwaar hij terstond naar de hoofdstad spoorde, waar zijn broeder Herman, in 1851
teruggekomen, destijds kamers bewoonde. Een dag later zag hij te Dordrecht zijn
moeder terug, die bij een aldaar gehuwde dochter logeerde. Hij had haar verlaten als
een knappe vrouw van gevulde gestalte en met een frisch, vriendelijk gelaat. Hij zag
haar weer als een ingekrompen, gerimpeld oudje van 69, wier oogen haar glans
verloren hadden en wier stem hem vreemd in de ooren klonk. Hij vergezelde haar
naar Bergen op Zoom, waar zij met drie ongehuwde dochters een bovenhuis
bewoonde.
De hereeniging met de zijnen schijnt hem niet veel vreugde gegeven te hebben.
Het ouderlijk huis was niet vroolijk geweest, maar hij had daaraan toch dierbare
herinneringen, en wat hij nu daarvan terug zag was wel veranderd, doch niet ten
goede. Trouwens ieder, die na lange afwezigheid tot zijn vroegeren kring terugkeert,
wacht teleurstelling. Al weten wij zeer goed dat niets blijvend is op deze wereld, dat
alles een voortdurende gedaanteverwisseling ondergaat en dat ook onze oogen, onze
denkbeelden in die aanhoudende verandering deelen, toch vergen wij bij 't weerzien
van wat ons
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dierbaar was en min of meer verheerlijkt in de herinnering voortleefde, dat het nog
denzelfden indruk zal teweegbrengen van weleer. Wie rijk uit Indië terugkomt wordt
wel benijd door hem, die rustig thuis bleef. Doch wie dat doet beseft niet tot welken
prijs die rijkdom verkregen werd. Wie voor lang zijn geboorteland verlaat, hoe kan
hij anders terugkomen dan als buitenlander? Hoe anders dan vervreemd van
bloedverwanten en vrienden, ontwend aan de vroegere omgeving, als vreemdeling
in Jeruzalem, waarin telkens de pijnlijke tegenstelling treft tusschen de geidealiseerde
herinnering aan 't verleden en de ontnuchterende werkelijkheid van nu. Men prijze
den kloeke, die zich in den vreemde weet te verwerven wat hij thuis niet vinden kon;
doch gelukkig noeme men alleen hem die 't vergund werd den raad van den dichter
te volgen: ‘Bleibet im Lande und nähret euch redlich!’
Overdrijf ik wellicht? Zoo ja, men schrijve het toe aan medelijden met den lateren
vriend, die zich na zijn terugkeer misplaatst en onbevredigd gevoelde.
Gedurende de drie jaren, die hij in Europa vertoefde, reisde hij veel heen en weer,
met Amsterdam als hoofdverblijf, waar hij in 't belang der firma te Semarang
werkzaam zijn kon. Tevens deed hij zijn best eenigermate in letterkunde, geschiedenis
en sociale wetenschappen op de hoogte te komen en bezocht vlijtig musea en
concerten. Tweemaal ging hij voor handelszaken naar Hamburg, waar de
voortreffelijke waterleiding bijzonder zijn aandacht trok. ‘De geuren der grachten
in Leiden, - zoo schreef hij daarover later in de Leidsche Courant - ‘waar ik eenige
weken had doorgebracht, had ik nog in den neus, en philosopheerende over de
tegenstrijdigheid tusschen woord en daad, schijn en wezen, den roem van Hollandsche
zindelijkheid en stedelingen die fraaie
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huizen bewonen aan de boorden van open riolen, wekte Hamburg mijne grootste
belangstelling ter zake van stadszindelijkheid en reinheid van drinkwater.’ Hij
bestudeerde de inrichting onder leiding van een technicus en sprak er na zijn
terugkomst te Leiden den toenmaligen wethouder van fabricage over, terwijl hij hem
de uitvoerige beschrijving van A. Fölsch met plannen en teekeningen ter inzage gaf.
Doch zijn bemoeiingen troffen geen doel; 29 jaar later kreeg hij 't boekje bij toeval
terug en de Leidsche waterleiding liet nog tot 1877 op zich wachten.
In Juli 1854, na zijn tweede bezoek aan Hamburg had hij een handelsvriend uit
Indië, een met een Hamburgsche dame gehuwden Armeniër, tot aan Venetië begeleid
op diens terugreis naar Java. Vandaar teruggaande over Verona, Milaan, de
Italiaansche meren enz., vatte hij koude te Chamonix en kwam lusteloos en koortsig
te Bazel aan. Daar overviel hem een hevige rheumatische ziekte. In het hospitaal
opgenomen, kon hij eerst na zes week, in het laatst van Sept., begeleid door een
bediende de terugreis naar Holland aanvaarden. Hoewel langzaam en zooveel mogelijk
per boot reizend, kwam hij geheel uitgeput eerst te Arnhem en eindelijk te Amsterdam
aan. Gelukkig dat hier zijn oude chef, de heer K. Olifant en diens vrouw, zich over
hem ontfermden en ten hunnent liefderijk verpleegden; want hij stortte weer in en
langen tijd was zijn herstel twijfelachtig. Uit deze ziekte dagteekent zijn kennismaking
met den hoogleeraar Voorhelm Schneevogt, waarmee hij zeer bevriend raakte. Deze
beminnelijke geleerde was de zwager van professor Pluygers, dien hij reeds bij
Leidsche bloedverwanten had leeren kennen. Beide hoogleeraren, vooral de
laatstgenoemde dien hij later te Leiden
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bijna dagelijks zag, hebben veel invloed op hem uitgeoefend.
Den geheelen winter van '54-'55 bleef hij zwak en pijnlijk, zoodat hij slechts
schriftelijk werkzaam kon zijn voor de Indische zaken, die niet meer zulke groote
winsten afwierpen als onder zijn persoonlijk beheer. Inmiddels waren de noodige
vergunningen verkregen voor de te Solo op te richten drukkerij en het in de Javaansche
taal uit te geven weekblad. Voor deze onderneming en de bestellingen door de
inlandsche vorsten gedaan, bracht hij in 't voorjaar vele weken te Parijs door. Hier
kwam hij niet slechts met fabrikanten en handelaren, maar ook met den Parijschen
werkman in aanraking: met veel waardeering sprak hij later over hun arbeidzaamheid,
goeden smaak, vlugheid van begrip en goede manieren.
Veel moeite kostte het een directeur voor de drukkerij te vinden. Eindelijk nam
hij daarvoor een jongen Deen aan, die hem aanbevolen was door diens
Amsterdamschen neef Spin, maar later geheel onberekend voor zijn taak bleek. Nog
meer moeite kostte het verlof te krijgen, dat die vreemdeling zich als drukker in de
Vorstenlanden mocht vestigen. Na lange besprekingen met den Minister van Koloniën,
den heer Pahud en den heer J.C. Baud, destijds lid der 2e Kamer, werd ook deze
moeielijkheid overwonnen. Laatstgenoemd staatsman had aanvankelijk hem ongeveer
't volgende toegevoegd: ‘gij wenscht dus dat u hier te lande verlof wordt gegeven
om in de hoofdplaats der Vorstenlanden een vreemdeling te doen verblijven, ter wille
van een Javaansche drukkerij? De meest geavanceerde liberaal is nog niet op zoo'n
denkbeeld gekomen.’
In 't laatst van Mei 1855 nam Hartevelt afscheid van familie en vrienden om zich
andermaal naar Indië te begeven. Een 16-jarige jongeling uit een bevriende Am-
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sterdamsche familie reisde onder zijn hoede mede. Hij wist dien later een plaats te
bezorgen bij een Engelschman te Shanghae, waarmee hij op reis kennis had
gegemaakt. Daar hij voor zijn zaken eerst nog de Rijn-provincie en Parijs te bezoeken
had, werd eerst 12 Juni Alexandrië en tien dagen later Suez bereikt, waar zij aan
boord gingen van de schroefboot Bombay, bestemd naar Point-de-Galle. Terwijl
deze met een 14-mijls vaart de Roode Zee kliefde, begunstigd door een stevige bries,
werden zij, 10 uur na 't vertrek uit Suez, tegen den morgen uit den slaap gewekt door
een schok en stilstand van de schroef. Naar 't schijnt door de achteloosheid van den
wachthebbenden officier, was men ver uit den koers geraakt en op een rots gestrand,
geen drie scheepslengten van de kust. Anderhalven dag lang verkeerde men in
levensgevaar. Draaide de wind, die zonder veel schade aan te richten de golven over
den achtersteven sloeg, om in de zijde van 't schip te vallen, dan zou dit ongetwijfeld
verbrijzeld worden, en werd hun hulpelooze toestand door de Bedouinen van de kust
bemerkt, dan stond plundering te vreezen. Plastisch schildert Hartevelt in zijn
levensbeschrijving de aanvankelijke ontsteltenis en angst van de talrijke passagiers,
waaronder vele vrouwen en kinderen, en hoe men daarna aan 't gevaar gewend op
de bepaalde uren aan tafel en naar kooi ging, en tusschen de bedrijven door babbelde,
krakeelde en humeur toonde als gewoonlijk. Inmiddels beproefden de Europeesche
officieren en de Aziatische bemanning het uiterste om het gelukkig gave, maar
tusschen klippen beklemde schip vlot te krijgen. Men versjouwde de zware
specie-lading (er was drie millioen £ zilvergeld voor Madras aan boord) en offerde
zware ankerkettingen en groote hoeveelheden steenkool aan Neptunus.
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Eindelijk tegen den avond van den tweeden dag, geraakte men onverwacht vlot. In
hun blijdschap over die verlossing, stelden eenige passagiers een dankadres op aan
kommandant en officieren voor hun betoonden ijver. Hartevelt toonde zijn juister
oordeel en zelfstandigheid door een tegenvoorstel: een geldelijke belooning aan de
manschappen, doch een ernstige klacht over de bevelvoerders bij de P.a.O. Company.
Zijn voorstel vond evenwel geen instemming en de getrouwe mededeeling van 't
gebeurde aan genoemde Maatschappij geschiedde later vanwege hem alleen. Uit het
daarop ontvangen antwoord bleek, dat men de Company van 't geheele voorval
onkundig had gelaten.
Bij zijn terugkomst te Semarang in Aug. vond hij de zaken achteruitgegaan. De
groothandel kwijnde door te hoog aan Chineezen gegeven crediet, en toko, boekhandel
en drukkerij leden onder inmiddels ontstaande concurrentie. Doch hem trof nog meer
leed. Als hij te Solo kwam, waar zijn tegenwoordigheid dikwerf vereischt werd, vond
hij telkens zijn broeder verminderd, bij wien zich een ernstige hartkwaal geopenbaard
had, en als hij te Semarang teruggekomen was ontwaarde hij in kantoor en magazijnen
de toenemende blijken van achteruitgang, terwijl hij in den huislijken kring een
neerslachtigen zwager aantrof en een sukkelende zuster. De onbruikbare Deen moest
op kosten der firma teruggezonden worden.
In weerwil van al dat verdriet, toog hij dapper aan 't werk voor de Javaansche
uitgaven. Met Dr. Cohen Stuart werd een Javaansche almanak voorbereid en met
den heer Winter ontwierp hij plannen voor de uitgave van leer- en leesboeken. Dit
waren gewichtige nieuwigheden, want tot hiertoe was in 't Javaansch nooit iets
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uitgegeven, dan voor rekening van het Indisch bestuur. Natuurlijk was alles aan de
censuur van den Resident onderworpen, die evenwel niet lastig was, in 't vertrouwen
dat de genoemde geleerden in hun hoedanigheid van ambtenaren niets gewaagds
zouden laten drukken. Ook het Javaansch Courantje, de B r o m a r t a n i , kwam tot
stand. Ook hiervan mocht geen nommer uitkomen, vóórdat het officiëele ‘fiat’
verkregen was. Veel aftrek vond het blaadje niet: vooreerst omdat de inhoud voor
de Javanen niet geschikt genoeg was, dan omdat dezen, buiten hen die tot de
beambten-wereld behooren, slechts voor een gering deel lezen kunnen. Het werd
evenwel als bijzaak aangehouden en verwierf zich althans zooveel bekendheid, dat
Holloway zich genoopt voelde daarin zijn zalven en pillen aan te kondigen.
Nadat hij zijn broeder te Semarang gebracht had, waar deze betere verpleging
vinden kon, moest Hartevelt te Solo verblijven, waar de zaken niet onvoordeelig
gingen. Van de Javaansche taal had hij zooveel geleerd, dat hij de eerste proeven
kon verbeteren.
Met bange zorgen ging hij 't jaar 1856 in. Alleen in de woning van zijn broeder
te Solo, gekweld door angst over diens toestand, waarvan hij alleen door de post
bericht krijgen kon, (heen en weer schrijven vorderde 24-30 uur) moest hij waakzaam
zijn voor hun gemeenschappelijke belangen en trachten eenigermate in te halen wat
blijkens de balans in 't vorig jaar te Semarang verloren werd. In 't laatst van Februari
ging hij daarheen terug om zijn broeder tot Batavia te begeleiden, dien als laatste
redmiddel terugkeer naar Holland was aangeraden. Doch in den nacht, voordat het
schip zou uitzeilen, was de zieke in zulk een toestand van uitputting, dat men in
overleg met den geneesheer den
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kapitein verzocht een dag later te vertrekken. Deze was daartoe bereid, mits de andere
passagiers in het uitstel toestemden en hem de daarvoor te maken onkosten vergoed
werden. Toen Hartevelt alles bezorgd had en bij zijn broeder terugkwam, vond hij
dezen stervend. Met de overdrijving, die zijn fijn gevoelige natuur en teere
broederliefde hem ingaven, schreef hij in zijn levensbericht: ‘het is nu 35 jaar geleden,
dat ik dit martelaarschap onderging en het is mij nu nog als of mijn bloed en hersens
mij ontvloeien. Die slag was de verwoesting van al wat er ooit aardig of lief in mij
is geweest.’
Het verlies van dien broeder had alle belangstelling in hem uitgedoofd en slechts
met de grootste inspanning kon hij te Solo zijn taak hervatten. Zijn naaste buurman
aldaar was een Amboinees, de predikant Kam, die te Leiden gestudeerd had en met
zijn broeder zeer bevriend was geweest. Met deernis zag deze Hartevelt's leed en
bewoog hem mee te gaan op een dienstreis naar Patjitan, aan Java's zuidkust. De
tocht eischte eenige voorbereiding, waarin zij geholpen werden door den
onafhankelijken prins Pangeran Prang Wedono. Deze had aangeraden de reis een
maand uit te stellen, omdat de regentijd nog niet ten einde was, doch in zijn dienstijver
had de dominee daarvan niet willen hooren. Zoo ging men dan op weg, met een
aanzienlijken stoet van volgelingen en inlandsche bedienden, allen te paard. Onder
de door koelies gedragen bagage bevond zich ook jachtgereedschap, want men zou
in 's prinsen jachthuis overnachten en de predikant, een hartstochtelijk jager, hoopte
in de bosschen van Wonogiri (23 palen van Soerakarta) wilde zwijnen te schieten.
Des prinsen waarschuwing was niet ongegrond geweest; want, hoewel ten slotte alles
goed afliep, kwam geen ruiter, 't zij heer
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of knecht, er zonder ongeluk af. De paarden struikelden of zakten in de modder en
hadden een sterk gezwollen rivier over te zwemmen, waarbij zij door den sterken
stroom wel een kilometer afdreven. Voor een zondagsruiter, gelijk Hartevelt, was
die overtocht niet zonder gevaar. Men overnachtte in het bamboezen jachtpaviljoen,
dat meer ruimte dan gerief aanbood, en op den volgenden dag, die aan de jacht gewijd
was, zag men wilde zwijnen en herten, van welke laatste de dominee er een schoot.
Den derden dag had men van Wonogiri tot Patjitan nog 36 palen af te leggen. Even
vóór Poenang, waar zich 370 M. boven de zee een prachtig uitzicht op de baai van
Patjitan opende en men door den slechten staat der wegen eerst halfzes 's avonds
aankwam, moest men een grasveld passeeren. Hier in 't wel 12 voet hooge gras
verdwenen de ruiters en kwamen de paarden slechts met moeite voorwaarts. Hartevelt
merkte hier op, dat zijn bediende Wongso, die vroeger zijn broeder trouw had
opgepast, het steeds zoo wist aan te leggen dat hij achter hem aan reed. Of hij, die
juist al de andere liet voorgaan om een plat getreden pad te hebben, ook beval en
dreigde, het baatte niet: Wongso bleef hardnekkig achter. De verklaring van die
bevreemdende ongehoorzaamheid gaf hem de adsistent-resident, de heer Carlier, in
weins woning te Patjitan zij te 8 uur 's avonds aankwamen. Deze zag in de schijnbare
halstarrigheid van Wongso een treffend voorbeeld van Javaansche bedienden-trouw
en offervaardigheid. Dat glagahveld toch was, inzonderheid tegen het invallen van
den nacht, gevaarlijk terrein. De paarden hadden allicht in een tijgernest kunnen
treden of een tijger ontmoeten, die naar de Javanen beweren van een langen stoet
steeds den laatsten ruiter voor zijn sprong kiest.
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De trouwe Wongso overleed, kort na de terugkomst te Solo, aan een snel verloopende
geheimzinnige ziekte, die de dokter met zijn huiselijke omstandigheden (zijn vrouw
was hem onlangs ontrouw geworden) in verband bracht. Wie Hartevelt gekend heeft,
zal zich zijn verontwaardiging kunnen voorstellen over dien overigens bekwamen
arts, die naar hij meende Wongso achteloos behandelde en teleurstelling had getoond
over den onaanzienlijken patiënt, ‘maar een inlandschen bediende’, waarvoor men
hem ontboden had.
Als beschaafd ingezetene kon Hartevelt, in weerwil van zijn rouw, zich niet
onttrekken aan het bijwonen van de Hoffeesten, die nu en dan plaats hadden en door
de zonderlinge, eentonige ceremoniën voor een Europeaan meer verbazingwekkend
dan onderhoudend waren. Hij beschrijft die uitvoerig, als ook de terechtstelling van
drie Javaansche moordenaars, door de inlandsche rechtbank te Solo veroordeeld om
gekrist te worden. Hij woonde die bij om te beproeven wat zijn zenuwen konden
verdragen; het wekte in hem een diepen afschuw van de doodstraf.
In weerwil van zijn drukke bezigheden en verplicht deelnemen aan 't openbare
leven, werd het gevoel van verlatenheid, ontstaan na den dood van zijn broeder,
steeds sterker en deed langzamerhand het besluit rijpen om naar Europa terug te
keeren. Ook daar meende hij werkzaam te kunnen blijven voor de Indische zaken,
althans voor die welke te Semarang door zijn zwager geleid werden. Reeds waren
de voorloopige schikkingen ter verwezenlijking van dit plan genomen, toen hij
besluiten moest te Semarang te verblijven, om aan de familie Ingerman den terugkeer
naar Holland mogelijk te maken. Zijn zuster, reeds lang sukkelend, was nu zoo ernstig
ongesteld, dat de dokter
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onmiddellijken teruggang naar een koeler klimaat noodzakelijk achtte. In 't laatst
van April '57 bracht hij de familie Ingerman aan boord van een zeilschip en vestigde
zich zelf in hun nu eenzame woning. Hij had althans de voldoening dat de maatregel
doel trof: zijn zuster herstelde in Holland langzaam, maar geheel. Aan terugkomst
in Indië viel voor haar evenwel niet te denken, en nadat Hartevelt zich in 't begin van
'58 overtuigd had, dat de heer Ingerman ongeneigd was zijn gezin in Holland achter
te laten, besloot ook hij naar 't vaderland terug te gaan en al zijn zaken aan kant te
doen.
Dit besluit kan niet al te zeer verwonderen, wanneer men bedenkt, dat niet aanleg
of neiging, maar alleen droeve noodzakelijkheid zijn werkkring in Indië bepaald had.
Gevoelde hij zich daarin misplaatst, zelfs gedurende de enkele jaren van voorspoed,
dubbel drukte hem zijn taak nu hij daarvoor in de vroeger gezellige woning alleen
stond. En gemakkelijk was die niet: de kwijnende firma kon alleen weer tot bloei
worden gebracht door een energieken man, die door tegenspoed alleen geprikkeld
werd tot nog grooter inspanning. En die man was hij niet - nu althans niet meer, na
de droevige gebeurtenissen der laatste jaren, die zijn nooit krachtigen levenslust nog
verzwakt hadden. Ook de ‘auri sacra fames’ ontbrak hem: hij was nog te jong om
het geld, dat hij in zijn jeugd leerde haten, reeds als d o e l te beschouwen, en hij
berekende dat hij na afwikkeling van de zaken voor zijn deel genoeg zou overhouden
om in Holland op bescheiden voet te kunnen leven. In den heer G.C.T. van Dorp
vond hij een kooper voor de toko, drukkerij enz. te Semarang. De helft van het
daarvoor ontvangen bedrag werd later aan zijn zwager uitgekeerd.
Op welke wijze hij de Solo'sche aangelegenheden regelde
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wordt niet door hem vermeld. Wel, dat hij bij den Soesoehoenan (Pakoe Boewono
VII, kort daarna overleden) toegelaten werd om afscheid te nemen; dat prins Mangko
Negoro op het bal verscheen, vóór zijn vertrek door den resident gegeven; en dat
beide vorsten die hem steeds goedgunstig waren geweest, hem tot aandenken
geschenken vereerden. Deze bestonden uit fraai bewerkte inlandsche werkstukken:
een degenstok en ivoren sigarenkoker van den keizer en een dolk met gouden scheede
en ivoren gevest van den prins. Deze voorwerpen zijn later door Hartevelt met eenige
andere zeldzaamheden aan 't Museum van Kunstnijverheid te Haarlem vermaakt.
Zonder veel aandoening, afgestompt door de ondervonden teleurstellingen, verliet
hij in Juni 1858 Ned. Indië, om er niet terug te keeren. De reis met de landmail ging
voorspoedig tot Triëst, waar een quarantaine van 14 dagen hem een denkbeeld gaf
van gevangenschap. Vandaar kwam hij over Weenen en Praag in 't vaderland terug
en nam voorloopig zijn intrek bij broeder Herman, die sedert eenige jaren gehuwd
zich te Leiden gevestigd had. Hij had hier nog meer bloedverwanten en eenige goede
vrienden en zoo kwam het dat hij er voor goed bleef. Doch vooral in de eerste jaren
veel reizend en trekkend, en ongehuwd blijvend, behielp hij zich jaren lang met
gestoffeerde kamers, en betrok eerst in 1886, op 62-jarigen leeftijd, een klein eigen
huis op het Rapenburg, dat hij met kieschen smaak eenvoudig, maar geriefelijk
inrichtte.
't Zou geen nut hebben ook de tweede, kalme helft van zijn leven in bijzonderheden
na te gaan. Ik zal mij bepalen tot hoofdzaken en de bijzonderheden, geschikt om hem
in zijn doen en laten te leeren kennen.
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Naar een openbare betrekking heeft hij nooit gestaan. Tevreden met zijn inkomsten,
die door goed geldelijk beheer langzaam vooruitgingen en aan de matige eischen
voldeden van een vrijgezel, wiens grootste weelde bestond in reizen en in het
bijspringen van nabestaanden of bekenden, vond hij bovendien gelegenheid genoeg
om nuttig bezig te zijn. In den eersten tijd na zijn terugkomst had hij moeite gedaan
in den handel werkzaam te blijven en aan bekenden in Indië een circulaire gericht
waarin hij zich als agent in Nederland beschikbaar stelde, doch nog alvorens daarop
eenig antwoord kon ingekomen zijn, werd hij andermaal door een rheumatische
ziekte aangetast. Aanvankelijk verpleegd ten huize van zijn broeder, liet hij zich
daarna in het ziekenhuis te Rotterdam opnemen, waar hij onder de voorbeeldige
zorgen van Dr. Molewater en zijn lateren vriend Dr. W. Koster, die kort daarna als
prosector te Leiden kwam, zoo ver opknapte dat hij in Mei '59 verdere genezing door
een badkuur te Aken zoeken kon. Evenwel bleef hij in zijn volgend leven door kleine
aanvallen van jicht geplaagd en nog eens, in 1872, had hij een hevigen aanval, tijdens
hij te Godesberg vertoefde.
Die langdurige ziekte na zijn terugkeer en zijn langdurige afwezigheid in den
eersten winter, dien hij op aanraden der medici te Palermo doorbracht, maakten dat
de aanvankelijke poging om een bepaalden werkkring te vinden niet herhaald werd.
Doch van kind af een grage lezer en reeds in Indië vol belangstelling in letterkunde
en sociale wetenschappen, was hij zoowel te Leiden als op reis voortdurend bezig.
Ik herinner mij uit den tijd onzer eerste kennismaking, dat ik hem eens aan de vertaling
vond van Macaulay's Essay over de geschiedenis der Pausen door von Ranke, met
geen
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ander doel dan om zijn stijl te oefenen. Van Engelsch en Fransch maakte hij veel
werk; door lectuur, voortdurend verkeer met Engelsche en Belgische vrienden en
zijn vele reizen, had hij beide talen vloeiend leeren spreken en schrijven. Minder had
hij met Duitsch op, dat hij hard en onwelluidend vond: toch sprak hij ook die taal
vlug, zij het ook met dezelfde fouten tegen uitspraak en taalregels, waaraan de
Hollander in 't buitenland gemakkelijk den landgenoot herkent. Op een reis door
Italië verbaasde hij mij door 't gemak, waarin hij zich ook daar in de landtaal
verstaanbaar wist te maken en 'tzelfde schijnt hij in Spanje gedaan te hebben. Wat
hem hierbij zeer te stade kwam, ter aanvulling van slechts elementaire taalstudie,
was zijn gewoonte in hôtels en koffiehuizen de inlandsche bladen in te zien, oplettend
toe te luisteren en met iedereen een gesprek aan te knoopen. Gemakkelijk
kennismakend en de eens gewonnen vrienden vlijtig aanhoudend, voerde hij een
drukke correspondentie, die zich over verscheidene landen uitstrekte. Geen wonder
dat hij zich daardoor in verschillende talen vlug leerde uitdrukken en zich een lossen
stijl eigen maakte. Met zijn beschikbaren tijd en levendige belangstelling in velerlei,
kwam hij zoodoende als vanzelf tot schrijven voor de pers.
Tot zijn eerste Leidsche vrienden behoorde Mr. W.C.D. Olivier, die destijds de
Arnhemsche Courant redigeerde. Dit gaf hem aanleiding zich met politieke en
staathuishoudkundige vraagstukken te bemoeien, en van 1861 af tal van stukken
voor genoemd dagblad te schrijven, die nu en dan zelfs als hoofdartikel geplaatst
werden. Dit duurde tot 1870, toen hij den redacteur in zijn eigen courant bestreed
ter zake van de oprichting eener stoomvaartverbinding tusschen ons land en
Noord-America.
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Mr. Olivier wilde staats-subsidie, Hartevelt vond die onnoodig, ja schadelijk. Daar
beiden bij hun gevoelen bleven en de polemiek mondeling en met briefjes werd
voortgezet, was een bekoeling in de vriendschap het begrijpelijk gevolg. Hartevelt
is de leer van de Manchester school steeds trouw gebleven en de later veldwinnende
staatsbemoeienis vond bij hem slechts afkeuring.
Dat hij overigens met zijn tijd vooruitging en over politieke en sociale vraagstukken
vrijzinnige, heldere denkbeelden had, kan uit vele latere opstellen blijken. Ik noem
slechts die over de Vlaamsche kwestie (‘Gids’, 1872); de Transvaalsche republiek
(‘Leidsche Cour.’ van 9 Febr. 1876 en ‘Leidsch Dagblad’ van 20 Febr. 1888);
Plaatselijke belasting naar het inkomen (‘Economist’, 1879); Crematie (‘Vragen des
Tijds’, 1893) en zijn brochure (‘Industrie en poëzie’, Leiden 1886) over de Delftsche
stichtingen van den heer J.C. van Marken. Al die stukken verraden nauwgezette
studie en treffen door den helderen betoogtrant en de scherpzinnigheid, waarmede
de hoofdzaak steeds van de bijzaken onderscheiden wordt.
Van zijn blijvende belangstelling in den Javaan getuigen twee artikelen, waarvan
het eene, 1861, in het ‘Tijdschr. v. Ned. Indië’, het tweede, 1865, in ‘De Gids’
verscheen. In het eerste opstel (‘Politieke mijmeringen over Java en Nederland’)
wordt betoogd dat de Javaan ver genoeg op den weg der beschaving gevorderd is
om in landbouw en nijverheid zelfstandig met vrucht werkzaam te zijn, en dat een
verstandige politiek gebiedt hem van alle gedwongen werk te ontslaan. Het
Gids-artikel (‘Het huisgezin van Si-Drono’) is een droef eindend verhaal, dat aan
Multatuli herinnert, althans kennelijk moet doen uitkomen hoe de Javaan, onder ons

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

102
oogluikend toezicht, aan de grenzenlooze willekeur van de inlandsche hoofden en
de niets ontziende hebzucht der Chineezen is overgeleverd.
Wat mij bij de herlezing dezer opstellen trof is de ietwat droge, deftige stijl, zoo
geheel verschillend van zijn lateren levendigen, lossen schrijftrant. Niet dat ik dien
slecht zou willen noemen: uit zijn door een helder brein bestuurde pen is wel nooit
iets gevloeid dat onklaar, slecht doordacht was, maar er spreekt geen krachtige
individualiteit uit, zijn stijl heeft nog niet het eigenaardig cachet, dat aan veel van
'tgeen hij later schreef een m.i. niet alledaagsche bekoring geeft.
De eerste pennevrucht, waarop ik het overbekende, doch meestal verminkt
aangehaalde gezegde van Buffon zou durven toepassen (‘le style est l'homme même’)
zijn de ‘Herinneringen uit Algiers’. Hier voor 't eerst, zij het ook nog niet ten volle
en onafgebroken, is hij zich zelf en openbaart hij in de eigenaardige schrijfwijze zijn
krachtige, zelfstandige persoonlijkheid.
De stof voor dit werk, eerst als feuilleton in de Arnhemsche Courant, daarna (1865)
afzonderlijk in de Guldens-Editie uitgekomen, verzamelde hij in den winter van
'62-'63, dien hij op de noordwest-kust van Afrika doorbracht. Dat die schetsen in den
smaak vielen, is te begrijpen. Onderhoudend geschreven in den lossen stijl, die bij
't onderwerp past, gaven zij den lezer een levendige, plastische voorstelling van de
toestanden in de Fransche kolonie, die - grensland tusschen 't platgetreden westen
en het fantastisch, versche oosten - destijds de aandacht der toeristen begon te trekken.
Het boek werd over 't algemeen gunstig beoordeeld, o.a. door prof. de Goeje in ‘De
Spectator’ en gaf in 1867 den hoogleeraar Vissering aanleiding om Hartevelt tot
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lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde voor te dragen. Van 1882 tot aan zijn
dood was hij penningmeester van genoemd genootschap. De leden, die in dien tijd
algemeene vergaderingen hebben bijgewoond, zullen zich zijn geestige jaarverslagen
herinneren, waarin de dorre cijfers, tolken van zijn nauwgezet beheer, bescheiden
op den achtergrond bleven.
‘De Gids’ van 1868 bevat een ‘brief uit Mondorff in Luxemburg.’ In die 12
bladzijden toont Hartevelt zich wederom een goed opmerker. Kort in de beschrijving
zijner reis, weidt hij uit over den politieken toestand van 't Groothertogdom, dat
destijds zweefde tusschen onafhankelijkheid en overheersching. Zijn indruk was dat,
al deden zoowel Frankrijk als Pruisen hun invloed gelden, de Luxemburgers in 't
algemeen prijs stelden op hun onafhankelijkheid en tevreden waren onder 't verlicht
bestuur van Prins Hendrik.
Tien jaren na zijn Algiersche reis moest hij wederom gezondheidshalve in het
Zuiden overwinteren. Ditmaal trok hij naar Spanje en beschreef zijn reisindrukken
in twee keurige artikels (‘Malaga in 1872-'73’ en ‘van Malaga naar Napels’) die in
‘De Gids’ werden opgenomen. M.i. behooren zij tot het beste ooit door hem
geschreven en is daarop van toepassing wat hij zelf daarin van Richard Ford en diens
‘Gatherings from Spain’ zegt: ‘zijn boek is zoo onderhoudend, zoo vermakelijk, zoo
doorgaans vroolijk van toon, dat het dramatische aan de behandeling van Spaansche
maatschappelijke toestanden vanzelf verbonden, door den glans van zijn humor,
zonder in het comische te vervallen, met een tintje van vermakelijke ironie wordt
overtogen, waardoor men met droge oogen de sterkst sprekende voorbeelden kan
lezen van diep nationaal en individueel verval van het Spaansche volk. Gelijk de
zweep van den mayoral ieder
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individu van zijn achtspan bereikt op bepaalde lichaamsdeelen, evenzoo zwierig,
lustig en zeker zwaait Ford den geesel zijner satire in 't rond.....’
Al heeft hij lof voor het heerlijk klimaat en de schoone natuur van Andalousië,
men ziet uit de aangehaalde regels, dat het achterlijke en destijds in politieke beroering
verkeerend land een hoogst ongunstigen indruk op hem maakte. Hij eindigt dan ook
zijn eerste artikel met de woorden: ‘Spanje toont zich waarlijk op een afstand het
gunstigst.’
Hartevelt hield op al zijn reizen, ja zoo ik wel heb ook thuis, geregeld dagboek.
Na zijn Gids-artikelen heeft hij die evenwel niet meer, tot een aaneengeschakeld
reisverhaal bewerkt, in 't licht gegeven. Wel deelde hij nog nu en dan een en ander
uit zijn talrijke reisherinneringen mede, zoo b.v. in dagbladen over Java, Hamburg,
enz. en dan in zijn: ‘Vichy, oude en nieuwe herinneringen’, Leiden 1883, herdruk
van een in het tijdschrift ‘Nederland’ verschenen opstel. Dit laatste is voor een goed
deel aan Mad. de Sévigné gewijd en aan de brieven door deze uit Vichy aan haar
dochter geschreven. In de inleiding vermeldt hij de reden waarom hij in zijn
reisverhalen spaarzaam was met natuurschilderingen. Zelfs een dichter, wat hij niet
is, kan - zoo meent hij - den lezer niet iets verschaffen, dat het aanschouwen nabijkomt
van b.v. den Rijnval bij Schaffhausen, den Rhônegletscher, de ‘Wallensee’, enz.
‘Van dien Rijnval o.a. bestaan beschrijvingen bij millioenen, zelfs schilderijen,
teekeningen en photographiën genoeg om er bij wijze van behangsel den geheelen
Rigi mee te beplakken, maar al wat mij daarvan onder de oogen kwam scheen mij
heiligschennis, het meeste caricatuur. Die het niet gezien heeft kan niet vermoeden
wat het is. - Van
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iemand onder dergelijken indruk heeft men geen natuurbeschrijvingen te vreezen en
al geeft Zwitserland oneindig veel te genieten, of liever juist omdat Zwitserland
onbeschrijflijk veel natuurgenot biedt, zal ik er eerbiedig over zwijgen.’
Ook in de geestige recensiën, die hij in ‘De Gids’ van reisverhalen van anderen
gaf, toont hij, die bij de uitdeeling van 't gezond verstand in de allereerste rijen stond,
zijn grooten afkeer van niets zeggende quasiverheven beschrijvingen. ‘Heeft het
publiek - zoo zegt hij ergens - leeshonger voor zulke lectuur, schrijft dan maar toe
gij allen, die niets nieuws te vertellen hebt en die meent dat poëzie en welsprekendheid
in het opeenstapelen van groote woorden bestaan.’ En van een anderen auteur, die
veel theologie onder zijn reisbeschrijvingen mengt, zegt hij: ‘Overigens heeft de S.
de gekamde en gemarmerde rotsgevaarten en alles wat hij op reis gezien heeft over
die ééne kam, uit zijne ter.... hemelsche zaligheid ingerichte reis-nécessaire geschoren
en zoo kaal, dat er niets van overblijft.’ Beter komen M.A. Perk's schetsen uit
Luxemburg er af, doch van een vroeger werkje van denzelfden schrijver: ‘Zes jaren
te Tripoli in Barbarije’, waarin deze de lotgevallen van zijn schoonmoeder verhaalt,
maar doorspekt met allerlei uit archieven bijeengegaarde bijzonderheden, zegt hij:
‘De gedenkschriften van Mevr. v. Br. hebben ongetwijfeld geleden ten gevolge dier
filtratie door zooveel stofferige archieven..... Wat meer schoonmoeder en wat minder
archief zou hier te pas zijn gekomen.’
Te Leiden langzamerhand een bekende persoonlijkheid geworden, kan het niet
verwonderen, dat men hem met zijn levendige belangstelling in openbare
aangelegenheden
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en zijn veel beschikbaren tijd, allerlei eereposten opdroeg. Zoo was hij en dat meestal
jaren achtereen, lid van de Commissie van Toezicht op het Middelb. Onderwijs, en
in 't bestuur van de Muziekschool, het Leesmuseum en de Kweekschool van Zeevaart,
welke inzonderheid veel aan hem verplicht is, en eindelijk Commissaris van de
Broodfabriek. Voor deze laatste heeft hij zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt.
Zijn mede-commissarissen hadden het te volhandig om zich veel met deze
onderneming te bemoeien, waarvan het begin al zeer ongelukkig was. Door het niet
te voorzien faillissement van de bankiersfirma, waarbij de eerste storting in bewaring
was gegeven, stond men bij de oprichting voor een verlies van 12 1/2 mille, één
vierde van 't geheele aandeelen-kapitaal. Geprikkeld door dien tegenspoed, maakte
Hartevelt zich tot de ziel van de onderneming, bestudeerde het hem onbekende bedrijf,
bezocht elders bestaande fabrieken, o.a. te Weenen, en richtte alles naar eisch in, als
't ware het kunststuk herhalend vroeger aan de Semarangsche boekbinderij verricht.
Zonder ander offer van de aandeelhouders dan vervroegde volstorting, wist hij de
fabriek tot stand en in werking te brengen, en door woord en geschrift de
vooroordeelen en tegenkanting te overwinnen, die den afzet aanvankelijk in den weg
stonden. Terwijl de directeur alleen 't eigenlijke bakken bezorgde, belastte hij zich
met de aankoopen, de administratie, enz. en smaakte de voldoening in korten tijd de
fabriek tot bloei te brengen. 't Aanvankelijk geleden verlies werd ingehaald, na twee
jaar kon bereids een klein dividend worden uitgekeerd, dat weldra tot 8, 10 en ten
slotte tot 16, zelfs 20% klom. Toen Hartevelt in 1880, na een 14-jarig beheer als
president-commissaris aftrad en zich aan de
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nu stevig gevestigde onderneming onttrok, was bovendien uit de overwinsten voor
meer dan een halve ton, het oorspronkelijk kapitaal, aan uitbreiding der fabriek
besteed. Als zijn grootste voldoening beschouwde hij evenwel niet deze voor de
aandeelhouders schitterende uitkomsten, maar dit, dat hij zijnen stadgenooten beter
en goedkooper brood bezorgd had. Zijn laatste belangrijke daad in dezen was de
verhooging der loonen van 't fabriekspersoneel, die voor arbeid op zon- en feestdagen
zelfs ten naasten bij verdubbeld werden.
Wat ten slotte niet onvermeld mag blijven, zijn de talrijke opstellen, met name in
‘De Economist’, ‘Eigen Haard’ en in verschillende dagbladen, die hij over brood en
broodfabrieken in 't licht gaf. Ongetwijfeld heeft hij daardoor veler aandacht gevestigd
op de eischen eener goede volksvoeding en in wijden kring opgewekt tot hervorming
van een bedrijf, waarin het - getuige bakkersoven en brooden te Pompeji opgedolven
- eeuwen lang bij de oude sleur was gebleven. Uit die leerzame opstellen,
onderhoudend geschreven, gelijk alles wat hij in druk gaf, zij hier alleen medegedeeld,
dat hij met onomstootelijke cijfers bewees, dat Leiden's burgerij reeds in 1867, 't
eerste jaar waarin de fabriek werkte, twee ton minder voor brood uitgaf, dan zij zou
gedaan hebben, als deze er niet geweest was.
Ook op kunstgebied heeft hij zich voor zijn woonplaats, de bakermat zijner familie,
verdienstelijk gemaakt. Na het overlijden van zijn broeder Herman (1887) die te
Leiden zeer gezien was, en er tal van ambten had bekleed (Lid van den Gemeenteraad
en de Prov. Staten, Wethouder enz.), rees bij hem het denkbeeld aan den
Gemeenteraad een duurzaam geschenk aan te bieden, geschikt om de herinnering
aan den beminden broeder
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onder zijn medeburgers levendig te houden en tevens bevorderlijk aan hun zin voor
wetenschap of kunst. Zijn broeder was o.a. voorzitter geweest van de Commissie
voor 't Stedelijk Museum, en zoo kwam het dat Hartevelt, na ruggespraak met den
ijverigen directeur van genoemde verzameling, Dr. W. Pleyte, in Oct. 1888 den
Gemeenteraad een som van tienduizend gulden aanbood voor den bouw eener
kunstzaal, waarvoor een geschikt, aan de gemeente behoorend terrein, belendend
aan 't Museum in de Lakenhal, voorhanden was. De gift werd dankbaar aanvaard en
zoo verrees de Hartevelt-zaal, die voor de plaatsing van schilderijen en
kunstvoorwerpen en het houden van tentoonstellingen een gelegenheid aanbiedt, die
vele gemeenten aan de Sleutelstad mogen benijden.
Dat Hartevelt's kundigheden en zijn ijver voor het algemeen belang gewaardeerd
werden, kan o.a. hieruit blijken, dat de liberale partij hem twee keer candidaat stelde
voor de Tweede Kamer, wat hij zich in 't belang der goede zaak liet welgevallen,
hoewel de kansen op verkiezing gering waren, zooals dan ook de uitkomst beide
malen bewees. Ook werd hij na zijn broeders overlijden aangezocht, om zich voor
diens zetel in den Gemeenteraad en dien in de Provinciale Staten beschikbaar te
stellen, doch voor den eersten bedankte hij en de candidatuur voor den tweeden,
tegen zijn zin doorgezet, mocht niet slagen.
Een populair man is hij ook eigenlijk nooit geweest. Man van karakter, met een
eigen meening die hij onbewimpeld placht te uiten, met een levendig gevoel voor
recht en billijkheid, fijn gevoelig en zeer hechtend aan goede manieren en burgerlijke
beleefdheid, was het on-
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vermijdelijk dat hij nu en dan met dezen of genen in botsing kwam. Velen, die slechts
oppervlakkig met hem in aanraking kwamen, gevoelden zich niet tot hem
aangetrokken. Doch, ongelijk aan die metalen versiersels, waarvan 't minwaardig
allooi uitwendig met een dun laagje zuiver goud bekleed wordt, was bij hem de kern
beter dan de schors; door nadere kennismaking kon hij slechts winnen.
Langzaam maar zeker, had hij zich dan ook onder de besten in zijn woonplaats
vrienden verworven, die het bijna zonder eenige uitzondering tot het einde toe bleven.
Tot h u n einde zou ik bijna mogen zeggen, want gelijk ieder die oud wordt kocht
hij dat voorrecht door vele en smartelijke verliezen. Toch waren hem eenige weinigen
gebleven, waaronder de hoogleeraar Fruin dient genoemd te worden, wiens
dagelijksche omgang hem veel vergoedde. Zeer had hij zich gehecht aan de kinderen
van zijn broeder, voor wie hij na diens overlijden een tweede vader werd.
Van een sterk gestel, genoot hij tot aan zijn laatste ziekte een goede gezondheid,
met uitzondering van de reeds genoemde jichtaanvallen, die hij zonder veel klagen
verdroeg. Tot grootere reizen kwam het in de laatste jaren niet meer: gewend aan de
gemakken van zijn huis en de voorbeeldige zorgen van zijn Gijsje, die hem jaren
lang bediend had en al zijn gewoonten kende, bepaalde hij zich tot kleinere uitstapjes
naar Kleef of Berg-en-Dal en tot kortere bezoeken aan eenige oude vrienden. Het
was hem een genot nu en dan om zijn smaakvollen disch een beperkten kring van
vrienden of verwanten te verzamelen, die hij, beminnelijk gastheer en geestig causeur,
aangenaam wist te onderhouden.
Al nam zijn altijd matige levenslust met 't klimmen
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der jaren nog af, hij bleef tot 't laatst belangstellen in de vraagstukken van den dag,
en toonde dat van tijd tot tijd door dagbladartikels, die men ook zonder de initialen
D.H. aan 't slot, aan den karakteristieken, lossen, geestigen stijl licht als de zijne
herkent. Ik noem slechts die over ‘Inkomsten-belasting’, ‘Overbevolking’,
‘Zuid-Africa’, ‘Weldadigheid naar vermogen’, ‘Koning Staal’, (allen in het Leidsch
Dagblad) en over ‘Marine’ in 't Vaderland. Ook uit de brieven, in de laatste jaren
van hem ontvangen, zie ik hoe zijn liefde voor literatuur en kunst onverflauwd bleef.
Nu eens schrijft hij over ‘die Wahlverwandschaften’ of ‘Eckermann's Gespräche mit
Goethe’, dan eens over Burgerdijk's Shakespeare-vertaling, Gids-artikels van zijn
vriend Fruin, gedichten van Helène Swarth of schilderijen van Toorop, waarvan bij
- zonder 't verdienstelijke voorbij te zien - de vreemde symboliek afkeurde. Naar
aanleiding van een Toorop-tentoonstelling in de kunstzaal, voerde hij hierover een
kleine polemiek in het Leidsch Dagblad. Meer nog schreef hij mij over muziek, een
gebied waarop wij, vooral door de jarenlang saam bezochte Nederrijnsche
muziekfeesten vele herinneringen gemeen hadden. Hoe jammer dat de bekrompene
omstandigheden, waarin hij opgroeide, alle muziekonderricht hadden buitengesloten.
Stellig zou hij in die kunst hebben uitgemunt. Steeds met zijn geheele ziel
toeluisterend, was zijn smaak door het veel hooren van goede muziek gelouterd en
was hij genoeg geoefend om ook op dit gebied een zelfstandig oordeel te hebben,
dat bescheiden uitgesproken doorgaans op goede gronden steunde. Zijn muzikaal
geheugen was buitengewoon. Uit het Magnificat van Bach, voor leeken zwaren kost,
dat wij in 1864 te Aken hoorden, kon hij jaren daarna nog geheele passages neuriën
en in 1893
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schrijft hij mij over een sonate van Beethoven, die ik 30 jaar vroeger, nog te Leiden
wonend, hem meermalen had voorgespeeld: ‘Ik heb gewacht u te schrijven tot dat
ik den heer van Groningen op. 31 had hooren spelen. Dit nu is gisteren avond gebeurd.
Sedert gij die muziek voor mij speeldet, hoorde ik die sonate niet en toch was het
gansche stuk mij in 't geheugen. v. Gr. toovert met zijn vingers. Gij zoudt evenals ik
met veel genoegen zijn spel hebben gezien en gehoord.’ En in dienzelfden brief
schrijft hij: ‘wat de Rev. d. deux Mondes, 1 Janv. 1893, over Bayreuth en Wagner
heeft, hebt gij zeker wel gelezen. Mij deed dit veel genoegen. Het was als 't ware een
verhaal van ons bezoek aan die plaats en de voorstellingen die wij bijwoonden......
Ik herinner mij nog hoe die Tristan und Isolde mij ergerde en verveelde. Daarentegen
de Parsifal! Ik zou er nog eens om naar Bayreuth willen gaan.’
Het laatste Pinkster-muziekfeest, dat wij te zamen bijwoonden, was dat in 1895
te Keulen. Den derden avond voelde hij zich te vermoeid om ten einde toe het
programma aan te hooren, dat naar de slechte hedendaagsche gewoonte al te overladen
was. Hij verliet mij en mijn dames om in den heerlijken Juni-avond naar 't hôtel terug
te wandelen. Bij onze terugkomst vonden wij hem oogenschijnlijk wel, doch zijn
verhaal van een plotseling opgekomen benauwdheid, die hem onderweg gedwongen
had de hulp van een voorbijganger in te roepen, stemde tot nadenken. Het was het
eerste symptoom van de ziekte - verbeening van de aorta - die hem zou wegrukken.
Die benauwdheden herhaalden zich, eerst met lange dan met steeds korter wordende
tusschenpoozen, waarin hij een redelijke gezondheid bleef
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genieten, al werd zijn gang langzamer en begonnen zijn vrienden teekenen van
veroudering op te merken aan het nog altijd krachtig lichaam. Zelfs kwam het nu en
dan nog tot uitstapjes en in 't laatst van Mei '96 trachtte hij nog het muziekfeest,
ditmaal te Dusseldorp, bij te wonen. Uit het zuiden komend, zou ik, die voor plaatsen
en logies gezorgd had, hem daar vinden. Doch in plaats daarvan vond ik een brief
uit Berg-en-Dal, waarin hij schreef: ‘'t Is mij een groot leed u te moeten melden, dat
ik een paar uren geleden gepakt en gezakt gereed was naar Düsseldorf op reis te
gaan, toen een plotseling opgekomene duizeling en benauwdheid mij met angst tegen
die kleine reis vervulde. Het denkbeeld onderweg ten prooi te vallen aan flauwte en
de gevolgen deed mij besluiten Düsseldorf op te geven .... Over mijn aan leeftijd,
enz. toeteschrijven gebrekkigheid zal ik niet uitweiden .... Overigens ben ik hier wel,
verlustig mij in het overheerlijk fraai uitzicht en heb lectuur aan Rome van Zola, dat
ik zeer lezenswaard vind, mag dus niet klagen.... Wordt het weer mooi, dan hoop ik
dat neef Daniël mij hier komt halen.’ Zoo geschiedde het en den zomer bleef hij
grootendeels tehuis, wat, aan het weinig frissche Rapenburg, hem een ware droefenis
was. Tweemalen beproefde hij nog een uitstapje: eens naar Velp, vanwaar een
benauwdheid hem weer naar huis dreef, en dan in Sept. naar Velzen, waar hij tien
dagen logeerde bij jonge vrienden. ‘Twee jaren geleden - zoo schrijft hij mij 21 Sept.
- bracht ik daar gelukkige dagen door. Ditmaal werd mij veel bedorven, 't meest door
mijn ongesteldheid, maar ook door het ongunstige weer. Ik moet voortaan maar in
mijn hokje blijven.’ Eenige malen bezocht ik hem daar en vond hem altijd kalm en
gelaten, 't zij op zijn
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studeerkamer, 't zij in den tuin, hem welwillend ten gebruike afgestaan door zijn naar
Amsterdam verhuisden buurman.
Hij was nu ingelicht over zijn toestand, zijn dokter (de oudste zoon zijns broeders)
had den wetenschappelijken naam van zijn ziekte voor hem moeten opschrijven, en
op alles voorbereid zag hij kalm het einde tegemoet. In den laatsten brief, dien ik
van hem ontving, (3 Oct. '96) geschreven op een programma, zegt hij: ‘Naar
ommestaande muziek ben ik niet gaan luisteren.... Ik ben teruggebracht tot het minst
mogelijk bewegen. Wat maar eenigszins naar vermoeienis gelijkt bezorgt mij terstond
kramp in of om het hart; dat is dan aanstonds een dreigend gevaar, zoodat ik eigenlijk
op stel en sprong ben om de wereld uittestappen.’ Kort na mijn laatste bezoek tegen
half October, toen ik zelf door ongesteldheid aan huis gebonden werd, namen de
benauwdheden - hevige verstikkingsaanvallen - toe en kwamen langzamerhand niet
meer tot bedaren. Trouw verzorgd door zijn broederskinderen en Gijsje, leed hij nog
veel, totdat hij op 30 October de volkomen rust vond, waarnaar zijn lijden hem had
doen verlangen. Zijn kleine, maar keurige boekverzameling vermaakte hij aan de
Leidsche Universiteitsbibliotheek, terwijl hij in zijn testament ook sommige nuttige
instellingen bedacht.
Was zijn 72-jarig leven waard om geleefd te worden? Hij zelf scheen het wel eens
te betwijfelen en in moedelooze stemming sloot hij zijn levensbeschrijving af. Doch
zelfoverschatting was zijn gebrek niet, en wie durft aan den avond van zijn leven
zeggen, dat hij niet wenschen zou meer te hebben gedaan? Toch dringt zich
onwillekeurig de ijdele vraag op wat van hem met zijn voor-
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treffelijken aanleg onder gunstiger omstandigheden had kunnen worden. Doch juist
wat aan onze kortzichtigheid ongunst van het lot kan schijnen, is wellicht dienstig
geweest hem tot die krachtige persoonlijkheid te maken die, als ze gelijk bij hem
gepaard gaat met goedheid van hart en helderheid van geest, in staat stelt nuttig te
zijn voor den medemensch. En dat is hij ongetwijfeld ruimschoots geweest, niet
alleen voor verwanten, vrienden en bekenden, maar ook in wijderen kring, op Java
zoowel als in het moederland.
Om zijn keurige reisbeschrijvingen en talrijke lezenswaardige opstellen1, die bijna
alle de openbare belangen raakten, had hij zeer zeker aanspraak herdacht te worden
in 't gedenkboek eener Maatschappij, voor wie hij zich bovendien als bestuurslid en
penningmeester verdienstelijk heeft gemaakt.
d e n H a a g , Maart 1897.
R.S. TJADEN MODDERMAN.

1

De zeer volledige lijst van zijn geschriften, voor zoover die afzonderlijk of in tijdschriften
het licht zagen, ben ik verschuldigd aan de welwillendheid van den heer Louis D. Petit, wien
ik hierbij vriendelijk dank zeg.
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Lijst der geschriften VAN D. Hartevelt.
1861.

Politieke mijmeringen over Java en
Nederland. - Tijdschr. v. Ned.-Indië 1861,
No. 12.

1865.

Het huisgezin van Si-Drono. - De Gids
1865, No. 7.

1865.

Herinneringen uit Algiers. Arnhem, D.A.
Thieme 1865 (IV, 352 blz. en 4 platen),
8o.
No. 56 der Guldens-Editie.

1866.

Aankondiging van: G.E.C. C r o i s e t , In
en over de Alpen. - De Gids 1866, No. 5.

1868.

Een brief uit Mondorff in Luxemburg. Als voren 1868, No. 8.

1868.

Le mouvement Flamand. - Lettre à propos
du dixième Congrès de langue et de
littérature Néerlandaise. Leide, A.W.
Sijthoff 1868 (15 blz.) 8o.
Anoniem verschenen. Volgens de
voorrede is deze brochure eene vertaling
van artikelen in de Arnhemsche Courant
van 12, 13 en 14 Sept. 1867, vermoedelijk
door hemzelf geschreven.

1869.

Onze Kweekschool voor Zeevaart.
Leiden, A.W. Sijthoff 1869 (45 blz.) 8o.
Anoniem verschenen.

1869-76.

Ons dagelijksch brood. - De Economist
1869, No. 10; 1870, No. 3; 1871, No. 1;
1874, No. 4; 1876, No. 5.

1870.

Beoordeeling van S.K. T h o d e n v a n
Ve l z e n , Bladen uit het dagboek eener
reis naar Zwitserland. - De Gids 1870,
No. 3.

1871.

Iets over de Vlaamsche questie. - De Gids
1871, No. 6.

1873.

Malaga in 1872-73. - Als voren 1873, No.
10.
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1874.

Van Malaga naar Napels. - Als voren
1874, No. 1.

1875.

Brood en jenever. - Staatkundig en
Staathuishoudkundig Jaarboekje, 1875,
Mengelwerk, blz. 26.

1876.

Een verloren werelddeel. - Tijdschr. v.
Ned.-Indië 1876, No. 1.

1879.

De Leidsche broodfabriek, haar
oprichting, inrichting en werking. - Eigen
Haard 1879, No. 3, 4.
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1879.

Plaatselijke belasting naar het inkomen.
- De Economist 1879, No. 2.

1880.

De Koninklijke Nederlandsche Fabriek
van gouden en zilveren werken van de
firma J.M. van Kempen en Zonen te
Voorschoten. - Eigen Haard 1880, No. 2,
3.

1880.

Aankondiging van: M.A. P e r k , Schetsen
uit Luxemburg. - De Gids 1880, No. 12.

1881.

De Nederlandsche Bank en de Duitsche
Reichsbank. - De Economist 1881, No.
10.

1883.

Vichy, oude en nieuwe herinneringen.
Leiden 1883 (30 blz.) 8o.
Herdruk van een artikel oorspronkelijk
verschenen in het tijdschrift: Nederland
1883, dl II.

1883.

Industrie en Poëzie. - De Gids 1883, No.
9.

1884.

De grootheid van een klein land. De
tentoonstelling te Zürich in 1883. - De
Economist 1884, No. 8.

1885.

Souvenir (over den Boro-Boedoer). Études archéol., ling. et hist. dédiées à
M. le Dr. C. L e e m a n s . Leyde, 1885,
p. 160.

1886.

Industrie en Poëzie. La question ouvrière
à la Fabrique Néerlandaise de Levure et
d'Alcool. Leiden 1886 (47 blz.) 8o.
Vermeerderde herdruk van het
Gids-artikel van 1883.

1893.

Crematie. - Vragen des Tijds 1893, II.

Verder verschenen van zijne hand eene menigte artikelen van actueel belang in
de Arnhemsche Courant van 1861-1870, Leidsche Courant van 1871-1885, Leidsch
Dagblad van 1885-1895, het Handelsblad, het Vaderland, de Nieuwe Rotterdamsche
Courant enz.
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Levensbericht van Johannes Petrus Hasebroek1.
Toen een der eerste dagen van April van het vorige jaar Ds. Hasebroek zou begraven
worden, was daar op het kerkhof Zorgvliet te Amsterdam eene groote schare bijeen.
Het waren meestal lieden van de schamele gemeente, kornetjes-menschen, zooals
men die in Amsterdam eigenaardig noemt. De wind loeide, de regen kletterde neer
op de vrienden en volgelingen van den ontslapene, die op het kerkhof stonden te
wachten. Een jong predikant, van elders overgekomen, vroeg aan een schamel gekleed
vrouwtje, hoe laat de stoet werd verwacht. ‘Dominé gaat om half elf van huis’ was
het antwoord. De droefheid en de eerbied van deze woorden kenschetsen Ds.
Hasebroeks leven.
Want Hasebroek is een volksman geweest als predi-

1

Na de uitstekende levensbeschrijving die Dr. J. ten Brink gaf van Ds. Hasebroek in zijn
bekend werk: ‘Onze Hedendaagsche Letterkundigen’, zou het overbodig zijn het leven van
den ontslapene nogmaals in kleine bijzonderheden na te gaan. Voor vele daarvan verwijs ik
naar bovengenoemd werk. Wat ik wensch te geven is alleen een woord ter nagedachtenis en
een herinnering aan den schoonen tijd van Alkmaar en Heiloo.
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kant en als dichter, een man die hart had voor zijn land. Door zijn ambt kwam hij in
aanraking met alle standen van de maatschappij, door zijne eerste standplaats op een
van Hollands liefste dorpen leerde hij het Hollandsch landschap liefhebben met zijn
duinen, zijne bosschen, zijne bebouwde akkertjes tusschen het kreupelhout, zijne
eindelooze vergezichten over weilanden met zwartbonte koeien. Schoon de
dichtschool waartoe hij behoorde, hare meesters in Engeland had, en hij in het
bijzonder zich vormde naar Charles Lamb, kon de Engelsche romantiek toch geen
wortel schieten in onzen bodem, voordat zij zuiver nationaal was geworden. ‘Het
leven van den predikant’, heeft Busken Huet gezegd, ‘is voor den dichter ongeschikt.
Het verstompt zijn talent, het geeft een scheve plooi aan zijn karakter’. De boutade
is te zeer bekend dan dat ik haar verder wil citeeren. Hasebroek heeft den aanval
dunkt mij door zijn leven afgeslagen. Zijn ambt heeft hem het hart geopend voor de
nooden van het volk en voor zijne godsdienstige behoeften. Zijn omgang met het
volk hield zijne taal levendig en frisch. Zijn ambt verbood hem af te dalen tot hunne
platheid en zijn verkeer met vele niet dichterlijk gestemde zielen mocht hem somtijds
hard vallen, het weerhield hem en de zijnen van zich op te sluiten in eigen engen
kring, van meer-, weldra van overbeschaafden, die, zich afkeerend van het plebs,
een taal schept, verstaanbaar alleen voor ingewijden, hoe langer hoe meer zich
verwijderend van de volkstaal, antinationaal en aristocratisch in merg en been. Nooit
is er met meer warmte en bezieling gevoeld voor de kleinen en geringen dan door
Hasebroek en zijne vrienden. Zij legden de wonde plekken van hun volk niet bloot,
zij gaven zijne vuile en ruwe uitdrukkingen niet weer,
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om eens iets heel bijzonders en origineels te geven, om eens anders dan een ander
te zijn, maar zij behandelden het met verschooning, met liefde, met teerheid. In geen
andere litteratuur bestaat zulk een reeks van kleine keurige penteekeningen, schetsen
naar mannen en vrouwen uit het volk, als deze mannen gaven, en die aan sommige
teekeningen van Gavarni doen denken. Beets opende de serie met zijn
diakenhuis-mannetje en gaf later nog menige schets in het bekende werk ‘De
Nederlanden. Tekst van de meest gezochte schrijvers, naar teekeningen van de
voornaamste kunstenaren’, dat in 1841 te 's-Gravenhage verscheen. Hasebroek gaf
daarin vele schetsen, portretten die hunne waarde zullen behouden voor hen die het
leven van ons volk willen bestudeeren. Ook zijne liederen klinken telkens van die
liefde tot zijn land.
Mijn lied zal met mijn leven sterven,
Maar zoo het ooit een nagalm had
Doet 't bij den nazaat de eer nog erven:
Hij heeft zijn Holland liefgehad.

In die liefde volgde hij de traditie van zijn geslacht. Van vaders en moeders zijde
draagt het een door en door Hollandsch en bovendien een Protestantsch karakter. De
familie Hasebroek is afkomstig uit Fransch-Vlaanderen, en ontleende haar naam aan
de bekende stad Hazebrouck. De vervolging dreef hen uit. Een deel voegde zich bij
de Pilgrim Fathers die het groote Amerikaansche Statenverbond zouden stichten.
Daar bloeit het geslacht nog voort. Bekend is het dat Washington drie jaren lang zijn
hoofdkwartier had in Jonathan Hasebroeks huis. Daarom werd het door den Staat
aangekocht en tot een Washingtons-Museum ingericht. Eenige jaren geleden vierde
dit museum zijn honderdjarig bestaan. -
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Een ander deel van het geslacht vestigde zich in Nederland, met name te Leiden, en
werd in de Waalsche gemeente opgenomen. De grootvader van onzen dichter,
predikant o.a. te Oude Wetering, had ook als dichter eenigen naam. Hij huwde met
Elisabeth Blauw, zuster van den bekenden pensionaris van Leiden, die een groote
rol in de omwenteling speelde. Hij had twee zonen, Johannes, apotheker, en Adrianus,
een geacht geneesheer. De apotheker had negen kinderen, twee zoons en zeven
dochters. Onze dichter, een der beide zoons stierf zonder kinderen na te laten. Zijn
broeder vestigde zich in Duitschland, huwde daar en zijn zoon is een zeer geacht
geneesheer in Hamburg.
Maar ook van moeders zijde mag Hasebroeks voorgeslacht met eere worden
genoemd. Op zijn acht en zeventigste jaar heeft hij een boekje uitgegeven, dat hij
met groote voorliefde en met jeugdige kracht en frischheid heeft bewerkt. Ik bedoel:
‘een dichteralbum van voor honderd jaren, de nagedachtenis van Bellamy en zijne
kunstvrienden nog eens hernieuwd’. Het is het album van zijn grootouders Johannes
Petrus Kleyn en Antoinette Ockerse. Als wij lezen wat een zijner vrienden van dezen
Kleyn getuigt, dan meenen wij het portret van Hasebroek te zien. ‘Hij had een
voorkomen dat alle harten voor hem innam, en elk vertrouwen inboezemde. Met
name had hij een diep indringend oog, dat op den bodem des harten de verborgen
dingen van het binnenste des menschen zag. Maar die vuurstraal werd verzacht door
den toon der deelneming waarom de lach der welwillendheid speelde’. Bij dit uiterlijk
eindigt de gelijkenis tusschen grootvader en kleinzoon echter niet. In het album van
Johannes Petrus Kleyn vinden wij de namen van de voornaamste dichters en geleerden
van
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zijn tijd. Ockerse, van Alphen, Hinlópen, Staring, Tydeman, Bellamy, Young, Stilling
en vele anderen. Het is een voorspelling van de vriendenrij van Johannes Petrus
Hasebroek, die reeds als student Veder, Gewin, Brill, Gouverneur, Drost, Bakhuizen
van den Brink, Beynen, Viotta, Enschedé en Moll onder zijne vrienden telde. En
Nicolaas Beets, de David van dezen Jonathan, die al die anderen vóór zich zag henen
gaan!
Het dichteralbum deelt mede, hoe J.P. Kleyn om zijn gehechtheid aan het huis van
Oranje zijn woning ontruimd en zijn inboedel bedorven zag, terwijl hij zich door een
overhaaste vlucht met moeite redde uit de handen der woedende Patriotten. Ook
Hasebroek zou reeds in zijn jongelingsjaren blijken geven van zijne gehechtheid aan
ons vorstenhuis. Hij was getuige van de klimmende ontevredenheid in de Zuidelijke
Nederlanden en zag de scheiding tusschen Noord en Zuid, tusschen Protestant en
Roomsch-Catholiek steeds grooter worden. Eindelijk kwam de opstand der
Brusselaren den 25en Augustus 1830 en wat er op volgde. In het Noorden gloeide
men van verontwaardiging. Willem I riep bij proclamatie zijn volk te wapen en
onmiddellijk vond die oproeping een echo in de harten der Leidsche studenten.
Tweehonderd en dertig van hen teekenden; Hasebroek was onder de eersten.
De dagen die nu volgden zouden onvergetelijk voor hem blijven. De bijeenkomst
in de Pieterskerk te Leiden, de indrukwekkende toespraak van professor Van Assen,
daarna de opgewondenheid, niettegenstaande den zwaren dienst en eindelijk in den
nazomer van '32 toen het ernst ging worden, de slagvelden van Bautersen, Berenbroek,
Hasselt en Leuven. In menigen bundel vinden wij liederen welke die dagen vol
spanning en onrust voor den geest
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roepen. Alleen noem ik den groet van de Leidsche jonkvrouwen na het overreiken
van den gedenkpenning den Leidschen jagers aangeboden, den Feestdronk 13
Augustus 1867, voor de oud-jagers met het bekende refrein: Sluit de Gelederen! Het
was wel noodig aan dat bevel te herinneren: velen waren er in die jaren uitgevallen,
de overblijvenden hadden wel reden, zich nauwer aaneen te sluiten.
Maar hoe velen er vielen, hij zelf zou nog lang in het gelid blijven staan en zijn
zangen doen weerklinken na vijftig jaren toen, in 1881, die roemrijke tijden werden
herdacht. De bundel ‘Vesper’ poësie van den avond zijns levens is er vol van.
‘Veteranen hoort’, ‘Wekstem’ en ‘Het Metalen Kruis’ en anderen herinneren aan
deze tijd. Geen wonder, want schoon zij zooveel mogelijk gespaard werden, ook de
studenten-vrijwilligers kwamen in het vuur, een van hen sneuvelde, zooals wij weten,
en van Hasebroek zelf bestaat er nog een briefje te midden van het kanongebulder
te Leuven geschreven, om zijn ouders te melden, dat hij nog frisch en gezond was,
hoewel hem sedert zijn laatsten de kogels om de ooren hadden gefloten.
Na den terugkeer aan de academie volgde er een tijd van inspanning en bezieling
voor de jonge studenten. Nooit beperkt de ontwakende geestdrift zich tot een enkel
gebied, overal wekt haar vleugelslag tot nieuw leven. Er ging een stroom van
hernieuwde kracht, geestelijke vruchtbaarheid, zucht tot hervorming door Europa,
die ook in ons Vaderland de edelsten tot arbeiden wekte. Nederland zag zijn
grondgebied tot op de helft verminderd, evenwel won de verliezende partij een
grooten schat. Een keurbende van jonge mannen, gevormd niet alleen op het
professorale college, maar ook in den strijd van
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het leven, zou binnen korten tijd gereed staan het beste hunner geestesgaven te offeren
aan hun volk, zooals zij niet geaarzeld hadden hun bloed en hun leven te geven. Met
vernieuwden lust greep Hasebroek na zijn terugkomst te Leiden naar de boeken en
bekroonde het roemvolle jaar door zijn propaedeutisch examen met zeer gunstigen
uitslag af te leggen.
In October 1836 vertrok hij met zijne begaafde zuster Elisabeth Johanna naar de
pastorie te Heiloo, waar hij tot in Maart 1843 bleef. Dat tijdperk van nog geen zeven
jaren sluit in zich de schatten van meer dan een menschenleven.
‘De dichters’, zoo schreef hij later, ‘groeien niet als spinasie in de lente, of als
bloemkool in den zomer, waarvan in den regel de oogst tamelijk wel te gelukken
pleegt. In den hof der letterkunde heeft men nog al eens misgewas. Welke vruchtbare
tijden heb ik in dit opzicht beleefd! Welk een tijdvak waarin men in één jaar (1832)
drie dichters als Goethe, Walter Scott en Bilderdijk verliezen kon! Toen had men er
nog eentje voor het breken. Zulk een slag zou de groote Maayer nu met den besten
wil van de wereld niet kunnen slaan. Les rois s'en vont! dat geldt ook van de koningen
der poësie!’
Wel schoten ze op als spinasie in die dagen en de grond van Kennemerland was
hunnen wasdom gunstig. In Alkmaar was onder den indruk van het opnieuw
opgewekte nationaliteitsgevoel, onder den invloed ook van de romantische school
van Walter Scott, nieuw leven gekomen in de letterkunde en ook in de beoefening
onzer geschiedenis. Mejuffrouw Toussaint had haar Almagro reeds geschreven en
maakte hare studiën voor het huis Lauernesse. In haar geboortestad zelf werd zij niet
begrepen. ‘Trui Toussaint’ wilde romans schrijven! Zij die nooi
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op school hare sommen kon maken! Meer dan eene harer vroegere schoolvriendinnen
stelde er op haar ouden dag eene eer in, dat zij het verder in het rekenen had gebracht
dan zij! Men bespiedde haar, men lachte haar uit, zij was niet als andere meisjes,
men vond haar eene savante, men vond dat zij ‘gek’ deed. Eén echter begreep haar.
Willem Hofdijk de dichterlijke, de dwepende natuur, die zijne liefde voor zijn Alkmaar
nooit, zelfs niet in zijn tongval verloochenen zou, die ook niet paste in zijn omgeving
en zich ongelukkig voelde, eerst als hulponderwijzer, daarna als schrijver op de
secretarie. Dáár bewijzen nog zijne teekeningen op de marges der stedelijke boeken,
hoe weinig hij met zijn hoofd bij zijn werk was. Hij droomde van zijne toekomstige
lauweren. Zou hij ze plukken als dichter of als schilder? dit was destijds nog onzeker.
Hij dweepte met Geertruyde Toussaint, men verzekert zelfs dat hij een stukje van
haar japon op zijn hart droeg.
Even vurig dweepte hij met den Heilooschen kring. Men vertelt, dat hij eens door
de Heilooër bosschen zwervende, achter Beets en zijne verloofde een bloem opraapte,
door den dichter uit zijn knoopsgat verloren, en die droogde en vol eerbied bewaarde.
Jaren later, op den 70sten verjaardag van Nicolaas Beets, had hij die bloem nog, hij
wilde haar brengen, maar kon niet komen. En naast die sterren waren er ook van
mindere grootte. Krabbendam, de dichterlijke wagen- en zadelmaker, de schrijver
van Sebald de Jonge en den bundel historische novellen, die, toen hij eens in zijn
werkpak op het Ritsevoort vóór zijne woning zijn ambacht uitoefende, door Van
Lennep met een krachtigen slag op den schouder en een hartelijk ‘Bonjour Collega!’
werd begroet. Hoeveel verstand sprak er uit zijn rond echt
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Hollandsch gezicht, hoe schitterden die geestige oogen! En naast hem zie ik Masdorp,
die met een kleine omzetting van de letters zijn naam in P. Rosmade herschiep. Een
groote tegenstelling vormen die twee. De Alkmaarsche bakker die onder den titel
‘Ons Volk’ eene serie historische romans wilde schrijven, was een tengere bleeke
jonge man, steeds belemmerd door de omstandigheden. Of had hij niet eene zwakke
moeder en eene teringachtige zuster te onderhouden? Voor die beiden moest hij
werken en men kan in Nederland wel van zijne rente leven, maar niet van zijne pen.
Dus moest de bakkerij aangehouden worden, omdat de kleine beschuitjes, Masdorpjes
heetten zij in Alkmaar, nog al wat winst gaven. Wat zal er in den jongen man zijn
omgegaan, als zijne stadgenooten tot elkander zeiden: Hier woont de man - niet die
‘de Heidenpriester van Harrago’ schreef, maar die de ‘Masdorpjes’ bakt! Des morgens
en overdag werkte Masdorp in de bakkerij, des avonds en des nachts schreef Rosmade.
Geen wonder dat het zwakke gestel niet bestand was tegen dat dubbel leven en hij
jong gestorven is. Maar toch, heeft hij niet zijn invloed uitgeoefend? Kunnen zelfs
de groote geesten leven, kunnen zij scheppen zonder een atmosfeer die hun gunstig
is? Niet te vergeefs hebben zij geleefd, mannen als Krabbendam, als Rosmade, die
heengingen, schijnbaar zonder iets achter te laten. Terwijl zij lijden, terwijl zij werken,
brengen zij meer tot stand dan zij weten. Zoo vergeten wij ook Dorbeck niet, den
dichter, onder meer, van ‘De Gouden Twijg’, die eerst in Beverwijk maar later tot
zijn hoogen ouderdom in Alkmaar bleef wonen, geacht en gezien als geneesheer, de
raadgever en vriend vooral van de minder gegoeden. Het volk verwisselde voortdurend
zijn naam met dien van
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Thorbecke, en de goede Dr. Dorbeck, die zulke beste recepten schreef tegen zeere
oogen en een vurig en ijverig katholiek was, had inderdaad al zeer weinig punten
van overeenkomst met onzen grooten staatsman. Toch gaf het bij verkiezingen en
dergelijke omstandigheden nog al eens aanleiding tot verwarring, als het volk
verzekerde dat zij het toch maar van Thorbecke hebben moesten! ‘Kunst is geen
regeeringszaak’, hoe weinig onderschreef onze geneesheer deze befaamde uitspraak!
Bij hem ging de kunst boven alles. Ondanks het verschil van geloofsbelijdenis had
hij een warm hart voor de historische ontwikkeling zijner vrienden, en bleef hij met
name Hofdijks vriend en gulle gastheer tot zijn dood.
Door de komst van Ds. Hasebroek en zijne talentvolle zuster op Heiloo zou de
Alkmaarsche kring een uitbreiding krijgen, welhaast een middelpunt vinden. Nieuw
leven, een nieuwe bezieling zou er van uitgaan. ‘Hoe ik mij haastte’, schreef Mevrouw
Bosboom in 1880, ‘al liep het tegen den winter; (het was in Dec. 1838) om den weg
te nemen naar de Heiloosche pastorie, die zich gastvrij voor mij opende. Nog blijft
zij (Juffrouw Hasebroek, Jonathans Editha) voor mij staan in die volle frischheid der
jeugd, in die aanminnigheid, door leeftijd noch krankte te verwoesten. De schoonheid
der ziel, de onverwelkelijke, straalde mij toe uit hare trekken, uit haar blik. Wij
wisselden een handdruk, een kus ... en wij sloten een vriendschap, die alleen met
den dood kon verbroken worden’.
De deuren der Heiloosche pastorie stonden wijd open, ook voor anderen. Alle
jaren verschenen daar Kneppelhout en Beynen, die met Hasebroek reeds als student
vriendschap hadden gesloten. Beets logeerde op den Nijenburg, waar hij zijne bruid,
Aleide van Foreest zou vin-
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den. Potgieter werd, toen hij op de pastorie logeerde, door Hasebroek op den huize
Nijenburg geïntroduceerd, en aan Mevrouw van Foreest, eene dochter van Van der
Palm, voorgesteld. Potgieter had met anderen ‘De Gids’ opgericht, hij zocht er jonge
krachten voor en was de eigenlijke ontdekker van Jonathan, van Hasebroek als
prozaschrijver. Ook Gewin was er een trouwe verschijning, hij zou er zijn Joachim
Polsbroekerwoud schrijven en de traditie volgen van dezen kring, die geen andere
vriendschap sloot, dan voor het leven. Ook Van Lennep werd er gezien; hij had reeds
bij Hasebroeks voorganger, Willem Veder, op de Heiloosche pastorie gelogeerd en
bleef tot in hoogen ouderdom Kennemerland en zijn nederige hoofdstad bezoeken.
Willem de Clercq kwam uit Bloemendaal nu en dan naar Heiloo rijden. Zijn
talentvolle, te vroeg gestorven zoon Gerrit, destijds student, logeerde meer dan eens
bij Ds. Hasebroek. ‘Ik ben hier in het land waar de boeken gemaakt worden’, schreef
hij aan zijn vader, en hij mocht dat schrijven. Hildebrand had zijn Camera Obscura
reeds geschreven, ook zijn Kuser was al ‘oud’, maar zijn ‘Guy de Vlaming’ zou hij
voorlezen op een van die avonden, die nog de afgunst gaande maken van ieder die
ze n i e t heeft bijgewoond. Waar hebben het eerst die zangen weerklonken? In de
bosschen van den Nijenburg? Op het Huis zelf? Of in de veel nederiger pastorie?
Wat doet het er toe? Deze jonge dichters stoorden zich aan plaats noch gelegenheid.
Zij komen terug van een wandeling door de oude welbekende bosschen. Bestuurd
door, men weet niet welken inval, treden zij het koetshuis van den Nijenburg binnen
dat met zijn hooge vensters en kleine ruiten doet denken aan een deftig huis uit de
vorige eeuw. De wijd openslaande deuren geven het uit-
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zicht op het koele statige beukenplein. Beynen is met hen, en hij heeft zijn beleg van
Korinthe bij zich. Een oogenblik en allen schikken zich tot luisteren. Rechts brengt
de Torenlaan door hare groene omlijsting de torens van Alkmaar als het ware naderbij.
De blauwe reigers loopen statig over het plein, de houtduiven kirren en vliegen heen
en weer, links door het suizende loof van linden en beuken heen, schitteren de golfjes
van den vijver. Boven dat alles klinkt die welluidende stem in de ooren van zijne
luisterende vrienden. O gezegend oord, dat zulke groote talenten, zulke trouwe en
liefhebbende harten bijeenbracht! O gelukzalige tijd, toen men, als het ware in het
voorbijgaan, het onsterfelijke grijpen mocht! Maar bij al dien ernst hoe vroolijk
waren die jonge mannen en vrouwen. Nog hoort een jonger geslacht vertellen van
een heuveltje met een tafel er op in den tuin der pastorie, door Ds. Veder de Kalfschijf
genoemd, en waar menige roman is afgesponnen; nog vermeldt de overlevering van
een haas, een geschenk van Mevrouw Van Foreest, zeer welkom in de pastorie, omdat
er juist zooveel vrienden over waren. Alleen maar,.... Editha kon geen haas braden!
Maar Kneppelhout was daar en hij kon het, hij zou het doen als zij hem helpen wilden.
Men stelle zich voor, de schrijver der studententypen en de schrijfster van Te Laat
samen een haas bradende en deze haas het middelpunt van den
Negentiendeneeuwschen dichtersmaaltijd! Men stelle zich voor velen van deze
vrienden daar om heen, zooals Mevrouw Bosboom ze ons teekenen zou, voordat zij
opstonden om - verder te gaan.
Wij zien het, hoe de gastheer zijn plaats verlaat, de gordijnen openschuift, en met
de zonnestralen die deze blonde en bruine hoofden omschijnen, de kleuren en geu-
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ren van het landschap doet binnenstroomen. Een echt Hollandsch landschap is het,
een waardige omlijsting van dit gezelschap.
Ginds verrijzen de bosschen van den Nijenburg waar de Vrouwe Van Foreest
zetelt en de overleveringen bewaart van het oude geslacht, verwant aan de Egmonden,
de Kusers en de Poelgeesten. Verder, meer naar het Noorden steken de torens van
Alkmaar af tegen de blauwe lucht, van de kleine stad met haar groot verleden, waar
de straten en grachten nog spreken van de bloedigste aller worstelingen, waar de
gevels de Spaansche kogels nog bewaren. En dichter bij, in het Heilooër bosch, is
daar niet de preekstoel, de plek waar Willebrord den Friesen het Evangelie
verkondigde? Stroomen van zegeningen stortte hij uit over alle eeuwen die komen
zouden, evenals het water, dat op zijn gebed uit den schralen zandgrond opborrelde
nog altijd zijn klaarheid en zijn frisschen smaak behouden heeft. En verder, meer
naar het Westen, kronkelt daar niet het Vennewater, de oude Rijnarm naar de
Noordzee? Nog altijd bespoelt hij de hutten van Reinegom, al is het sterke kasteel
sedert lang verdwenen; nog altijd voeren zijne golven naar de Egmonden, al prijkt
daar de aloude abdij niet meer, als het brandpunt van geleerdheid en beschaving voor
geheel het Noorden. Zinrijk verhaalt de legende van de karbonkelsteenen door de
vogelen des Hemels van verre aangebracht, prijkend boven het altaar van St. Aelberts
stichting en waarvan de roode gloed tot ver in den omtrek het duister van den nacht
doorschemerde. Was dat niet het beeld van de beroemde boekerij, waar Melis Stoke
arbeidde, waar, om van niet meer te spreken, de Kroniek van den Heraut voor het
nageslacht bleef bewaard?
In die bosschen, in die duinen, in die grazige weilanden
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ligt de erfenis verborgen, door het voorgeslacht vermaakt aan dien kring van vinders
en sprekers. Zij zullen die aanvaarden en elk zijn talent ontvangend er mede woekeren,
tot het verdubbeld of vertienvoudigd is. Hasebroek leent aan de taal van Willebrord
en St. Aelbert nieuwe klanken. Wel zal hij strijden tegen den geest van het heidendom
in zijne eeuw, maar toch nog meer balsemen en verkwikken en de oogen van zijn
volk openen voor de liefelijke zijde van het Evangelie. Juffrouw Toussaint neemt
Alkmaar tot haar deel, zij laat hare Alkmaarders strijden tegen Spanje, reizen naar
Praag, trekken naar het Oosten en het Westen. Zij zal den roem harer kleine
geboortestad doen klinken ver over de grenzen van haar land. Wijd, zeer wijd zal
Nicolaas Beets de koorden spannen zijner tente. Hij zal zingen van Banjaerts liefde,
van de smart van Kuser. Hij zal de Middeleeuwen doen verrijzen in zijn zangen en
meteen den negentiendeeeuwschen bolderwagen onsterfelijk maken. Hofdijk kiest
de vrije natuur van zijn Kennemerland. Hij dwaalt rond langs de meren en plassen,
door de bosschen en de duinen en beluistert zelfs onder de popelende abeelen de
elfen in de bronnen, en vraagt den wilden aardmannen in het duingemommel hunne
geheimen af. Maar hoor, wat de golfjes van het Vennewater Van Lennep in het oor
fluisteren:
‘Zoo langhe de Rhine langs Rinegom gaet’.

Daar staan zij op uit hun graf, Hollands graven en edelen, met menigen schildknaap
en poortersdochter, menige schoone jonkvrouw en menig stout wapentuur, een bonte,
kleurige schitterende stoet en tusschen alles door, die sombere sleep van rouwdragers,
het lijk volgend van den besten van Holland's graven, der keerlen God, gevolgd door
de schreiende dorpers en poorters, door
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de treurende hasewinden, vervullende met rouwklachten het gansche land der
kermende Drechten en Waterlandsche Friezen.
O, al te spoedig ging die heerlijke tijd voorbij! Al te spoedig zijn zij, die daar
aanzaten in Heiloo's pastorie opgestaan en - verder gegaan. Maar wat zij er
ondervonden, bleef zijn invloed uitoefenen door het geheele leven heen. Mevrouw
Bosboom zou het nog getuigen na veertig jaren: ‘Dit ééne kunnen wij zeggen, zooals
niet velen het zeggen kunnen: wij hebben geleefd in vollen zin, wat men leven noemt,
in datgene wat het leven tot leven maakt’. En Hasebroek, als grijsaard de woorden
van den versmachtenden koning van Israël: ‘Wie zal mij water te drinken geven uit
Bethlehems bornput, die onder de poort is’ aanhalende roept uit:
‘O David! die roepstem uws harten,
Hoe wèt heeft mijn hart haar verstaan!
Hoe geeft het de weemoedsklacht weder,
Zoo roerend uw lippen ontgaan!
Wie geeft me uit den bornput te drinken
Die vloeit naast de kerk van Heilo?
................
Als de iepen die 't putjen omkransten
Tierde om hem mijn bloeiende jeugd;
Ik smaakte er mijn eerstelingsjaren
Mijn bloesem van herderenvreugd.
Het putje ziet uit op mijn woning
Mijn loofhut, mijn bloemenpriëel,
Weerklinkend van lied'ren en psalmen,
Van harp- en van citergespeel.
Dat putje ziet op naar de boomen,
Die tierden in 't hofje, zoo kleen,
Schoon 't aan den tuinier, die het kweekte
Wel bijkans een buitenplaats scheen.
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Het putje hoort dag en nacht ruischen
Het loover van 't Nijenburgsch bosch,
Waar duizenden vogeltjes zingen
En schaduwen spelen op 't mos.’....

Toen ik Ds. Hasebroek de laatste maal bezocht, was het om zijn raad en zijne hulp
te vragen - wanneer weigerde de goedhartige vriendelijke man die ooit? Wie het
eerst de snaar aanroerde, weet ik niet - maar de naam van Heiloo werd genoemd, en
wij dwaalden af, ons verdiepende in allerlei herinneringen, de zaken - het doel mijner
komst - vergetend, waarvoor wij toch beiden hart hadden. Ds. Hasebroek was toen
reeds oud en zwak geworden. Hij ging niet meer uit, de zoo gemakkelijke reis van
Amsterdam naar Heiloo was een onmogelijkheid voor hem.... En thans, met weemoed
aan dat uur terugdenkend is het mij te moede, alsof ik toen een droppel water uit den
bornput van Heiloo aan den grijsaard heb mogen brengen.

II.
‘Nomen sit omen’ was de spreuk die de vader van den dichter, in ‘het witte boek’
van zijn zoon schreef. Heeft Hasebroek die spreuk door het hoofd gespeeld, toen hij
zich den naam koos van Jonathan, den zoon eens konings en de vriend eens konings,
maar die zelf nooit koning zijn zou? In elk geval is de naam een voorteeken geweest.
Wie ‘Waarheid en Droomen’ leest, ziet op iedere bladzijde dat Hasebroek een goed
zoon was: een van de eerste hoofdstukken ‘Het album’ bevat eene beschrijving van
zijne ouders en evenzeer is een zijner laatste daden, het uitgeven van zijn
grootmoeders album, een daad van piëteit geweest. Meer dan vijftig jaren liggen
tusschen die beide werken en gedurende dat tijds-
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verloop was hij de vriend van Beets, van Brill, van den Heer en Mevrouw Bosboom,
van Beynen en van zooveel andere Davids, hij altijd de tweede, altijd de Jonathan.
Hij wist, het was hem niet gegeven een veldheer, een aanvoerder te zijn - niettemin
wilde hij mede strijden, en den tweeden achter den koning kon men hem altijd vinden.
Dat was zijn plaats en hij wist het. Men behoeft zijn werken maar op te slaan om ze
vol te vinden van bewijzen van zelfkennis en ongeveinsde nederigheid. Zelfs treft
het ons, dat hij in velen zijner bundels verzen van zijn vrienden plaatst, niet
twijfelende, of dit zal den lezer aangenaam zijn. De wijze waarop hij zich zelven
beoordeelt is dikwijls vol van humor. Hier vergelijkt hij zich zelven met een
‘steenkool’:
‘Een steenkool sprak een woord:
Ik ben geen diamant
Toch ben 'k van d' eigen soort:
Wij zijn elkaar verwant’.
Zoo ik. Genie zijt gij!
Ik maar een klein póëet;
Toch fopt geen hoogmoed mij
Als ik u broeder heet’.

Dan is het een ‘vliegende visch’ waarin hij zijn beeld ziet:
Daar is een pover dier, het wekt mijn medelijden,
Geen vogel en geen visch, maar tusschen beiden in.
Het heeft zoo voor 't bestaan een dubblen strijd te strijden:
Soms toont het in 't verkeer der vogelen meer zin,
Dan wil 't zich aan den kring der visschen liever wijden.
Maar bij wie 't komt der twee, 't moet harde woorden lijden,
Loop naar de zee! Vlieg op! Hem sluit zich elk gezin!
Dat arme dier, dien visch, die zwemt en vliegt, ik ken het.
Ik ken 't maar al te goed, want ach! ik zelf, ik ben het,
Ik met mijn half talent, poëet en toch niet recht.
Een prozamensch - niet gansch; wèl dichter, maar niet echt.
Wat dichtvuur méér - òf min, - 't zou beter mij doen slapen,
Maar - 't vliegend vischje heeft zich zelven niet geschapen!
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Deze gedichten zijn geen lofbedelende zelfachterstelling, zooals Hasebroeks collega,
de oude dominé Broes te Amsterdam het zou genoemd hebben. Hij meent wat hij
zegt, en hij kent zich zelven. Dat gevoel van de mindere, van de tweede te zijn, volgt
hem overal. In het laatste gedicht uit ‘de Winterbloemen’, geeft hij het weder in een
anderen vorm.

Mijn Poësie.
Geen Grieksche luit, die echt klassieke liedren speelt,
Geen tempelharp, die ruischt als Idumeesche palmen,
Geen orgel, wereld van muziek met duizend galmen,
Niets van dit alles is mij toebedeeld.
'k Zag soms in vroegen tijd een windharp ruw gevormd,
In 't open vensterraam den winden prijsgegeven
En hoorde langs haar snaar een macht van tonen zweven,
Nu zacht, dan luid, soms wild, naar 't buiten suist of stormt ...
Zóó is mijn hart! Een harp, die op een zefir wacht,
Is 't windstil, ook háár snaar zal 't zwijgen niet verbreken,
Maar doet het windgeruisch 't gevoelig speeltuig spreken,
Dan hoor! de harpe klinkt bij beurten luid en zacht.
Een wand'laar gaat voorbij en hoort ... Is 't anders niet?
Zwijg voor mijn deel! Die wildzang kan mijn oor niet streelen!
Een ander weer staat stil, hoort meê een poos naar 't kweelen,
En 's harten snaar, die spreekt, ruischt zachtkens ‘Dank voor 't lied!’

Zoo sprak de dichter toen de winterbloemen reeds voor hem bloeiden. In zijne lente
was zijn toon niet anders. In de voorrede van de tweede uitgaaf zijner Poëzie zegt
hij, met een aanhaling van Beets: ‘Ik bemin zoo zeer als iemand:
‘die fulpen poësie
Wier verzen 't oor door zachten klank behagen
Als zweefden ze ons, op vlinderwiek gedragen
Als toonen uit de aeoolsche harp voorbij’.

‘Maar de gave is mij niet geschonken. Ik moet te-
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vreden zijn en mij vergenoegen in anderen te bewonderen en te waardeeren wat ik
zelf niet bezit. Uit het gemis van deze meerdere zoetvloeiendheid in den vorm af te
leiden dat men moedwillig het tegendeel zoekt, of te eischen dat men haar, in strijd
met aanleg en gave nogtans bezitten zal, heeft mij altijd toegeschenen een
onrechtvaardigheid der kritiek te zijn. Ik geloof, dat een schrijver eischen mag, zijn
werk niet aan een ideaal of aan een meer begaafden geest, maar aan zijn eigen
kunstvermogen en gave gemeten en daarnaar beoordeeld te zien. Op dit gebied geldt
het van elders bekende woord: ‘Sint ut sunt, aut non sint’. Neem ze zooals ze zijn,
of werp ze geheel terzijde’. En zijn aard ook hier niet verloochenende, voegt hij er
bij:
‘Met genoegen zal men als Toegift de vertaling in 't Engelsch van het gedicht:
Gewijde Non, van den Heer Beets hervinden. Het is mij aangenaam, daaraan een
soortgelijke vertolking van het lied:
‘O sluit voor het woelen der togten uw ziel!’

door den dichter Ten Kate te mogen toevoegen’.
Men ziet het, zijn gastvrijheid bepaalde zich niet tot zijne woning. Tevreden zijn
met hetgeen hij had, bewonderen en waardeeren wat anderen bezaten, wie heeft het
beter gekend dan hij? Zoo hij den hartstocht miste, zonder welken een dichter geen
echt dichter zijn kan, hij kende geestdrift, hij wist wat bewondering was. Misschien
mist men ideëen in zijne verzen, maar zij zijn vol van idealen. Welk een hart had hij
voor zijne vrienden! Hoe trouw was hij hun! Geen enkele naam dien wij leeren
kennen in zijn studententijd en gedurende zijn verblijf te Heiloo, die hem niet vergezelt
tot het einde van zijn leven. Zoo zij waren gestorven, hunne
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nagedachtenis bleef hem heilig. De bekende ‘zucht op rijm’, van De Génestet was
niet voor hem geschreven. Hij zou met zijne litteraire vrienden niet gebrouilleerd
raken, omdat slechts ijdelheid hen regeerde. Geen rouwof klaagtoon in hun huis,
geen dag van vreugde of hij was daar. Werden hunne grootere gaven gevierd, hij
bracht het eerst zijne hulde. Hoe moeten wij de ruimte van een hart bewonderen, dat
voor zoovelen en zooveel verschillenden plaats had. Hier de zachte, de liefelijke
Aleide van Foreest ‘de liefelijkste aller bloemen’ die hij bezingt, die hij betreurt met
zijn vriend, haar echtgenoot. Naast haar de grootsche maar sombere gestalte van
Bilderdijk, die hij vergelijkt met een der oude kerkgebouwen uit de middeleeuwen:
‘Een Dom, waar 't wuft geslacht van heden weer kan leeren
Hoe 't hart ontrukt aan 't aardsche slijk,
Der vaadren God op 't spoor der vaadren moet vereeren.’

Daarnaast zien wij de profetische gestalte van Da Costa, wiens volledige dichwerken
hij uitgaf, een levensschets er aan toevoegende. Dus richtte hij voor dien dichter een
eerzuil op, niet berekenende, dat het er tevens een voor hem zelven zijn zou.
Hoe kan men beter den gevierden dichter zien, dan door de oogen van zijn vurigen
bewonderaar? Hij staat voor ons, zooals hij den slag van Nieuwpoort leest, zijn
zwanenzang, voorgedragen, de laatste maal, dat hij in het openbaar zou optreden, op
zijn 61sten geboortedag.
‘Moeilijk zou het zijn’, zegt Hasebroek, ‘de geestdrift der hoorders van die
voordracht te beschrijven. Gevoelde men, dat men het stervenslied van den zangzwaan
hoorde? Zeker moest ieder wel gevoelen, dat hij bezig was, de klanken van een lied
op te vangen, dat zóó schoon was, als hij bij den klimmenden opgang van des dichters
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leeftijd nauwelijks hopen kon er ooit weder een van hem te zullen hooren’. En later
als hij beschrijft, hoe hij hem dank zegt: ‘Ik begon met erkentelijk er op te wijzen,
hoe Da Costa naar de wijze der koningen zijn verjaardag vierde, minder door gaven
van anderen te ontvangen, dan aan anderen gaven te schenken; ik bracht hem dank
voor het waardig koninklijk, meer dan koninklijk onthaal, ons door de aanbieding
van zijn heerlijk dichtstuk bereid; ik eindigde met Gods rijkste zegeningen over hem
in onderscheidene betrekkingen af te bidden. Nog zie ik, hoe hij die ontboezeming
ontving,.... steeds op zijn eenigszins verheven plaats staande, voor het handschrift
van zijn gedicht,.... maar niet in de houding van het Exegi monumentum, niet met
opgeheven hoofde en stralenden blik, neen, veeleer het tegendeel! In gebogen gestalte,
met een traan in het oog, totdat bij het einde hoofd en oog zich opwaarts hief, maar
om, na een kort uitgestamelde dankbetuiging aan mij en aan allen, dezen of dergelijken
uitroep uit te boezemen: ‘En thans de verdeeling van den avond gemaakt - óns de
beschaamdheid des aangezichts, Gode de eer. Soli Deo gloria’.
Is het niet, als de held uit zijn gedicht:
‘En de overwinnaar, in het stof gebogen, bidt!’

Zoo begreep, zoo teekende Hasebroek Da Costa, en hoe velen buiten hem, ouderen
en jongen, heeft hij liefgehad!
Van der Palm, ‘de Guldenmond, van wiens fluweelen lippen het zoetste Hollandsch
als een stroom van honig vloot’; J. Geel, ‘Neerlandsche Griek aan des Ilissus boorden
gansch thuis, gelijk bij ons aan d'oever van den Rijn’; Potgieter, die den stoot zou
geven aan de samen-
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stelling van ‘Waarheid en Droomen’; Professor Clarisse ‘de evenknie dier geestelijke
reuzen, die Leiden's grooten roem verbreidden’; Thorbecke, ‘geloofd, gelaakt, geliefd,
maar hooggesteld door allen’; Ten Kate, van wien hij, na de voordracht van ‘De
Nieuwe Kerk te Amsterdam’ zou zeggen dat hij ‘Orfeus naar den lauwer dong, toen
(hij) in steenen leven zong’; Hofdijk, ‘de Minstreel van 't schoon Kenmerland’;
Bosboom, ‘met de fijne trekken van een klassieken kop, vol geest’; Mevrouw
Bosboom, aan wier nagedachtenis hij zijne ‘Vesper’ opdroeg, ‘ter eere van hun kunsten hartsverbond’; zijne zuster Betsy, op wier graf hij zijne ‘Hesperiden’ bracht en
wier naam hij in zijn opdracht met die van Editha vereenigde:
Twee luiten klonken naast elkaar,
Van 't minnelijkste zusterpaar,
Mijn zuster in den bloede de eene,
Zielszuster de andre als bijna geene....

In zijne beide laatste bundels verdringen de vriendennamen elkaar. Het is alsof hij
zich gehaast heeft vóór zijn verscheiden aan allen nog iets hartelijks te zeggen. Maar
welke naam klinkt daar als de naam van Beets? Trouwens om hulde te ontvangen
van zijn Jonathan, behoefde deze David niet tot zijn ouden dag te wachten. Wel
komen in ‘Vesper’ op zijn minst vijf gedichten voor aan zijn vriend, maar in iederen
bundel zien wij sporen van deze edele vriendschap. In zijn eersten bundel ‘Poësie’
neemt hij een gedicht op van Beets, de ‘Windekelken’ herinneren aan een der
bekoorlijkste gedichten van zijn vriend ‘Pluk de blanke windekelken’ dat als motto
vooraan prijkte. Aan wien denkt men bij het lezen van ‘Ultima Thule’ in de
Hesperiden?
In de bundels leerredenen, die Hasebroek uitgaf, ziet
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men telkens de innige verwantschap met den schrijver der ‘Stichtelijke uren’. In
‘Waarheid en Droomen’ is Beets d e dichter. Telkens heeft de schrijver òf ‘eene
verzekering van den dichter’ noodig, òf ‘een wonderspreuk des dichters’, òf ‘een
schoone droom van den dichter’, het is te veel alles aan te halen. Andere dichters
worden met name genoemd, maar d e dichter is Beets. ‘Der Vriendschap heilig’ dat
motto boven het album zijner grootouders kan Hasebroek boven zijn leven plaatsen.
In hoevele jubelende zangen heeft hij het geluk en den lof van zijn vriend verheven,
hoeveel treurliederen heeft hij gezongen bij zijn rouw! Ieder kent het verhaal van
hunne kennismaking. Het was op eene letterkundige bijeenkomst. Van Lennep las
twee zijner gedichten voor, het eene een vertaling van ‘The Lament of Tasso’, naar
Byron, het tweede, ‘De heer van Warnsburg’, dat hij niet als vertaling opgaf en dat
bij de meesten zijner toehoorders dus voor oorspronkelijk doorging. In het gedrang,
de bijeenkomst was zeer druk bezocht, stiet Beets tegen Hasebroek aan. Hasebroek
verhaalde bij voorkeur het grappige antwoord tot verontschuldiging door den jongen
Hildebrand gegeven, en dat de aanleiding was tot hun kennismaking. Beets blijft
liever stilstaan bij het gesprek dat daarop volgde en dat de oorzaak werd hunner
vriendschap. Beets toch had ‘De heer van Warnsburg’ herkend, het was de ‘St. Johns
Eve’ van Walter Scott, dien hij zelf reeds vertaald had. Door omgang met de
Engelsche familie Lockhart, te Haarlem gevestigd, was Beets ingewijd in de Engelsche
litteratuur van die dagen, had hij in het bijzonder Walter Scott en Lord Byron leeren
kennen. Hasebroek kende destijds geen Engelsch en las zijne lievelingsdichters uit
de landen van Overzee in Fransche vertalingen. ‘Sedert’, besluit
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Nicolaas Beets zijn verhaal, ‘sedert zijn wij samen door het leven gegaan. Wij hadden
hetzelfde werk, als dichters, als schrijvers, als herders, als predikanten, ik had altijd
het zonnekantje van de heg, maar nooit vond ik bij hem een zweem van jalousie.
Afgunst kende hij niet’.
Telken jare in Februari werd de verjaardag van die groote vriendschap gevierd.
Maar het hoogtepunt was het feest van zijn vriend, het feest van Beets' zeventigsten
verjaardag. Reeds had hij hem zijn Duo toegezongen:
God bracht ons saam. De geest der poëzie
Deed, Beets, ons hart en mond harmonisch paren,
Zoo zingen op 't concert éénzelfde melodie
Twee snaren.

Reeds had hij, vergetend, dat hij zelf misschien zijn ideaal niet bereikt had, hem
toegeroepen:
God lof! ja, 't kwam voor u althans!
U siert na half een eeuw de krans,
Waarnaar uw jonkheid taalde,
Gij werdt de Richter van uw volk
Zijn lievelings-Bard, zijn trouwste tolk,
Dien 't met zijn hulde omstraalde.

Reeds had hij hem zijn feestcantate gedicht en nog was het diep gevoelend hart niet
uitgestort. Vele woorden zijn er over de vriendschap geschreven en gesproken, maar
zou haar ooit een schooner hulde zijn gebracht, dan na een meer dan vijftigjarige
vriendschap, die zooveel liefde en leed doorstond, dit ‘Albumblad’:
‘Klonk Isrels jubelzang voor d'Overwinnaar ruischend,
Zijn duizenden sloeg Saul, maar David zijn tienduizend.
Wien zwol wel 't hart het hoogst bij 't lied voor d'oorlogsman?
Vriend Jonathan!
Een blijde feestdag, Beets! ziet thans in Neerland vieren,
't Volk kroont zijn David met onbloedige laurieren,
Maar wie juicht daarbij 't luidst, als nauw een ander 't kan?
Vriend Jonathan!’
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Onvergetelijk is het oogenblik, toen op den dag van het feest de grijze dichter opstond,
de armen uitstrekte en met zijn gansche hart in zijne stem uitriep: ‘Jonathan!’ En hij,
de vriend, kòn niet komen, kòn niet antwoorden, hij kon slechts zijn gelaat verbergen
in zijne handen en snikken ... snikken ...
‘Och blijf nog wat
Zoo velen zijn verdwenen
't Wordt op ons pad
Zoo ledig, om ons henen.
Och blijf nog wat!’

Zoo verrukte Hildebrand zijn vriend, en hij mocht er bij voegen:
‘Zoet noch zuur,
Bij jong zijn, of verouden,
Bracht nooit een uur
Dat wij elkaar mistrouwden’.

Nog eenige jaren zou hij blijven, maar toen, een der laatsten, ging ook Hasebroek
henen. Beets staat daar nog alleen, als een eerwaardige stam in het door den storm
zoo deerlijk geteisterde woud.
Ons echter overvalt een gevoel van groote smart als wij de jeugd en den
mannelijken leeftijd voor ons zien herleven, en al die mannen die wij als grijsaards
gekend hebben, die wij hebben zien sterven. Al dat oud worden, al dat heengaan
grijpt ons in de ziel. Hoe zijn de helden gevallen! Wij wandelen op kerkhoven,
tusschen graven. Al deze gestalten, hoe vol van leven zij waren, zijn verdwenen.
Bilderdijk ligt in Haarlem begraven, Da Costa an De Clercq in Amsterdam, Bosboom
en zijne vrouw op het kerkhof te 's-Gravenbage, Betsy Hasebroek op dat te
Amersfoort, Mevrouw Beets, een van de eersten die ging, rust te Utrecht, Prof. Brill,
een van de laatsten
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evenzeer. Hofdijk ligt begraven in Rozendaal, Van Lennep in Oosterbeek en Ten
Kate in Amsterdam....
Dat vergankelijke van zooveel schoons, zooveel goeds, hoe treft het allen - die
ook vergaan moeten! En wat nog erger is, nog erger zijn moet voor den dichter, het
is alsof de arbeid van deze mannen niets nalaten zal. Hunne taak hebben zij volbracht,
hun kring is met hunnen dood afgesloten en het schijnt wel, alsof hun geest met hen
in het graf is gedaald. Na hen is een nieuw geslacht gekomen, dat hen voor verouderd
heeft verklaard, dat met hen heeft afgedaan. Zij spreken een andere taal, zij hebben
andere idealen - of zij hebben er geen ... de ouden zijn op zijde geschoven kort na
hun dood, nog bij hum leven en dat is het lot dat ons allen wacht.
Wat is het antwoord dat de jongere dichters zullen geven, als hunne ure slaat? De
ouderen hebben het hunne reeds uitgespoken:
't Zij naar Gods wil,
Wij hadden nooit iets te eischen.
Wij zullen stil
Vaneen gaan en verreizen
Zoodra Hij 't wil’.

Zoo zingt de eene dichter. En de andere?
Van den vierentachtig-jarige heb ik een brief voor mij liggen, dien hij 1 Febr.
1896, dus geen volle twee maanden voor zijn dood aan zijn vriend Beynen schreef.
De hand is oud geworden, is gaan beven, maar het hart wordt weer jong als het de
oude vriendschap herdenkt. Het is weinige dagen na den dood van Brill en hij verheugt
zich nog eens het handschrift van zijn vriend Beynen te mogen zien. Na de aanhaling
‘Niets haalt boven de eerste trouw’ vervolgt hij: ‘zoo zeg ik, niets
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haalt bij de eerste vriendschap. Dat Leidsche vijftal, Brill Beets, Beynen, Gewin en
ik (die woordjes en ik eerst vergeten, zijn later boven den regel geplaatst, een kleine
trek, karakteristiek in den man die altijd zich zelven de tweede plaats gaf) was
vereenigd door een band, waarbij geen latere, hoe innig soms overigens, kwam.
Daarvan getuigde ook ons jaarlijksch vriendenfeest, dat wij zoo lang en zoo dikwijls
vieren mochten. Maar nu komt er een breuk in. Zooals Laurillard mij schreef: ‘de
oude garde geeft zich over in de beste handen’.
En zoo deed ook de oude, trouwe Brill. Welk een uitnemend man, maar ook welk
een lief en hartelijk vriend gaat er in hem ten grave.... Nu zooals Beets schrijft: ‘voor
tachtigjarigen kan de scheiding niet lang zijn’. Gij spreekt van vertroosting; kent gij
een betere, dan die van Da Costa:
‘Menschen vertroosting is distel en alsem,
Hemelsche stemmen1 fluisteren zacht:
Christus op Golgotha, daar is de balsem
Christus is opgestaan, daar is de kracht!’

En dan verder: ‘Van mijn tiende jaar was hij mijn mede-discipel, later mijn jonge
vriend, later mijn broeder en ten slotte mijn broeder in den edelsten zin. Ik dank God
hem ontmoet, gekend en liefgehad te hebben.... Niet minder voor de samenkomst
met u.... Die liefde blijve! Op de klok die Beets en Gewin mij op het bondsfeest
gaven, staat geschreven:
Una ex his hora mortis.
Una ex his hora vitae.
Amicitiae nostrae nulla finis.

Zoo zij, zoo blijve het’.

1

‘Stemmen van boven’.
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In een zijner laatste gedichten drukt hij dezelfde gedachten uit in dezen vorm:
‘Wie oud wordt, vindt genot in 't liefdevol herdenken
Van wie niet meer zijn. Vaart gij over lage en stroom
Hoe dichterbij ge komt aan d' andren oeverzoom
Hoe dichter komt ge ook bij de vrienden die daar wenken’.

Hoe komt het dat die toon, die wijding onder onze jongere dichters niet meer wordt
vernomen? Dat er geen frischheid en geen kracht is in hunne zangen, geen lust in
het leven, geen blijmoedig afwachten van den dood, geen zekerheid van de
onsterfelijkheid, geen zien van d'andren oeverzoom? Is op dat alles ook de lijksteen
dichtgevallen?
Schijnbaar ja. Maar geen nood! Het graf verslindt niet alles, het graf verslindt ten
slotte niets. De albasten flesch houdt het reukwerk besloten, maar door haar blankheid
heen speelt de rooskleurige gloed.
Eenmaal, als er weder navraag naar zijn zal, zal het blijken dat er niets van den
kostelijken geur is verloren gegaan. In een hoek van den tempel, met stof bedekt,
staat de kist, die de geschiedrollen bewaart van het oude volk des Heeren. Tijden
gaan voorbij dat er geen ziener zijne stem verheft, dat er geen profeet gevonden
wordt in Israël. Het volk doolt rond vermoeid en moedeloos, de wanhoop nabij. Maar
een jeugdig koning beklimt den troon, en hij verbreekt de ijzeren sloten, en hij brengt
de oude wetten weer in het volle zonlicht, dat ze vernieuwt, dat ze omschijnt, dat ze
bestraalt met een glans die nooit verduisteren zal.

III.
Het is onze schuld niet, dat, als wij Hasebroeks werken bestudeeren om hem zelven
te leeren kennen, gedurig andere beelden zich op den voorgrond dringen. Hij zelf
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leeft liever op den achtergrond. Het is eens in Amsterdam gebeurd, dat hij met andere
begaafde mannen op een letterkundige soirée werd genoodigd en zijn gastheer en
gastvrouw hoopten dat ieder iets voordragen zou. Hasebroek ging er heen, met het
stellige voornemen om zich ook te laten hooren, maar toen hij weer naar huis ging,
had hij zijn vers nog in zijn zak. Hij had die van de anderen mooier gevonden! Wij
echter zullen billijker jegens hem zijn en vatten den draad van zijne geschiedenis
weder op.
Nadat hij zeven jaren te Heiloo gestaan had, werd hij in 1843 beroepen naar Breda,
waar hij Jonkvrouwe A.M.J. van Tets leerde kennen, met wie hij ruim 43 jaren in
den echt verbonden zou blijven, een echt, die tot zijn bitter leed, kinderloos bleef.
Veertig jaren na zijn huwelijksdag zou hij haar nog een jeugdig Meilied toezingen
op haar verjaardag, den 4den Mei:
‘Ziedaar Melieve, uw Jaardag wêer
Getooid met keur van bloemen,
Dien 'k wie ook d'eersten Meidag eer
Mijn eersten Mei blijf noemen’.

Zijn huwelijk scheidde hem van zijne zuster Betsy die in Amersfoort wonen ging.
In 1849 werd hij naar Middelburg beroepen. Zijn tweejarig verblijf aldaar heeft voor
hem als letterkundige en dichter groote beteekenis gehad, door zijne kennismaking
met J.J.L. ten Kate. De vriendschap tusschen de beide dichters is zeer hartelijk
geweest. Ook hier was Hasebroek de gulle bewonderaar. Toen hij in 1851 naar
Amsterdam was beroepen vond hij Ten Kate daar als collega terug.
Het spreekt wel van zelf, dat hij zich daar bij de vrienden van het Réveil aansloot.
Het Réveil, door hartstochtelijke reactionnairen als Bilderdijk en Da Costa voorbereid,
werd hier, door den Zwitscherschen predikant
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César Malan, maar vooral door den invloed van Capadose tot een godsdienstige
beweging en zou in Da Costa zijn vurigen profeet vinden. De vijandschap tegen dien
dichter vooral tegen den schrijver, van de ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’ was
wel zeer verminderd. Voorbij waren de tijden waarin Da Costa onder een soort van
politietoezicht stond, en de menschen, voordat zij het huis zijner vrienden
binnentraden eerst onderzochten of ‘de Jood ook boven was’. Toen Hasebroek nog
op Heiloo stond, compromitteerde men zich min of meer door zijn omgang met Da
Costa, en Willem de Clercq schreef hem destijds: ‘Ik had u dolgraag gehoord, maar
moest den wenk van Juffrouw Toussaint aannemen. Ik vreesde, door te dikwijls bij
u te komen, u op de tong te brengen.’
Toch werkte die stemming nog bij velen na. In dubbele mate had de dichter ook
door zijn Israëlitische afkomst den smaad, die op ‘de fijnen’ drukt te dragen en
eenmaal stortte hij zich uit in een klacht vol bitterheid: ‘Voor sommigen mag ik zijn
Apollo met zijn lier, maar voor velen, zeer velen, blijf ik de smous met zijn orgel!’
Ook Hasebroek wien de roep als rechtzinnig predikant voorafging, werd door zeer
velen met bezorgdheid afgewacht. Toen hij in de Nieuwe Kerk des avonds zijn intrede
deed, was de kerk over en over vol, zoo zelfs dat de nieuwberoepene en zijne vrienden
- Beets was onder dezen - geen kans zagen, naar de preekstoel te komen. De koster
wist er raad op. Hij nam twee vetkaarsen, stak ze aan en hief ze in beide handen
omhoog, de menigte week aan weerszijden achterwaarts en de koster vóórgaande
baande den weg voor de predikanten. Daarop legde Hasebroek op zijne eigene zachte,
maar zeer besliste wijze rekenschap af van zijn standpunt. Dit werd hem door de
aanwezige predikanten zeer kwalijk ge-
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nomen. Men wist wel dat er verschilpunten waren, maar men sprak dat zoo niet uit
en deed men het al, dan toch maar in kleinen kring, in een onderonsje, het groote
publiek had er niet mee noodig. Dat transigeeren, dat verzwijgen van zijn meening,
Hasebroek kon het niet, en het slot was zooals wel meer wordt gezien, dat, hoewel
velen begonnen met zich van hem af te wenden, de een na den ander, aangetrokken
door zooveel flinkheid, bij zooveel zachtheid, terugkwam en vriendschap met hem
sloot. Werd later bij een enkelen die vriendschapsband verbroken, hij was het niet,
die er aanleiding toe gaf; hij was geboren als man des vredes, zijne prediking was
meer vertroostend, dan bestraffend, den liefelijken kant van het Evangelie gaf hij bij
voorkeur zijnen volgers te zien. De Heiland was voor hem meer de Christus
Consolator dan de Heilige die gekomen was, om vuur over de aarde te werpen, om
niet den vrede te brengen, maar het zwaard. De Clercq schrijft van de eerste preek
(te Heiloo) die hij van hem hoorde: ‘Wij hadden in het kleine kerkje eene goede
plaats. Mijne verwachting van Hasebroek werd verre overtroffen. De voordracht
kenteekende welsprekendheid van het hart’.
En later, in een brief aan hem zelven: ‘De herinnering aan ons bezoek op Heiloo
was mij liefelijk en uwe prediking verkwikkend. Er zijn tijden waarin de Heer door
al de heerlijkheid en de liefelijkheid van Zijn Woord lokt’.
De welsprekendheid van het hart, dat woord is kenschetsend. Hij balsemde en
verzachtte. Hij hield van troosten. Wie in droefheid was, of door een zwaren slag
getroffen, kon zeker zijn van in een briefje van zijne hand een woord te vinden, dat
hem goed deed, omdat hij het lijden zijner vrienden werkelijk mede-leed, en voelde
met de bedroefden en beroofden.
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In een zijner eerste opstellen komt eene beschrijving van de armoede voor, die mij
altijd getroffen heeft. Hij noemt daar de armoede een winter waarin dorheid en
onvruchtbaarheid heerschen en zegt dat in de woning van den arme gastvrijheid en
mededeelzaamheid balling zijn. ‘Ik heb een open hart voor uw lijden’, voegt de
gevoelige man er bij. Dat heeft hij behouden en in dat opzicht sluit zijn einde zich
aan bij den opgang van zijn pad.
Het is hier de plaats om te wijzen op Hasebroek's bijzondere gave als vertaler. Hij
munt daarbij uit boven velen, die meer naam hebben gemaakt in dat opzicht. Zijne
vertaling van de Imitatio van Thomas à Kempis waarbij de Heer Chais van Buren
hem ter zijde stond, is zeer bekend en werd viermaal herdrukt. In zijn jeugd vertaalde
hij o.a. een gedicht van Juste Olivier, die een dwaas kinderdeuntje tot ‘l'Epopée des
marionnettes’ maakt, en de geheele wereld ons doet voorbijgaan in een wals, grillig
als de doodendans der middeleeuwen, ‘driemaal om, en dan ... voorbij’. In zijn laatsten
bundel, de ‘Hesperiden’, toont onder meer een allerbekoorlijkst gedichtje ‘Afwezig’,
hoe dat talent hem tot op hoogen leeftijd bijbleef.
Hasebroek's leven vormt een harmonisch geheel. Geen wanklank wordt er
vernomen, geen kreet van twijfel, geen wereldsmart, geen levensmoeheid. Hij heeft
de gansche eeuw doorleefd, zonder den geest der eeuw in zich op te nemen. Tot in
zijn hoogen ouderdom blijft hij krachtig, werkzaam, vol levenslust. Hij roept zich
zelven toe:
‘Blijf grijskop, blijf aan 't werk. Volg 't voorbeeld in de tuinen,
Der planten, die in 't herfstseisoen
Haar kiemen strooien uit haar uitgeplunde kruinen
En trouw non 't werk van zaaien doen’.
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Na het nemen van zijn eervol emeritaat, 1 Mei 1883, bleef hij zich aan zijn
letterkundigen arbeid wijden. In 1886 verscheen de zesde druk van ‘Waarheid en
Droomen’, in 1887 de zevende. In dat zelfde jaar gaf hij zijn bundel poëzie ‘Vesper’
uit, die nog door een bundel proza, het reeds genoemde ‘Dichteralbum’ en een bundel
poëzie ‘Hesperiden’ gevolgd zou worden. In de vele letterkundige genootschappen,
waarvan hij lid was, was hij geliefd als geestig verteller, gezocht ook om zijn stalen
geheugen. Bovendien werd hij door de redacties van almanakken en tijdschriften
lastig gevallen en ‘neen’ kon hij niet zeggen.
Na den dood zijner vrouw, woonde hij met zijne laatst overgeblevene zuster samen.
Met haar ging hij in 1893 nog eenmaal op reis. Het zou blijken een afscheidsreis te
zijn. Het bezoek aan Heiloo en aan Leiden stemde hem weemoedig, veel, te veel was
daar veranderd, allen waren weg, die hem vroeger hadden gekend. In den Haag
bezochten de broeder en zuster Dr. L.R. Beynen, en gingen nog met hem naar
Scheveningen. In Wijk bij Duurstede werd een oude geneesheer, tevens hun
huisvriend, bezocht. Daarna keerden zij terug, maar het zou de laatste reis niet zijn.
In 1895 ging hij naar Utrecht, om den gedenkdag van zijn vriendschap met Hildebrand
te vieren. De dag was, daar de heeren ouder werden, verzet van Februari op Mei,
maar toch, hoe zacht het weder mocht zijn, de lucht bleek te scherp voor den grijsaard,
op de terugreis vatte hij kou en sedert had hij dag noch nacht rust. De kwaal die zijn
lichaam deed zwellen, maakte iedere drukking onmogelijk. Liggen was hem even
onmogelijk als zitten. Een vernuftig toestel van kussens, door zijn zuster uitgedacht,
gaf hem eenige verlichting. Een enkele klacht kwam hem over de lippen: ‘Ik
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wist niet dat men zooveel lijden kon’. Meestal echter was zijn stemming berustend.
Ook in zijn laatste ziekte vergat hij niet, wie hij liefhad. Aan het door geheel
Nederland beminde zilveren bruidspaar, den prins en prinses Von Wied, zond hij
nog een gedicht als gelukwensch; hij was toen al zeer lijdende. Dagelijks was hij in
spanning of er antwoord van den secretaris der prinses zou komen, en toen het
eindelijk kwam, een zeer hartelijk schrijven, kwam het te laat. Ds. Hasebroek zag
wel zijne zuster aan, toen deze het hem voorlas, maar de woorden drongen niet meer
tot hem door, den volgenden dag ontsliep hij.
Maar nog na zijn dood zouden zijne vrienden de bewijzen van zijne vriendschap
ondervinden. Een huwelijk naar zijn hart sloten Mr. Willem Bilderdijk en Jonkvrouwe
Beatrix da Costa, de kleinkinderen van de mannen, die hij zoozeer vereerd had. Toen
echter het jonge echtpaar in den echt werd verbonden, leefde hun oude vriend niet
meer. Zij zouden dus zijn handdruk, zijne hartelijke woorden missen. Maar zijn zuster
had onder zijne papieren een gedichtje voor die bruiloft gevonden en zond het hun
op hunnen feestdag toe als een groet van den man wiens trouw aan zijne vrienden
hem als het ware overleefde. Bijna pijnlijk is het voor ons, te weten dat de beschrijving
in de Haarlemsche Courant van een erfhuis gegeven, de profetie moest zijn van den
verkoop zijner nalatenschap. Men leze het bekende hoofdstuk tot het slot: ‘Mij dunkt,
indien ik het voorkomen kon, zou ik trachten mijn testament zoo in te richten, dat
mijn verlaten nest geëerbiedigd bleef’. Het was echter niet mogelijk:
familieomstandigheden dwongen en van Jonathans boedel werd erfhuis gehouden.
Maar deze wanklank mag niet naklinken. Zou de dich-
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ter zelf, als hij alles geweten had, niet glimlachen? Boven dit alles is hij thans
verheven. Hij heeft niet alleen de schaduwen voorzien, maar bovenal het licht. ‘Lux
lucet in tenebris!’ is zijn triomfkreet, als hij ‘de hand aangrijpt van den Eeuwig
blijvende!’
‘Wat vrees ik de schaduw dan van 't doodsdal dat mij wacht?
Waar Gij mij bijblijft, blijft het licht, ook in den nacht’.

Hier past het mij de pen neder te leggen. Het laatste woord verblijve aan zijn oudsten
en besten vriend, die hem beter kende dan iemand:
‘Van dezen, zich in ongemaakten ernst altijd gelijkblijvenden, en in alles even
sympathieken man, kan gezegd worden, dat hij zich nooit iemand tot vijand heeft
gemaakt en aan allen, die met hem in eenige betrekking kwamen, meer dan gewone
liefde ingeboezemd heeft. In dezen JONATHAN gaat een der algemeenst en hartelijkst
beminde, maar ook beminnelijkste van ons geslacht ten grave; in dezen JOHANNES
PETRUS een der oprechtste discipelen en trouwste dienstknechten van Hem, dien hij
volgde en diende. De menigte zijner vrienden - er zijn er onder, die meer dan zestig
jaar zonder eenige stoornis, met de innigste banden aan hem verbonden zijn geweest
- zal hem missen - maar, ‘waar hij henen ging’, weten zij, en ‘den weg’ heeft hij hun
gewezen en getoond’.
En der bedroefde zuster riep hij toe:
Hartstochtlijk mag de smart niet zijn
Van grijsaards die niet hooploos weenen,
Hun tijd is kort, hun troost is groot!
Eén forsche greep, eén zachte stoot,
Eén kus van d' Engel van den dood,
Mijn Jonathan! kan ons hereenen.

M.W. MACLAINE PONT.
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Eene zeer uitvoerige lijst van Ds. Hasebroeks werken is te vinden achter de reeds
genoemde biografie van Dr. J. ten Brink. Ik voeg daar alleen aan toe het drietal dat
daarna is verschenen, nl.:
1890.

Een dichteralbum van vóór honderd jaren.
Bellamy en zijne vrienden op nieuw
herdacht.

1893.

Rede bij de plaatsing van mijn marmeren
borstbeeld in het Rijks-Museum te
Amsterdam. (Niet in druk).

(Zonder jaartal). Hesperiden. Een bundel poësie.
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Levensbericht van Willem Frederik Gerard Nicolaï.
Een jaar is Nicolaï reeds heengegaan en eindelijk vervul ik de eervolle opdracht van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, haar overleden lid met
een enkel woord te herdenken.
Er zijn reeds zoovele biographieën van Nicolaï geschreven; ieder belangstellende
weet dat hij in 1829 te Leiden geboren werd, vroeg wees is geworden, eerst aan de
Leidsche muziekschool en later te Leipzig aan het conservatorium studeerde, daarna
leeraar voor orgelspel en later door minister Thorbecke directeur der Kon.
Muziekschool te 's-Gravenhage werd. Men weet dit zoo goed, dat ik hierover liever
niet in bijzonderheden wil treden, en mij liever bepalen tot eenige mededeelingen
over mijn geachten oud-onderwijzer, dien ik als musicus in zijne beste jaren mocht
leeren kennen. Die taak is niet gemakkelijk, want hoe hoog Nicolaï als onderwijzer
stond, hoe hij als musicus en kunstenaar waardeering genoot, toch was hij door velen
meer geëerd dan bemind, meer gevreesd dan geliefd. Daartoe brachten de
omstandigheden wel het hunne bij, en zeker niet het minst de - helaas! - verregaande
‘jalousie de métier’ welke onder
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de musici buitengewoon heerscht, alsook de naijver dien Nicolaï door zijne positie
bij vele voorname musici opgewekt had. Maar hoe het ook zij, menig leerling der
Muziekschool en voornamelijk die enkelen welke van Nicolaï persoonlijk onderwijs
genoten, verlangden menigmaal naar een hartelijk en bemoedigend woordje .... dat
echter uitbleef.
Mij dunkt, ik zie ons nog hoe wij naar het oude gebouw der Muziekschool - 20
jaar geleden - door het poortje op de Heerengracht spoedden. Joh. Smit (thans leeraar
voor viool te Gent), J. Salmon, (solo-cellist bij Lamoureux te Parijs), Henri Tibbe,
Bignell, de la Fuente, Mann en zooveel anderen meer die thans eervolle betrekkingen
op muzikaal gebied bekleeden, met onze instrumenten en boeken bij ons. Willemse,
de pedel, met zijn eeuwig: ‘morgen, jongelui!’ was altijd present. Even naar binnen,
in Willemse's hokje - waaruit we dikwijls even gauw weggestuurd werden als we er
in gekomen waren - en de lessen bij de respectieve onderwijzers begonnen. Circa
halfelf 's morgens (tenzij er examen of inspectie was) kwam ‘de Directeur’, zooals
Willemse en ieder ander Nicolaï noemde, gewoonlijk op de muziekschool.
Wij jongelieden wisten wel wat het beteekende als ‘de Directeur’ present was en
Willemse behoefde maar even te kikken van tegen ‘den Directeur’ zeggen wanneer
de ‘jongelui’ zich niet naar zijne orders gedroegen, en de tucht was weer hersteld.
Maar wat wij met dankbaarheid herdenken is de tact waarmede Nicolaï ons onderwees,
de wijze waarop hij ons, hetgeen hij doceerde, aanschouwelijk en duidelijk wist voor
te stellen. Die lessen blijven ook voor schrijver dezes onvergetelijk. Het is waar dat,
zonder zoovele uitmuntende leeraren, het resultaat der Muziekschool niet zoo zou
geweest zijn, maar
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het is ook toevallig dat met Nicolaï's beste jaren de Muziekschool tevens haar
grootsten bloei beleefde, en de meest begaafde leerlingen die inrichting bezochten.
Jammer is het dat in dit opzicht de Kon. Muziekschool langzamerhand achteruit is
gegaan, en in Nicolaï's laatste jaren niet meer was wat zij in vroeger jaren beteekende.
- Vroeger jaren! wie denkt niet aan de dagen van ‘Hansken van Gelder’ en aan het
welverdiend succes van Nicolaï's oratorium ‘Bonifacius’? Aan zijne onvolprezen
liederen, zijn Symphonie en andere werken!
Maar de Nederlandsche componist moet geene te groote illusies koesteren. Ons
land is te klein en daarbuiten wordt men zoo gauw niet bekend. Maar Nicolaï's
liederen waren in Duitschland geliefd, en zijn het nog.
Ook Benoit heeft aan Nicolaï veel te danken, en ik herinner mij nog levendig hoe
Nicolaï de man was die Benoit's ‘Rubenscantate’ en kinderoratorium ‘De wereld in’
het eerst in ons land ('s-Hage) ten uitvoer deed brengen.
Nicolaï was in alle opzichten een man van degelijk en veelzijdig ontwikkelden
smaak en beschaving, als mensch een toonbeeld van soliditeit en achtenswaardigheid,
en zijn naam zal bij zijne leerlingen steeds in eene dankbare en eerbiedige herinnering
blijven.
Rotterdam, 17 Juni 1897.
M.H. VAN 'T KRUIJS.
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Levensbericht van Hendrik Gerrit Kleyn.
Het zal met Kleyn gaan zooals het met Borger gegaan is: de legende zal een
stralenkrans vlechten om zijn hoofd. Eene buitengewoon vroege ontwikkeling, eene
schitterende geleerdheid, het schrijven van een boek, welks verschijning in
veelbewogen dagen de beteekenis had van een historisch feit, een hoogleeraarsambt,
verkregen op den leeftijd van achtentwintig jaren, een vroege dood..... Er is niets
meer noodig om de verbeelding in beweging te brengen. Doch voordat de legende
zich voorgoed van hem meester maakt, schenke men het woord aan de geschiedenis.
Ter inleiding leze men den volgenden brief. Als eenentwintigjarige jongeling heeft
hij het doctoraalexamen afgelegd in twee faculteiten, de theologische en de
literarische. Hij begeeft zich naar Engeland om de bouwstoffen op te doen voor twee
dissertatiën. Hij schrijft vandaar als volgt:
36 Woburn Place Russell Square London W.C. 23 Juni 1881. Beste Moe!
........ De reis van Leiden naar Vlissingen was vrij vervelend. Eindelijk
bereikten wij de haven en gingen in donker aan boord.....
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Ik besloot mij niet naar kooi te begeven, want ik wilde de zon op zee zien
opgaan.....
Ik liep dan weer op het dek rond en zat dan weer in de rookkajuit,
getroost door mijn boek of mijne sigaren. Aan den hemel was niets te zien
dan de maan en een licht gele streep in het Oosten. Dit duurde langen tijd
voort. Allengskens werden de golven grauw, en later donker blauw, ten
slotte groen. Aan het Oosten kwam meer licht, maar het was reeds later
dan vier uur, toen zich de top van de vuurroode zonneschijf boven het
water vertoonde, alles, wat haar omringde, in rooden gloed hullend. De
zon werd van vuurrood, goudgeel, de omtrekken waren niet meer te zien
en de zon was opgegaan in al haar pracht.....
De kusten van Engeland vertoonden zich aan ons oog en zoowat halfzes
landden wij te Queensboro-steiger. Hier had de visitatie plaats; de agent
scheen mij te wantrouwen; hij rommelde vreeselijk in mijn koffer,
zoekende naar meer tabak en sigaren, maar het mocht hem niet gelukken
iets meer te vinden. Van Queensboro naar Londen is een rid van 1 1/2 uur.
Soms is de streek, die men passeert, zeer mooi; dan rijdt men geheele
einden tusschen doorgegraven heuvels. Deze heuvels leveren zekere
geelgrijze steen op, die hier allerwege gebruikt wordt voor het bouwen
van huizen, die met lei gedekt worden, zoodat de steden van Kent er
volstrekt niet uitzien als eene Hollandsche roode stad. In Londen
aangekomen nam ik een porter, die mij een rijtuig verschafte, welks ‘driver’
mij in snelle vaart en groote behendigheid naar Woburn Place reed. Weldra
stond ik voor de deur. Ik dacht, dat er nooit een einde aan het
trappenklimmen zou komen. Eindelijk gaat de kamerdeur open. De kamer
was groot, doch tamelijk laag, waarschijnlijk nog geen twee meter, met
bed zonder gordijnen, een paar kasten, waschtafel, toilet, stoelen, groote
tafel en gemakkelijke stoel. Het uitzicht is op straat, of liever op de
bovenverdiepingen der tegenoverliggende huizen. De B. woont nog hooger
onder het dak. De meid vertelde mij, dat er om negen uur zou ontbeten
worden. Toen ik beneden kwam, ontving mij Mrs. Frere, eene weduwe,
oudste dochter van Mrs. Pragé, die ongeveer 60 jaar is (nl. Mrs. Pr.). Mrs.
Pragé verscheen weldra. Zij spreekt een afschuwelijk Londensch dialect,
is erg goedhartig, maar wel wat kurassiersachtig in haar spreken. Het is
haar eigenaardigheid telkens te herhalen: ‘that is very good, very good,
very good.’ Ik gebruikte bij mijn ontbijt een gebakken bokking, hetgeen
mij eigenlijk niet erg smaakte.
Later ging ik naar het Britsch museum, maakte kennis met Mr. Lane
Poole, dien ik echter wegens een gebrek in zijn spraak zeer moeilijk kon
verstaan, later met Dr. Rieu, een vriend van Prof. De Goeje en met den
Conservator voor de Syrische handschriften Dr. Hörning, die mij allen
zeer beleefd ontvingen. Ik verkreeg een toegangsbillet voor de
‘reading-room’. Dit is een kolossale koepel met ± 20 groote vensters in
het koepeldak. Hetgeen beneden het dak is, heeft
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drie gaanderijen, waar de boeken staan op, naar ik meen, ± 2500 planken.
Het is een overweldigend gezicht, zulk een massa boeken bij elkander.
Het midden van de zaal is van de beambten, en uit het midden gaan stralen
van banken uit, iedere bank met 18 zitplaatsen. Bij iedere zitplaats is
behalve de tafel nog eene lessenaar, waarop men folianten kan leggen of
andere groote boeken. Dinsdagmiddag na de luncheon ging ik een
wandeling maken door het Westend om de St. James's hall te zoeken, waar
ik 's avonds ter meeting1 zou gaan. Ik ging tal van groote straten door met
kolossale winkels (Oxfordstreet en Regentstreet), verder de straat der
societeiten en museums (Pall Mall) en Hyde Park met de omringende
voorname huizen. Na het diner, dat nog al dragelijk was, ofschoon de
groente niets beteekende, ging ik per cab naar de meeting, waar ik velen
het woord hoorde voeren, met het meeste genoegen evenwel Pierson en
Mrs. Josephine Butler, het hoofd van de geheele beweging. Het was reeds
laat toen het eindigde. Den volgenden morgen, na het ontbijt, ging ik naar
het Britsch Museum tot 1 uur. Tehuisgekomen hoorde ik, dat Pijper er
geweest was om mij af te halen. Hij had mij verzocht om twee uur te
komen in ‘the Memorial Hall’, waar eene conferentie zou zijn. Ik ging
daar heen en ontmoette hem nu voor het eerst. Eene Engelsche vergadering
is veel minder deftig dan eene Hollandsche. Men geeft zijne goedkeuring
of afkeuring luide met woorden te kennen en bij het spreken is men nog
al vrij hatelijk. Zoo werd de Commandant der Londensche politie Colonal
Henderson a Jack-an-apes genoemd en dergelijke meer. Hoort de spreker
eene aanmerking, hij antwoordt soms midden in zijn speech. . . . . . . .’
In dezen brief uit de jeugd heeft men Kleyn reeds geheel zooals hij was: den
scherpzinnigen opmerker, den geboren criticus, den geestigen schrijver, den ijverigen
studieman, den historicus in merg en bloed, die van een brief aan de veelgeliefde
moeder een historisch verslag maakt.
Hij was door deze moeder opgevoed. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Hij
behoorde tot eene familie, waarin geslacht na geslacht eene Akademische vorming
ontving. De grootvader van vaderszijde was Mr. Gerard Kleyn, advokaat en procureur
te Breda († 1853). Diens zoon,

1

Eene openbare samenkomst van het Internationaal Congres der Fédération Britannique
et continentale tegen de prostitutie.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

159
Herman Adolph Kleyn, geb. 6 Oct. 1832, studeerde aan de Hoogeschool te Leiden,
waar hij in het jaar 1854 voor de beantwoording van eene prijsvraag werd bekroond.
Nadat hij, in het jaar 1856, tot doctor in de letteren was bevorderd, werd hij in 1857
benoemd als praeceptor in het Latijn en Grieksch aan het Gymnasium te Leiden.
Grootvader van moederszijde was Hendrik Gerrit Van den Es, theol. doctor en
predikant, overleden te Sassenheim in het jaar 1834, op 37-jarigen leeftijd. Hij was
een zeer geleerd en bekwaam man, welke zijne studiën volbracht had te Leiden onder
de professoren Clarisse, Van Voorst en Van der Palm. Zijn zoon was de bekende
Amsterdamsche Rector: Prof. Dr. A.H.G.P. Van den Es. Zijne dochter: Joanna
Jacomina Van den Es, welke in het huwelijk trad met Dr. Herman Adolph Kleyn,
op 12 Aug. 1857, en op 7 Nov. 1859 aan onzen Hendrik Gerrit het leven schonk.
Behalve aan de genoemde personen was Kleyn vermaagschapt aan een aantal andere
geleerde lieden, waarvan de Utrechtsche hoogleeraar Dr. W.G. Brill de meest bekende
kan geacht worden.
Het geboortehuis is te vinden op het Rapenburg, No. 70. Dr. H.A. Kleyn daalde
echter reeds op 29-jarigen leeftijd ten grave. Weldra nam de weduwe met haren
eenigen zoon intrek bij hare, destijds te Leiden wonende moeder, de
predikantsweduwe nl. van Sassenheim, mevr. Dr. H.G. Van den Es. In dit gezin,
waartoe ook nog eene tante Anna Van den Es behoorde, heeft onze Hendrik Gerrit
zijne jeugd doorgebracht.
Toen de gewone leeftijd was aangebroken, was hij te zwak om naar school te gaan.
De moeder leerde hem lezen. In Oct. 1865 kwam hij op de Christelijke School voor
gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs (hoofd
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de heer Seulijn), aanvankelijk voor halve, later voor heele dagen. Van het jaar 1868
tot het jaar 1871 bezocht hij de openbare jongenschool 1e klasse (hoofd de heer G.
Japikse). Op 11-jarigen leeftijd werd hij toegelaten tot het gymnasium in zijne
geboortestad. De leeraren, van wie hij onderwijs ontving, waren: Dr. J. Verdam, Dr.
W.G.C. Byvanck, W.P. Wolters, Dr. A.W. Kroon, Dr. Sicherer, Dr. W.D.H. Suringar,
Rector, Dr. H.W. Van der Mey, Pro-rector.
Naar het getuigenis van een zijner leeraren was hij: ‘ijverig, leergierig, vlug van
bevatting, en begaafd met een gelukkig geheugen, - niet zonder eenige neiging tot
kamergeleerdheid.’ Op 16-jarigen leeftijd, als No. 1 van de zes werd hij toegelaten
tot de Akademische studiën. Zelden was iemand zóó vroeg rijp!
Toch behoorde hij bij de leeraren niet tot de ‘lievelingen’. Integendeel, met meer
dan één hunner stond hij op den meest gespannen voet. Uit eergierigheid kon hij niet
verdragen, dat zijn werk, soms nog wat onnauwkeurig, werd verbeterd. Hiertegenover
ontwaakte in Kleyn langzamerhand de criticus, die den leeraar onder de klasse
opmerkzaam maakte op de geringste fout, welke hij beging. Later was alles vergeven.
Toen hij tot het bekleeden van het hoogleeraarsambt geroepen was, heeft hij den
gelukwensch van één zijner voormalige leeraren als volgt beantwoord: ‘deze
benoeming ben ik ten deele ook aan U verschuldigd, die mij door Uwe, mij toenmaals
zeer onaangename preciesheid gedwongen heeft, mij met juistheid rekenschap te
geven van hetgeen ik las. Later heb ik leeren waardeeren, wat ik toen overdreven
vond.’
Gedurende al deze schooljaren was de hoogbegaafde moeder zijne leidsvrouw,
zijn goed gestarnte. Samen
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gingen zij naar de kerk. Naar welke kerk? Waar verkondigers optraden van de
rechtzinnige Gereformeerde leer. Na het bezoeken eener Zondagsschool genoot hij
van het twaalfde jaar het godsdienstonderwijs van Ds. Drost, predikant der Herv.
gemeente, een der eerste mannen, die na de instelling van het kiescollege de orthodoxe
leer waren komen verkondigen op dezelfde kansels, waarop gedurende zekeren tijd
bijna uitsluitend liberale denkbeelden waren verkondigd geworden. In October van
het jaar 1883 kwam Dr. Ph. W. van Ronkel. Hij had iets van Da Costa: van
Israëlietische afkomst, gloeiend van het vuur der bekeerlingen, apostel van de
onvervalschte Gereformeerde religie. Ik spreek niet van de dichtergave, waarmede
Da Costa eene geheel eenige plaats inneemt. Ofschoon Kleyn spoedig daarop Leiden
verliet voor zijne eerste standplaats als predikant, heeft ook de omgang met Dr. Van
Ronkel, die bij zijne moeder aan huis kwam, merkbaren invloed op hem uitgeoefend.
Doch wie mogen hebben bijgedragen tot zijne godsdienstige vorming, het meest de
moeder.
De Leidsche Universiteit, die Kleyn nu onder hare kweekelingen telde, gevoelde
zich door de luisterrijke feesten van haar 300-jarig bestaan als verjongd, en ging,
gesterkt door de betoonde belangstelling van gansch Europa, vooral ook door de
nieuwe wet op het Hooger Onderwijs, eene schoone toekomst tegemoet. Kleyn moest
nog de zoogenaamde ‘propaedeutische’ studiën volbrengen onder de oude, maar de
theologische studiën aanvaardde hij onder de bepalingen der nieuwe wet.
Dientengevolge bezocht hij gedurende twee jaren de colleges van Oort, Cobet, De
Vries, Pluygers, later, als kweekeling der theologische faculteit de lessen van
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Scholten, Kuenen, Prins, Rauwenhoff en Tiele; alsmede die der kerkelijke
hoogleeraren Gooszen en Acquoy. De laatste heeft een invloed op hem uitgeoefend
zoo groot, als geen zijner leermeesters. Ten eerste vond Kleyn bij Prof. Acquoy eene
vereering van het verleden der Gereformeerde Kerk in Nederland, die hem aantrok,
bezielend op hem werkte. Hij werd er door aangespoord in de kennis van dat verleden
steeds dieper door te dringen, de geschriften der beste Gereformeerde godgeleerden
te lezen. Reeds als student las hij Calvijns Institutio, Voetius' Politica ecclesiastica.
Van de bewondering der vroomheid en der geleerdheid dezer mannen tot het
aanvaarden van hun standpunt was voor iemand van zijn aanleg maar één stap. In
het schitterend licht der consequentie van hun stelsel schenen de quaestiën der
historische kritiek van het O. en N.T. maar een klein struikelblok. Een struikelblok
ja - Kleyn was te waarheidlievend en te goed leerling van Kuenen om het niet te
gevoelen. Maar hij ontdekte, dat reeds Calvijn zich bewust geweest was van de
moeilijkheid om het leerstuk der volstrekte onfeilbaarheid der Schrift als Gods Woord
overeen te brengen met zekere tegenstrijdige uitspraken, met de doornige vraagstukken
der tekstkritiek. Bijna triomfantelijk las hij op ons theologisch dispuutgezelschap de
desbetreffende bladzijden uit de Institutio voor. Één ding stond meer en meer voor
hem vast: de Gereformeerde opvatting der religie is de ware. En voor het overige
moet men zich troosten met de hoop, dat het struikelblok der historische kritiek des
Bijbels door voortgaand onderzoek, door het ontvangen van nieuw licht - hoe dan
ook - eenmaal zal verdwijnen.
Er was eene tweede zaak, die Kleyn vooral van Prof.
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Acquoy heeft overgenomen: de wetenschappelijke methode, de bronnenstudie.
Naast die der theologische, bleef Kleyn voor een deel de lessen volgen van de
literarische faculteit, nl. die van Prof. Land over het Syrisch en die van Prof. De
Goeje over het Arabisch. Hetzelfde geschiedde toen door een kringetje van vier
jongelui: Bavinck, Snouck Hurgronje, Wildeboer en Kleyn. Wat is er van dat viertal
niet geworden! Toen Kleyn het 21e levensjaar met eenige maanden had overschreden,
had hij het doctoraal-examen in twee faculteiten afgelegd. Verbazend waren zijn
ijver en werkkracht! Niemand bezocht zoo getrouw de colleges als hij. Waar de
‘praetor’ bij Kuenen of Prins niemand vinden kon om te ‘respondeeren’, was Kleyn
dikwijls de laatste toevlucht. En hij werkte alle nachten tot één uur. Op het Rapenburg
No. 37, op de groote bovenvoorkamer, in dikke rookwolken gehuld, was Kleyn te
vinden.
Toch was hij niet ongevoelig voor de bekoringen van het gezellige leven. Voor
de groote vergaderingen, de sociëteit en dergelijke plaatsen was hij niet de man.
Maar hij was een uitstekend lid van ons dispuutgezelschap ‘Quisque Suis Viribus’
en zijn hart van goud maakte hem tot een onschatbaren vriend. De omgang met Kleyn
was voor iedereen eene weldaad. Op de vergaderingen van Q.S.V. werden geen
oneerbiedige woorden ten opzichte van het heilige door hem geduld. Terstond
betrokken Kleyn's gelaatstrekken; het woord: ‘blasphemie’ kwam over zijne lippen.
Er ontstond een oogenblik stilte. Voor dien ernstigen blik boog iedere schuldige het
hoofd .... Van zijne ernstige opvatting der zedelijke plichten getuigde hij als
medeoprichter van het Leidsche comité der Ned. Vereeniging tegen de Prostitutie.
De eerste wetenschappelijke penne-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

164
vrucht verscheen in het studentenweekblad ‘Minerva’ van 2 Maart 1881. Het was
eene beoordeeling van: Het Lied der Liefde; Salomo's Hooglied in dichtmaat
overgebracht door J.H. Gunning J.Hz., Theol. Cand., Utr. 1880.
Hij verwijt Gunning, dat hij bij de groepeering der verschillende deelen, waaruit
het Drama bestaat, de verouderde uitlegging van Delitzsch en niet de nieuwere en
betere (van Kuenen) volgt.
Een andere arbeid van den student Kleyn was de: Geschiedenis van het theologisch
Leesgezelschap Ve r i t a t i s e r g o bij den zestigsten verjaardag van het Gezelschap.
Zij schenkt eene te waardeeren aanvulling van het hoofdstuk over ons vaderland, dat
Van Koetsveld toevoegde aan zijne vertaling van Nippold, De Christelijke wereld
der laatste halve eeuw. Er blijkt o.a. uit, dat het gezelschap zijn bloeitijdperk had
van 1841-1852, zoodat de Sturm-und-Drang-Periode, waarin de moderne theologie
geboren werd, zich ook in het studentenleesgezelschap weerspiegelde.
Middelerwijl was Kleyn reeds naar Engeland geweest om bouwstoffen op te sporen
voor zijne beide dissertatiën. Zes weken lang was hij bezig met het copieëeren van
Syrische handschriften in het Britsch Museum. Voor zijne geheele vorming was dit
verblijf van het grootste gewicht. Hij maakte persoonlijk kennis met verscheidene
buitenlandsche geleerden. Reeds hoorden wij, hoe hij op het Britsch Museum mr.
Lane Poole, dr. Rieu en dr. Hörning ontmoette.
Hij bezocht Dr. Nolte, een R.K. geleerde, voor wien Prof. Acquoy hem boeken
had medegegeven.
‘Het is een wonderlijk man, gekleed in vreemde, kale, zwarte kleederen.
Hij spreekt Engelsch, Duitsch en Hollandsch door elkaar, maar is overigens
zeer goedig.’ ‘Hij woont in een armen hoek van Londen,
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op een armoedig pleintje, in een klein kamertje, bevattende een ledekant,
twee stoelen, een tafeltje, een kast, twee boekenkasten en nog van den
grond tot den zolder stapels boeken. Hij zei mij, dat hij zich hier wat
behielp, maar dat zijne kamers in Parijs beter waren. Hij is een zonderling
man, die bijna zonder geld schijnt te kunnen leven; hij bakt o.a. zijn eten
zelf op een kooktoestel. En toch heeft die man vriendschap aangeknoopt
met tal van professoren. Toen hij in Leiden was, ging hij er om met Kist,
Van Hengel, Cobet, Luzac en Suringar. En zoo is het met alle
Akademie-steden.’
(Brieven naar huis van 30 Juni en 7 Juli).
Een prettiger indruk ontving hij van zijn bezoek aan Dr. Root, bibliothecaris van de
groote Indische bibliotheek in het Indische ministeriegebouw.
Hij genoot de vriendelijke gastvrijheid van den geleerden historicus Dr. Littledale,
van Rev. Gwynne, Rev. Tucker, den predikant der Hollandsche gemeente, ds. Adama
van Scheltema. Aardige beschrijvingen van den Engelschen kerkdienst zijn in de
brieven naar huis verstrooid. Hij schrijft bijv.:
7 Juli.
Zondag ben ik tweemaal naar de Anglicaansche kerk geweest, 's morgens
in het Foundling-hospital (gesticht voor kinderen, wier moeders wel, doch
wier vaders niet bekend zijn). Deze dienst wordt nog al geroemd om het
koorgezang der 2 à 300 kinderen; daarenboven was de kerk nog al dicht
bij en wou ik het gebouw zien, dat Zondags na kerktijd bezichtigd kan
worden. De liturgie bevalt mij niet zeer, ofschoon het koorgezang wel
mooi is, maar ik vind het erg Roomsch. De menschen doen in verschillende
graden aan den dienst meê; sommigen knielen, anderen brommen, weer
anderen houden alleen de handen voor de oogen, sommigen doen in 't
geheel niet meê. De preek, die ik daarop hoorde, was zoo slecht, dor en
koud, als ik er in Holland nog nooit een gehoord heb. De Engelschen
preeken doorgaans slecht. De dienst schijnt het voornaamste te zijn.
's Avonds naar St. Andrews, waar Farrar preekte. De liturgie duurde
gelukkig korter dan 's morgens, en de preek was opgewekter en
opwekkender. Het onderwerp was echter niet Hollandsch: de opvoeding
der kinderen; het had meer van eene lezing dan van eene preek; de
Engelschen zijn altijd zoo geleerd. Ongelukkig kon ik de preek niet
toepassen, daar ik nog geen kinderen heb. De Engelsche kerken zijn in
verhouding
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tot het aantal kerkgangers veel kleiner dan de onze. Ze zijn ook nog al
laag en gelijken veel op groote dorpskerken. Van binnen zijn ze meestal
donker beschilderd en aan de wanden zijn geschilderde vensters. Het was
dan ook Zondag vreeselijk warm in de kerk ..... Er is hier geen
predikbeurtenbriefje, maar in de ‘Globe’ van Zaterdagmiddag is een lijst
met de beurten der beroemdste predikers. Men vindt er een dertig of veertig
kerken in vermeld, terwijl in geheel Londen ongeveer 1400 kerken en
kapellen moeten zijn.
13 Juli.
Zondag na het ontbijt bezocht ik de City Temple, de kerk van Dr. Parker,
een independent. De Independenten zijn daarin van de Gereformeerde
presbyterianen onderscheiden, dat zij op zich zelf staan en geen
kerkbesturen hebben. Overigens hebben zij een Engelsch karakter,
blijkende daaruit, dat de kerken van binnen bont geschilderd zijn en er
gedurende de godsdienstoefening veel gezongen wordt. De preek was
oneindig opwekkender en stichtelijker dan die ik in de Engelsche kerk
gehoord heb, ofschoon er minder orde in was, en de man nogal zijn vuisten
gebruikte om op den bijbel te slaan. Hij sprak over Mtth. XXVI vs. 6-13
.....
21 Juli.
Zondagmorgen ben ik te kerk geweest bij Spurgeon. Het was een heele
reis; voor tienen ging ik er heen en kwam kwart voor tweeën thuis. Zijn
kerk ligt in een geheel ander gedeelte der stad, namelijk aan de overzijde
van den Theems, en heeft den vorm van een comedie met twee galerijen.
In plaats van een tooneel zijn er twee platformen boven elkander, het
onderste voor enkele begunstigden en de weezen, het bovenste voor
Spurgeon, waarop hij achter eene balustrade staat te prediken, nu eens
rechtopstaande, dan weer voorover of op zijde leunende, dus op
Amerikaansche manier. Spurgeon sprak over een vers uit Ephezen II: door
genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, vooral over de drie laatste
woorden en beantwoordde de vragen: wat is het geloof? waarom bedient
God zich van het geloof? En: hoe kunnen wij gelooven? Zijn preektrant
is zeer populair, dikwijls laat hij het gehoor lachen, maar het geheel is toch
aangrijpend. Zijn kerk is dan ook altijd stampvol. De toiletten der dames
zijn bijna zonder uitzondering eenvoudig. Of dat komt, doordat zijn kerk
in een winkelbuurt ligt, of omdat voorname dames niet gediend zijn van
zijn preeken, weet ik niet. Wanneer men het hek binnenkomt, ontvangt
men eene enveloppe; daarin moet men het een of ander muntstuk doen en
dat in een bus gooien; dan heeft men toegang tot de kerkdeur; zit nu eerst
op kleine bankjes totdat de eigenaars van plaatsen gezeten zijn, waarna
men in de banken gaat.....
Met een rijkdom van wetenschappelijk materiaal werd
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de terugtocht aanvaard. Op 26 Juni 1882 had de dubbele promotie plaats. Om 3 uur
werd de titel van doctor in de Semitische letterkunde toegekend na de verdediging
van het proefschrift: Het leven van Johannes van Tella door Elias, Syrische tekst en
Nederlandsche vertaling. Onmiddellijk volgde in het Groot-Auditorium de openbare
verdediging der tweede dissertatie: Jacobus Baradaeus, de stichter der Syrische
monophysietische kerk. Nogmaals werd de indrukwekkende Senaatszaal betreden
en de 22-jarige jongeling met den graad van doctor in de godgeleerdheid bekleed.
Niet alleen waren beide dissertaties voortreffelijk bewerkt, maar zij behelsden voor
de Nederlandsche geleerde wereld iets geheel nieuws. Zij bevatten het voldingend
bewijs, welke waarde grondige kennis van het Syrisch voor de beoefening der
geschiedenis van Christendom kan hebben. Op grond van een tweetal handschriften
van het Britsch Museum werd hier de Syrische tekst met Ned. vertaling openbaar
gemaakt van het leven van Johannes van Tella, geboren te Callinicus in het jaar 483,
bisschop van Tella of Constantina 419, overleden te Antiochië 538. Voor de
theologische dissertatie dienden als bronnen twee biographieën en een aantal andere
dokumenten, door den leermeester Land afgedrukt in de Anecdota Syriaca; eene
Syrische brievenverzameling, aanwezig op het Britsch Museum; een afschrift van
de Chroniek van Dionysius Telmaharensis, behoorende aan de Bibliothèque Nationale
te Parijs en een aantal andere oorspronkelijke gedenkstukken, op het Britsch Museum
geraadpleegd. Jacobus Baradaeus, jongere tijdgenoot van Johannes van Tella, speelde
eene allergewichtigste rol onder de keizers Justinus en Justianianus, die de afvalligen
van de Staatskerk bloedig vervolgden. Een merkwaardige blik wordt ons hier gegund
op de kerkelijke toestanden in
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die landen, waar het Christendom zijne wieg en bakermat gevonden had en waaruit
het weldra door het optreden van Mohammed grootendeels zou verdrongen worden.
Gedurende zijn verdere leven is het voor Kleyn altijd een lievelingsdenkbeeld
gebleven op dit veld te mogen blijven arbeiden, en veel belangrijks voor de algemeene
kerkgeschiedenis aan het licht te brengen.
In het begin van Augustus werd ten tweeden male de reis naar Londen ondernomen.
Hij bleef er ditmaal een maand en schreef wederom Syrische dokumenten af op het
Britsch Museum, den Diaetetes van Johannes Philoponus, den Christelijken
Aristotelicus der 6e eeuw, eene levensbeschrijving van Simeon Stylites (waarvan
echter reeds eene uitgave bestond naar een hss. te Rome), enz. De kennismaking met
de geleerde lieden, die hij in het vorige jaar had ontmoet, werd hernieuwd.
Reeds toen had hij den wensch gekoesterd kennis te maken met Dr. Wright,
hoogleeraar te Cambridge, den vervaardiger van den Catalogue of the Syriac
Manuscripts of the British Museum, in een zijner brieven gekenschetst als den
‘grootsten Syriacus van Engeland.’ Deze wensch werd thans vervuld door bemiddeling
van Dr. Littledale, 's mans zwager. De heer en mevrouw Wright ontvingen Kleyn te
gelijk met Dr. Snouck Hurgronje te Cambridge aan hunne tafel. Hij kwam nu ook
in vriendschappelijke aanraking met den Duitschen oriëntalist Dr. Bezold, den
bekenden Assyrioloog, medewerker aan de Keilinschriftliche Bibliothek.
Voor de wetenschap droeg deze tweede reis schijnbaar niet zulke goede vruchten
als de eerste. Op het leven van Simeon Stylites was hij opmerkzaam gemaakt door
Prof. Nöldeke te Straatsburg. Het afschrift van den Londenschen codex bleek evenwel
niet belangrijk genoeg om
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te worden uitgegeven. Een ander afschrift heeft hij in het jaar 1890 afgestaan aan
Nöldeke's discipel dr. P. Jensen, thans hoogleeraar te Marburg.
Het vruchtbaarst was waarschijnlijk nog de studie, die hij wijdde aan een schat
van vaderlandschen oorsprong, van het grootste belang voor de geschiedenis der
Ned. Letterkunde, op het Britsch Museum bewaard: de 120 Ned. bijbel-uitgaven van
vóór het jaar 1637, het jaar waarin de Staten-vertaling verscheen.
Deze collectie, beginnende bij het jaar 1477, bevat de zeldzaamste werken, enkele
zelfs van elders geheel onbekend. Aan de aandacht der Nederlandsche geleerden was
zij tot dusverre bijna ontgaan. Kleyn gaf er een merkwaardig verslag van onder den
titel: De Nederlandsche Bijbels in het Britsch Museum, hetwelk verscheen in het
Eerste Deel van het Archief voor Ned. Kerkgeschiedenis.
Weldra zou het oogenblik aanbreken, waarop hij zich moest onderwerpen aan het
Proponents-examen voor het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen. Hij zou dan
den 23-jarigen leeftijd hebben bereikt en bij welslagen stond de predikantsbetrekking
in de Ned. Hervormde Kerk onmiddellijk voor hem open. Het schoone doel zou zijn
bereikt, waarnaar moeder en zoon sedert jaren met heilig begeeren hadden uitgezien.
Het Provinciaal Kerkbestuur heeft er echter anders over gedacht. Het heeft dezen
jongen geleerde, dien de Senaat der Leidsche universiteit met twee doctoraten had
bekleed, afgewezen. Op de waardigste wijze heeft hij deze grievende teleurstelling
gedragen. Er ontstond zekere beweging over in de dagbladen. S.H. Buytendijk liet
er zijn stem over hooren in het Wageningsch Weekblad, dr. A. Kuyper in den Heraut.
Zekere neef, Hervormd predikant van de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

170
meest besliste Gereformeerde beginselen, bewerkte, dat Kleyn met den stichter der
‘Vrije Universiteit’ persoonlijk in aanraking kwam. Alles bepaalde zich tot een paar
ontmoetingen en de wisseling van enkele briefjes. Kleyn gaf ras te kennen, dat de
wijze, waarop de redacteur van den Heraut meende zijne zaak te moeten behandelen,
hem niet aangenaam was. Wel beschouwde hij zich als het slachtoffer van
partijdigheid. Toch schreef hij aan den bedoelden neef, dat het examen hem had
geleerd, dat er nog veel aan zijne kennis ontbrak.....
Een onaangenaam jaar werd nu doorgebracht. Om zijn inkomen te vermeerderen,
werkte hij mede aan het Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende
de geschiedenis des vaderlands (2e Suppl.), uitgegeven door onze Maatschappij. Ook
vervaardigde hij een afschrift van 13 mathematische brieven uit de correspondentie
van Christiaan Huygens. Het geschiedde voor de regeering der Fransche republiek
met het oog op de uitgave der werken van een Franschen mathematicus. Door de
redactie van het nieuw opgerichte tijdschrift Theologische Studiën (de heeren
Daubanton, Van Gheel Gildemeester, Jonker, Van Rhijn) werd hij uitgenoodigd tot
medewerking. Kleyn vroeg vooraf: of het ook in de bedoeling lag ‘strijd te voeren
tegen een der hoofdrichtingen der orthodoxie?’ Nadat hij op dit punt schijnt gerust
gesteld te zijn, opende hij in den eersten jaargang eene belangrijke polemiek met den
Amsterdamschen hoogleeraar J.J. van Toorenenbergen over den auteur van het oudste
Nederlandsche Verboden boek, de ‘Summa der Godliker Scriftvren’. Tegelijkertijd
bewerkte hij zijne uitgaven van den Catalogus der boeken van de abdij te Egmond,
eene meesterlijke bibliographische studie, tot dusverre eenig in haar soort. Zij
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verscheen eerst in het jaar 1887 in het Tweede Deel van het Archief voor Ned.
Kerkgeschiedenis. De heer A.J. Flament heeft er in De Katholiek eene uitvoerige
bespreking aan gewijd (Deel 93 en 94, 1888; verg. Dr. S.G. de Vries in Centralblatt
f. Bibliothekswesen, Leipz. 1887, S. 414). Dit alles onder de zeer ernstige
voorbereiding voor de herhaling van het Proponentsexamen. Hij wapende zich met
eene vermeerderde kennis, niet alleen van de oude Gereformeerde, maar ook van de
onvervalschte evangelische theologie. Hij leerde zich geheel te verplaatsen in de
denkbeelden van Hofstede de Groot en de mannen van het tijdschrift Waarheid in
Liefde. Toen de kweekeling der Leidsche Hoogeschool zich in Nov. 1883 opnieuw
aanmeldde, vond hij genade in de oogen der Groninger vaderen.
Zoo ging dan de deur der Hervormde Kerk voor dit van geestdrift blakende hart,
dit hoofd vol reine illusiën open. Uit een paar beroepen was spoedig eene keus gedaan.
De 20en April van het jaar 1884 zag Kleyn nedergeknield onder den kansel in het
doophek der kleine dorpskerk te Wijngaarden. De handen der ambtsbroeders, om
hem heen geschaard, rustten op zijn hoofd. De oogen der geheele gemeente zagen
op dit schouwspel neder, terwijl in ademlooze stilte werd geluisterd naar des
voorgangers gebed. Het was het uur, waarop Kleyn bevestigd werd als predikant,
zich verbond in den dienst van Gods koninkrijk. Het is niet onder woorden te brengen,
wat een jeugdig gemoed gevoelt in zulk een stond. Kleyn heeft deze ure doorleefd
als de gewichtigste in zijn geheele leven. Hij had zich aan de kerk verbonden met
de geheele ziel en hij kon zich voortaan geen leven meer denken, dat niet aan den
dienst der kerk was toegewijd.
Liefde voor de kerk had hem reeds in den zomer
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van 1882 weerhouden om gevolg te geven aan het aanzoek van Dr. F.P.L.C. van
Lingen te Zetten, om op te treden als docent in de klassieke talen aan het
Gereformeerde gymnasium aldaar. Liefde voor de kerk deed hem afzien van het
ambt van bibliothecaris der universiteits-boekerij te Groningen, waarop hem in Juli
van 1886 het uitzicht geopend werd.
Te Wijngaarden vond Kleyn nog niet, wat hij gehoopt had te vinden. Hij bleef
niet verschoond van de harde ontgoocheling, die menigen jeugdigen evangeliedienaar
wacht. Treffende klachten slaakte hij in een brief aan een vriend:
Wijngaarden 3 Sept. 1884.
Ik ben nog al geduldig, anders zou ik hier den moed verliezen. Wijngaarden
is niet kerksch. Men is er zoo bang voor ongelukken, dat er 's Zondags
minstens één mensch moet thuis blijven om het huis te bewaken, ofschoon
men van dieven niet hoort. Die wat ver af wonen, komen maar in het geheel
niet.... Kerkgaan is hier meer een gewoonte en plicht, dan een lust. Slechts
weinigen komen uit nieuwsgierigheid. Meer zijn er die uit belangstelling
komen, maar zij houden de vrucht der prediking zorgvuldig in hun hart
bewaard, zonder dat ik kan zien, of ik naar hunne behoefte (niet naar hun
zin - dat kan mij niet schelen) gepredikt heb of niet. De belangstellenden
zingen op een paar uitzonderingen na, geen Gezangen. Zij zijn min of
meer vijandig aan deze liederen. Sommigen blijven er om uit de kerk.
Anderen hebben geheel met de kerk gebroken. Liefde voor Christelijke
belangen is er bijna niet. Men ziet hier in uitwendige en inwendige zending
over het geheel ‘menschenwerk’. Het is meer afkeer van al wat nieuw is,
op den niet zeer voldoenden grond, dat al wat onze eeuw voortbrengt, niet
is tot eer van God. Ge ziet, bemoedigend is het werk hier niet. Toch
wanhoop ik niet; er is er wellicht één, voor wien ik hier gekomen ben, en
wie weet, wat nog blijft hangen, al ziet men de uitwerking niet. Maar toen
ik naar W. ging, had ik er mij eene andere voorstelling van gevormd. Ik
dacht te zullen te doen hebben met menschen zeer onontwikkeld, die voor
een groot deel geen overtuiging hadden, en voor een deel een zeer
zwevende, die men dus tot vastheid moest brengen, door onderwijzing.
Maar de overtuigingen zijn hier al te vast gebleken. Ik dacht hier menschen
te vinden, die Gereformeerd wilden zijn, maar ik vond hen in de meening
van uitnemend Gereformeerd te zijn, ofschoon Brakel over hen het hoofd
zou schudden. . . . . . . .
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Een zijner ambtgenooten getuigt: ‘Te Wijngaarden was Kleyn niet op zijn plaats.
Hij stond te hoog voor die gemeente en had nog niet geleerd populair te zijn in den
goeden zin des woords.’ Een ander: ‘hij wilde ook in de praktijk werk leveren dat
zoo goed mogelijk was. Daarom bereidde hij zich met grooten ernst voor, voor zijne
katechisatiën en leerredenen. Dat hij wat goeds kon produceeren, bewijzen de door
hem uitgegeven preeken. Geen dag ging er om, dat hij niet een paar uren van zijn
studie afzonderde om een of ander gemeentelid op te zoeken. Het gebeurde, dat hij
de menschen niet begreep in hun beperkten gedachtenkring, terwijl zij hem moeilijk
konden volgen. Maar nooit heeft het hem ontmoedigd. De zieken hadden over hem
niet te klagen. Ook bij dezen was hij trouw op zijn post.’
Het late najaar van 1886 bracht het beroep naar Hooge Zwaluwe. Den 28 November
werd te Wijngaarden afscheid gepreekt en den 5 December was het intreefeest te
Hooge Zwaluwe. Hier ging alles veel beter. Het werd hem gegeven de Hervormde
Gemeente aldaar tot een nieuw en krachtig leven op te wekken en veel zegen te
verspreiden. Deze gelukkige periode was echter van korten duur. De Aprilmaand
van het jaar 1888 bracht het bericht zijner benoeming tot hoogleeraar aan de
rijks-universiteit te Utrecht en in September werden predikant en gemeente voor
goed van elkander gescheiden.
Waaraan was deze benoeming te danken? Hoe is het te verklaren, dat Kleyn, de
man van streng-Gereformeerde beginselen, vurig was begeerd en met vreugde werd
opgenomen door eene faculteit, welker leden een meer gematigde, de zoogenaamde
‘ethische’ orthodoxie waren toegedaan? Het antwoord wordt gegeven door een
wetenschappelijken arbeid, waarmede hij polemisch
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optrad tegen eigen geestverwanten in eene der allerhevigste kerkelijke twisten, die
ooit het vaderland beroerden. Het was in de dagen der doleantie. Vreeselijke tijd,
toen in meer dan ééne Hervormde gemeente de predikant, die 's Zondags den dienst
moest verrichten, onder bescherming van de politie, soms van een kompagnie soldaten,
naar den kansel werd geleid! Het was noodig. Terwijl de ringpredikant te Leiderdorp
den kansel reeds had beklommen, heeft de kerk weergalmd van den kreet: ‘Snijdt
hem den kop af!’ Te Wons is bij de kerk door mannen en vrouwen, doleerenden en
niet-doleerenden, een vrij bloedig gevecht geleverd. En wat te zeggen van de
opwinding in de hoofdstad, toen aan de deur van de kerkekamer der Nieuwe Kerk
door de hoofden der doleerende partij geweld was gepleegd?
Het is onmogelijk hier in de geschiedenis dier veelbewogen dagen diep in te
dringen. Het tijdvak der doleantie verdient eene monographie van een onpartijdig
historicus1. In zeer beknopten vorm heeft Kleyn zelf het beschreven in den eersten
jaargang van het tijdschrift, uitgegeven door zijnen vriend, J.G. Szalatnay, predikant
te Kuttel-

1

Voorloopig kan verwezen worden naar Dr. G.J. Vos Az., Het keerpunt in de jongste
geschiedenis van kerk en staat, de eerste bladzijde der tweede afscheiding, Dordr. 1887. In
dit werk zijn een groot aantal dokumenten afgedrukt. Dr. Vos was echter partij in het geding.
Hij bepaalt zich hoofdzakelijk tot het jaar 1886. Behalve een onnoemelijk aantal artikelen
in De Heraut, De Kerkelijke Courant, enz., verschenen vele brochures, zooals van H.V.
Hogerzeil, De kerkelijke strijd te Amsterdam, Amst. 1886; dr. A. Kuyper, Het conflict
gekomen, Amst. 1886; mr. J.A. Levy, De Amsterdamsche kerk-tuchtzaak naar rechten,
's-Grav. 1886; Herderlijk schrijven van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te
Gendringen, Doet. 1887; dr. N.A. de Gaay Fortman, Wat God deed met Zijne kerk in
Nederland, Geschiedenis der doleantie, Brielle 1889, enz. Hoogst belangrijk zijn de vonnissen
van den kerkelijken, maar vooral die van den burgerlijken rechter, opgenomen door M.W.L.v.
Alphen, Nieuw kerkelijk handboek, 's-Gravenh. 1890, Bijlage N.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

175
berg in Oostenrijksch Silezië, te weten de Evangelisch-Reformirte Blätter (Prag
1891). Op verzoek van den Redacteur schreef hij eene serie van 7 stukken onder den
titel: Die niederländisch-reformirte Kirche der Gegenwart. Het zesde en zevende
stuk zijn gewijd aan de doleantie (S. 72 ff., 86-89).
Waarover liep de strijd? Over de belijdenis der Ned. Herv. Kerk; over de wettigheid
der Synodale organisatie; over het bezit der kerkelijke goederen. De
streng-Gereformeerde partij stond op de bres voor de volgende stellingen: 1o. wij
worden verhinderd de belijdenis binnen de Kerk te handhaven; 2o. de Synodale
organisatie is sedert het jaar 1816 wederrechtelijk aan de Herv. Kerk opgedrongen
en dient hoe eer hoe beter plaats te maken voor de kerkorde der Synode van Dordrecht;
3o. eene plaatselijke gemeente, die zich onttrekt aan de gehoorzaamheid der kerkelijke
reglementen, het synodale ‘juk’ afschudt, en de Dordtsche kerkorde aanvaardt, mag
de goederen, die haar toebehooren, kerkgebouwen, pastorieën, landerijen,
diakonie-fondsen behouden. Hiertegenover hielden anderen staande, dat de Synodale
organisatie wel degelijk wettig is. Van een pogen om de handhaving der belijdenis
te verhinderen, was geen sprake, beweerden zij. De kerkeraad der Herv. gemeente
te Amsterdam bijv. beklaagde zich hierover ten onrechte. In de lente van het jaar
1885 hadden eenige ouderlingen aldaar, waaronder dr. A. Kuyper en dr. F.L. Rutgers,
geweigerd tegenwoordig te zijn bij de aanneming der leerlingen van de vrijzinnige
predikanten dr. H.P. Berlage, K.F. Ternooy Apèl en dr. E. Laurillard. Toen deze
jongelieden daarop pogingen aanwendden om door een vrijzinnig predikant in eene
naburige gemeente aangenomen te worden, weigerde de kerkeraad hun de eenvoudige
ge-
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tuigschriften van zedelijk gedrag (attesten), welke zij hiervoor behoefden. De hoogere
kerkbesturen gelastten den kerkeraad ze af te geven. Deze bleef weigeren, ging, bijna
geheel door de streng-Gereformeerde partij beheerscht, meer en meer den weg op
van revolutie. Derhalve, zoo verklaarden de tegenstanders dezer partij, liep de strijd
niet over de handhaving der belijdenis, maar over de vraag, of de kerkeraad van
Amsterdam ook gehoorzaamheid verschuldigd was aan de reglementen, krachtens
welke hij zelf was gekozen. Hetzelfde kon gezegd worden ten opzichte van den
kerkeraad der Herv. gemeente te Kollum in Friesland, die een besluit nam om alleen
dezulken tot het Avondmaal toe te laten, die de Twaalf Artikelen des Geloofs wilden
onderteekenen en toen zekere jonge dochter dit weigerde en het Provinciaal
Kerkbestuur den kerkeraad de bevoegdheid tot zulk een besluit ontzegde, toch op
den ingeslagen weg voortging.
Hiermede is echter lang niet alles gezegd. Zoowel volgens den bekenden
Amsterdamschen predikant dr. G.J. Vos Az. als volgens Kleyn bestaat er een
onmiskenbaar verband tusschen dezen geheelen strijd en de oprichting der ‘Vrije
Universiteit op Gereformeerden grondslag.’ Uit de ontevredenheid der orthodoxe
Hervormden over de wijze, waarop de theologische studiën aan de rijksuniversiteiten
geregeld waren door de Wet op het Hooger Onderwijs (1876) was de oprichting
dezer universiteit voortgekomen (Oct. 1880). De eerste kweekelingen hadden hunne
studiën volbracht. Waar moesten zij heen? Toelating tot den predikdienst in de Ned.
Herv. Kerk werd door naïeve vrienden wel begeerd, maar door de hoofden der partij,
dr. Kuyper c.s., nooit gevraagd. Het doel was de bestaande organisatie van het
kerkgenootschap geheel te verstoren, eene andere kerkorde in te
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voeren en aldus ruim baan te maken voor de zonen der ‘Vrije’1. De kerkeraad in de
hoofdstad bereidde zich op alles voor. De Kerkvoogdij aldaar, of liever de ‘Commissie
tot het Bestuur over de kerkgebouwen’ enz. is geen zelfstandig lichaam zooals overal
elders in de Herv. Kerk, maar zij wordt gekozen door den Kerkeraad en ontvangt
van hem haar mandaat. Nu werd in de Instructie voor deze Commissie de inlassching
voorgesteld van een nieuw artikel (41), om te bewerken, dat zij, ook al werd de
kerkeraad afgezet, hem toch als wettig moest blijven erkennen, zoodat het gebruik
der kerkgebouwen, het genot van alle predikantstraktementen, goederen en fondsen
hem verzekerd bleef. Dat was de revolutie. Onverwachts greep het Classikaal Bestuur
in. Alle kerkeraadsleden, die voor het nieuwe artikel gestemd hadden, 5 predikanten
en 75 ouderlingen werden op den 4den Jan. 1886 plotseling geschorst in hunne ambten
en bedieningen wegens een ‘geruchtmakend bezwaar van ergerlijken aard’2. Wat
daarna gebeurde, kan niet in weinige regels

1

2

Dr. G.J. Vos Az., Het keerpunt, blz. 28: ‘Het verwondert dan ook de ingewijden geenszins,
dat er blijkbaar tusschen de kerkelijke rooftochten, in 1886 ondernomen, en de Vrije
Universiteit een onmiskenbaar verband bestaat, ja dat men verband gezocht heeft tusschen
de zooveel sensatie gemaakt hebbende aanvallen op de Kerkegoederen te Amsterdam en de
meergenoemde instelling.’ Blz. 33: ‘Waar men nu zoo te werk ging met de namen en titels
en leerstellingen en bedoelingen der Kerk en met de bestemming van hare goederen, ten
behoeve van de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag, is het daar te verwonderen,
dat men zich niet ontzien zou om voor hetzelfde doel het gansche Kerkverband te verbreken?
Lees slechts met aandacht het antwoord, dat Dr. Kuyper gaf op de vraag: ‘Welke zijn de
vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit?’ en gij bekomt als van zelf het
antwoord op de gestelde vraag.’ Vergelijk Kleyn, in de Ev. Ref. Blätter, Jhrgr. I, S. 86.
Of deze schorsing in alle opzichten rechtmatig geweest is, en inderdaad berustte op eene
zuivere toepassing van het Regl. voor Opzicht en Tueht?
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worden vermeld. Over het geheele vaderland werd alom de banier der kerkelijke
omwenteling ontplooid. Op tal van plaatsen werd ‘de Reformatie der kerk’ ter hand
genomen. Waar de partij van Dr. Kuyper in de meerderheid was, geschiedde dit door
den kerkeraad. Waar zij zich in de minderheid bevond, werd het werk dikwijls verricht
door een klein aantal lidmaten, die de kerkorde van Dordrecht invoerden en aan den
predikant, de ouderlingen en diakenen het bericht zonden van hunne afzetting. De
Nieuwe Kerk te Amsterdam werd door de streng-Gereformeerde partij overrompeld,
terwijl zij als de ‘doleerende’ Herv. Gemeente zich in het bezit van alle goederen en
fondsen trachtte te handhaven. In vele eveneens ‘doleerende’ gemeenten, te
Leiderdorp, te Reitzum (Fr.), te Zuidland (Gr.) en elders, bleef de predikant de kerk
gebruiken, de pastorie bewonen, het oude traktement genieten enz., ofschoon hij
door het bevoegde Prov. Kerkbestuur reeds was afgezet. Hieruit ontstond een
onnoemelijk aantal procedures voor den kerkelijken en burgerlijken rechter. Waaraan
is het toe te schrijven, dat allerwege de partij der revolutie verloor en de bestaande
organisatie der Herv. Kerk won? Voor een deel aan de geschriften van Kleyn1. Als
een gewetenskreet weerklonk in April van het jaar 1886 zijn Feiten of Verzinsels?
Het was een protest tegen een geschrift van Jhr. Mr. A.F. de

1

Zie o.a. de conclusie van den procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden (3 Apr.
1889) in zake opvordering van het kerkgebouw te Wetsinge Sauwert (Gr.), bij V. Alphen,
a.w., blz. CXXVI, CXXX, CXXXIII; vergelijk Prof. Dr. G.H. Lamers, Het probleem des
Lijdens, woord gesproken ter nagedachtenis van Prof. Dr. H.G. Kleyn, blz. 2 v.: ‘Indien de
Nederlandsche Hervormde Kerk ridderorden verleenen kon - en dan van zoodanig recht niet
anders, dan naar recht gebruik maakte - er zou geen twijfel zijn, of zij had die onderscheiding
destijds verleend aan .... Dr. Kleyn.’
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Savornin Lohman en Dr. F.L. Rutgers, hoogleeraren aan de Vrije Universiteit, over
De Rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke kerken. Hij daagde hen voor de rechtbank
der historie, beschuldigde hen van geschiedvervalsching, en toonde aan, dat de
autonomie der plaatselijke gemeenten nooit zoo groot geweest was als zij het hadden
voorgesteld. Toen zij in een tweeden druk hunne beweringen volhielden, heeft hij
in Febr. van het jaar 1888 geantwoord met het omvangrijke boek: Algemeene kerk
en plaatselijke gemeente, een blijvend getuigenis van zijn wetenschappelijk talent,
van zijne zeldzame kennis van de geschiedenis en het kerkrecht der Ned. Herv. Kerk,
van zijn kritischen zin en onkreukbare waarheidsliefde. Hij beschikte over
bouwstoffen, die tot dusverre geheel ongebruikt lagen. Terwijl hij predikant was te
Wijngaarden, had hij een tijdlang geen bepaald onderwerp van studie bij de hand.
Gedachtig aan zekere opwekking, die de hoogleeraar Acquoy aan zijne leerlingen
placht te geven, richtte hij zijne schreden naar Dordrecht en ging onderzoekingen
instellen in het oud archief der Classis. Voorwaar de lange wandelingen, waarop hij
foliant na foliant haalde en terugbracht, zijn vruchtbaar geweest! Hij verzamelde een
schat van aanteekeningen, zonder te weten, waarvoor ze zouden dienen. Maar welke
krachtige bewijsstukken verschaften ze hem, toen hij moest optreden om eene onjuiste
voorstelling der geschiedenis te wederleggen! In ongeloofelijk korten tijd was het
vlugschrift Feiten of Verzinsels (61 blz. druks) gereed. Hij zelf heeft daaromtrent in
zekere korte ‘Aanteekeningen omtrent eenige datums in mijn leven’ opgemerkt:
‘Geschreven in weinige dagen; ik weet zelf niet, op welke wijze de inhoud, hoe
fehlerhaft ook, op enkele plaatsen is bijeengebracht. Hier is de hand Gods, mijnen
dienst
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gebruikend.’ En het optreden met deze geschriften was daarom zulk een bewijs van
moed en karakter, omdat hij de hand moest opheffen tegen geestverwanten. Hij heeft
in dit opzicht de waarheid zich zelven niet gespaard. De toejuichingen, die hem van
verschillende kanten ten deel vielen, hebben hem niet op een dwaalspoor geleid. De
brieven, die hij ontving na de verschijning van Feiten of Verzinsels van een aantal
der bekendste mannen op het gebied van kerk en theologie vormen eene merkwaardige
verzameling, waaruit de bescheidenheid verbiedt hier aanhalingen te doen. Zijn naam
verwierf eene toenemende bekendheid onder alle standen, vooral sedert hij met Dr.
S.D. van Veen, op aansporing van Dr. Bronsveld, was gaan uitgeven de Losse
Blaadjes over de belangen der Ned. Herv. Kerk (Amst. 1887). Oogenblikkelijk nadat
de Algemeene kerk en Plaatselijke Gemeente in het licht verschenen was, prijkte de
naam van den predikant te Hooge Zwaluwe op een drietal te Rotterdam, een viertal
te Middelburg, een zestal te Leeuwarden. De hoogleeraar Doedes te Utrecht moest
tegen September aftreden wegens het bereiken van den 70-jarigen leeftijd. Het was
in het gezicht van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die
de verbonden partij van Kuyper en Schaepman aan het roer zouden brengen. Een
der laatste belangrijke daden van het laatste ministerie-Heemskerk was de benoeming
van Kleyn op den leerstoel te Utrecht (13 Apr. 1888), in overeenstemming met de
wenschen van de Curatoren, en de leden der godgeleerde faculteit, die hem met open
armen ontvingen. Onder dit alles is Kleyn gebleven wie hij was: de geestverwant
der streng-Gereformeerde partij, slechts daarom strijd voerende tegen de hoofden
der doleantie, omdat hij aan de geschiedkundige waarheid niets te kort gedaan
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wilde zien, en omdat hij kerkherstel niet verwachtte van verbeterde reglementen,
maar van eene vernieuwing des geloofs, eene herschepping der harten in de gemeente.
Dat hij zich volkomen bewust was van zijn standpunt te midden van den brandenden
partijstrijd, blijkt uit den volgenden brief aan een vriend:
Hooge Zwaluwe, 19 Mei 1887.
..... Nog altijd heeft Horatius gelijk met zijn: ‘Odi profanum vulgus’;
natuurlijk niet zoo te verstaan, alsof niet onder allerlei standen en rangen
personen worden gevonden, die niet tot dit vulgus behooren; misschien
zijn er juist onder geringen naar de wereld velen, die boven dit vulgus
verheven zijn. Maar dat vulgus van Horatius bestaat, op elk gebied en in
elken kring. De kerkelijke strijd heeft het mij weder doen zien. Toen ik
optrad met de Losse Blaadjes, evenzeer als met de Feiten of Verzinsels?
bemerkte ik reeds dadelijk, dat er behalve het vulgus, dat in Lohman en
Rutgers zijne corypheën ziet, een vulgus is, dat ingenomen is met ieder
die hen wederstaat, op welken grond dan ook. Die menschen hebben andere
neigingen dan de ‘Gereformeerden (doleerende)’, maar zij zijn niet
ernstiger, niet geestelijker dan dezen. Niet Godsvrucht, niet piëteit is het,
die hen drijft; de verontwaardiging, die hen vervult, vindt haar oorsprong
vooral in gekrenkte eigenliefde. Ik geloof, dat zij met de doleerenden
zouden zijn medegegaan, indien deze niet de drie formulieren van eenigheid
voorop hadden gesteld, en als zij zeker waren geweest van het blijvend
bezit van traktementen en kerkgebouwen. Intusschen - er zijn er gelukkig
nog velen die uit getrouwheid en uit ontzag voor den Naam en Dienst van
God zich tegen de doleerenden stellen .... Onze kerk is niet in de hand der
menschen, de Godsgedachte regeert.....’
Den 9den September 1888 werd de afscheidsrede te Hooge Zwaluwe gehouden1.
Den 25sten September volgde de aanvaarding van het hoogleeraarsambt met het
uitspreken eener rede over De Christelijke archaeologie in hare verhouding tot de
geschiedenis des Christendoms. Het onderwijs in deze beide vakken: geschiedenis
des christendoms en archaeologie, was

1

Afgedrukt in zijne Zes Leerredenen, Harderw. 1889.
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hem opgedragen, alsmede dat in de Encyclopaedie der godgeleerdheid. Na den dood
van zijn ambtgenoot Cramer (1895) verwisselde hij het laatstgenoemde leervak met
de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst.
De achtentwintigjarige hoogleeraar gevoelde zich in den nieuwen werkkring
volkomen op zijne plaats. Hij was gezond, werkte hard, had de kracht en den lust
om in het eerste jaar 30 malen te preeken in verschillende kerken binnen en buiten
de stad. Zijn geluk steeg ten top toen in November mejuffrouw T.C. Vos, de jongste
dochter van den secretaris en ontvanger der gemeente Hooge Zwaluwe, er in
toestemde zijne vrouw te worden. Den 24 Juli 1889 werd het huwelijk gesloten. Het
echtverbond was volkomen gelukkig, verspreidde zonneschijn en bloemen over zijn
levenspad, en schonk hem hulp en troost in het dragen van de zware beproevingen,
die wachtten. Want, helaas! deze jonge man van zoovele beloften had maar al te ras
te kampen met eene ramp, die zijne geheele werkzaamheid, alle plannen dreigde te
verstoren. Het was meer een ziekelijkheid dan eene ziekte, zich openbarend in
verschijnselen, die evenveel deden denken aan eene algemeene lichaamszwakte als
aan krankheid van bepaalde organen. Reeds in het jaar 1885 had hij een ernstigen
aanval van deze kwaal doorgestaan. Thans, te midden van zijn geluk, overviel deze
vijand hem opnieuw, week bij lange tusschenpoozen van vele maanden terug, maar
hij kwam weder, telkens weder. Wat gevoelt de ziel van een man, die zoo vurig
begeert te werken, die de gelegenheid immers moet aangrijpen o zoo veel te doen
en tot stand te brengen, doch wiens arm verlamd wordt door gebrek aan kracht?
Toch heeft hij nog veel gedaan. Groote zorg besteedde
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hij aan zijne colleges en maakte indruk op de toehoorders door zijne geleerdheid,
grondigheid, rechtvaardig oordeel en waarheidsliefde. Ik weet uit brieven en
gesprekken, dat velen zich met dankbaarheid herinneren hem als leermeester gehad
te hebben.
Dat hij invloed uitoefende en voor de studie der geschiedenis geestdrift inboezemde,
blijkt wel uit de Akademische proefschriften, onder zijne leiding verdedigd (van C.
Hille Ris Lambers over De kerkhervorming op de Veluwe; van J.H. Gerretsen over
Florentius Radewijnsz, van P.J. Kromsigt over John Knox, en van Posthumus Meijes
over Jacob Revius). Toen de hoogleeraar P. de Jong overleden was, heeft Kleyn zoo
lang college gegeven in de Hebreeuwsche taal en de Israëlietische oudheden, totdat
de benoemde opvolger, de hoogleeraar M. Th. Houtsma, zijn werk kon aanvaarden.
Tot de laatste weken voor zijn dood gaf hij privaat-college in het Syrisch.
De buitenwereld heeft echter in deze jaren van zijne werkzaamheid weinig
vernomen. Hij voltooide te Utrecht het Patristisch-biographisch woordenboek op
de eerste zes eeuwen der Christelijke kerk, inzonderheid volgens de
Real-Encyclopaedie van Herzog, Plitt en Hauck, maar de copie was reeds te Hooge
Zwaluwe (Paschen 1888) zoo goed als gereed. Het was begonnen door den heer A.
van Toorenenbergen, predikant te Groningen. Toen het bij diens overlijden maar
voor een klein deel gereed was, heeft Kleyn het op aansporing van Prof. Doedes (Juli
1886) voortgezet. Het was geen oorspronkelijk werk, maar het werd verrijkt met vele
aanteekeningen. ‘De twee lijvige boekdeelen van 1156 en 1221 bladzijden leggen
getuigenis af van zijne groote werkkracht’1. De

1

Prof. dr. J.J.P. Valeton Jr., in zijn: In memoriam H.G. Kleyn (Utrechtsche Studenten-Almanak,
Jaarg. 1897).
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Nederlandsche vertaling van R. Sohm's Geschiedenis der kerk in grondtrekken,
(Nijkerk, 1889), verscheen met eene voorrede van zijne hand. Den 6den October 1891
mocht de Leidsche hoogleeraar in het Arabisch M.J. de Goeje terugzien op eene
25-jarige werkzaamheid. Eene uitgelezen schaar van oud-leerlingen vervaardigde
een Feestbundel aan Prof. M.J. de Goeje aangeboden (Leiden 1891). Tusschen de
stukken van Prof. dr. M. Th. Houtsma, dr. C. Snouck Hurgronje, dr. G. van Vloten,
Prof. dr. G. Wildeboer, dr. J. Brandes en dr. H.D. van Gelder kwam ook een opstel
voor van Kleyn: Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van het Oosten gedurende de
zesde eeuw (blz. 57-75). De heer I. Guidi, uitgever van de Tables alphabétiques du
Kitâb Al-Agânî (Leide 1895, 1er fasc.) vermeldde hem op de lijst der medewerkers.
Indien hij was blijven leven, zou hij verscheidene artikelen hebben vervaardigd voor
den derden druk der Real-Encyclopädie für prot. Theologie. In overeenstemming
met den redacteur Prof. Hauck hiertoe door Prof. Rogge te Amsterdam aangezocht,
begon hij nog in den laatsten winter een stuk te schrijven over: Die Belgische
Confession u. die ref. Bewegung in den Südl. Niederlanden, maar weldra viel het
werken hem weder onmogelijk en moest hij de opdracht overgeven aan andere
handen.
Behalve het Zestal Leerredenen gaf hij andere stichtelijke stukken van meer of
minder omvang; één onder het opschrift: Het rechte begin, in Het Eeuwig evangelie,
maandschrift onder redactie van de hoogleeraren Cramer en Lamers (1889, no. 9);
tweeëntwintig onder het opschrift: Het leven van Christus in den geloovige, in het
weekblad: De Gereformeerde kerk, uitgegeven te Sneek onder red. van dr. Ph. J.
Hoedemaker (no. 120-144 van den jaarg. 1890, 91). Deze laatste stukken zijn voor
zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

185
godsdienstig standpunt hoogst kenmerkend. Te Utrecht werd zijn beslist uitspreken
van de oude Gereformeerde denkbeelden niet bepaald als eene aangename verrassing
opgenomen door sommigen, op wier vriendschappelijke gezindheid hij alle reden
had prijs te stellen. Omstreeks terzelfder tijd heeft hij er wellicht evenveel vrienden
verloren als gewonnen, doordat hij zich door de streng-Gereformeerde partij in het
kiescollege, die zijn ambtgenoot Valeton uitwierp, tot ouderling verkiezen liet en in
den kerkeraad naar de beginselen dezer partij handelde.
Doch verreweg het meeste werk, dat hij verrichtte, werd buiten de wanden der
studeerkamer niet bekend. Zeer kort na zijne vestiging te Utrecht had een aanzienlijk
uitgever aldaar hem op de voordeeligste voorwaarden uitgenoodigd een herdruk te
bezorgen van Glasius' Biographisch Woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
('s-Hertogenb. 1851-53, 3 dln.). Kleyn koesterde het voornemen niet een herzien,
maar een bijna geheel nieuw werk te leveren. Hij vergaderde eene rijke schatkamer
van bouwstoffen, naamlijsten, niet alleen van alle godgeleerden, die er in moesten
voorkomen, maar o.a. van alle predikanten, die in de Ned. gemeenten het eerst gediend
hebben na de Hervorming, enz. Het was uit de laatstgenoemde reeks, dat hij eenige
mannen behandelde in de Kerkelijke Courant (1895, 96), onder den titel:
Bijzonderheden uit de Nederlandsche Kerkgeschiedenis. Deze artikelen, meerendeels
op geheel nieuwe gegevens berustende, zijn na zijn dood in eene brochure vereenigd
onder denzelfden titel ('s-Grav. 1896). Hoe nauwgezet hij zijne taak opvatte, blijkt
wel uit zijne veelvuldige onderzoekingen omtrent de namen van Gereformeerde
predikanten in de Palts, waaronder dikwijls personen voorkomen, die vroeger of later
in Nederland
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het evangelie verkondigd hebben (zie o.a. over Anastasius Veluanus de Kerk. Courant
van 21 Maart, 18 en 25 April 1891). Uit zijne briefwisseling blijkt, dat hij hiertoe
o.a. gebruik gemaakt heeft van de hulp van den heer Cuno, den bekenden geleerden
biograaf van Franciscus Junius. De heer Cuno was destijds predikant te Eddigehausen
bij Bovenden in Hannover. Kleyn verzocht hem in 1894 een onderzoek in te stellen
in het archief van den groothertog van Baden te Karlsruhe naar eene lijst van
predikanten der Palts in het jaar 1571. (Wederkeerig bewees hij den heer Cuno
soortgelijke diensten). Tegen de lente van het jaar 1896 zou hij beginnen zijn nieuwe
Biographisch Woordenboek voor de pers gereed te maken. Maar de lente vond hem
op het krankbed, dat hij niet weder verlaten zou..... Hoevele schoone illusiën zijn er
in de ziel van dezen man verstoord! Hoevele hoopvolle verwachtingen zijn er met
hem in het graf gegaan!
Ras bouwvallig was de woning, die dezen rijken geest herbergde. Aandoenlijk is
het in den Utrechtschen Studenten-Almanak de verslagen te lezen der leerlingen
omtrent zijn onderwijs. In 1891 luidt het: ‘Mocht de voordracht dikwijls minder
opgewekt zijn, wat, naar we vernemen, grootendeels aan den niet gelukkigen
gezondheidstoestand van ZHG. te wijten was, de inhoud was des te meer geschikt
zijn hoorders te winnen. De helderheid en juistheid, waarmede deze hoogleeraar ons
de verschillende stroomingen zoowel in de geschiedenis der kerk als in die der
eminentste getuigen laat zien, is boven onzen lof verheven.’ In 1892: ‘Tot veler
groote teleurstelling was ZHG. door zwakken gezondheidstoestand niet in staat zijn
privatissimum (over de geschiedenis) voort te zetten.’ In 1893: ‘Onwillekeurig denken
wij er aan, hoe 't wel wezen zou als hij in het bezit
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van zijne volle krachten was, en dan gevoelen wij ons teleurgesteld. Toch is dit meer
van invloed op de voordracht, die wat mat en onduidelijk was, dan op den inhoud,
die interessant mag heeten.’ ‘Van het privatissimum kon weder niets komen.’ In
1896: ‘Gelukkig, dat ZHG. die dit jaar gedurende geruimen tijd wegens ongesteldheid
verhinderd was zijne colleges te geven, nu weder genoegzaam hersteld is om zijne
taak te hervatten. De colleges beginnen steeds meer de belangstelling der studenten
te winnen.’ .....
Eén ding was verwonderlijk: hoe deze ziekelijke geleerde veranderde, als hij op
reis was. Hij scheen als verjongd en schepte nieuwe krachten. Zomer achter zomer
bezocht hij de schoonste streken van Duitschland.
Eene belangrijke reis maakte hij in het jaar 1894. Na een verblijf in het
Schwarzwald en een tocht door Zwitserland bezocht hij Genève, waar hij den 6den
September aankwam om het Tiende internationale Orientalistencongres bij te wonen.
Hij bezichtigde hier vele herinneringen aan de Reformatie, de portretten van Calvijn
e.a., de Salle de la Réformation met handschriften van Calvijn en Luther, de kerk,
waarin Calvijn gepredikt, den stoel, waarin hij gezeten, de straat, waarin hij gewoond
heeft. Hij verzuimde zelfs niet in de handschriften der Bibliotheek nasporingen te
doen omtrent zekere betrekkingen tusschen de Ned. Gereformeerden en die te Genève
in de jaren 1566 en 1572 (Kerk. Courant van 14 Sept. 1895).
In het volgende jaar weder naar Zwitserland. Was den vorigen keer de meeste
belangstelling aan Calvijn gewijd, thans zou Zwingli aan de beurt komen. De
omstandigheden, waaronder het reizen moest geschieden, waren achter hoe langer
hoe ongunstiger geworden. Niet alleen was de algemeene zwakte zeer toegenomen,
maar
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wegens een gebrek aan het been viel het loopen zeer moeielijk, was het klimmen
onmogelijk en moest elke afstand van eenige beteekenis per rijtuig worden afgelegd.
O.a. werd een urenlange rijtoer bergopwaarts in brandenden zonneschijn gemaakt
naar Wildhaus, Zwingli's geboorteplaats.
Gewis heeft hij zich voorgesteld, dat het bezoeken dezer plaatsen heilzame vruchten
voor zijn onderwijs zou opleveren.
Doch toen nogmaals de zomer kwam, werd dit kostbare jonge leven afgesneden.
Den 11den Juli 1896 blies hij den laatsten adem uit. In zijn grafzerk op het Utrechtsche
kerkhof werden de woorden gebeiteld: ‘Hier rust de vermoeide van kracht.’ Zijne
ziel was opgeroepen tot de reis naar die hoogere gewesten, vanwaar niemand
wederkeert. En hij was ook hiertoe volkomen bereid. Want op den langen lijdensweg
had hij geleerd zich met vertrouwen over te geven aan Hem, dien hij vereerde als
zijnen getrouwen Heer en Heiland, welke met de zijnen is in eeuwigheid.
F. PIJPER.
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Lijst der voornaamste geschriften VAN H.G. Kleyn.
Een artikel onder het opschrift: Aan den heer Houwing in het Studenten-Weekblad
Minerva van 12 Mei 1880.
Eene vertolking van het Hooglied. Aankondiging van Het lied der liefde door J.H.
Gunnning JHz., in het Studenten-Weekblad Minerva 2 Maart 1881.
Geschiedenis van het Theologisch Leesgezelschap Veritatis Ergo, Leiden 1882.
Het leven van Johannes van Tella door Elias, Leiden 1882.
Jacobus Baradaeüs, de stichter der Syrische Monophysietische kerk, Leiden 1882.
II Petri III: 10, in de Theologische Studiën, Tijdschrift onder red. van Lic. F.E.
Daubanton, Dr. F. van Gheel Gildemeester, Dr. A.J. Th. Jonker, Utr. 1883, Eersten
jaarg., blz. 110.
De auteur der ‘Summa der Godliker Scrifturen’, aldaar, blz. 313-323.
Boekaankondiging van F. Pijper, Jan Utenhove, Zijn leven en zijne werken, aldaar,
blz. 324-331.
De Nederlandsche Bijbels in het Britsch Museum, in het Archief voor
Nederlandsche Kerkgeschiedenis, onder red. van J.G.R. Acquoy, H.C. Rogge en
Aem. W. Wybrands, 's-Grav. 1884, dl. I, blz. 136-161.
Nog eens de auteur der ‘Summa’, in de Theologische Studiën, Tijdschrift enz.,
Utr. 1884, IIden Jaarg., blz. 447-451.
Feiten of Verzinsels? Beschouwing der rechtsbevoegdheid onzer plaatselijke
kerken contra Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman en Dr. F.L. Rutgers, Dordr. 1886.
Praeadvies aan de Classikale vergadering van Dordrecht, opgesteld uit naam van
eenige predikanten, nopens het voorgestelde reglement, houdende bepalingen tot
bevordering van den vrede in de N.H. Kerk, Dordr. 1886.
Keizer Justinianus I en de Christelijke kerk, in de Theologische Studiën, Tijdschrift
enz., Utr. 1886, IIIden jaarg., blz. 383-396.
De Catalogus der boeken van de abdij te Egmond, in het Archief

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

190
voor Nederlandsche kerkgeschiedenis, 's-Gravenh. 1887, dl. II, blz. 127-170.
Levensbericht van Barend Glasius, in de Levensberichten van de Maatschappij
der Nederl. Letterkunde te Leiden, 1886-1887, blz. 112-143.
Kerkgebouwen en pastorieën, in de Losse Blaadjes over de belangen der Ned.
Hervormde Kerk, onder red. van Dr. H.G. Kleyn en Ds. S.D. van Veen, Amst. 1887.
No. II.
Het Classikaal Bestuur doende wat des kerkeraads is, in de Losse Blaadjes, No.
IV.
De Kerkenorde, waaronder onze kerk vóór 1816 gelukkig is geweest, in de Losse
Blaadjes, No. VI.
Natuurwetten in de geestelijke wereld, boekaankondiging der Ned. vertaling van
Drummond, Natural Law in the Spiritual World, in de Theologische Studiën,
Tijdschrift enz., Utr. 1887, Vden jaarg., blz. 457-481.
Algemeene kerk en plaatselijke gemeente, proeve van historisch onderzoek, Dordr.
1888.
De Christelijke archaeologie in hare verhouding tot de geschiedenis des
Christendoms, Utr. 1888.
Boekaankondiging van S.D. van Veen, De Gereformeerde Kerk van Friesland
1795-1804, in de Theologische Studiën, Tijdschrift enz., Utr. 1888, VIden jaarg.,
blz. 353-362.
Zes leerredenen, aandenken aan de gemeente te Hooge Zwaluwe, Harderw. 1889.
Patristisch biographisch woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke
kerk, inzonderheid volgens de Real-Encyclopaedie van Herzog, Plitt en Hauck, Utr.
1889-91, 2 dln.
Het rechte begin, in Het eeuwig evangelie, maandschr. ond. red. van Dr. J. Cramer
en Dr. G.H. Lamers, Utr. 1889, No. 9, blz. 129-144.
Voorrede voor De Geschiedenis der kerk in grondtrekken door R. Sohm, vertaald
door L.H.F.A. Faure, Nijkerk (1889).
Mededeelingen uit de Handelingen der Classis van Dordrecht, omtrent den toestand
van het onderwijs binnen hare grenzen in den eersten tijd der Hervorming, in de
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht (1889), dl.
XII.
Die niederländisch-reformirte Kirche der Gegenwart, stuk I-VII, in de Evangelisch
Reformirte Blätter, Prag 1891, Jhrg. I, Nr. 1-7.
Het leven van Christus in den geloovige, Stuk 1-XXII, in De Gereformeerde kerk,
Hoofdred. Dr. Ph. I. Hoedemaker, uitg. J. Campen te Sneek, Jaarg. 1890, 91, No.
120-128, 130-134, 137-144.
Boekbeoordeelingen van: Franciscus Junius der Aeltere, van Fr. W. Cuno, in de
Theologische Studiën, Tijdschrift enz., Utr. 1891, IXden Jaarg., blz. 276-285; Dr.
F. Pijper, Geschiedenis der boete en biecht in de Christelijke kerk, Eerste Deel,
Aldaar, blz. 285-289; Michael Servet, door Prof. Dr. A. van der Linde, ald., blz.
289-294.
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Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van het Oosten gedurende de zesde eeuw, in den
Feestbundel aan Prof. M.J. de Goeje aangeboden. Leid. 1891.
De Hervormde Gemeente te Kuttenberg, in Bohemen, in de Stemmen voor
Waarheid en Vrede, onder red. van Dr. A.W. Bronsveld, Utr. 1893, blz. 278-288.
De Pseudonym Baleus Carfenna Hylander, in het Archief voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis, 's-Gravenh. 1895, dl. V, blz. 323-325.
Boekaankondiging van Bruno Gebhardt, Die gravamina der deutschen Nation
gegen den römischen Hof, in het Museum, onder red. van P.J. Blok, I.S. Speyer en
B. Symons, Gron. 1896, No. 4 (Apr.).
Bijzonderheden uit de Nederlandsche Kerkgeschiedenis, in de Kerkelijke Courant,
Weekblad voor de Ned. Herv. Kerk, 's-Gravenh. Sept. 1895-Aug. 1896, Stuk I-XX;
ook vereenigd in eene brochure: Bijzonderheden uit de Ned. Kerkgeschiedenis,
's-Grav. 1896.
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Levensbericht van Dr. Willem Nicolaas du Rieu.
Het is geene gemakkelijke taak, die ik op mij nam, toen ik het Bestuur onzer
Maatschappij beloofde het levensbericht te zullen opstellen van den verdienstelijken
man, wiens naam boven deze bladzijden geschreven staat. Ik nam die taak dan ook
niet op mij, voordat het duidelijk gebleken was, dat geen der oudere vrienden en
tijdgenooten van onzen Du Rieu bereid was dit te doen. De redenen, waarom die
oudere vrienden aarzelden te volbrengen, wat het Bestuur onzer Maatschappij van
hen verzocht, waren van zeer verschillenden aard. Sommigen hadden Du Rieu in
zijn jongeren tijd slechts zeer oppervlakkig gekend; anderen verkeerden in hetzelfde
geval ten opzichte van zijn latere levensdagen; anderen weder maakten bezwaar om
zijne zuiver philologische werkzaamheid te beschrijven; nog anderen verklaarden
niet in staat te zijn om hem als bibliothecaris te bespreken; de zeer veelzijdige
werkzaamheid van Du Rieu te Leiden, waarvan velen slechts eene vluchtige kennis
hadden, leverde weder voor anderen eigenaardige bezwaren op. Zoo kwam men ten
einde raad tot mij, die
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ook wel mijne ernstige bezwaren had maar ten slotte toch, niettegenstaande ik Du
Rieu niet zeer intiem heb gekend, als voorzitter onzer Maatschappij mij verplicht
gevoelde te zorgen, dat het leven van een man, aan wien die Maatschappij zooveel
te danken had, in onzen bundel werd opgenomen. Ik verzekerde mij van de hulp van
anderen, die hem beter hadden gekend: dank zij die hulp, dank zij ook den
inlichtingen, die ik van de hooggeachte weduwe mocht ontvangen, was het mij
mogelijk de noodige gegevens bijeen te brengen, om dit levensbericht te kunnen
samenstellen. In het bijzonder betuig ik nog mijn dank aan onzen ijverigen
bibliothecaris Petit, die zich lang van te voren bereid verklaarde om eene uitvoerige
lijst der talrijke geschriften van zijn werkzamen chef op te maken en deze, na haar
tot mijne beschikking gesteld te hebben, aan het levensbericht toe te voegen.
Willem Nicolaas du Rieu werd den 23sten October 1829 te Leiden geboren. Hij was
de vijfde zoon eener bekende aanzienlijke fabrikantenfamilie aldaar, die trouw de
herinnering bewaarde aan hare Fransche afkomst en aan de moeielijke dagen, toen
hare voorouders, vluchtende voor de vervolgingen van den Zonnekoning, om het
geloof hun vaderland hadden verlaten. Zij stamde uit Noord-Frankrijk, uit de
omstreken van Rijssel, van waar in 1682 de greinwerkers Nicolas en Martin du Rieu
naar Leiden waren gekomen1. Op die afkomst was ook onze Du Rieu min of meer
trotsch: hij gevoelde zich steeds den zoon zijner Hugenootsche voorvaderen gelijk

1

Bourlier in het Bulletin van de Commission de l'histoire des églises wallonnes. 2me Série,
II, 2.
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hij gehecht was aan zijne vaderstad zelve, die den zijnen eenmaal eene veilige
schuilplaats had geschonken.
De familie Du Rieu had totnogtoe meestal het praktische leven van den fabrikant
tot werkkring gekozen. De wolfabricage of wolhandel was bijna twee eeuwen lang
hare bezigheid; in de 18de eeuw klom zij zoodanig in welvaart, dat zij zich met
Leidsche regentenfamiliën vermaagschappen kon en zelf in de regeering der stad
optrad. Du Rieu's vader o.a. was van 1843 tot 1851 burgemeester der stad. Zijn oudste
broeder was aan de familietraditie getrouw gebleven en wijdde zich aan den wolhandel
gelijk beider vader had gedaan. Willem toonde meer aanleg voor de studie en werd
dus na het zorgvuldige onderwijs bij meester Nieuwveen genoten te hebben op de
school, waar de gegoede Leidenaars hunne kinderen plachten te doen opleiden, naar
de Latijnsche school gezonden, waar hij onder de leiding van den rector Suringar,
van den jongen leeraar De Vries enz. voor de Universiteit werd voorbereid. Zijne
schooljaren hebben het gewone verloop gehad. Du Rieu was - naar zijne tijdgenooten
getuigen - een plichtmatig, ijverig leerling, die vele prijzen placht te behalen, in zijne
klasse steeds vooraanzat en voor de toekomst goede verwachtingen wekte. Hij muntte
vooral uit in het teekenen van kaarten, een arbeid, die in de eerste plaats
nauwkeurigheid en netheid van uitvoering vereischt. Plichtmatig en ijverig was Du
Rieu ook in zijn studententijd, die in September 1848 na een welgeslaagd
staatsexamen begon. De beschrijving, die hijzelf ten vorigen jare in het levensbericht
van zijn vriend Halbertsma van zijn eigen studentenleven gaf1, behoeft hier niet
herhaald te worden.

1

Levensberichten 1895/96, blz. 112-115.
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Het zij genoeg in herinnering te brengen, dat Du Rieu de colleges van Bake en Cobet
gelijk die van De Vries en diens vriend Dozy, van de juristen Van Assen en De Wal
ijverig bezocht; dat hij evenzoo ijverig deelnam aan de nuttige besprekingen, die de
toenmalige litteratoren in hunne disputen - van een dezer was Du Rieu secretaris onder de leiding van Kiehl, hun ouderen tijdgenoot, plachten te houden; dat hij aan
Naber, Halbertsma, Van Herwerden, Rinkes en andere voortreffelijke studievrienden
zeer veel te danken heeft gehad. Uit de genoemde besprekingen zal zijn eersteling
op litterarisch gebied, eene korte studie in de Mnemosyne voor 18541 over ‘een
gewaand fragment van Trogus Pompeius’ zijn voortgekomen. Du Rieu toont daarin
aan, dat het gewaande fragment niets anders was dan een excerpt uit Justinus, die
zelf Pompeius heeft geëxcerpeerd, zoodat het weinig waarde had en volstrekt niet
den ophef verdiende, dien de Duitsche ‘ontdekker’ ervan had gemaakt. Het stukje
getuigt van zijne belezenheid in de klassieke litteratuur, zelfs met betrekking tot de
weinig gelezen auteurs, waarover het handelt.
Acht jaren heeft Du Rieu aan de Leidsche Academie doorgebracht en zijne lijvige
dissertatie ‘de gente Fabia’ bewijst, dat hij zijn tijd goed heeft besteed. Die dissertatie
was eigenlijk de omwerking van het met den gouden eereprijs bekroonde antwoord
op eene prijsvraag, in 1853 door de Utrechtsche Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte
uitgeschreven. Getuigt het toen behaalde succès weder van Du Rieu's ijver als student
en van zijne groote belezenheid, het gedrukte werk spreekt tevens, niettegenstaande
de 62 bijgevoegde stellingen, van het

1

Mnemosyne III, p. 177-181.
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feit, dat hij weinig aanleg had voor de richting in de philologie, die de geniale Cobet
met zooveel roem vertegenwoordigde. Streng philologische critiek, scherp inzicht
in de geheimen der taal, diep gevoel voor woordvorming en juist taalgebruik moet
men in dit geschrift evenmin als in de latere werken van Du Rieu zoeken. De schrijver
dezer dissertatie munt uit in de ijverige bewerking eener met zorg bijeengebrachte
stof; hij weet veel en velerlei; hij heeft zin voor oudheidkundige studie, voor tot in
kleine bijzonderheden afdalende historische nasporingen; hij heeft oog voor de realia;
maar noch smaakvolle compositie, noch fraaie latiniteit, noch scherpe betoogtrant
valt in dit proefschrift te roemen. Met dat al heeft Du Rieu's dissertatie ook heden
nog waarde als zorgvuldig genealogisch-historisch overzicht, als samenvoeging van
alles, wat toen van dit onderwerp kon worden geweten.
Onmiddellijk na zijne promotie vatte hij, blijkbaar in overleg met Cobet, die zijne
studenten daartoe placht op te wekken, het voornemen op om zijne kennis van de
oudheid, ongetwijfeld ook zijn blik op het maatschappelijk leven van zijn eigen tijd,
te verruimen door eene reis naar Frankrijk en Italië, waarheen Halbertsma en Van
Herwerden reeds waren vertrokken om hunne studiën voort te zetten. Die reis, in het
najaar van 1856 begonnen om met den zomer van 1859 te eindigen, heeft op de
werkzaamheid, op de denkbeelden van Du Rieu een grooten invloed gehad. Het
boven reeds aangehaalde levensbericht van Halbertsma, waarin aan de beschrijving
dezer reis eene groote plaats is toegekend, getuigt1, hoezeer de schrijver zich bewust
is van dien invloed: de diepe indrukken, die hij in deze jaren heeft

1

Blz. 116-130.
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ontvangen, zijn hem bijgebleven tot zijn dood toe; de herinneringen uit die dagen
waren hem bovenal dierbaar. Te Parijs, waar hij den winter van 1856 op 1857 met
zijne beide vrienden doorbracht, studeerende in de toenmalige Bibliothèque Impériale
en genietende van het opwekkende leven in de vroolijke hoofdstad van het jonge
Tweede Keizerrijk, onderzocht hij menig handschrift; te Orleans, Tours, Bordeaux,
Toulouse, Marseille verkeerde hij als toerist; te Nîmes, Orange en Aix bewonderde
hij de overblijfselen der Romeinsche oudheid. Te Rome, Florence, Napels en elders
leefde hij ruim twee jaren lang te midden van de nalatenschap van Grieken en
Romeinen, met open oog ook voor de nationale beweging in het jonge Italië: hij
beleefde er de voorboden van den grooten Italiaanschen volksstrijd tegen den
‘Tedesco’, welks aanvang hij nog bijwoonde, de uitingen van verzet tegen de
pauselijke oppermacht - eene beweging, waarvoor hij, de afstammeling der
Hugenoten, veel sympathie had, zooals in zijne latere gesprekken en geschriften
duidelijk placht uit te komen.
De oorlogstoestand, die het voor een oogenblik nog onzeker maakte, of niet de
Oostenrijker de overhand zou behouden en den Italianen weder zijne zware hand
zou doen gevoelen, dreef hem - het was nog vóór den slag bij Solferino - naar huis.
Een jaar lang bleef toen Du Rieu te Leiden zijne aanteekeningen uitwerken om daarna
nogmaals op reis te gaan en eerst in den zomer van 1861 voorgoed terug te keeren.
Ook die tweede reis was gericht naar de Parijsche en Italiaansche bibliotheken en
musea, waar onze reiziger, thans niet gestoord door oorlogsgevaren, zijne vroegere
aanteekeningen aanvulde, zijne indrukken van het antieke leven en de antieke
beschaving gelijk van het herlevende Italië versterkte.
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Welke resultaten hebben deze reizen voor de wetenschap der klassieke letteren
opgeleverd? In den regel wordt bij de beantwoording dezer vraag alleen op de in
1860 bij de firma Brill uitgegeven Schedae Vaticanae gewezen en het valt niet te
ontkennen, dat de 220 bladzijden dezer uitgave ‘in quibus retractantur palimpsestus
Tullianus de Re publica, C. Iulius Victor, Iulius Paris, Ianuarius Nepotianus, alii ab
Angelo Maio editi’ - eene nieuwe bewerking dus van vroegere uitgaven dezer voor
het meerendeel weinig beteekenende auteurs - een vrij mager resultaat zouden zijn
van eene werkzaamheid, die toch bijna 4 jaren levens moet hebben omvat. Ook zelfs
wanneer men in het oog houdt, dat in de Gids van 1860 nog eene vrij uitvoerige
schets van de geschiedenis der Vatikaansche Bibliotheek, in dezelfde eene studie
over ‘Opgravingen te Rome’, de voortzetting van eene andere in de Algemeene
Konsten Letterbode van dat jaar, verscheen, benevens eenige aankondigingen in
beide tijdschriften en eene studie over ‘Ostia als Rome's havenstad’ van 1863 - ook
dan nog schijnt het wetenschappelijk resultaat dezer langdurige studiën in de eerste
bibliotheken van Europa, te midden van de schoonste verzamelingen van Romeinsche
en Grieksche plastiek niet zeer belangrijk geweest te zijn. De uitvoerige kaart ‘Romae
veteris Ichnographia’, in 1863 bij Hooiberg te Leiden van zijne hand verschenen,
duidelijk en netjes als zijne vroegere schooljongenskaarten, geeft geene vergoeding
voor het gemis, dat men allicht gevoelt. Maar wie zoo oordeelt, rekent niet met het
feit, dat Du Rieu door de richting, die zijne werkzaamheid later heeft genomen, geene
gelegenheid gehad heeft - ook weinig lust misschien bij zijn geringe neiging tot
zuiver philologische studiën - om zijne talrijke aantee-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

199
keningen van palaeographischen aard te verwerken. Toch zijn zij niet voor de
wetenschap verloren gegaan. Aan mijn vriend Dr. S.G. de Vries, zijn opvolger, dank
ik de aanwijzing der geschriften van anderen, waarvoor Du Rieu met de belangelooze
welwillendheid, die een zijner kenmerkende eigenschappen was, zijne aanteekeningen
heeft afgestaan. Zijne collaties van Fronto, te Milaan en in het Vaticaan genomen,
zijn dankbaar gebruikt door prof. Naber voor diens uitgave van dezen schrijver1. De
talrijke handschriften van Frontinus, die Du Rieu in Italië onderzocht, leverden hem
de aanteekeningen, die hij afstond aan G. Gundermann2. Zijne excerpten uit Justinus'
vele manuscripten te Parijs en in Italië zond hij ten gebruike aan Fr. Rühl3. Zijne
talrijke collaties van handschriften van Orosius, bestemd voor eene nieuwe uitgave
van dien schrijver, stelde hij, nadat hij de gedachte aan zulk eene uitgave eindelijk
had opgegeven, ter beschikking van Zangemeister4, die het plan uitvoerde. Bovendien
vindt men tal van opmerkingen over archaeologische onderwerpen en aanteekeningen,
die hij op zijne reizen maakte, verspreid in de bovengenoemde en vele andere kleine
opstellen en aankondigingen, die toen en later van zijne hand verschenen.
Zoo was dan de jonge man in zijn vaderstad teruggekeerd, thans ruim 32 jaren oud
en gereed om eene wetenschappelijke loopbaan te volgen. Drie wegen stonden voor
hem open: hij kon gelijk de meesten zijner medelitteratoren eene betrekking bij het
gymnasiaal onderwijs

1
2
3
4

Vgl. Frontonis Epistulae ed. Naber (1867), Proleg. p. VIII sq.
Commentationes philologae Jenenses (1881), I, p. 103.
Jahrbücher für Philologie, 6er Suppl. (1872-3), p. 11.
Orosius rec. Zangemeister (1882), Praef. p. VIII sqq.; XXXVIIII.
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zoeken òf hij kon trachten aan de eene of andere openbare bibliotheek geplaatst te
worden òf eindelijk hij kon, steunende op den goeden naam, dien zijn bekroond
prijsantwoord en zijne reizen hem hadden verschaft, in afwachting misschien van
een of ander professoraat, het leven van een privaat-geleerde gaan volgen, waartoe
zijne financieële omstandigheden hem in staat zouden gesteld hebben. Du Rieu had
weinig lust in het geven van onderwijs aan jongens, wat blijkbaar samenhing met
zijn geringen aanleg voor het onderwijs in het algemeen. Op een professoraat in de
realia, dat hem op zichzelf in die dagen anders wel zou hebben aangetrokken, bestond
bij de toenmaals zoowel te Leiden als elders in ons land heerschende philologische
richting weinig kans. De werkkring van den bibliothecaris scheen meer voor hem
geschikt, maar ook deze bood den jongen man voorloopig weinig kans om vooruit
te komen. Zoo bleef hij te Leiden voortstudeeren en zich bewegen in de geleerde
kringen der Universiteit, met name in dien van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, waarvan hij in 1860 lid was geworden.
Het hem met den 1sten November 1861 opgedragen secretariaat der Maatschappij
schonk hem weldra de gelegenheid om zich jegens haar in vele opzichten zeer
verdienstelijk te maken. Tien jaren lang heeft hij deze betrekking waargenomen; de
omvangrijke correspondentie, de beslommeringen van de maandelijksche bestuursen ledenvergaderingen, van de jaarvergadering vooral, de voorbeeldige ordening van
het archief der Maatschappij - dit alles heeft Du Rieu veel tijd, veel moeite gekost
en volgaarne heeft hij zich beschikbaar gesteld voor alles, wat het Bestuur hem wilde
opdragen. Was Matthias de Vries in die jaren de leider der Maatschappij, Du Rieu
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was zijn trouwe helper en nog lang leefde in onze vereeniging de traditie voort van
zijne buitengewone hulpvaardigheid, zijne ijverige plichtsbetrachting, zoodat
sommigen bijna zelfs de Maatschappij met den veelgeroemden secretaris
vereenzelvigden. En niet alleen als secretaris diende hij haar. In 1862 heeft hij ook
den post van bibliothecaris, tot 1866 dien van ‘drukbezorger’, later dien van
penningmeester bekleed; van zijne hand is het derde deel (1848-1862) van den ouden
Catalogus onzer Bibliotheek en de alphabetische lijst der leden in het Gedenkschrift
van 1867; hij was een ijverig lid der Histosche Commissie vele jaren lang, en de
thans zittende leden dier Commissie herinneren zich nog levendig, hoe dikwijls Du
Rieu daar zijne kleine mededeelingen en vragen, zijne ‘nesterijen’ zooals hij met
bescheidenheid placht te zeggen, te berde bracht; hij heeft van 1879 tot zijn dood
onafgebroken het lidmaatschap van de bibliotheekscommissie waargenomen. Denkt
men daarbij aan de talrijke Levensberichten, die hij voor onze bundels samenstelde,
aan de vele voordrachten, die hij in de maandvergaderingen hield, aan de talrijke
korte mededeelingen van zijne hand, die in onze Handelingen voorkomen, dan zal
men erkennen, dat Du Rieu veel voor onze Maatschappij heeft gearbeid en dat deze
den ijverigen man dankbaar moet zijn voor de haar gedurende zoo lange jaren bewezen
diensten.
De op zijne reizen verkregen bekendheid van den jongen geleerde met bibliotheken
en hare inrichting deed de aandacht op hem vestigen, toen de behoefte werd gevoeld
aan eene algeheele revisie van den ouden alphabetischen Catalogus der
Universiteitsbibliotheek. Du Rieu werd in Januari 1862 tegen eene kleine
tegemoetkoming met die revisie belast en kwam daardoor in betrekking tot de
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inrichting, aan wier belangen hij het grootste deel van zijn leven heeft gewijd. Zijne
werkzaamheid aan den Catalogus heeft hem, hoewel zijn arbeid niet in druk verscheen,
toch in zooverre tot voordeel gestrekt als zij hem den weg opende tot eene vaste
aanstelling aan de Bibliotheek. Op den 1sten Maart 1864 werd hij op een salaris van
ƒ 800 aangesteld tot Amanuensis, een zeer bescheiden titel met een zeer bescheiden
traktement, beide op het eerste gezicht weinig eervol voor een geleerde, van wien
men groote verwachtingen had gekoesterd. Men vergete echter niet, hoe toen de
toestand in de Leidsche Universiteitsbibliotheek was.
Die inrichting stond toen onder de leiding van den hoogleeraar Pluygers als
Directeur. Pluygers was een man van groote talenten, een uitstekend Latinist, een
veelszins voortreffelijk hoogleeraar, wiens naam als zoodanig bij reeksen van
litteratorengeslachten in dankbare herinnering blijft en die naast Cobet op hunne
vorming een machtigen invloed heeft gehad; hij was tevens een bekwaam
bibliothecaris, die sedert het aftreden van Geel met uitstekend gevolg zijne beste
zorgen aan de Bibliotheek heeft gewijd. Hij hield toezicht op den gang der zaken in
de Bibliotheek; hij bereidde met hulp van den architect Schaap den bouw eener
nieuwe inrichting volgens de eischen des tijds voor; hij wist in den uitmuntenden
P.A. Tiele den man te kiezen, die in voortdurend overleg met hem den beroemden
Leidschen Catalogus samenstelde en tot de veel bewonderde hoogte bracht, waarop
hij staat. Pluygers waardeerde ook in Du Rieu ongetwijfeld den hulpvaardigen
werkzamen man, die door zijne uitgebreide relatiën, zijne kennis van handschriften,
zijn talent van organisatie en zijn slag om met het publiek om te gaan den roem der
Bibliotheek krachtig hielp
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verspreiden, den bibliothekenkenner, die menige belangrijke verbetering in inrichting
en beheer, elders opgemerkt, hier in toepassing kon brengen. Maar hoewel de
Directeur den Amanuensis, sedert 1 Febr. 1866 op het dubbele traktement tot
Conservator der Handschriften opgeklommen, feitelijk het dagelijksch beheer der
Bibliotheek toevertrouwde, hem de leiding der zaken geheel overlaten deed hij
natuurlijk niet. De verhouding tusschen den Directeur en den ondergeschikten
ambtenaar was niet altijd, wat zij had moeten zijn ... maar het zou ongepast zijn hier
aan te wijzen, wat de oorzaken waren van de toenmaals algemeen bekende en
voortdurend toenemende persoonlijke verwijdering tusschen deze beide mannen.
Het schijnt den biograaf, die beiden persoonlijk heeft gekend en den
hoogleeraar-bibliothecaris als zijn leermeester diep heeft vereerd, den verdienstelijken
conservator ook als zoodanig hoog schatte, voldoende te vermelden, dat Du Rieu,
die zich miskend achtte, dagen van grievende teleurstelling, van diepe mismoedigheid,
van heftige smart heeft gekend, dagen, waarin hij dikwijls ernstig gedacht heeft aan
het nemen van zijn ontslag uit de betrekking, die hem in vele opzichten lief was en
die met zijn aanleg en zijne neigingen zoozeer strookte.
Een paar malen scheen het, alsof eene andere eervolle betrekking, die van
hoogleeraar in de archaeologie of wel in de oude geschiedenis, voor hem zou zijn
weggelegd. Er is van hem gesproken te Leiden in 1876-77 bij de invoering der nieuwe
wet op het H.O.; in 1878 is hem zelfs een leerstoel te Amsterdam aangeboden. Toen
heeft Du Rieu werkelijk geaarzeld, ook al wist hij, dat bij het spoedig te wachten
aftreden van zijn Directeur diens post hem naar aller meening niet zou
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ontgaan. Ten slotte heeft hij echter de gedachte aan het beginnen eener nieuwe carrière
als hoogleeraar te Amsterdam losgelaten, waarschijnlijk niet alleen wegens zijne
gehechtheid aan Leiden en zijn reeds gevorderden leeftijd, maar ook omdat hij zelf
begreep, dat hij voor het onderwijs minder geschiktheid bezat en zich bovendien
ernstige inspanning zou moeten getroosten om zich als wetenschappelijk man op de
hoogte te houden van de wetenschap, die hij te Amsterdam zou hebben te doceeren
maar die hij in de laatste jaren alleen in zijne vacantiën, op zijne reizen en in zijne
snipperuren had beoefend. Zij, die de lessen in de archaeologie hebben bijgewoond,
welke Du Rieu omstreeks 1870 belangeloos aan sommige studenten in de letteren
heeft gegeven, zullen gereedelijk erkennen, dat zijne groote welwillendheid bij het
toonen zijner archaeologische plaatwerken allen lof verdiende.
Op den 1sten September 1879 trad Pluygers om gezondheidsredenen af als Directeur
en werkelijk verving Du Rieu hem, definitief sedert 1 Maart daaraanvolgende, toen
hij tot bibliothecaris werd aangesteld. De zestien jaren, die nu nog voor hem waren
weggelegd, zijn met uitzondering van zijne reisjaren misschien de gelukkigste zijns
levens geweest. Financieel sedert lang onafhankelijk; sedert 1863 gelukkig gehuwd
met de zuster van den bekenden letterkundige Sautijn Kluit; op die reizen in
vriendschappelijke betrekking getreden tot vele bibliothecarissen over geheel Europa,
persoonlijk van nabij bekend met bijna alle groote bibliotheken in en buitenslands,
leefde hij in zijne woning op de Hooigracht en in de Bibliotheek voor zijn werk, voor
zijne geliefde bezigheden. Vroeg in den morgen was hij gewoonlijk reeds op zijne
studeerkamer aan het werk, zich bezig houdende met bibliographischen arbeid,
zoekende en snuffelende ten behoeve van
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dezen of genen geleerde, die hem eene inlichting had gevraagd. Zelfs aan het ontbijt
zette hij zijne onderzoekingen voort, altijd bezig, altijd lezende of schrijvende. Tegen
10 uur ging hij op weg naar de Bibliotheek en menig Leidenaar bewaart het beeld
in zich van den levendigen met haastigen stap langs het Rapenburg voortschrijdenden
man, zooals hij, een papiertje met aanteekeningen in de hand, na een bezoek aan het
postkantoor, bij den boekhandelaar, daarna aan de Bibliothèque Wallonne - zijne
schepping - ten slotte zich even na 10 in het bibliotheekgebouw vertoonde. Luide
klonk dan zijne hooge stem door de groote publieke zaal, veerkrachtig zijn stap door
de gangen der Bibliotheek naar zijne handschriftenkamer boven, waar hij weldra te
vinden was achter de hooge eikenhouten schrijftafel, altijd weder bezig, altijd
zoekende en snuffelende in boeken en handschriften. Tusschen 12 en 1 de koffie;
daarna weder tot klokke vier in de Bibliotheek ambtenaren en publiek te woord
staande, de vreemdelingen, die in grooten getale de Leidsche bibliotheek plegen te
bezoeken, rondleidende, op alles het oog houdend, geen oogenblik zijne taak uit het
oog verliezend. Naar huis teruggekeerd, bleef hij tot het oogenblik van zijn maaltijd
weder druk bezig. Dikwijls zelfs onder dien maaltijd bleef zijn rustelooze geest aan
den arbeid en besprak hij met zijne vrouw de belangen, die hem zoo na aan het hart
gingen. Onmiddellijk na den eten was hij weder op zijne studeerkamer en ook aan
de theetafel vergezelde hem in den regel zijn werk. Tot in den laten avond was Du
Rieu zoo aan den arbeid; geen oogenblik ging bij hem verloren. Hij leefde voor zijn
werk en gevoelde zich gelukkig, wanneer hij, terugziende op zijn welbesteden dag,
des avonds met een ‘hunc diem non perdidi’ het hoofd ter ruste
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kon leggen. Zijne voornaamste uitspanning was het ontvangen van zijne vrienden
aan zijn gastvrijen disch of aan de theetafel, waar zijne reizen en zijne verzamelingen
platen van archaeologischen aard zijn geliefkoosd onderwerp van gesprek waren.
Verder wisselde hij de inspanning van zijn geest af door wat hij ‘knutselen’ placht
te noemen, aan zijne draaibank dikwijls, waar hij menig voorwerp bewerkte.
Verwonderlijk is de omvang zijner correspondentie geweest, verwonderlijk het aantal
der kleine geschriften en artikelen, die hij in het licht zond. De Nederlandsche
Spectator vooral, maar ook het Leidsch Dagblad en andere bladen en tijdschriften
plaatsten vele van die losse artikelen van zijne hand: aankondigingen van nieuwe
boeken, mededeelingen van bibliographischen aard, berichten omtrent opgravingen
of nieuw ontdekte handschriften, herinneringen aan zijne iedere groote vacantie
herhaalde reizen, waarop hij geene gelegenheid verzuimde om bibliotheken en musea
te bezoeken, nieuwe relatiën aan te knoopen of oude te hernieuwen, mededeelingen
over bijgewoonde congressen of hem bekende gestorven geleerden.
Zelfstandige werken van eenigen omvang zijn - het behoeft ons bij zulk eene wijze
van arbeiden niet te verbazen - na zijne dissertatie en zijne Schedae Vaticanae niet
meer van zijne hand verschenen; het eenige wat men daaronder zou kunnen rekenen
is zijne uitgave, ter gelegenheid van het Orientalistencongres te Leiden in 1883, van
eenige belangrijke brieven van Warner, den grondlegger der beroemde verzameling
van Oostersche handschriften in de Leidsche Bibliotheek. In al zijne geschriften kan
men de veelzijdigheid, de veelomvattende kennis van den rusteloozen man
bewonderen, al moet weder erkend worden, dat zijn stijl dikwijls te wenschen overliet,
ook in
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de Levensberichten, die hij in onze bundels deed opnemen; wat hij mededeelt, heeft
in den regel waarde door den inhoud, niet door den vorm, waarin het werd
medegedeeld.
Rijk aan inhoud zijn ook de vele zuiver bibliographische werken, die hij
samenstelde of bij welker samenstelling hij zijne hulp verleende. Behalve zijne
kleinere bibliographische lijsten en mededeelingen dienen hier vooral genoemd te
worden de omvangrijke Repertoria, die hij het licht deed zien, soms alleen, soms in
samenwerking met anderen. Het eerste werk van dien aard, aan welks samenstelling
hij deel had, was het bekende nuttige ‘Repertorium der verhandelingen en bijdragen
betreffende de geschiedenis des Vaderlands’, waarvan het eerste gedeelte in 1863
verscheen; vooral aan de bewerking der Supplementen hierop (van 1872 en 1884)
heeft Du Rieu ijverig gearbeid. Met dezen arbeid hing samen het in 1866 verschenen
‘Register van academische dissertatiën en oratiën betreffende de geschiedenis des
Vaderlands’. Hooykaas' Repertorium op de Koloniale literatuur (1877-80) heeft zeer
veel aan hem te danken; de ‘Essai bibliographique’ over de Waldenzen-literatuur
ten onzent (1889) is van zijne hand. Bij dezen arbeid sluit zich aan die, waarvan de
‘Catalogue de la Bibliothèque Wallonne’ (met de supplementen 1875-1890) het
resultaat was, benevens zijne uitgave van het Leidsche ‘Album Academicum’ (1875),
ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit, waarvan hij verbonden was
en die hij hartelijk liefhad.
Wie deze omvangrijke en nauwkeurige lijsten en registers inziet, vermag zich
nauwelijks eenige voorstelling te maken van de massa van arbeidskracht, die ten
behoeve der wetenschap aan dit alles besteed is, van de
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tallooze uren, die de bewerker, al werd hij door anderen ijverig ter zijde gestaan, aan
deze werken ten koste heeft moeten leggen. Het was voor Du Rieu eene groote
voldoening, dat de wetenschap dagelijks het nut van zijne werkzaamheid ondervond,
en met moed zette hij zich aan een anderen arbeid van dien aard, zoodra de vorige
voltooid geacht kon worden. De erkenning zijner verdiensten door de regeering, die
hem in 1896 tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw verhief, was eene
welverdiende belooning en werd door hem dan ook op hoogen prijs gesteld.
‘Tusschen de buien in’, gelijk hij gewoon was te zeggen, besteedde Du Rieu menig
oogenblik aan de belangen zijner Waalsche gemeente, met name aan de verzameling
en bewerking harer archieven, wier groote beteekenis voor de geschiedenis van ons
volksleven hij duidelijk heeft gevoeld. Reeds in 1862 werd hij lid van de Commission
des archives des églises wallonnes, die later in de Waalsche Commission d'histoire
is opgegaan. Hij stichtte in 1878 het Waalsche historische tijdschrift, het ‘Bulletin
de la Commission Wallonne’, terwijl hij een jaar later de leiding der Bibliothèque
Wallonne te Leiden op zich nam. Zoo maakte hij zijne vaderstad tot het middelpunt
der werkzaamheid op het gebied der geschiedenis van de Kerk, waartoe te behooren
hij zich tot eene hooge eer rekende, wier belangen hij met zooveel liefde behartigde.
Hij gevoelde zich door zijne afkomst verplicht ook voor de Waalsche gezindte en
hare geschiedenis te arbeiden. Hij vatte deze taak op als een plicht van
maatschappelijken zoowel als van religieusen aard. Door en door ‘Wallon’, stond
hij in dit opzicht tegenover de Katholieke Kerk min of meer op het standpunt van
den Hugenoot, die deze Kerk als zijne vervolgster beschouwde, wier invloed
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in staat en maatschappij krachtig moest worden bestreden, ook door de versterking
van het kerkelijk leven zijner Protestantsche gemeente. Met zijn vriend Enschedé te
Haarlem legde hij den grond voor die belangrijke verzameling aanteekeningen omtrent
de Fransche emigranten op losse stukken papier (fiches), die reeds zooveel hebben
opgeleverd tot opheldering der geschiedenis van gebeurtenissen, personen en familiën
uit de 16de, 17de en 18de eeuw ten onzent en in Frankrijk. Hij was ook in dat opzicht
de vraagbaak van velen hier te lande en elders; hij hielp ook op dit gebied met groote
toewijding iederen ernstigen onderzoeker voort.
Men zal vragen, hoe kon Du Rieu den tijd vinden voor al dien arbeid buiten zijne
eigenlijke betrekking om en tevens de bibliothecaris van grooten naam zijn, die hij
is geweest? Nog meer klemt deze vraag, wanneer men er aan denkt, dat hij zich uit
het openbaar leven niet terugtrok. Hij was jaren achtereen, van 1885 tot zijn dood,
een ijverig lid van den Leidschen Gemeenteraad en trad als zoodanig o.a. op in de
raadscommissie voor het archief en in de commissie voor de Lakenhal, het stedelijk
museum. Vooral in deze laatste commissie bewees hij groote diensten: hij toonde er
levendige belangstelling voor het verleden zijner stad, welker geschiedenis hij in
vele kleine bijzonderheden kende, welker geschiedkundige verzamelingen hij met
liefde hielp beheeren en vermeerderen. In den Raad gevoelde hij zich de
vertegenwoordiger van de gegoede burgerij, waaruit hij was voortgekomen en wier
belangen ook zijne voorvaderen in het stadsbestuur hadden bevorderd: zijn
conservatieve geest, zijne sterke neiging tot zuinigheid kwamen bij zijn optreden in
dit lichaam duidelijk aan den dag en leidden hem dikwijls bij het uitbrengen zijner
stem in deze of gene
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richting. Als raadslid behoorde Du Rieu dan ook tot de meer behoudende elementen
in dit lichaam, gelijk hij bij verkiezingen voor de Staten-Generaal zich weinig geneigd
betoonde om mede te werken tot de zegepraal van vooruitstrevende denkbeelden.
Maar nog eens: hoe vond hij den tijd voor dat alles?
Het geheim van zijne veelvuldige vruchtbare werkzaamheid schijnt mij vooral te
liggen in eene groote mate van bewegelijkheid van geest, die het hem mogelijk
maakte om het eene oogenblik dìt, het andere dàt te doen, gepaard met eene taaie
arbeidskracht, beiden misschien de erfenis zijner Fransche voorvaderen. Du Rieu
wist veel en velerlei; zijne kennis drong wel niet door in de diepste diepten der
wetenschap en muntte evenmin uit door logischen samenhang en breedte van
opvatting, maar het vele, dat hij wist, stelde hij gaarne ter beschikking van anderen
zonder te vragen naar landaard of verschil van meening op wetenschappelijk,
maatschappelijk of religieus gebied. Dat was ook het geheim van zijn groot succès
als bestuurder der Leidsche Bibliotheek.
Het bestuur eener Universiteitsbibliotheek levert dikwijls eigenaardige
moeielijkheden op. De bibliothecaris wordt voortdurend door de verschillende
hoogleeraren aangezocht om boeken voor hun vak aan te koopen en moet met de
beperkte middelen, die hem ten dienste staan, trachten zooveel mogelijk het evenwicht
tusschen de verschillende vakken te bewaren. Bovendien moet hij er op letten, dat
zijne bibliotheek niet alleen voor de hoogleeraren maar ook voor de studenten moet
dienen. Eindelijk moet hij doordrongen zijn van het feit, dat zijne inrichting niet
strekt om de behoeften van het publiek in het algemeen te bevredigen maar eene
instelling is ten behoeve van het Hooger Onderwijs, wier leider
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dus in de eerste plaats de behoeften der wetenschap moet in het oog houden. Du Rieu
placht zich van deze eigenaardige eischen, aan zijne inrichting gesteld, voortdurend
ernstig rekenschap te geven maar ging naar de meening van vele hoogleeraren wel
eens wat ver in zijne begeerte om zooveel mogelijk zelfstandig te beschikken over
het subsidie der Bibliotheek. Tegenover de wettelijk misschien juiste meening, dat
hij zich bij de aanschaffing van boeken had te houden aan de voordrachten van de
Faculteiten of de bijzondere hoogleeraren, stelde hij namelijk zijne overtuiging, dat
de bibliothecaris ten opzichte van die voordrachten eene groote mate van
zelfstandigheid moest behouden en bij de aanschaffing in de eerste plaats te rade
moest gaan met den algemeenen toestand der boekerij. Voor gepopulariseerde
wetenschap, voor geïllustreerde werken had hij nooit geld over; boeken met ‘prentjes’
waren hem een doorn in het oog, en het kostte dikwijls veel moeite hem van de
noodzakelijkheid der aanschaffing van kaart- of plaatwerken te overtuigen. De
meening omtrent de waarde van een boek kan zeer verschillend zijn en ook hierin
waren hoogleeraren en bibliothecaris het dikwijls oneens. Als litterator was hij van
de behoeften der natuurwetenschappelijke afdeeling minder op de hoogte dan van
die der letterkundige, juridische en theologische Faculteiten; hij meende overigens,
dat de bijzondere verzamelingen, in de laboratoria aanwezig, over het algemeen rijk
genoeg waren en in de centrale bibliotheek slechts met mate behoefden te worden
aangevuld. De zeer beperkte som, waarover voor ieder vak kon worden beschikt,
tegenover de oneindige massa werken, die jaarlijks in den handel worden gebracht,
leverde verder ernstige bezwaren op voor een goed beheer.
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Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat menigeen ernstige klachten
had over den toestand der Bibliotheek. Evenmin valt het echter te ontkennen, dat de
boven aangeduide bezwaren, waarmede de bibliothecaris van zulk eene inrichting
heeft te kampen, gereedelijk konden dienen tot verklaring van veel gebrekkigs in de
verzameling.
Maar waarover niemand ooit te klagen had, dat was de hulpvaardigheid van den
bibliothecaris, waar het gold bibliographische inlichtingen te verschaffen, boeken of
handschriften van elders te ontbieden of het gebruik van de schatten der Bibliotheek
gemakkelijk te maken.
Ons vaderland telt en telde menig bibliograaf, die Du Rieu als zoodanig evenaarde
of overtrof: mannen als Holtrop, Campbell, Tiele, Frederik Muller, Martinus Nijhoff,
om niet meer namen te noemen, bezaten ongetwijfeld meer wetenschappelijke kennis
van boeken dan hij; zijne kennis van handschriften, zijne ervaring in het lezen daarvan
was niet gering te schatten, doch ook in dit opzicht waren er onder ouderen en
jongeren, die hem evenaarden of overtroffen; maar niemand overtrof hem in
welwillende behulpzaamheid jegens hen, die een ernstig wetenschappelijk onderzoek
begeerden in te stellen. Honderden geleerden binnen- en buitenslands heeft hij aan
zich verplicht en de vorstelijke mildheid, waarmede de Leidsche Bibliotheek onder
zijn beheer hare schatten beschikbaar stelde voor de wetenschap, is wereldberoemd
geworden. Nooit blonk het hooge standpunt, waarop Du Rieu zich als bibliothecaris
in dit opzicht stelde, schitterender uit dan bij gelegenheid van den bekenden brand
ten huize van Mommsen (11 Juli 1880). Op het eerste bericht daarvan en in de
meening - die later bleek onjuist te zijn - dat ook twee handschriften van de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

213
Leidsche Bibliotheek daarbij verloren waren gegaan, schreef onze bibliothecaris den
zwaar getroffene o.a. ‘So lange ich die Leidener Bibliothek verwalten werde, wird
durch diesen Unfall die Leidener Liberalität sich nicht ändern; ich werde fortfahren,
Ihnen und dem ganzen gelehrten Publikum wissenschaftliche Dienste zu leisten und
unsere Codices mitzutheilen. Was macht ein einziges Unglück im Vergleich mit den
1260 Codices, welche unsere Bibliothek seit 1859 mittheilte, und wie viel Schönes
ist durch Sie und andere Gelehrte aus unsern Codices publiciert!’
En tot het laatst van zijn leven toe bleeft Du Rieu dit beginsel getrouw, al werd
uit voorzichtigheid de regel gesteld, dat de Leidsche handschriften niet meer aan
partikulieren maar alleen aan bibliotheken of inrichtingen van publieken aard worden
uitgeleend, waar de belanghebbende ze zou mogen gebruiken, en al werd van den
gebruiker de belofte geëischt de schade aan boeken of handschriften toegebracht te
zullen vergoeden.
De betrekkingen, die Du Rieu met zijne ambtgenooten elders onderhield, kwamen
ook in dit opzicht aan zijne Bibliotheek ten goede, daar zij de wederkeerige
hulpvaardigheid van anderen jegens haar, jegens de Nederlandsche geleerden
bevorderden. Die betrekkingen maakten ook de laatste belangrijke uitgave mogelijk,
door den ijverigen man ondernomen.
Op het Congres van bibliothecarissen, te Chicago in 1893 gehouden, was het eerst
de vraag gesteld, of het niet mogelijk zou zijn eene internationale vereeniging te
vormen tot photographische reproductie van de belangrijkste handschriften, in de
bibliotheken van Europa bewaard. Zulk eene reproductie op groote schaal zou - het
springt in het oog - van uiterst veel belang kun-
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nen zijn voor de wetenschap, die daardoor veel gemakkelijker de beschikking zou
kunnen erlangen over de schatten der oudheid, in handschrift tot ons gekomen. Het
denkbeeld daartoe, oorspronkelijk uitgegaan van den bekenden bibliothecaris te
Halle, O. Hartwig, werd dan ook van vele kanten met sympathie begroet. Hartwig
zelf evenwel, die de zaak zoo internationaal mogelijk wilde maken en bevreesd was
eenige nationale ijdelheid te kwetsen, wilde zich als Duitscher niet aan het hoofd
plaatsen, maar trachtte den Leidschen bibliothecaris voor zijn plan te winnen. Dadelijk
zag Du Rieu het hooge belang der zaak in en gemakkelijk liet hij zich ervan overtuigen
dat, zoo zij kans had te slagen, het initiatief moest uitgaan van een neutraal land als
het onze, van eene bibliotheek beroemd om hare handschriften op velerlei gebied
als de Leidsche, van een bibliothecaris (wij mogen het er bijvoegen) als hij was, die
door zijne vele internationale betrekkingen en door zijne uitgebreide talenkennis
boven velen uitmuntte. Materiëel gesteund door onze regeering, richtte hij eene
circulaire aan alle bekende ambtgenooten in de geheele geleerde wereld en deed hun
het voorstel toe te treden tot eene ‘Société internationale pour la reproduction des
MSS. les plus précieux’.
Het succès beantwoordde niet aan de vele moeite door hem gedaan. Slechts een
dertigtal bibliothecarissen meldde zich aan; de meesten werden door redenen van
comptabelen aard verhinderd zich vooruit te verbinden tot het geregeld betalen eener
vrij hooge jaarlijksche bijdrage. Het plan moest dus als mislukt worden beschouwd.
Toen kwam uit eigen beweging een Leidsche uitgever, de heer Sijthoff, tot Du Rieu
en bood hem aan te zamen eene dergelijke uitgaaf op touw te zetten. De Leidsche
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bibliothecaris zou voorloopig een twaalftal der oudste en meest beroemde
handschriften aanwijzen en onder zijne leiding laten reproduceeren; de firma Sijthoff
zou deze reproductiën als eene eerste serie, maar toch ook elk afzonderlijk, in den
handel brengen en alle risico op zich nemen. Met beide handen nam Du Rieu dit
aanbod aan. Onmiddellijk werd het werk begonnen met de photographische
reproductie van den Griekschen codex Sarravianus van het Oude Testament, thans
voor een deel te Leiden, voor een ander deel te Parijs en te St. Petersburg bewaard.
Het eerste deel was omstreeks 't midden van December ll. gereed; het ‘imprimatur’
schreef Du Rieu Zaterdag 19 December op het titelblad.
Dit moest het laatste werk zijn, dat hij op zijne geliefde bibliotheek verrichtte.
Midden in zijne werkzaamheid werd hij getroffen door de ongesteldheid, die in korte
oogenblikken aan dit bezige leven een einde maakte. In den vroegen morgen van
den 21en Dec. 1896 overviel hem op zijne slaapkamer eene stijfheid in de lendenen,
die zich plotseling uitbreidde, en eenige minuten later was hij niet meer. De
verslagenheid van allen, die hem kenden, hier te beschrijven, zou na al het reeds
gezegde overbodig en ongepast schijnen. Du Rieu was een rusteloos werkzaam man,
een trouw en ijverig dienaar der wetenschap, wiens naam als zoodanig in eere zal
blijven onder allen, die hem hebben leeren kennen. De Leidsche Universiteit heeft
in hem een harer beste ambtenaren, de wetenschap in het algemeen een hulpvaardig
bevorderaar harer belangen verloren. De wijze, waarop hij de nederigfiere zinspreuk
‘ich dien’ in daden heeft gehuldigd, maakt hem tot een voorbeeld voor allen, die een
ambt als het zijne hebben te vervullen.
P.J. BLOK.
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Lijst der geschriften VAN DR. WILLEM NICOLAAS DU RIEU SAMENGESTELD
DOOR Louis D. Petit.
1854.

Een gewaand fragment van Trogus
Pompeius. - Mnemosyne III, 1854.

1855.

De intrede en huldiging van Karel V, tot
Graaf van Holland binnen Dordrecht, den
3den Juny 1515, benevens
geschiedkundige aanteekeningen over de
personen, die daarbij tegenwoordig
waren. Uitgegeven ter opheldering van
de Maskerade te houden door de leden
van het Leidsche Studentencorps in de
maand Juny 1855. Leiden, C.C. van der
Hoek en P. Engels 1855 (VI, 148 blz.) 8o.

1856.

Disp. litt. inaug. continens Disputationem
de Gente Fabia. Lugd. Batavorum, Fratres
van der Hoek 1856 (VIII, 448 p. et
tabulae genealogicae). 8o.
In den handel gebracht o.d.t.: Disputatio
de Gente Fabia, accedunt Fabiorum
Pictorum et Serviliani fragmenta.

1860.

De Vatikaansche Bibliotheek. - De Gids
1860, No. 2, 3.

1860.

Opgravingen te Rome. - Als voren. 1860,
No. 10, 11.

1860.

Schedae Vaticanae, in quibus retractantur
palimpsestus Tullianus de re publica, C.
Iulius Victor, Iulius Paris, Ianuarius
Nepotianus, alii ab Angelo Maio editi.
Lugduni-Batavorum apud E.J. Brill 1860
(X, 220 p.). 8o.

1860.

Jongste opgravingen te Rome. - Alg.
Konst- en Letterbode 1860, No. 8, 9.

1860.

Beulé's onuitgegeven redevoering van
Perikles. - Als voren. 1860. No. 18.

1860.

[Aankondiging van:] De Jood van Verona
door A. B r e s c i a n i . - Taalgids 1860,
blz. 125 en 202.
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1860.

[Aankondiging van:] Penseel en Beitel,
voornamelijk der Grieken en Romeinen,
door A.G.W. R a m a e r . - De Gids 1860,
No. 5.

1861.

[Aankondiging van:] Pompejanarum
Antiquitatum Historia, quam ex Cod.
MSS.... collegit J o s . F i o r e l l i . - Alg.
Konst- en Letterbode 1861, No. 29.

1861.

Phelloplastiek [Iets over uit kurk
gesneden voorwerpen]. - Als voren 1861,
No. 31.

1862-1870.

Verslag der Handelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde over 1861-1869. Handelingen v.d.M.d.N.L. 1862-1870.

1863.

Ostia. Rome's havenstad. - De Gids,
1863, No. 3, 5, 6.

1863.

De bibliotheken en letterkundige
genootschappen in Nederland. - De
Tijdspiegel 1863, No. 9.
Naar aanleiding van G. Va l e n t i n e l l i ,
Delle Biblioteche e delle Società
Scientifico-Litterarie della Neerlandia.

1863.

Romae veteris Ichnographia. Lugduni
Batavorum apud T. Hooiberg et filium
1863. pl.

1863-84.

Repertorium der verhandelingen en
bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in mengelwerken en
tijdschriften tot op 1860 verschenen.
Leiden, E.J. Brill, 1863 (XII, 400 blz.)
8o.
Met medewerking van de HH. Drs. R.
F r u i n , J.T. B o d e l N i j e n h u i s ,
L.J.F. J a n s s e n , W.I.C. R a m m e l m a n
E l s e v i e r en J. d e Wa l . - Hierop
verscheen in 1872 een Supplement (XVI,
271 blz.) en in 1884 een Tweede
Supplement (XIV, 172 blz.),
hoofdzakelijk door Dr. W.N. d u R i e u
bewerkt.
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1864

Catalogus der Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. 3de deel.
Bijvoegsel over de jaren 1848-1862.
Leiden, E.J. Brill 1864 (XIV, 622 blz.)
8o.

1864

Nog iets over Rome. - De Tijdspiegel
1864 No. 1, 3.
Aankondiging van: E. A b o u t . Het
hedendaagsche Rome.

1865.

Een kijkje in Griekenland. - De
Tijdspiegel 1865 No. 2, 3.
Aankondiging van: Beknopte
geografische beschrijving van oud en
nieuw Griekenland door J.B.J. v a n
Doren.

1865.

Verslag van een onuitgegeven HS. van
Anthonie de Roovere.
- Handelingen v.d.M.d.N.L. 1865.

1865.

De Boekerij van het Walsch
Kerkgenootschap te Leiden. - Ned.
Spectator 1865 No. 42.

1866.

Register van academische Dissertatiën en
Oratiën betreffende de geschiedenis des
Vaderlands, aanhangsel op het
Repertorium van verhandelingen en
bijdragen, bijeengebracht en systematisch
gerangschikt door de Commissie van
geschied- en oudheidkunde van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Leiden E.J. Brill 1866 (IV,
104 blz.) 8o.
Met medewerking van de H.H. Drs. R.
F r u i n , J.T. B o d e l N i j e n h u i s ,
L.J.F. J a n s s e n , W.I.C. R a m m e l m a n
E l s e v i e r en J. d e Wa l .

1866.

Levensschets van Dr. S.H. Rinkes. Handelingen v.d.M.d.N.L. 1866.
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1866.

Een Nederlandsch vrijwilliger te Rome.
- De Tijdspiegel 1866 No. 1.
Naar aanleiding van: Drie jaren in het
leger van den Paus door T.....

1867.

Bijdragen tot de geschiedenis van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. 1766-1866.
Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid
van het eerste Eeuwfeest. Leiden, E.J.
Brill 1867 (IV, 236 blz.) 8o.
De op blz. 1-115 voorkomende
Alphabetische lijst van de vroegere leden
der Maatschappij, sedert hare oprichting
tot 1 Mei 1866, is door Dr. W N. d u
R i e u bewerkt.

1867.

De valsche Romeinsche Inscripties te
Nennig. - Ned. Spectator 1867, No. 2. De echtheid der Inscripties te Nennig. Als voren. No. 17.
Een nieuw ontdekt Handschrift van ‘de
Profeten’. - Als voren 1867, No. 42.

1867.

Eene lezing over Pompei. - Als voren
1867, No. 52.
Naar aanleiding van: Les ruines de
Pompei par E. d e K é r a t r y .

1867.

[Aankondiging van:] Arbaces, of de
laatste dagen van Pompeji door E.A.C.N.
W i t t e r t . - De Gids 1867, No. 1.

1867.

De nederlaag der Nederlandsche
nijverheid te Parijs - Als voren 1867, No.
10.

1868.

[Aankondiging van:] Gedachten over het
Wetsontwerp op het Hooger Onderwijs
door Dr. J.T. B e r g m a n . - Weekblad
voor Hooger Onderwijs. 1868, No. 14,
15.

1868.

Een Collegie over Bibliologie. - Als voren
1868, No. 15.

1868.

[Aankondiging van:] Het Forum
Romanum volgens Urlichs, door J.
D o r n s e i f f e n . - De Gids 1868, No. 3.
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1868.

[Aankondiging van:] Parijs bij dag en
nacht door J u l . R o d e n b e r g . - De
Tijdspiegel 1868, No. 3.

1868.

[Aankondiging van:] In Rome. Schetsen
naar W.W. S t o r y 's Roba di Roma. - Als
voren 1868, No. 6.

1868.

Nog eene lezing over Pompeji. - Ned.
Spectator, 1868, No. 7
Naar aanleiding van H. N i s s e n ,
Pompeji, ein Vortrag.

1868.

De Grieksche Papyrussen te Parijs. Met
naschrift. - Als voren 1868, No. 20, 25.

1868.

Een teruggevonden bladzijde van den
Medicus Caelius Aurelianus. - Als voren
1868, No. 27.

1868.

Een schets der Catacomben van Rome. Als voren 1868, No. 31.
Aankondiging van E. A l e x , Aus den
Katakomben des Callist an der Via Appia
zu Rom.

1868.

De nieuwe Lees- en Boekenzalen der
Bibliothèque Impériale te Parijs. - Als
voren 1868, No. 34, 35.

1868.

[Aankondiging van:] Ausflug nach
Neapel u.s.w. van H.K. B r a n d e s . - Als
voren 1868, No. 39.

1868.

De geschiedenis der Parijsche
Kloosterbibliotheken. - Als voren 1868,
No. 41.

1868.

Een nieuw hulpmiddel voor heeren
Natuuronderzoekers. - Als voren 1868,
No. 50, 51.
Aankondiging van den Catalogue of
scientific Papers.
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1869.

De struikrooverij in den Kerkelijken
Staat.-Tijdspiegel 1869, No. 9.

1869.

Een Arsenaal voor de kunst. - De Gids
1869, No. 7.
Naar aanleiding der tentoonstelling in
Arti et Amicitiae.

1869.

Iets over de pers en de bibliotheken in
Duitschland. - Ned. Spectator 1869, No.
2.

1869.

[Aankondiging van:] Kleine Propylaeen
von Th. R u m p e l . - Als voren 1869, No.
8.

1869.

Een nieuwe Professor eloquentiae. - Als
voren 1869, No. 14.
Aankondiging van S. K a t z J z n .
Handboek der welsprekendheid.

1869.

De nieuwste onderzoekingen omtrent het
Pompejaansche schilderwerk. - Als voren
1869 No. 21, 22.

1869.

Een bedevaartganger naar Troje en Ithaca
[H. Schliemann]. - Als voren 1869, No.
28.

1869.

De geschiedenis der Bodleiaansche
Bibliotheek te Oxford. - Ats voren 1869,
No. 34.

1869.

Ter nagedachtenis van Dr. L.J.F. Janssen.
- Als voren 1869, No. 46, 47.

1870.

Het onderaardsche Rome. - Ned.
Spectator 1870, No. 3.
Naar aanleiding van J. S p e n c e r
N o r t h c o t e and W.R. B r o w n l o w ,
Roma Sotteranea.

1870.

De teruggevonden groeven van het oude
roode marmer, rosso antico. - Als voren
1870, No. 15.

1870.

Half werk. - Ned. Spectator 1870, No. 25.
Aankondiging van E. v a n B r u y s s e l ;
Table des notices concernant l'histoire de
Belgique.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

1870.

Eene Engelsche bijdrage voor de
topographie van Rome. - Als voren 1870,
No. 53.
Naar aanleiding van R. B u r n , Rome and
the Campagna.

1870.

Pio Nono op een dwaalweg. - Tijdspiegel
1870, No. 3.
Naar aanleiding van: J. Ph. K o e l m a n ,
In Rome.

1870.

[Aankondiging van:] Uit den
oud-Romeinschen Tijd. Schetsen door
Th. S i m o n s . - Als voren 1870, No. 4.

1870.

Het papier in vroeger eeuwen. - Almanak
van 't Nut 1870.

1870.

De Fransche damescouranten. - Ons
Streven 1870, No. 26.

1870.

De Fransche Dames-journalen voor
Modes, Handwerken enz. - Als voren
1870, No. 28, 31.

1871.

Een nieuw Repertorium voor heeren
beoefenaars van Statistiek en
Staatswetenschappen. - Ned. Spectator
1871, No. 6.
Aankondiging van P. L i p p e r t 's
Repertorium für die cameralistische,
insbesondere statistische
Journal-Litteratur.

1872.

Museum geographicum Bodellianum. Als voren 1872, No. 24.

1872.

Wat nieuws uit Rome. - Als voren 1872,
No. 41.
Aankondiging van G.B. d e R o s s i ,
Musaici Christiani e Saggi dei Pavimen
i delle Chiese di Roma.

1872.

Een christelijk boek. - Als voren 1872,
No. 45.
Naar aanleiding van: F.X. K r a u s ,
Christliche Kunstarchäologie.

1872.

Onuitgegeven geschriften van Th.
Agrippa d'Aubigné. - Als voren 1872, No.
46.
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1872.

Notice biographique de Mr. L.C. Luzac,
avec quelques notes sur les ancêtres et la
liste des oeuvres des Messieurs Luzac. Voorrede van den Catalogus der
verkooping van de bibliotheek van L.C.
L u z a c , Leiden 1872.

1872.

Johanna Hilleman, de borduurster zonder
handen. - Ons Streven 1872, No. 36.

1872.

Levensbericht van Mr. J. Luzac. Levensberichten v.d.M.d.N.L. 1871-72.

1873.

Levensschets van Mr. J.T. B o d e l
N i j e n h u i s . - Als voren, 1872-73.

1873.

Nieuwe hulpmiddelen voor
aanschouwelijk onderwijs op
degymnasiën. - Ned. Spectator 1873, No.
1, 2.
Naar aanleiding van: Wandtafelen zur
Veranschaulichung antiken Lebens, van
E.v.d. L a u n i t z .

1873.

Goede raad. - Tijdspiegel 1873, No. 8.
Naar aanleiding van J.W. S t a a t s
E v e r s , Honderd dagen in Italië.

1873.

De Bibliotheek van het Nederl.
Onderwijzers-genootschap. - Bibliogr.
Adversaria I.

1873.

Iets over den alphabetischen catalogus. Als voren I.

1874.

Ernst Julius Kiehl. - Ned. Spectator 1874,
No. 6.

1874.

Een Nieuw-Hollandsche bibliotheek. Als voren 1874, No. 21.

1874.

De Catalogussen der Congress
Bibliotheek te Washington. - Als voren
1874, No. 36.

1874.

Aankondiging van A. S t ö c k l , Schets
der Schoonheidsleer. - Ons Streven 1874,
No. 6.

1874.

Deensche Studenten aan Nederlandsche
Universiteiten. - Handelingen
v.d.M.d.N.L. 1874.
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1874.

Het Model van het Gedenkteeken aan
Leiden's Ontzet. - Leidsche Courant, 28
Sept. 1874.

1875.

Album Studiosorum Academiae Lugduno
Batavae, MDLXXV-MDCCCLXXV.
Accedunt nomina Curatorum et
Professorum per eadum Secula.
Hagae-Comitum apud Martinum Nijhoff
1875 (LXIV, 1001 p. in 2 Kol.) 4o.

1875.

[Aankondiging van:] Catalogue de la
Bibliothèque Wallonne rédigé par J.T.
B e r g m a n . - Ned. Spectator 1875, No.
33.

1876.

De Indische Letterbode. - Als voren 1876,
No. 21.

1876.

De Nationale Bibliotheek te Parijs in
1875. - Als voren, No. 25.

1876.

Het Reglement van 's lands bibliotheken
in het Koninkrijk Italië. - Als voren 1876,
No. 37.

1876.

Twee bibliographische Utopieën. Bibliogr. Adversaria III.

1877-80.

Repertorium op de Koloniale Litteratuur,
of systematische inhoudsopgaaf van
hetgeen voorkomt over de Koloniën,
(beoosten de Kaap) in mengelwerken en
tijdschriften, van 1595 tot 1865
uitgegeven in Nederland en zijne
overzeesche bezittingen door J.C.
H o o y k a a s , ter perse bezorgd door Dr.
W.N. d u R i e u . Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon 1870-80. 2 dln. (Dl. I.
XIV, 651 blz.; Dl. II. XVI, 752 blz.) 8o.
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1878.

Het laatste jaarverslag der Nationale
Bibliotheek te Parijs. - Ned. Spectator
1878, No. 9.

1878.

Wegwijzers in tijdschrift-litteratuur. - Als
voren 1878, No. 32.
Bespreking van den Catalogue of
scientific Papers.

1878.

Een Amerikaansch verslag. - De Gids
1878, No. 12.
Bespreking van Public Libraries in the
United States of America. Special Report.

1878.

Dr. Jean Theodore Bergman. - Leidsch
Dagblad 27 Nov. 1878.

1879.

Nog iets over een brief van Spinoza. Ned. Spectator 1879, No. 21.

1879.

Naar aanleiding van den bibliotheekbrand
te Birmingham. - Als voren 1879, No. 23,
24.

1879.

De Catalogus der Boekerij van de
Hollandsche Kerk te Londen. - Als voren
1879, No. 41.

1879.

Nog een woord over den Grafelijken
Grafkelder in de Hofkapel te
's-Gravenhage. - Leidsch Dagblad, 17
Juni 1879.

1879.

Autobiographie van J.T. Bergman [met
naschrift]. - Levensberichten v.d.M.d.N.L.
1879.

1880.

De versiering van den Willemstoren te
Dillenburg. - Ned. Spectator 1880, No.
51.

1880.

Naar aanleiding van Prof. Schlegel's plan
voor een Universiteitsgebouw. - Leidsch
Dagblad, 23 Dec. 1880.

1880-90.

Catalogue de la Bibliothèque Wallonne,
déposée à Leide. Publié par ordre de la
Réunion des églises Wallonnes des
Pays-Bas. Supplément, 1875-1880. Leide,
Van der Hoek, Frères 1880, (X, 50 p.) 2e Supplément, 1881-1885. Ibid. 1885,
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(XII, 196 p.). - 3e Supplément, 1886-90.
Ibid. 1890, (XII, 128 p.) 8o.
1881.

Brandvrije bibliotheekgebouwen of
kluizen. - Ned. Spectator 1881, No. 35.

1881.

De portretten en het testament van J.J.
Scaliger. - Handel. en Meded.
v.d.M.d.N.L. 1881.

1881.

Lambert Daneau à Leyde. Notice
historique à l'occasion du 300e
anniversaire de la fondation de la
Communauté Wallonne de Leyde le 26
Mars 1581. Leyde, Van der Hoek frères
1881, (15 p. avec planche). - 2e Edition,
revue et augmentée d'une lettre du Sénat
au Prince d'Orange avec sa réponse
inédite. - Bulletin p. l'hist. des églises
Wallonnes. I. Ook afzonderlijk
verschenen: La Haye, Mart Nijhoff 1885.
(40 p. avec pl.)

1882.

Jacobus Ludovicus Cornet. - Leidsch
Dagblad, 7 Dec. 1882.

1883.

C.A. Emeis. - Leidsche Studentenalmanak
voor 1884.

1883.

Kunstenaars voorkomende in het Album
Studiosorum der Academie te Leiden. Archief v. Nederl. Kunstgeschiedenis V.

1883.

L e v i n i Wa r n e r i de rebus Turcicis
epistolae. Edidit G.N. d u R i e u .
Lugduni Batavorum, E.J. Brill 1883
(XVI, 120 p.) 8o.

1884.

Een goed voorbeeld. - Ned. Spectator
1884, No. 44.
Naar aanleiding van het Register d.
Nederd. Herv. Predikanten door Ds. J.G.
d e Wa l d k i r c h Z i e p p r e c h t .
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1884.

De Gedenknaald van Leidens
Ramp.-Leidsch Dagblad, 1 Oct. 1884.

1885-96.

Rapport sur les travaux de la Commission
pour l'histoire des églises Wallonnes
depuis son origine (jusqu'en 1894). - Bull.
de la Comm. p. l'hist. des églises
Wallonnes I-V, N.S.I.

1885.

Généalogie de la Famille Marron. - Als
voren I. Levensbericht van Dr. F.H.G.
van Iterson. - Levensberichten
v.d.M.d.N.L. 1884-85.

1885.

Lijst van geschriften van Jhr. Mr. W.I.C.
Rammelman Elsevier voorafgaan door
eenige opgaven omtrent zijn levensloop.
- Handel. en meded. v.d.M.d.N.L. 1885.

1885.

Inscriptiones Ephesinae ineditae. - Etudes
archéologiques, linguistiques et
historiques dédiées à M. le Dr. C.
Leemans. Leide 1885.

1886.

Een paar vragen naar aanleiding van het
Dagboek van Constantijn Huygens. - Ned.
Spectator 1886, No. 13.

1887.

De Hugenoten in Amerika. - Als voren
1887, No. 15.

1887.

Levensbericht van Dr. J.C. Drabbe. Levensberichten v.d.M.d.N.L. 1887.

1888.

Het Kortschrift van Paus Silvester II. Ned. Spectator 1888, No. 20.

1888.

Wat Frankrijk terugkocht uit de
bibliotheek van Lord Ashburnham. - Als
voren 1888, No. 48.

1888.

Levensbericht van K.J.F.C. Kneppelhout
van Sterkenburg. - Levensberichten
v.d.M.d.N.L. 1888.

1888.

Zijden lapjes in plaats van vloeipapier in
handschriften. - Handelingen v.d.M.d.N.L.
1888.

1888.

Eene bijdrage tot de genealogie van
Renesse. - Alg. Nederl. Familieblad 1888.
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1889.

Levensbericht van Dr. W. Bisschop. Levensberichten v.d.M.d.N.L. 1889.

1889.

Eene herinnering aan het Amerikaansche
bezoek van 13 Aug. - Leidsch Dagblad,
21 Jan. 1889.

1890.

Essai bibliographique concernant tout ce
qui a paru dans les Pays-Bas au sujet et
en faveur des Vaudois. - Bull. de la
Comm. p. l'hist. des églises Wallonnes,
IV.
Ook afzonderlijk verschenen: La Haye,
Mart. Nijhoff 1889, (40 p.) 8o.

1890.

Rembrand opvoeder. - Ned. Spectator
1890, No. 5.
Naar aanleiding van: Rembrandt als
Erzieher.

1890.

De Grieksche handschriften van François
I en Henri II te Fontainebleau. - Als
voren. No. 17, 18.

1890.

De bibliotheek van Prof. W.M. d'Ablaing.
- Als voren. No. 26.

1890.

De bijeenkomst van bibliothecarissen te
Antwerpen. - Als voren. No. 35-37.

1890.

Lettre de Lambert Daneau à Jérome
Basting. - Bulletin de la Comm. p. l'hist.
des églises Wallonnes, IV.

1890.

Nog iets over Scaliger's portretten. Handelingen v.d.M.d.N.L. 1889-90.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

223

1890.

Schets van den Leidschen Schouwburg
vóor 1865. - Als brief gedrukt in:
Geschiedenis van het Leidsche Tooneel
door L.H.J. L a m b e r t s
H u r r e l b r i n c k . Leiden 1890, blz.
33-35.

1891.

Twee Duitschers over Holland in 1683.
- Ned. Spectator 1891, No. 26.
Aankondiging van: H.C. P o s t e l und J.
v o n M e l l e , Reise.

1891.

Een Nederlandsche boekdrukker
[Wolfgang Hopyl] te Parijs, 1489-1523.
- Als voren 1891, No. 28.

1891.

‘Over de grenzen’ - Als voren 1891, No.
30.
Naar aanleiding van: Histoire du
desséchement des lacs et marais en
France avant 1789 par M. le Comte d e
Dienne.

1891.

De eerste drukpers. - Als voren 1891, No.
31.
Aankondiging van: Die Erfindung der
Buchdruckerkunst von K. F a u l m a n n .

1891.

Mummiekisten vervaardigd van
Grieksche testamenten. - Als voren 1891,
No. 47.

1891.

W.P. Wolters. - Eigen Haard 1891, No.
42.

1891.

Berichten van een tijdgenoot over de
gebeurtenissen in de Nederlanden, in de
bibliotheek Corsini te Rome bewaard. Handelingen v.d.M.d.N.L. 1890-91.

1892.

De collectanea de vitis scriptisque
jure-consultorum van Prof. J. de Wal. Ned. Spectator. 1892, No. 23.

1892.

Een Romeinsche eetzaal. - Als voren
1892, No. 32.

1892.

Lucian Müller. Persoonlijke
herinneringen. - Als voren 1892, No. 33.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

1892.

Catalogue of scientific Papers, compiled
by the Royal Society of London. - Als
voren 1892, No. 35.

1892.

Het legaat van ornithologische boeken
van Mr. J.P. van Wickevoort Crommelin.
- Als voren 1892, No. 37.

1892.

Levensbericht van B.W. Wttewaal van
Wickenburgh. - Levensberichten
v.d.M.d.N.L. 1892.

1892.

Nécrologie. Le Docteur J. Soutendam. Bulletin de la Comm. p. l'hist. des églises
Wallonnes. V.

1892.

L'Album Amicorum d'Esaie du Pré,
pasteur Wallon à Leyde. - Als voren V.

1893.

De Grieksche Wastafeltjes der Leidsche
Bibliotheek. - Leidsch Dagblad 3 Mei
1893 en Ned. Spectator 1893, No. 18.

1893.

Dousa's Album vereerd aan de Leidsche
Bibliotheek. - Als voren, 26 Mei 1893.

1893.

Rothschild's openbare bibliotheek te
Frankfort. - Ned. Spectator 1893, No. 26.

1893.

Het ontwerp voor de Centrale Bibliotheek
te Florence. - Als voren 1893, No. 29, 30.

1893.

Levensbericht van Dr. G.D.J. Schotel. Levensberichten v.d.M.d.N.L. 1893.

1893.

Les tablettes Grecques de Palmyre à la
Bibliothèque de Leiden. - Revue des
Bibliothèques 1893 p. 183. - In het
Hoogduitsch in Centralblatt f.
Bibliothekswesen 1893, S. 276.
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1893.

Nog een portret van Scaliger. Handelingen v.d.M.d.N.L. 1892-93.

1893.

Reproductie van Grieksche en Latijnsche
handschriften. - Museum I, No. 8; II, No.
3.

1893.

Stenographie of Kortschrift in de
Middeleeuwen. - Handelsblad 19 Oct.
1893.

1894.

Oud-Egyptische toestanden. - Ned.
Spectator 1894, No. 28, 29.
Over mummiekisten van papyrus.

1894.

La Société pour la reproduction
autotypique des manuscrits non-touristes.
- Revue des Bibliothèques 1894, No. 1.

1894.

Welke boeken hebben de Leidsche
Professoren geschreven? - Ned. Spectator
1894, No. 44.

1895.

Welche Bücher gaben die Leidener
Professoren heraus? - Centralblatt f.
Bibliothekswesen 1895, S. 467.
Aankondiging van: Bibliographische Lijst
der werken van de Leidsche Hoogleeraren
door L o u i s D. P e t i t .

1895.

Het mooiste boek der Leidsche
Bibliotheek. - Ned. Spectator 1895, No.
31, 32.
Over: Histoire et Monuments des Emaux
Byzantins par N. K o n d a k o w .

1895.

De ouderdom van het Utrechtsche
Psalterium bepaald. - Museum III, No. 4.

1896.

Autotypische reproductie van Grieksche
en Latijnsche handschriften. - Ned.
Spectator 1896, No. 9.

1896.

Nagelaten geschriften van Mr. W.P.
S a u t i j n K l u i t [met inleiding en
naschrift] uitgegeven door Dr. W.N. d u
R i e u . - Bijdragen voor de geschiedenis
v.d. Nederl. Boekhandel, dl. VII.
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Levensbericht van Prof. Dr. Tj.
Halbertsma. - Levensberichten
v.d.M.d.N.L. 1896.

1896.

Levensbericht van Mr. W.P. Sautijn
Kluit. - Als voren 1896.

1897.

Codices graeci et latini photographice
depicti duce G u l i e l m o N i c o l a o d u
R i e u . I. Vetus Testamentum graece.
Codicis Sarraviani-Colbertini quae
supersunt in bibliothecis Leidensi,
Parisiensi, Petropolitana. Praefatus est
H e n r i c u s O m o n t . Lugduni
Batavorum, A.W. Sijthoff 1897 (XVI p.
en 306 facsimilés) gr. 4o.

Verder nam Dr. D u R i e u een zeer werkzaam deel aan de uitgave der Oeuvres
complètes de C h r . H u y g e n s , aan de Algemeene aardrijkskundige bibliographie
van Nederland, uitgegeven vanwege het Nederl. Aardrijkskundig Genootschap en
schreef eene menigte korte artikelen en mededeelingen van actueel belang in de
Leidsche Courant, het Leidsch Dagblad enz.
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Levensbericht van J.A. de Rijk.
In het jaar 1891 gaf het ontslapen medelid, wiens naam hierboven genoemd wordt,
een Levensbericht van Dr. Th. J.H. Borret. Thans ga ik, op vereerende uitnoodiging
onzer Maatschappij, een dergelijken gedenksteen wijden aan de nagedachtenis van
J.A. de Rijk. Maar evenals hij ‘moet ik erkennen, daartoe in ongunstige
omstandigheden te zijn. Geen enkel dagboek, geen vertrouwelijke brieven, geen
snippertje beschreven papier van zijne hand staan mij ten dienste, om aan mijne
schets dien gloed van leven, die hooge aanschouwelijkheid, die tintelende kleur te
geven, die het geschetste beeld vaak zoo aantrekkelijk maken. Ik heb niets dan wat
van hem gedrukt is ....’1.
In zeker opzicht nochtans ben ik gelukkiger. Waar hij slechts kon beschikken over
‘de herinnering aan eenige zeldzame, zeer sporadische, persoonlijke aanrakingen’,
geniet ik het voorrecht, tot de oud-leerlingen te behooren van professor J.A. de Rijk.
Op het Seminarie Hageveld te Voorhout mocht ik een vol jaar zijne lessen

1

Levensberichten 1891 blz. 217.
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volgen in de wijsbegeerte, het Hebreeuwsch en de nieuwere geschiedenis. Naderhand
heb ik, vooral op de halfjaarlijksche Redactie-vergaderingen van de Katholiek, ons
begaafd medelid enkele malen ontmoet. Steeds was het mij een geluk, den gewezen
leeraar in al zijn eenvoud en gulhartigheid weer te zien. Indien er dus fouten en
gebreken kleven aan dit Levensbericht, dan schrijve men die niet op rekening van
gebrek aan piëteit. Maar al getuig ik gaarne: ‘de mortuis nil nisi bene’, al heet de
liefde ook blind te maken, toch dient mijn te ontwerpen levensschets zoo getrouw
mogelijk aan de waarheid te beantwoorden. Immers, waarachtige eerbeid voor den
doode eischt geen offers, aan de waarheid gebracht.
En J.A. de Rijk zou de edele schilderkunst niet met zooveel ernst hebben beoefend
en liefgehad, indien hij zijn eigen levensgroot portret anders dan eerlijk gelijkend
wenschte. Ongetwijfeld zou hij, goedlachs en rondborstig als hij immer was, toestaan
wat Cromwell, voor model zittend, tot zijn portretschilder zeide: ‘Schilder mij zooals
ik ben, ook met mijne wratten’.
Gelukkig echter behoeft dit conterfeitsel, om natuurgetrouw te zijn, door niet vele
‘wratten’ ontsierd te worden. Bestaan er ook geen ‘taches de beauté’, die een
sympathiek gelaat aantrekkelijker maken? Schuilt het groote geheim der schilderkunst
niet in de juiste verdeeling van schaduw en licht? Overigens zullen over dit
Levensbericht slechts enkele ‘Streiflichter’ worden geworpen. Rustig en objectief
zal het de werkelijkheid pogen wêer te geven. En de hoofdgedachte, waarvan schrijver
dezes uitgaat, is vervat in het gevleugelde woord, dat Groen van Prinsterer eens in
zijn Ongeloof en Revolutie heeft uitgesproken: ‘Mij is het steeds voorgekomen, dat
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het eenvoudigste levensverhaal ook de geloofwaardigste karakterschets bevat.’
Jacobus Augustinus de Rijk behoorde tot een der oude familie's van gezeten,
katholieke ‘Erfgooiers’. Zijn vader James de Rijk, naar de Engelsche moeder Elisabeth
Buckle zoo genoemd, was gehuwd met Anna Catharina Machtilda van Delden,
dochter eener welgestelde manufacturiersfamilie te Goor in Overijssel. Het gelukkig
echtpaar had nauwelijks twee jaren gewoond op het nog bestaande buitenplaatsje
‘Lang gewenscht’, aan de Groest te Hilversum, toen de eersteling geboren werd, die
naar de beide grootvaders van wêerszij de namen kreeg: Jacobus Augustinus. Het
was de 31ste September van het jaar 1831.
Op de lagere school te Hilversum kreeg de aankomende knaap zijn eerste opleiding
en muntte er spoedig boven al zijn medeleerlingen uit. Vooral de drie moderne talen
namen zijn leergierigheid in beslag. Hoe aardig kon hij op lateren leeftijd vertellen,
- en hoe gaarne deed hij zulks tot herhalens toe - dat hij bij zijne moeder, die geen
woord Engelsch verstond, trouw zijn Engelsche les moest opzeggen vóór het naar
school gaan. Maar het moederlijk instinct raadde onmiddellijk, als er iets haperde.
En kinderlijk bedrog kwam in den kleinen Jacob nimmer op. Het zou trouwens, ook
al hadde hij zulks beproefd, terstond in zijn heldere kijkers en op zijn lelieblank
voorhoofd te lezen geweest zijn.
Wat moest er nu van dien levenslustigen knaap worden, toen hij op de lagere
school was ‘uitgeleerd’? Een landmeter, zoo werd aanvankelijk overlegd. Maar het
prozaïsche sjouwen met den landmetersketting beviel hem weinig of niet. Voor een
dichterlijk oog is dan ook in
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het Gooische paradijs te veel moois te bewonderen, om onverdeelde aandacht te
wijden aan nuchtere, hoofdbrekende becijferingen.
Een musicus? Wèl mocht deze bevoorrechte Muzenzoon zich ook een gunsteling
achten van Euterpe. Met voorliefde en succès beoefende hij zoowel de orgelmuziek
als den zang. Noch in theorie noch in praktijk bleef de compositie hem vreemd.
Menigmaal weerklonk zijn welluidende tenor-stem in solo's en duetten, op de
uitvoeringen der Hilversumsche zangvereeniging Crescendo, waarvan de jonge de
Rijk reeds vóór 1853 Secretaris was. Maar de heerlijke toonkunst levert voor
middelmatigheden slechts een sober, voor buitengewone talenten allicht een
avontuurlijk bestaan op. Daarom liever wat anders ondernomen.
Schilder dan? Evenals vader James de Rijk, die bij Jan van Ravenswaay, een
kopstuk der zoogenaamde ‘Hilversumsche schilderschool’, in de leer was geweest
en niet onverdienstelijk het penseel hanteerde. Ja, landschapsschilder! Dan kan men
zoo verrukkelijk zwerven door Gods vrije natuur, naar keus en keur te gast gaan aan
den overvloedigen disch der schoonheid, door zonneschijn en wolkenspel in
onuitputtelijke variatie gespreid. Dan aanschouwt men in de bron zelve, zonder
stoornis of troebelheid, den weerglans van het Ongeschapen Licht. Dan zweeft de
menschelijke ziel, als op een gouden Jacobsladder, telkens omhoog naar ‘de
onzichtbare dingen, die uit deze zichtbare wereld gekend worden’, omhoog van dit
schouwtooneel naar den oneindigen God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Geen wonder, dat zulk een werkkring onzen idealistischen Jacob boven andere
aantrok. In 1853 ging hij voor de eerste maal naar Bentheim, om daar in de boschrijke
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dreven naar hartelust rond te dolen en schetsen te maken van hetgeen hem allermeest
trof.
Ruim een half jaar vertoefde hij in die liefelijke omgeving. De jonge schilder
werkte hard, ook om een eerlijk stuk brood te verdienen, hetgeen voorspoedig gelukte;
want geregeld verkocht hij zijn schilderstukken voor ongeveer honderd gulden. Maar
intusschen vergat hij zijn ‘eerste liefde’, de muziek, niet geheel en al. Des morgens
ging hij uit schilderen en maakte hij zijn schetsen in de vrije natuur. De namiddag
werd besteed aan een gezellig familieleven in het badhôtel. De avond echter bleef
aan de toonkunst voorbehouden. Dan leidde hij de repetitie's der Bentheimsche
zangvereeniging, waar het ‘Lied von der Glocke’ voor gemengd koor en strijkkwartet
werd ingestudeerd. En verder zocht hij afleiding en gezelschap, bij voorkeur in de
pastorie, die altoos even gastvrij voor hem openstond.
Zou daar, in de stille pastorie van Bentheim, het plan zijn opgekomen, dat, na
zooveel zwenkingen reeds, voortaan zijn levensrichting voor goed zou bepalen, om
‘het leste en beste’ te blijven? Meer dan waarschijnlijk wordt onze onderstelling door
de omstandigheid, dat prof. de Rijk kort vóór zijn dood den miskelk, door hem
dagelijks gebruikt, aan de parochiekerk van Bentheim vermaakt heeft. Intusschen,
zeker is het, dat hij zich in het begin van 1854 naar Brussel begaf, aldaar gedurende
eenige weken, maar zonder eigen voldoening, de schilderkunst beoefende en spoedig,
na een kort oponthoud in Hilversum, te Bentheim terugkeerde. Alsof daar de teerling
moest worden geworpen, die over zijn verder lot beslissen zou, werd de jonge schilder
door een geheimzinnige macht opnieuw aangetrokken naar Bentheim. En weldra
stak hij den Rubicon over, die hem
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nog scheidde van een gansch andere, maar reeds lang met heimelijke ‘Sehnsucht’
aangestaarde wereld: de 23-jarige de Rijk besloot zijn wereldje van roem en
kunstgenot vaarwel te zeggen, om eenvoudig priester te worden, en wel missionaris
... onder de onbeschaafde volksstammen van Amerika of Azië.
Wij zijn thans genaderd tot het keerpunt in de Rijk's leven. Mocht er nog een bewijs
noodig zijn voor de verzekering: ‘In de jeugd ligt het woord, dat geheel het volgend
leven verklaart’1, dan vinden wij zulks hier geleverd. Geheel het leven en streven
van J.A. de Rijk is, ofschoon in germine, duidelijk reeds in zijne jeugd waarneembaar.
Zijn voorliefde voor taalstudie en letterkunde. Muzikale liefhebberij. Ook op ander
artistiek gebied een veelzijdig dilettantisme. Een zekere vlinderachtige ongestadigheid
in het najagen nu van deze dan van gene bloem der schoonheid. Een hooge ideale
opvatting, om niet te zeggen een kwalijk ingehouden zucht naar romantiek. Maar bij
dit alles een diep godsdienstige grondtoon, die ten slotte overheerschend worden en
blijven zou. Ziedaar de volle harmonieuze melodie, die wel in talrijke variatie's, maar
toch altoos op hetzelfde thema, door geheel het verdere leven van J.A. de Rijk heeft
weerklonken.
Onze veelbelovende kunstenaar zou dan katholiek priester worden. Zijn Latijn en
Grieksch ging hij leeren bij professor Peerlkamp, die te Hilversum een buiten had.
Men verhaalt van dezen beroemden latinist, dat hij aan den jongen de Rijk zou
verzekerd hebben: ‘Binnen een half jaar leer ik U zooveel Latijn, dat Gij het behoorlijk
lezen en schrijven kunt’.

1

Dr. Schaepman Menschen en boeken (Utr. 1894) II, blz. 63.
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Het geheim dier wonderbare methode? Misschien wordt er ons iets van verraden,
als wij vernemen, dat professor Peerlkamp tegenover zijn reeds volwassen leerling,
dien hij gemoedelijk weg in den tuinkoepel placht te ontvangen, het Latijn meer als
een levende dan als een doode taal behandelde. Nauwelijks waren de eerste beginselen
van grammatica en syntaxis eigen gemaakt, of de Rijk moest - op goed geluk af aan het Latijn schrijven, misschien ook wel spreken, gaan. In de plaats van
geestdoodende thema's kreeg hij Latijnsche opstellen ter bewerking: het leven van
den h. Bonifatius werd als onderwerp aangegeven, de behandeling moest zijn in den
trant van Nepos en prof. Peerlkamp schreef zelf eenige hoofdstukken ten voorbeeld.
De uitslag dezer methode, waarin allicht een vingerwijzing schuilt voor ons
tegenwoordig, veel te schoolsch en letterzifterig onderwijs in de klassieke talen,
blijkt genoegzaam uit het feit, dat de Rijk na twee jaren studie het Latijn en Grieksch
voldoende meester was. Zoodanig, dat hij op het Seminarie Hageveld terstond tot
de hoogste klasse, de Rhetorica, werd toegelaten. En toen het daar aankwam op het
vertalen van auteurs als Tacitus en Horatius, Demosthenes en Sophocles, op het
vloeiend schrijven van klassiek Latijn, was hij al zijn medeleerlingen spoedig vooruit.
Eveneens behaalde de Rijk den eerepalm in de vakken van wijsbegeerte en
godsdienstleer.
Het mocht een zonderlinge verschijning zijn, die ruim 25-jarige Seminarist - met
de ietwat vreemde allures en opzichtige kleedij, welke hij nog uit zijn
schildersloopbaan had overgehouden, - door zijn buitengewone begaafdheid, maar
vooral ook door zijn beminnelijk karakter wekte hij toch algemeen respekt en won
hij
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onverdeelde sympathie. Zijn lijkredenaar, destijds een zijner meest vertrouwde
vrienden, gaf dit treffend beeld van den Hageveldschen student: ‘Hoe staakten we
onze gesprekken, als de Rijk ons plotseling aanschoot en in eens, zonder op onze
verhandelingen te letten, zijne ideeën van 't oogenblik tot het onderwerp maakte,
naar welks uiteenzetting wij hadden te luisteren. En we luisterden gaarne. De besten
onder ons stonden verbaasd over zijne veelzijdige kennis, maar vooral over den
eenvoud, de argeloosheid, waarmede zich een hart van goud voor onze waarneming
opende’1....
Na twee jaren verblijf te Hageveld ging de Rijk over naar het Groot-Seminarie te
Warmond, om aldaar - met niet minder voorbeeldigen ijver en niet minder succès zijn theologische studiën te voltooien.
Op 15 Augustus 1862 werd hij in de kathedrale kerk te Haarlem tot priester gewijd.
Zijn oorspronkelijk voornemen om missionaris te worden schijnt hij welhaast te
hebben opgegeven. Ten minste, een maand na zijne priesterwijding nam de Rijk
zonder aarzelen de benoeming aan tot leeraar aan het Seminarie Hageveld te Voorhout.
Daar heeft hij geheel zijn verder leven doorgebracht. Aan den bloei dier inrichting
heeft hij zijn beste krachten besteed, bijna vijf en dertig jaren lang. Binnen hare
muren heeft hij eindelijk zijn moede hoofd neergelegd, om de eeuwige rust in te
gaan.
Wenscht iemand het milieu te leeren kennen, waarin onze de Rijk de helft zijns levens
gesleten heeft? Gretig

1

Zie verslag der lijkrede door N.J. Smeulders, deken-past te Warmond, Residentiebode no.
868, 3e blad.
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neem ik de gelegenheid te baat, om den belangstellende in die omgeving rond te
leiden. Want nog altoos gevoel ik mij daar tehuis. Slechts vier jaren mijner jeugd
heb ik er doorgebracht. Sedert zijn verscheiden jaren, daaronder mijne ‘Lehr- und
Wanderjahre’, voorbijgegaan. Als in vogelvlucht overziet mijn oog verschillende,
intusschen bezochte, landen en steden. Doch waar mijn blik het liefst op rust, waar
mijn hart nog altoos het meest aan hangt, 't is en blijft Hageveld .....
‘Geheiligd oord
Waar ongestoord
In vreugd
Mijn jeugd
Is heengevloden’1.

Zoo dikwijls ik dat ‘geheiligd oord’ in het voorbijgaan begroeten, of liever nog van
nabij betreden mag, herhaal ik de heerlijke verzen van Racine:
‘Je descends dans ce lieu par la grâce habité.
Ici loin du tumulte aux devoirs les plus saints
Tout un peuple naissant est formé par tes mains.
Tu nourris dans son coeur la sémence féconde
Des vertus, dont il doit sanctifier le monde.
Grand Dieu, que cet ouvrage ait place en ta mémoire’2.

Hageveld is een der tien Roomsch-katholieke Seminarie's in ons Vaderland, alwaar
de aankomende jongelingschap wordt opgeleid tot de priesterlijke waardigheid. Hebt
Gij ooit, waarde lezer, een minder gunstig denkbeeld gekoesterd omtrent dergelijke
inrichtingen, ik bid U, ga er dan eens een bezoeken. En neem dan bij voorkeur
Hageveld. Want ik zeg niet, dat alle Seminarie's in ons land zóó zijn, maar wèl, dat
ze ernstig streven, althans streven moeten, zóó te worden. Wel is het reeds bijna
vijftig jaar

1
2

C. Broere Gedichten ('s-Hage 1880) blz. 316.
Esther, Prologue.
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geleden, dat de Hoogleeraar Matthijs Siegenbeek in een open brief aan Mr. Groen
van Prinsterer de beschuldiging dorst uiten, als werd daar, te Hageveld, de domheid
in het R.K. kerkgenootschap georganiseerd. Wel is die aanklacht op het hoofd van
den beschuldiger als een geduchte terechtwijzing, om niet te zeggen welverdiende
kastijding, neergekomen. Doch men weet bij ondervinding, hoe lang, onberekenbaar
lang, het vooroordeel duurt. De angst voor een spook is niet uit te roeien, zoolang
men niet regelrecht erop afgaat en ad oculos demonstreert, dat het spook een
hersenschim is, die aan een door vrees overprikkelde verbeelding het aanzijn dankt.
Daarom mag het, ook in 't algemeen, een goed en verdienstelijk werk heeten, den
geachten lezer nader bekend te maken met een katholiek Seminarie als Hageveld1.
Men onderscheide hier wèl twee verschillende afdeelingen: de eerste, het
zoogenaamde Klein-Seminarie, gelijk Hageveld is, en de tweede, het Groot- of
Theologisch Seminarie, zooals Warmond. In de eerste afdeeling worden doorgaans
knapen opgenomen van ongeveer dertienjarigen leeftijd. Zij verblijven er zeven jaar
lang, om in dien tijd de humaniora te doorloopen en het laatste jaar te wijden aan de
studie der wijsbegeerte. Dan vier jaren theologie in het Groot-Seminarie, en de
voorbereiding, zoowel wetenschappelijk als paedagogisch, tot het priesterschap is
voltooid.
Welnu, aan het Klein-Seminarie Hageveld was J.A. de Rijk sedert zijn
priesterwijding onafgebroken als leeraar verbonden. En hij mocht zich in dien
werkkring uiterst gelukkig voelen. Want Hageveld is een inrichting, waar

1

Vgl. ‘De geschiedenis van het Seminarie Hageveld’ in de Katholiek 1897 Augustus-afl. en
v.v.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

235
een aangename, broederlijke geest heerscht van hoog tot laag, als tusschen leden van
hetzelfde huisgezin. En wat de methode betreft zoowel van onderwijs als van
opvoeding, kan het iedere vergelijking glansrijk doorstaan.
De kracht van Hageveld schuilt voor een niet gering deel in zijne traditie. De
grondslag dier steeds in eere gehouden overlevering werd gelegd door den stichter
en eersten regent Cornelius van Bommel, den lateren bisschop van Luik1. Deze
priester-edelman had een zeldzamen tact om de jeugd te leiden. Hij wist voornaamheid
van toon en manieren te paren aan een innemende, altoos toch op eerbiedigen afstand
houdende gemeenzaamheid. Hij ging met zijne kweekelingen om als een teergeliefde
vader met zijne kinderen. Hij deelde hun jongensspelen, maar zelfs in het spel bleef
hij onbetwistbaar hun meerdere. Hij was een man van even degelijke als uitgebreide
wetenschap, maar tevens van een fijngevormden smaak voor al wat schoon en
verheven is. Hij bezat de kostelijke gave om hetgeen hij zelf wist en gevoelde, in
zijn leerlingen over te planten. Zonder het te willen, misschien zonder het te
vermoeden, poseerde deze Regent steeds als het model bij uitnemendheid, waarnaar
zijn kweekelingen zich trachtten te vormen en te ontwikkelen.
Ziedaar den geest van Hageveld. Echt patriarchaal en huiselijk; maar hoe innig
het weefsel ook dooreenloopt, toch de behoorlijke afstand in alles geëerbiedigd.
Tusschen leermeesters en leerlingen, ja zelfs, wat zijn humoristische zijde niet mist,
tusschen de leerlingen van hoogere en lagere klassen. Een onuitputtelijke studielust,
die zich gaarne ook buiten de verplichte leervakken en handboeken onledig houdt;
maar daarom niet minder dartelheid en

1

Zijn levensschets door C. Broere in de Katholiek Dl. XXI, blz. 275 v.v.
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levenslust onder de spes patriae, die in de studiezaal een oorverdoovend lawaai kan
maken over de verrassing van een vrijen dag en die op het ruime, welig omlommerde
speelplein nog menig type oplevert voor ‘de(n) Hollandsche(n) jongen’ van
Hildebrand. Een degelijke, vurige godsdienstzin, die in alles den aspirant naar het
priesterschap kenmerkt; maar daarom volstrekt geen wereldverzakende ingetogenheid,
neen een onschuldig blij genieten van Gods goede gaven in de natuur en in de kunst,
een open oog en een warm hart voor hetgeen de Genius der schoonheid in woord of
in beeld heeft voortgebracht.
Ziedaar de onvergetelijke traditie, den nog onvervalschten geest van Hageveld.
Langs dezelfde lijn beweegt de overlevering zich voort van geslacht tot geslacht.
Terwijl de gewoonte daar - zelfs in alledaagsche kleinigheden - een heilige wet is,
heerscht er toch ook gezonde ontwikkeling; want steeds wordt er, niet zonder rijp
beraad en overleg, rekening gehouden met de zich wijzigende toestanden en behoeften
van den tijd.
Zoo hebben daar geleefd en gewerkt regenten als van Bommel, van Beek, Snickers,
allen naderhand geroepen tot een bisschopszetel. Met name van Beek, de volleerde
Hellenist, de vriend van Cobet, de aristocraat niet van geboorte, maar van geest en
hart, dien de meest eenvoudige manieren nog sierden als een koningsmantel. En
vooral niet te vergeten G.F. Drabbe met zijn hoofsche en minzame vormen, zijn
welsprekend enthousiasme, zijn dichterlijke bewondering voor Vondel en alle
waarachtige poëzie.
Evenzoo hebben daar geleefd en gewerkt leeraren als de geniale Broere, de schepper
van het heldendicht Constantijn en de dithyrambe op het Allerheiligste; de vèr-
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ziende wijsgeer, voor wiens arendswieken de stoutste hoogten niet te hoog waren en
die, gelijk de adelaar zijn jongen op de vleugelen meevoert, zijn leerlingen overbracht
naar telkens nieuwe gezichtseinders, naar ongekende, soms duizelingwekkende
sfeeren van Waarheid en Schoonheid beide. De geleerde, diepzinnige Muré met zijn
koen en breedgewelfd voorhoofd als een stalen spiegel van onverbiddelijke logica.
De blondgelokte musicus M.J.A. Lans, evenzeer tehuis in de werken van Palestrina
en Beethoven als in Vergilius en Horatius. De klassiek gevormde stylist A.M.C. van
Cooth, met zijn delicaat gevoel voor al wat nobel van gedachte en ‘formvollendet’
is.
Onder en met zulke mannen heeft daar ook geleefd en gewerkt onze J.A. de Rijk.
De eerste vijf jaren nam hij ondergeschikte betrekkingen waar, als van surveillant
en leeraar in een lagere Latijnsche klas. Maar in September 1867 kwam de leerstoel
der wijsbegeerte open door het vertrek van professor Muré en tot diens opvolger
werd de Rijk aangewezen. Bijna dertig jaren achtereen heeft hij in Hageveld den
éénjarigen cursus der philosophie geleid, totdat hem in 1895 eervol ontslag verleend
en zijn leerstoel naar het Groot-Seminarie te Warmond overgeplaatst werd.
Men kan moeilijk zeggen, dat hij als professor der wijsbegeerte ‘de rechte man
op de rechte plaats’ geweest is. De Rijk moge naar waarheid gelden als: ‘un homme
lettré doublé d'un savant’. Maar hij was vóór alles letterkundige. En zijne geleerdheid
bestond meer in weten dan in denken. Gelijk hij in de meeste dingen begonnen was,
dat bleef hij gedurig al te zeer: een ijverig en talentvol dilettant, niet meer en niet
minder, om ooit een grondig wijsgeer te kunnen zijn.
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Kan dus naar waarheid niet worden beweerd, dat de Rijk zijne taak als professor der
philosophie met schitterenden uitslag heeft vervuld, hij was en bleef toch altoos mêe
te rekenen als een beteekenisvolle factor in den mikrokosmos van Hageveld. Vooreerst
wegens zijn muzikale kennis en begaafdheid. Reeds in 1855, toen hij nog Latijn
studeerde bij professor Peerlkamp, schreef hij een opstel over: ‘De uitvoering van
den Gregoriaanschen kerkzang in ons land1. Het was een warm pleidooi, om den
cantus planus wederom in eere te doen herstellen. En één jaar later ontwikkelde hij
meer uitvoerig nog zijne denkbeelden over: ‘de(n) Gregoriaansche(n) zang’2. Zijn
voorliefde voor den kerkzang bleef hem ook als leeraar te Hageveld bij, zóó sterk,
dat hij als professor der wijsbegeerte nog eenige jaren geregeld les bleef geven in de
kerkelijke toonkunst. Indien Hageveld dus een eervolle plaats inneemt in de beweging
voor de Gregoriaansche en Palestrijnsche muziek, welke ten onzent allengs meer
veld wint, - en die eereplaats blijft aan Hageveld verzekerd door talentvolle mannen
als M.J.A. Lans en W. Jansen - dan mag hun beider voorganger, misschien ook
wegbereider, J.A. de Rijk niet worden vergeten.
Maar voornamelijk door zijn dichtgaven luisterde de Rijk menigmaal het
communiteitsleven van Hageveld op. Even meesterlijk als toepasselijk weet zich bij
iedere feestgelegenheid dat communiteitsleven te uiten in een of andere artistieke
vertooning. Nu eens van dramatischen, dan van muzikalen aard, dikwijls ook van
beide harmonisch samenvloeiend. Wanneer geen oorspronkelijke composities ten
gehoore worden gebracht, durft men te

1
2

Dietsche Warande, Jg. 1856.
Volksalmanak Alberdingk Thym, Jg. 1857, blz. 127-173.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

239
Hageveld - en met succès - het moeilijkste ondernemen: de opvoering van een der
groote treurspelen van Vondel, als Lucifer, Jozef in Dothan enz., of van een Auto
van Calderon.
Zelden echter ging er zulk een feestgelegenheid voorbij, of de Rijk spande zijn
snaren en het altoos frissche, begeesterde en geestdriftwekkende jubellied was spoedig
gereed, om langen tijd populair te blijven onder de zanglustige jeugd van Hageveld.
Zijn toppunt in dit opzicht heeft J.A. de Rijk wel bereikt in 1879, toen de Regent
Drabbe het zilveren priesterfeest vierde. Hoe grandioos was die feestviering
aangelegd! 't Moest een apotheose worden van den Jubilaris, waartoe de coriphaeën
van dichtkunst en welsprekendheid uit Hellas, Latium en den nieuweren tijd eenparig
hunne stem zouden leenen. En ze kwamen in plechtigen, gecostumeerden optocht:
Homerus en Vergilius, Demosthenes en Cicero, Dante en Shakespeare, Racine en
Vondel, om ieder in zijn eigen taal hulde te brengen aan den feesteling. En elk citaat
was zoo treffend uitgekozen en scheen zoo ‘pakkend’, alsof het oorspronkelijk voor
deze gelegenheid bedoeld was1.
Toen heeft het veelzijdig en organiseerend talent van den artistieken de Rijk, in
vruchtbare samenwerking met anderen, wel zijn schoonsten triomf gevierd. En
onvergankelijk leeft zijn naam op Hageveld voort, zoolang het, gelijk hij naderhand
gezongen heeft, waarheid mag heeten:
‘Ze leven, al die dierbre erinneringen,
En 't zilveren feest, gedichten, maatgeluid,
En optocht, wischt vargetelheid nooit uit’.2

1

2

Een dergelijke uitvoering had nog plaats 12 Augustus l.l., bij de viering van Hageveld's
vijftig-jarig bestaan. Toen werd voorgesteld: ‘de huldiging van den Godsdienst door de
Wetenschap en de Kunst’; vgl. de Tijd 14 Aug. 1897.
De Katholiek, Dl. XCVI, blz. 186.
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Behalve het Seminarie Hageveld bestaat er nog een andere katholieke inrichting van
onderwijs en opvoeding, waaraan de Rijk een aanzienlijk deel zijner rustelooze
werkzaamheid heeft besteed. 't Is het Ursulinenklooster en pensionaat ‘Jerusalem’
te Venray. Een wonderbare samenloop van omstandigheden bracht hem met dat
klooster in aanraking. ‘Officieel was die betrekking niet, maar toch zeer nauw. Door
de kerkelijke overheid goedgekeurd en aangemoedigd, werd zij in den loop van al
die (twintig) jaren nooit onderbroken.’
Zoo schreef de Rijk ten jare 1891 in het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. In
dezen en de drie volgende Jaargangen heeft hij de wonderbare geschiedenis van het
klooster Jerusalem en zijn eigen verhouding tot de inrichting van onderwijs, daarmede
verbonden, uitvoerig geschetst. Het schijnen mij de beste en gelukkigste bladzijden,
die uit zijne vaardige pen gevloeid zijn. Wie de Rijk wil leeren kennen in de volle
mate zijner ongekunstelde beminnelijkheid, met zijn diep en teeder gemoedsleven,
maar ook wie hem wil aanschouwen in zijn volle kracht, als priester, geleerde en
kunstenaar, moet noodzakelijk die opstellen aandachtig lezen.
Men kan gerust zeggen, dat het klooster Jerusalem te Venray professor de Rijk
heeft bezeten met geheel den rijkdom van zijn geest en hart. 't Was voor hem ‘het
vrouwelijke evenbeeld van Hageveld’1. Daar kon hij zich naar hartelust wijden aan
die kunst bij uitnemendheid, waarvoor hij zijn schilderspalet had vaarwel gezegd.
De opvoeding namelijk der jeugd, waarvan Sint Joannes Chrysostomus getuigde:
‘Er bestaat geen verhevener kunst dan de kunst van opvoeden. Schilders en

1

Jaarboekje Alb. Thijm, Jg. 1893, blz. 198.
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beeldhouwers maken slechts levenlooze beelden. Maar een wijze opvoeder brengt
een levend meesterstuk tot stand, waaraan God en de menschen hun welbehagen
vinden.’
En zonder twijfel, onberekenbaar groot is de invloed geweest, dien prof. de Rijk
op de uitbreiding en ontwikkeling van het instituut te Venray heeft uitgeoefend. Zijn
geest bezielde de inrichting van het studieprogram, zoowel voor de Zusters
Onderwijzeressen als voor de pensionnaires. Op zijn initiatief en onder zijn vaderlijke
leiding werden de examens voorbereid tot het Middelbaar Onderwijs. Zijn
welsprekend woord klonk er herhaalde malen 's jaars, zoo dikwijls in de kapel een
bizondere plechtigheid werd gevierd, vooral bij de aandoenlijke feestviering van den
Kerstnacht. Zijn tintelend lied steeg opwaarts uit honderden maagden- en
kindermonden en het was altijd in den juisten toon, door bekwame hand aan zulk
een fijnbewerkt speeltuig ontlokt. Zijn blijmoedige, echt kinderlijke godsvrucht wekte
daar niet alleen bewondering, maar ook algemeene navolging. En onbewust getuigt
hij voor de kracht van zijn eigen voorbeeld, telkens wanneer hij zich uit over ‘de
betooverende schoonheid van die blijmoedige godsvrucht’, die hem in Jerusalem het
vrouwelijk evenbeeld deed herkennen van zijn dierbaar Hageveld1.
Hoe kwam de Rijk met het ver afgelegen Venray, dat tot een ander bisdom
behoorde, in zoo nauwe betrekking? Aanvankelijk door een gelukkig toeval;
gaandeweg meer door een innige zielsverwantschap, die hem van nature met de
geestelijke dochteren der h. Ursula verbond.
Het toeval leidde hem naar ‘Jerusalem’ aan de hand van een teeder kind. Maria
de Rijk, het negenjarig doch-

1

Jaarboekje Alb. Thijm, Jg. 1892, blz. 248.
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tertje van zijn broeder te Soerabaja, was voor haar verdere opvoeding naar Europa
gezonden en geplaatst in het pensionaat te Venray, dezelfde inrichting, waaruit
zoovelen van de Soerabajasche schoolzusters waren voortgekomen. ‘Heeroom’ zou
in het moederland zorg dragen voor zijn nichtje en bezocht haar eenige malen te
Venray. Maar steeds hartelijker werd de verhouding tot het pensionaat, toen de kleine
Maria daar hare eerste h. Communie ontving en de Rijk deze plechtigheid mocht
leiden. Nog meer, toen het Oostersche bloempje in ons guur klimaat begon te
verkwijnen en eindelijk, na een langdurig lijden, aan de tering bezweek. Het was
omstreeks Paschen 1874.
‘Er was in die drie jaren tusschen de Zusters en mij een band ontstaan en telkens
krachtiger geworden’, zoo vernemen wij uit zijn eigen bekentenis1. Deze band was
en bleef onverbreekbaar, ook toen de oorspronkelijke schakel was weggevallen.
Want hij was geheel natuurlijk. Innige zielsverwantschap bleek het eigenlijke
bestanddeel ervan te zijn.
Voor beide partijen is deze nauwe verhouding tot grooten zegen geweest. Voor
prof. de Rijk, die te Venray een nieuwen werkkring vond, waarin hij zich juist op
zijn plaats, een ander tehuis, waar hij zich recht gelukkig gevoelde. Voor het klooster
Jerusalem niet minder, dat onder leiding en toezicht van de Rijk een nieuwe aera van
bloei is ingegaan.
Taal- en letterkunde waren zijn meest geliefde studievakken, zooals wij reeds in
den beginne hebben opgemerkt. Te Venray nu kon beter dan in Hageveld die
voorliefde tot haar recht komen. Want sedert 1872 nam

1

Jaarboekje Alb. Thijm, Jg. 1892, blz. 246.
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de Rijk, op uitnoodiging der Zusters, de taak op zich, om eenige van haar voor te
bereiden tot de examens voor het Middelbaar Onderwijs. Een achttal Zusters werd
daarvoor aangewezen, twee voor iedere vreemde en twee voor de Nederlandsche
taal. Maar nu ving ook het werk aan voor prof. de Rijk. Hooren we hem zelf:
‘Ik moest alles nalezen en beoordeelen, mijne opmerkingen aanteekenen en
bemoedigen. Bemoedigen vooral. Myriaden letters heb ik op het papier gezet voor
deze studiën, want bijna de geheele leiding der werkzaamheden moest per brief en
per schrift gaan.’
Welk een stoute onderneming! Acht kloosterzusters voor te bereiden op de examens
voor de akten Middelbaar Onderwijs, die toen nog niet in twee gedeelten, A en B,
gesplitst waren; ze voorbereiden in vier verschillende vakken tegelijk; en dat alles
grootendeels uit de verte, langs schriftelijken weg.
Maar ‘de liefde overwint alles’, volgens het Apostolisch woord. Zoo ook hier. ‘O
ik achtte het’ - schrijft de Rijk - ‘een voorrecht en eene hooge eer, deze godgeheiligde
Bruiden vooruit te helpen in een werk, dat van zoo onberekenbaar nut was, en ik
beklaagde mij niet, mijne vrije uren daaraan te besteden. ‘Eerbied voor de Vrouw’,
dat was het beginsel, mij door mijne vrome moeder reeds in de jaren mijner jeugd
en jongelingschap in het hart geplant. Thans kon ik dat beginsel toepassen in
werkzaamheid en toewijding aan eene instelling, die het vrouwelijke evenbeeld was
van mijn geliefd Hageveld. En van haren kant beantwoordden zij daaraan, alle acht,
door voorbeeldeloozen ijver en heilige geestdrift voor de zaak’.1

1

T.a.p. blz. 256 v.v.
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Vier volle jaren werd er aldus gewerkt. En de uitslag? Zoo schitterend als maar kon
verwacht worden. De drie bekwaamste der acht Zusters, die zich onder de Rijk's
leiding voor de akten M.O. hadden voorbereid, ondergingen in den Haag haar
staatsexamen met glansrijk gevolg. De Rijk zelf mocht van een der examinatoren
het getuigenis vernemen: ‘Het zijn van de beste examens, die wij hebben afgenomen;
de Zusters hebben met haar kundigheden een gunstigen, zeer gunstigen indruk
gemaakt’1.
Geen wonder, dat zulk een buitengemeene voldoening den leermeester deed
erkennen: ‘Het zijn de gelukkigste dagen mijns levens geweest’!
Het volgend jaar presenteerden zich drie andere Zusters: alle drie kwamen
gelauwerd terug. Dit waren derhalve te zamen zes volledige akten voor de drie
vreemde talen M.O. In den tusschentijd had ééne der acht Zusters zich overwerkt;
een andere was naar Indië vertrokken, om in een spoedeischende vacature te voorzien.
Maar die trouw hadden volhard ten einde toe, werden alle zes met den meesten lof
doorgelaten. Evenzoo ging het met de akte voor het Nederlandsch M.O. Zij werd het
eerst behaald door een geborene Duitsche, pas te voren geslaagd voor hare moedertaal.
Naar hetzelfde systeem heeft de Rijk jaren achtereen de Venraysche Zusters op
de examens M.O. voorbereid. Tot in den laatsten tijd, toen zijn krachten reeds
gebroken waren, sleepte hij dien zwaren last nog voort met onbezweken ijver en
heldhaftige blijmoedigheid. En altoos ook met even gunstigen uitslag. Want ‘nooit
heeft eene der acht studeerenden de nederlaag geleden voor de examen-commissie’.

1

Jaarboekje Alb. Thijm. Jg. 1893, blz. 236.
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Meer dan 80 Ursulinen wijden tegenwoordig hare krachten aan het onderwijs en de
opvoeding der vrouwelijke jeugd in het pensionaat ‘Jerusalem’ te Venray. Bovendien
is in dit klooster, nu vóór dertig jaren, het noviciaat voor Oost-Indië opgericht. Meer
dan honderd van die geloofsheldinnen zijn van ‘Jerusalem’ uit naar onze overzeesche
bezittingen vertrokken. Zoowel bij Roomschen als bij niet-Roomschen staan ze daar
hoog in aanzien. Duizenden kinderen hebben in het pensionaat te Venray hare
opleiding ontvangen en de kiemen van beschaving en deugd, van kennis en
godsdienstzin, daar opgedaan, worden nu als op den adem des winds voortgedragen
en overgeplant in ontelbare kringen van school of huisgezin, om een heerlijken
overvloed van bloesems en vruchten voort te brengen.
Hulde aan den onbaatzuchtigen tuinier, wien in deze pépinière de volle last en
hitte van den dag nooit te zwaar geweest zijn. Wel mocht zijn stoffelijk overschot
na den langen, moeizamen arbeid rust vinden in de schaduw van ‘Jerusalem's’
heiligdom. Hij slaapt er thans onder de groene zoden van het eigen kerkhof der
Zusters Ursulinen, in het graf van zijn onvergetelijken voorganger, den
eerbiedwaardigen priester Caspar Fröling, terwijl aan den voet van dit graf het
symbool der vriendschap, twee elkander omstrengelende handen, reeds in steen
gebeiteld was. Hij rust daar naast het stoffelijk overblijfsel zijner dierbare
bloedverwante, Maria de Rijk, die hem den weg naar het Venraaysch ‘Jerusalem’
heeft leeren kennen. Een onschuldige kinderschaar speelt vroolijk nabij zijn groeve.
De vrome Ursulinen, die als Engelen van liefde en geduld aanzweven, overal waar
ze meenen van dienst te kunnen zijn, knielen dikwijls, in een verloren oogenblik, stil
biddend neer op het graf harer twee
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weldoeners en vrienden. Dat alles moge het zinnebeeld heeten van die ongekende,
reine hemelvreugde, heerschend in het eeuwig Jeruzalem, waar de schoone, kinderlijke
ziel van de Rijk haar eigenlijke ‘Heimath’ gevonden hebbe.
Sursum corda! De harten omhoog. Ziedaar de levensleus, nooit genoeg herhaald,
van onzen ontslapene. Maar ook trouw in beoefening gebracht, met edelmoedige
geestdrift, die zich nimmer verloochende, als van een fieren ridder ‘sans peur et sans
reproche’.
‘Eerbied voor de Vrouw, dat was het beginsel, mij door mijne vrome moeder reeds
in de jaren mijner jeugd en jongelingschap in het hart geplant’, zoo hoorden we hem
straks verklaren. Die ridderlijke, aan vereering grenzende, eerbied voor de Vrouw
kwam bij de Rijk nergens zoo krachtig uit als tegenover zijne Moeder zelve. Indien
er bij hem van hartsgeheimen sprake kan zijn, dan is de aard hiervan niet beter te
signaleeren dan met het eenvoudige, doch alles zeggende woord: ‘Il n'a aimé que sa
mère’. Maar hoe innig en teer, hartstochtelijk zelfs, had hij zijne Moeder lief! Op
vèrgevorderden leeftijd zong hij nog:
‘De beelden rijzen van voorheen,
Ontroering grijpt mij aan:
Ik hoor mijn Moeder's dierbre stemme,
Ik zie haar voor mij staan.
Aan hare knie vouw ik de handen,
O zalig kinderlot!
En zij, ze wijst op 't stargewemel,
Ze spreekt zoo zoet van liefde en hemel,
Ze fluistert mij van God’1.

Hetgeen hij toen zong was geen dichterlijke overdrijving. Zoo dacht en gevoelde de
Rijk altoos, zoo sprak

1

Het lied: Mijne Moedertaal, muziek van J.H. Schaeken, woorden van J.A. de Rijk.
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en schreef hij bij iedere voorkomende gelegenheid1. Als een kompasnaald naar hare
pool, zoo wees de Rijk's hart altijd en overal naar zijne Moeder. In haar landelijk
woonhuis te Hilversum bracht hij bij voorkeur zijne vacantie door en geregeld iedere
week - dat stond vast - aanvaardde hij de reis, om daar een bezoek af te leggen. Van
haar afwezig, was hij met zijne gedachten toch doorgaans bij haar. Bijna dagelijks
schreef hij aan zijne Moeder een brief, waarin hij haar tot deelgenoote maakte van
zijn lief en leed. Van die gewoonte week hij niet af tot in haar laatste levensdagen.
Toen de Rijk's Moeder eindelijk stierf, in den eerbiedwaardigen ouderdom van ruim
87 jaren, den 5den November 1895, toen scheen het, alsof ook zijn levenskracht
gebroken was. ‘Haar dood was de slag, die hem knakte naar lichaam en geest’2.
Nog levendig herinner ik mij het laatste bezoek, dat ik hem bracht in het begin
dezes jaars. Een aanval van beroerte had reeds sedert eenigen tijd zijne krachten
verlamd, en de helderheid van zijn bewustzijn ging allengs verminderen. Op mijne
vraag: ‘hoe maakt U het, Professor’, kon ik nog een tamelijk antwoord krijgen. Maar
onmiddelijk voegde hij eraan toe: ‘Ik moet aanstonds weg, naar Hilversum. Want ik
ga naar Moeder’.
Geen maand later is hij zijne Moeder gevolgd .... naar de overzijde des grafs. Daar
hebben Moeder en zoon elkander weergevonden, om nimmermeer te scheiden.
Een andere, weinig minder ideale, ‘liefde’ van de Rijk was zijne vereering voor Maria
Stuart, de rampzalige koningin van Schotland. Indien hij bij de vele wisselin-

1

Vgl. zijn opstellen over: ‘het Christendom en de Vrouw’ in de Katholiek, Jg. 1881, Dl. XIV,
blz. 22 v.v. en 321 v.v.

2

Katholieke Illustratie Jg. 1897, no. 4.
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gen zijner studies aan één onderwerp trouw is gebleven, dan is het zeker aan de
geschiedenis dier tragische figuur. Men heeft altoos gemeend, dat hij daarvan zijn
meer beperkte levenstaak gemaakt had. Reeds in 1867 ondernam hij eene reis naar
Edinburgh, om zijn geschiedkundige navorschingen te beginnen, die hij in Schotland
herhaaldelijk heeft voortgezet. Een groot deel zijner bibliotheek had op Maria Stuart's
geschiedenis betrekking. Vele zijner pennevruchten zijn aan haar gewijd.
Zoo werd door hem Vondel's treurspel: Maria Stuart of gemartelde Majesteit, met
een inleiding, historische toelichtingen en naschrift opnieuw in het licht gegeven1.
Zoo wijdde hij ‘ter nagedachtenis van Maria Stuart op den derden eeuwdag van haar
overlijden’ een breed en statig, maar diepgevoeld gedicht2. En terzelfder tijd leverde
hij een hartroerende beschrijving van haar laatste oogenblikken3.
Met gloeiende verontwaardiging brandmerkte hij de beschuldigingen, tegen Maria
Stuart ingebracht, als vuigen laster, ieder oogenblik gereed, om voor hare eer in het
krijt te treden, als ware het nog in den strijdlustigen riddertijd. Met onwankelbare
overtuiging verzekerde hij: ‘Maria Stuart is onschuldig aan wat men haar ten laste
heeft gelegd, onschuldig als de zon, die aan den hemel schijnt’. Zich beroepende op
een voorwaardelijke uitspraak van paus Benedictus XIV, vereerde hij het ongelukkige
slachtoffer van koningin Elisabeth's ijverzuchtige staatkunde als een Martelares,
zoogoed als een Heilige. En geen motto was hem zoo lief als de verklaring van den
Franschen geschiedschrijver Nicolas Caus-

1
2
3

Amsterdam bij C.L. van Langenhuysen 1872.
Katholiek Dl. XCI blz. 65-77.
Katholieke Illustratie Jg. 1887, Afl. 31 en v.v.
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sin: ‘Zoo lang er tranen zullen zijn op aarde, zoo lang zullen er ook tranen worden
gestort over die koninklijke doode, en de vereering der levenden zal nooit ophouden
met volle handen leliën en rozen te strooien op haar graf.’
Tevergeefs heeft men verwacht, dat prof. de Rijk de resultaten van zijn rusteloos
onderzoek over Maria Stuart in een monografie openbaar maken zou. Het valt zeker
te betreuren. Maar even zeker is het, dat indien er van Maria Stuart's gehavende
geschiedenis nog een wreker zal opstaan, deze althans in liefde en geestdrift voor
zijn onderwerp de Rijk moeilijk zal kunnen overtreffen.
Van de ideale Vrouwenvereering, welke de Rijk steeds bezielde, hier al de
merkwaardige bewijzen aan te halen schijnt ons ondoenlijk. Zijn boven beschreven
verhouding tot het klooster ‘Jerusalem’, zijn reeds genoemde opstellen in de Katholiek
over: ‘het Christendom en de Vrouw’, spreken genoegzaam. Terloops zij nog
herinnerd aan enkele zijner publicatie's, die in deze het juiste licht geven. Vermeld
worden dus zijn levensbeschrijving der beroemde bekeerlinge Amalia von Gallitzin,
die Goethe ‘de Christelijke Aspasia’ noemde, de vriendin van onzen Haagschen
wijsgeer Hemsterhuis en van den forsch reorganiseerenden minister von Fürstenberg
in Munster1. Het opschrift dier beide artikelen: ‘Katholieke vrouwen der negentiende
eeuw’ schijnt aan te duiden, dat de schrijver meer zulke onderwerpen in petto had.
Een voornemen, dat niet werd uitgevoerd, maar toch op eigenaardige wijze zijn
geestesrichting verraadt.
Dan vermelden we het: ‘Dagboek gedurende den overtogt naar Indië via Suez
gehouden door eene der Ursulinen van Venray, uitgegeven en van eene inleiding
voor-

1

De Katholiek, Jg. 1875, Dl. LXVII, blz. 23-42 en 73-110.
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zien door J.A. de Rijk’.1 Eveneens bezorgde hij de uitgave, tevens door hem met een
inleiding verrijkt, van een romantische zielsgeschiedenis: ‘Eleanor, histoire d'une
âme’2. Gelijk de kerkvader Hiëronymus voor Paula en Eustochium, gelijk de Apostel
van Duitschland, Sint-Bonifacius, voor de abdis Lioba, zoo trachtte de Rijk ook te
zorgen voor het geestelijk leven zijner religieuze zusteren. Daarom liet hij een warme
aanbeveling voorafgaan aan de: ‘Korte overwegingen voor religieuzen
onderwijzeressen’.3
Daarenboven zien wij hem ridderlijk hulde brengen aan: ‘de laatste priorinne van
het Sint Aagtenklooster te Amersfoort’4; aan de nagedachtenis der h. Maria
Magdalena5 en der heilige Flora, maagd en martelares6; aan de bekoorlijke heldin
der Engelsche kust Grace Darling7; aan de edele verschijning van Laura, de Beatrice
eens jonggestorven, maar hoogbegaafden dichters te Parijs8.
Meer dan genoeg om te doen zien, hoe de Rijk's gemoed telkens werd aangetrokken
door het ‘ewig weibliche’; hoe zijn ridderlijke natuur steeds naar de gelegenheid
zocht, om een lans te breken of een lauwerkrans te winnen: ‘pour Dieu et ma dame’;
maar tevens hoe ideaal hoog de Vrouwenvereering was in zijn naïef en vlekkeloos
hart, dat wel tot zinspreuk mocht voeren: ‘Honny soit qui mal y pense’.
Op dit stuk was de Rijk een tweelingbroeder van
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Leiden, J.W. van Leeuwen 1873.
Leiden, van Leeuwen 1889.
Als voren.
Jaarboekje Alb. Thijm, Jg. 1858, blz. 93-132.
's-Hage, van Langenhuysen 1864.
De Katholiek, Jg. 1879, Dl. LXXVI, blz. 94 v.v.
Kathol. Illustratie, Jg. 1880, no. 25.
Jaarboekje Alb. Thijm, Jg. 1875, blz. 262 v.v.
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Alberdingk Thijm. Zich zelf heeft hij als het ware geteekend, toen hij van zijn
overleden vriend getuigde: ‘Daar is een hoog beginsel, door het Christendom in de
harten gelegd en dat met het Christendom is ontkiemd en ontloken en opgewassen
tot een heerlijke bloem. Dit beginsel is eerbied voor de Vrouw: het leefde in hem’.
Maar zóó verheven was die gemoedsrichting, dat ‘niemand, die hem van nabij kende,
here schitterende reinheid kon verdenken of ook maar een oogenblik in twijfel trekken:
deze diamant was van het klaarste water’1.
Voor een veelzijdig talent als waarover de Rijk beschikte schijnt de waarschuwing
niet bestemd: ‘In ons isolement ligt onze kracht.’ Veeleer luistert zoo iemand naar
de overigens juiste opmerking van een fransch auteur: ‘Il faut s'inquiéter de ce qui
se fait autour de nous’. De Rijk stelde inderdaad belang in en maakte zich spoedig
warm voor al hetgeen er in zijn omgeving, zoo ruim mogelijk genomen, omging.
Kortheidshalve krijgen alleen de meest sprekende staaltjes hier eene plaats.
In 1874 werd hij moderator der katholieke Studentenvereeniging: ‘Teneamus
confessionem’, die zich te Leiden over een kortstondigen bloei mocht verheugen.
Jarenlang onderhield hij een nauw verkeer met J.A. Alberdingk Thijm. Deze telde
hem van den beginne af onder de trouwe medewerkers aan zijn Volksalmanak of
Jaarboekje en schreef, zeker uit dankbaarheid, het Voorbericht, toen de Rijk zijn
‘Maria Stuart’ in het licht gaf. Men kent zijn al te realistisch portret, dat A.J. heeft
geteekend2. ‘Een paar malen in 't jaar kwam de Rijk bij de Thijmen

1
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Gedenkboek der hulde aan de nagedachtenis van J.A. Alb. Thijm, (Amst. 1893) blz. 31.
J.A. Alberdingk Thijm door A.J. (Amst. 1893) blz. 201 v.
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middagmalen en had de gewoonte, als tegenoplettendheid, met Goeden Vrijdag een
schotel puike, gerookte zalm te zenden.’
Toen ‘de Meester was heengegaan’, spande de Rijk zijn snaren, om daaraan in
sonnetvorm een Vondeliaanschen treurzang te ontlokken1. En bij de onthulling van
den gedenksteen, welke op 23 Maart 1893 in den gevel van Thijm's sterfhuis geplaatst
werd, hield ook hij de feestrede2.
Tusschen Alberdingk Thijm en onzen de Rijk bestond nog een andere trek van
overeenkomst behalve dien wij reeds boven hebben opgemerkt. Beider hart blaakte
van liefde voor het maar al te zeer vergeten en miskende katholiek verleden van ons
vaderland. Deze sympathie zal beide mannen het eerst saamgebracht hebben, toen
de Rijk, nog student zijnde, in Thijm's Volksalmanak zijn letterkundigen eersteling
inleidde over: ‘de laatste priorinne van het Sint Aagtenklooster te Amersfoort’.
Dezelfde liefde voor vaderlandsche oudheid en kunst deed hem eene populaire
levensschets wijden aan St. Jeroen van Noordwijk, priester en martelaar’.3 Zij bracht
hem tot een uitvoerige studie over: ‘de oudste overblijfselen van het Christendom in
Nederland’.4 Zij bezielde hem bij de samenstelling der Officia propria voor het
bisdom Haarlem; een werk veler jaren, hem zóó lief geworden, dat hij naïef genoeg
was, om in 1895 aan den Bisschop, die hem de benoeming tot kanunnik persoonlijk
kwam meedeelen, openhartig te bekennen: ‘Slechts ééne zaak, Monseigneur, had ik
nog liever gehad: dat U mij de
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De Katholiek, Dl. XCV blz. 208.
Gedenkboek (Amst. 1893) blz. 19 v.v.
Thijm's Volksalmanak, Jg. 1861, blz. 1 v.v.; vgl. Jg. 1870 blz. 188.
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pauselijke goedkeuring der eigen officie's van de hollandsche Heiligen hadt
aangekondigd.’
‘Dat was ook zijn trots: de vaderlandsche Heiligen te bezingen; hun vereering en
devotie te verbreiden, hun reliquieën op te sporen, het poëtische te ontdekken en te
beschrijven van de plaatsen, waar zij geleefd en gewerkt hadden’1.
Dezelfde liefde eindelijk maakte hem tot een ijverig medelid van het
Sint-Bernulfusgilde te Utrecht, van de Redactie der Bijdragen voor de geschiedenis
van het bisdom Haarlem, van het bestuur, waaronder het Museum voor kerkelijke
kunst te Haarlem werd opgericht, enz. enz. Op volledigheid wordt hier allerminst
aanspraak gemaakt.
Heeft de Rijk, die bijna dertig jaren achtereen den leerstoel der philosophie innam,
zich ook op dat gebied in het openbaar bewogen? De weinige bijdragen, die hij
leverde tot den in onze dagen maar te vaak hartstochtelijken strijd op het ruime veld
der wijsbegeerte - den strijd der geesten bij uitnemendheid -, maken geen aanspraak
op een strikt wijsgeerig karakter. Daarvoor is de letter- en geschiedkundige te veel
aan het woord. In dien geest richtte de Rijk een: ‘Protest tegen het woord van Mr.
C.W. Opzoomer tot zijne katholieke landgenooten’2; trok hij in zijn geschrift: ‘Goethe,
Opzoomer en Pierson’3, te velde tegen buitensporige vereering van den Weimarschen
‘afgod’; gaf hij een: ‘Nalezing van nieuwe kanseltheologie’4, waarin Dr. Zaalberg's
geruchtmakend ongeloof à faire werd genomen.
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Kathol. Illustratie Jg. 1897, no. 4.
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Van polemischen aard is ook zijn vlugschrift: ‘Respice finem. Eine Skizze
‘altkatholischer’ Zastände im neunzehnten Jahrhundert’ (Regensburg 1872). Men
begon destijds in Duitschland sterk te ‘altkatholisiren’. De Rijk nu wilde den toestand
van hopelooze verdeeldheid, waarin ‘de Klerezij’ toen juist verkeerde, tot een levende
waarschuwing doen strekken. Tegen deze welgemeende poging teekende - indien ik
mij niet vergis - professor Fruin verzet aan in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Hiermede zal de veelzijdige werkzaamheid van de Rijk als publicist in al haar
richtingen voldoende geschetst zijn. Zijn meest geliefkoosd terrein lag toch in de
republiek der fraaie letteren. Als prozaschrijver beschikte hij over een vlotten,
welluidenden zinbouw. ‘Onze moedertaal’, die hij in het ons reeds bekende lied
verheerlijkte, was hem innig lief. En het was met warme overtuiging, toen hij op het
VIIIe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres, te Rotterdam in 1865 gehouden, optrad
tegen: ‘het misbruik van bastaardwoorden in onze taal’.
Ook als redenaar behaalde hij met zijn meer dan gewone gaven niet zelden succès.
Vooral bij de Parkmeeting van den 21en Juni 1871 te Amsterdam. Daar voerden zes
katholieke redenaars - een uitgelezen zestal - achtereenvolgens het woord. De Rijk,
die de vierde motie: dank voor het herstel der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland,
had in te leiden, oogstte met zijn enthousiaste toespraak daverende toejuichingen in1.
Doch meer dan aan de welsprekendheid zijner klankvolle stem dankt het katholieke
Nederland aan de onuitputtelijke dichtader van J.A. de Rijk. Met frisschen moed,
met altoos jeugdige bezieling greep hij naar zijne
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Verslag van de Parkmeeting (Amst. 1871) blz. 49 v.v.
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lier, zoo dikwijls er iets buitengewoons plaats had in de Kerk of in den Staat. Bij
voorkeur goot hij zijn vloeiende verzen in den sonnetvorm. Of de poëzie van de Rijk
op blijvende waarde kan rekenen, durf ik niet beoordeelen. Maar gerust kan men
zeggen, dat zij, uit edele geestdrift voortgesproten, menigmaal in vele harten edele
geestdrift heeft gewekt.
Want nimmer trad de Rijk als feestzanger op, of zijn licht ontvankelijk hart had
getrild onder de inspiratie. Wèl gebruikte hij in zijn kinderlijke blijmoedigheid nog
al stereotiep de beeldspraak, die een volk of een gewest of een bisdom juichend ‘in
de handen klappen’ laat. Wèl mist men ongaarne in zijn gedichten die forschheid
van opvatting en stoutheid van vlucht, welke doen denken aan den kristalhelderen
bergstroom, met verrassende, haast vermetele sprongen zich wagend over elke
hindernis, zoodat de opspattende druppels schitteren als paarlen in het zonnelicht.
De soort poëzie genietend als waarin de Rijk zijn gemoed lucht gaf, wordt men
veeleer herinnerd aan het liefelijk beekje, dat zich, helder den oever weerspiegelend,
voortspoedt langs onze vreedzame, hollandsche beemden......
Zoo dan heeft onze dichter gezongen bij ieder jubelfeest van Paus of Koning, van
Kerk of Vaderland. Niet het minst om het wel en wee te vertolken, vooral om de
glorie te bezingen van zijn bovenal geliefd Hageveld. Zijn laatste gedicht, toen hij
reeds ernstig ongesteld was, weerklonk op het gouden priesterfeest van Haarlem's
bisschop, den 15en Augustus 1896. Het bleef zijn zwanenzang.
Want gaandeweg namen zijn krachten af, naar lichaam en geest. De eerste aanval
van beroerte werd door andere gevolgd. Nog op het ziekbed stichtte hij zijn omgeving
door innige, echt kinderlijke en priesterlijke gods-
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vrucht. Inzonderheid jegens de lieve Moedermaagd, voor wier beeldtenis hij dagelijks
- zoo mogelijk in stille eenzaamheid - neerknielde en met het geofferde waslicht de
maagdelijke vlam opdroeg van zijn minnend hart. Daar zeker vond zijn ideale
Vrouwenvereering haar allerschoonste uitdrukking.
Den 10en Maart 1897 ontsliep hij in den Heer. Mocht Hageveld hem zien sterven,
kalm en zacht als hij geleefd had, het klooster ‘Jerusalem’ te Venray - zoo was de
uiterste wilsbeschikking - moest zijn graf bezitten. Daarheen werd zijn stoffelijk
overschot, na een plechtige uitvaart op het Seminarie Hageveld, overgebracht en den
15en Maart op het kerkhof der Ursulinen bijgezet.
Voor hem geen passender grafschrift dan hetgeen de oude Christenen in de
katakomben zoo gaarne bezigden: ‘Ave, pia anima.’. Men zou er nog kunnen
bijvoegen: ‘et candida’.
In het tijdschrift de Katholiek1, wiens trouwe medewerker J.A. de Rijk jarenlang
geweest is, heeft een dankbare leerling een immortellenkrans gevlochten om zijn
beeld en dit volkomen juist weergegeven als volgt:
‘Een priester naar Gods hart, een voorbeeld aller vromen,
Een kloeke, sterke man, die immer werkte en bad,
Maar die altoos, de ziel vol stralende Englendroomen
Als blij Communiekind door 't somber leven trad.’

U t r e c h t , Maria-Hemelvaart 1897.
DR. G. BROM.

1

Mei-afl. blz. 396.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

257

Levensbericht van Jhr. Mr. J.C.M. van Riemsdijk,
geb. 16 Dec. 1842 - gest. 30 Juni 1895.
De man, aan wiens nagedachtenis de volgende regelen gewijd zijn, was een van die
zonne-menschen, waarvan Hamerling zoo terecht in een zijner gedichten - gewijd
aan de schoonheid - zegt: dat hun persoonlijkheid op zich zelf reeds een verkwikking
is voor den kring van menschen, waarin zij zich bewegen.
Inderdaad, wanneer Van Riemsdijk in een kring verscheen, dan kon men zeker
zijn, dat aan dezen kring een soort van wijding werd gegeven door den persoon, die,
onbewust en geheel zonder het te willen, iets van zijn eigen schoone persoonlijkheid
in het leven en streven van den hem omgevenden kring wist in te weven.
Deze natuurlijke gave, waarvan men in geen enkel opzicht een definitie geven
kan, waarvan men niet weet of zij in de uiterlijke dan wel in de innerlijke zijde van
den persoon, die haar bezit, gezocht moet worden, gaat steeds gepaard met
hoedanigheden van bijzonderen aard. Wie kent niet personen, die door hun uiterlijke
verschijning, hun geheele omgeving tot eerbied dwingen?

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

258
Wie kent echter daarnaast ook niet personen, die door hun uiterlijke verschijning
geen den minsten indruk maken en toch door de macht van hun geest of van hun
hart, hun geheele omgeving beheerschen? Van Riemsdijk bezat in zijn uiterlijk niet
het imponeerende, dat men bij sommige personen vindt. Zijn lichaamsbouw
onderscheidde zich niet van dien van zoovele andere menschen, die men dagelijks
ontmoet. Ook in zijn gelaat en de uitdrukking daarvan zoo men - bij eene
oppervlakkige beschouwing - geen man van beteekenis herkend hebben. Dat gelaat
had een uitdrukking van sympathieke welwillendheid. Alleen de blik van de
vriendelijke, maar tevens hoogst ernstige oogen kon den opmerkzamen beschouwer
een vermoeden geven van wat er in het binnenste van dezen mensch omging. De
blik kon in sommige gevallen een merkwaardigen invloed uitoefenen. Uit die oogen
straalde dan een verlangen naar het hoog verhevene, naar het ideale, dat vol
betoovering een huivering wekte in de ziel van hen die zulk een blik waarnamen.
Dan lag er tevens een uitdrukking van grooten ernst en van kloeke vastberadenheid
op het geheele gelaat.
Welbespraakt was Van Riemsdijk niet, hij had zelfs last van stotteren, zoodat zijn
denkbeelden meestal in gebrekkigen vorm de ooren der hoorders bereikten; die
denkbeelden waren echter steeds de vrucht der overdenkingen van een rijken en
helderen geest en van een warm en diepgevoelend hart.
Deze man aan wien Nederland in artistiek opzicht zeer veel te danken heeft, werd
geboren te Maastricht. Dat Van Riemsdijk juist te Maastricht geboren werd, is niet
van belang ontbloot. Wil men een juist beeld van Van Riemsdijk's persoonlijkheid
ontwerpen, dan dient
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men een oogenblik stil te staan bij de eigenaardigheid van het leven in deze meest
zuidelijke streek van ons land. In tegenstelling met de meer noordelijk gelegen
gedeelten zijn in Limburg de grondgesteldheid en het klimaat van veel milderen aard.
Ook de ligging van Maastricht op de uiterste grens tusschen Nederland en België,
en niet ver verwijderd van Duitschland, heeft een bepaalden invloed op de
levensopvatting der menschen. Men houde buitendien in het oog dat in deze provincie
de katholieke godsdienst overheerschend is, welke godsdienst den levenslust in 't
algemeen sterk bevordert. Alle deze omstandigheden oefenen een grooten invloed
uit op het maatschappelijk leven, op het werken en op het denken van de bewoners
dezer liefelijke, vriendelijke streken. De indrukken op het van nature ontvankelijk
gemoed van het kind moeten dus van vriendelijken aard geweest zijn; dat kind moet
het leven schoon gevonden hebben toen het langzamerhand iets daarvan begon te
begrijpen. Kort is de invloed van deze liefelijke, vriendelijke omgeving niet geweest,
want eerst in 1854 verliet de familie Van Riemsdijk Maastricht, om zich metterwoon
te Utrecht te vestigen; tot aan zijn twaalfde jaar bleef dus de jonge Johannes omringd
door al de voortreffelijke kinder-eigenschappen van het leven in de Maas-streek.
Ongetwijfeld had hij veel van zijn vriendelijke eigenschappen aan die indrukken uit
zijn kinderjaren te danken.
Wat het leven van het jonge kind in die jaren is geweest, zou men moeilijk kunnen
zeggen. Wel weet men, dat het reeds toen een groote voorliefde voor de kunst had.
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd toch studeerde Van Riemsdijk muziek en wel onder
leiding van den bekwamen violist Lehrmann. Op tienjarigen leeftijd waren
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zijn vorderingen van dien aard, dat zijn leermeester hem kon toestaan zich in 't
openbaar als violist te doen hooren.
Die groote voorliefde voor de muzikale kunst is van Riemsdijk zijn geheele leven
bijgebleven. Men mag zelfs aannemen, dat hij zich uitsluitend aan die kunst gewijd
zou hebben, indien de omstandigheden er toe geleid zouden hebben. Dit was niet het
geval.
Te Utrecht doorliep onze jonge kunstenaar het gymnasium en daarna begon hij
zijn studiën in de rechten. Wat reeds in zijn jeugd gebleken was, werd bij het maken
van deze studiën bevestigd, namelijk: dat Van Riemsdijk behalve zeer artistieke
aspiratiën, ook een bijzonder helder verstand bezat. Zonder merkbare inspanning en
steeds zijn studiën op het gebied der kunst voortzettende, ontwikkelde de jonge man
zich tot een rechtsgeleerde van groote verdienste en groote scherpzinnigheid. Dit
blijkt o.a. hieruit, dat de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen hem
onder haar beambten opnam kort nadat hij tot meester in de rechten was
gepromoveerd, en dat hij in betrekkelijk korten tijd opklom van commies,
afdeelings-chef en rechtskundig adviseur tot chef van algemeene zaken. Van
Riemsdijk was buitendien zeer vaak de persoon, die door deze Maatschappij of door
de Regeering werd aangewezen wanneer in het buitenland de belangen der
Nederlandsche spoorwegen vertegenwoordigd moesten worden.
Doch keeren wij terug tot Van Riemsdijk's werkzaamheid op artistiek gebied.
Gedurende den tijd dat hij te Utrecht in de rechten studeerde, en nadat hij aldaar met
Dahmen voor de viool en Kufferath voor de compositie zijne muziekstudiën had
voortgezet, bracht hij eerst geruimen tijd te Brussel door, om daar met Léonard,
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den beroemden violist, en met den broeder van Kufferath uit Utrecht zijn
muziek-studiën te voltooien, en - nog altoos niet bevredigd - begaf hij zich kort
daarop naar Detmold, waar hij zich nog gedurende een half jaar stelde onder leiding
van den bekenden violist Bargheer.
Toen Van Riemsdijk als jongeling te Utrecht woonde, had hij reeds een druk
verkeer gehad met de bekende musici en muziekliefhebbers aldaar en elders; toen
hij echter door zijn betrekking opnieuw te Utrecht kwam, werd hij spoedig het
middenpunt waarom zich het kunstleven bewoog.
Niet alleen wist hij, als bestuurder der Afdeeling van de Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst, deze tot hoogen bloei te brengen, maar ook als bestuurder
van het Stads-Muziekcollege: ‘Collegium Musicum Ultrajectinum’ oefende hij op
de ontwikkeling van het muziekleven te Utrecht een buitengewoon grooten invloed
uit.
Hier worde de aandacht er op gevestigd dat Van Riemsdijk bij zijn optreden te
Utrecht een bijzonder gunstig terrein voor zijn werkzaamheid vond. Richard Hol, de
terecht gevierde toonkunstenaar, was in de volle kracht van zijn leven, zoodat hij
met de hem omgevende kunstenaars in staat was aan de allerhoogste eischen der
kunst te voldoen. Hij gevoelde welk een ernstige bedoeling aan het streven van Van
Riemsdijk ten grondslag lag en hij aarzelde niet met dezen steeds verder te streven
in het najagen van de hoogste idealen der kunst. Tot aan Van Riemsdijk's dood is
Hol een zijner trouwste vrienden gebleven.
De gevolgen van zulk een werkzaamheid bleven niet uit. De uitvoeringen van
grooteren en kleineren omvang bereikten een zeer hoog peil van kunstwaarde, een
Muziekschool werd gesticht, waar op voortreffelijke wijze
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de muzikale intelligentie in 't algemeen werd ontwikkeld en waar buitendien op meer
dan een gebied gelegenheid bestond om als specialiteit een volledige studie te maken.
Buitendien werden van tijd tot tijd groote Muziekfeesten georganiseerd, waar de
kunstliefhebbers en kunstbeoefenaars uit geheel Nederland gelegenheid hadden de
grootste meesterwerken der kunst op schitterende wijze te hooren vertolken.
Gerust mag men verklaren, dat in dit tijdperk van grooten bloei, Utrecht aan de
spits van het muziekleven in ons land stond.
Doch niet alleen voor de stad zijner inwoning was Van Riemsdijk een man van
beteekenis; in veel wijderen kring deed zich zijn invloed gevoelen. Zoo was hij het
die, niet tevreden met de inrichting der examens voor muziekonderwijzers zooals
die door de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging werden gehouden, eerst
voor de leerlingen der Muziekschool van de Afdeeling Utrecht, later voor de leerlingen
van alle Scholen der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, examens in 't
leven riep. Opmerkelijk is het welk een grooten en goeden invloed deze examens in
geheel het land uitoefenen.
Op literair gebied leverde Van Riemsdijk eveneens het bewijs van groote
intelligentie. Over zijn proefschrift: ‘De beperkte rechtsbevoegdheid van den
gefailleerde’, waarop hem de titel van meester in de rechten werd verleend, worde
hier niet uitgeweid. Daarentegen worde gewezen op zijn Beschrijving van het
‘Collegium Musicum Ultrajectinum’, uitgegeven bij gelegenheid van het
Herdenkingsfeest van het tweehonderd-vijftigjarig bestaan van genoemd
Muziekgezelschap. Het mag als een der belangrijke bijdragen tot de kennis der
Muziekgeschiedenis

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

263
beschouwd worden. Niet minder belangrijk zijn de vele bijdragen door Van Riemsdijk
geschreven voor het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis. Vooral het oude Volkslied is door dezen schrijver met voorliefde
behandeld.
En zoo zijn wij van zelf genaderd tot eene beschouwing over den invloed door
Van Riemsdijk uitgeoefend als lid van het Bestuur der Ver. voor N.-Ned.
Muziekgeschiedenis.
Onder de muzikale uitgaven dezer Vereeniging bekleeden de bewerkingen van
Van Riemsdijk een eerste plaats; zij zijn:
O u d - N e d e r l a n d s c h e D a n s w i j z e n , vierhandig bewerkt voor klavier;
V i e r e n Tw i n t i g L i e d e r e n u i t d e 15de e n 16de e e u w , voor één stem
met klavierbegeleiding;
L i e d e r e n u i t d e n G e d e n c k c l a n k v a n Va l e r i u s , voor één stem met
klavierbegeleiding.
De Liederen van Valerius bewerkte Van Riemsdijk in samenwerking met Prof.
Dr. A.D. Loman.
Ook het tot stand komen der volledige uitgaaf van J.P. Sweelinck's verzamelde
werken door genoemde Vereeniging is in hoofdzaak te danken aan de werkzaamheid
en aan den invloed van Van Riemsdijk. Hij was het voornamelijk, die de nog
ontbrekende werken in de verschillende bibliotheken van Europa wist op te sporen
en hij was het eveneens, die door zijn invloed de Regeering, verschillende corporatiën
en particuliere personen wist te bewegen, om door geldelijke bijdragen het finantiëele
slagen dezer grootsche onderneming te verzekeren.
Doch, niet tevreden met het tot stand brengen van de uitgaven der
oud-Nederlandsche werken, droeg Van
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Riemsdijk er zeer veel toe bij om deze werken bekend te maken, door de uitvoeringen
van het onder zijn leiding staande à Cappella-Koor. Deze schaar van uitgezochte
vrouwen- en mannen-stemmen deed eenige malen per jaar zoowel te Utrecht als
elders allerlei werken van oud-Nederlandsche componisten in verband met andere
werken hooren. Daardoor werden onze oude meesters gehoord. Tevens had men
gelegenheid hun groote verdiensten, in vergelijking met die van andere oudere en
nieuwere meesters, naar waarde te schatten. Bij uitvoeringen van dit koor deed Van
Riemsdijk zich steeds kennen als een uiterst fijngevoelig en hoogst intelligent artist.
Ten slotte worde hier nog gewezen op Van Riemsdijk als componist, want ook op
dit gebied heeft onze betreurde landgenoot zich met veel succes bewogen. Behalve
eenige liederen, waaronder ‘Het tranenkruikje’ in 't bijzonder de aandacht verdient,
en kleinere werken voor klavier, verdient vooral de O e d i p u s - m u z i e k te worden
opgemerkt. In 1890 schreef Van Riemsdijk deze koren en
instrumentaal-tusschenspelen voor een opvoering van Oedipus door de
Studenten-Tooneelvereeniging te Utrecht. Deze opvoering maakte een zeer grooten
indruk. Herhaalde malen moest het werk te Utrecht en elders opnieuw opgevoerd
worden. De muzikale bewerking van Van Riemsdijk verscheen in druk. De herinnering
aan dit werk was van dien aard, dat men besloot bij de opvoeringen van Oedipus
door het N e d e r l a n d s c h To o n e e l de muziek van Van Riemsdijk te gebruiken.
De slechte vertolking echter, onder leiding van Gottfried Mann, was oorzaak dat de
schoone muziek bij die opvoeringen geheel en al haar indruk miste. Laat ons hopen,
dat weldra een betere uitvoering haar de plaats opnieuw zal
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doen innemen, die haar door haar groote verdiensten toekomt.
Meer wensch ik over den sympathieken, hoogst begaafden man, dien wij zoo
noode missen, niet te zeggen; moge hij bij alle Nederlanders, die liefde voor kunst
en voor hooge idealiteit bezitten, in herinnering blijven. Waarlijk hij was een
zonne-zoon.
DAN. DE LANGE.
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Levensbericht van Mr. H.A.L. Hamelberg.
Zaterdag 3 October 1896 was een sombere dag. Een donkere grijs-grauwe lucht
welfde zich over Arnhem, en ontlastte zich van tijd tot tijd in een zachten regen.
Op het Willemsplein verliet in den voormiddag eene schare van aanzienlijke
mannen het deftig huis, om den wagen te volgen, die het stoffelijk overschot van den
bewoner overvoerde naar den doodenakker, ver buiten de stad.
Mr. Henri, Antonie, Lodewijk Hamelberg was aan den avond van Dinsdag, 29
September, van zijne tweemaandsche buitenlandsche reis door Tyrol en Saksen,
gezond en opgewekt, in gezelschap van zijne aangenomen dochter, Freule Fanny
Hettema teruggekeerd, had met haar het avondeten genuttigd, de inmiddels
aangekomen en niet opgezonden brieven geregeld, een paar zelfs beantwoord; en
den volgenden ochtend werd hij zonder de minste sporen van benauwdheid of
doodstrijd op zijn legerstede ontslapen gevonden.
Ruim zeventig jaren oud was hij na een bijzonder rijk, uiterst werkzaam, zeer
vruchtbaar, maar ook veelbewogen leven ingeslapen. Vele vrienden waren hem
voorge-
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gaan, toch stonden er nog grijze tijdgenooten aan zijne groeve in den breeden kring
van hen, die hij later door vriendschapsbanden aan zich gehecht had.
De eenvoudige kist, slechts met een paar kransen getooid, werd in de groeve
nedergelaten, en Dr. Hendrik P.N. Muller, op voordracht van den overledene later
in zijne plaats tot Consul-Generaal van den Oranje-Vrijstaat benoemd, hield eene
inhoudrijke rede. Hij teekende in breede trekken den grooten invloed, dien Mr.
Hamelberg door zijne vele geestesgaven zoo op het zelfstandig bestaan, als op de
inrichting en den bloei van den Oranje-Vrijstaat had geoefend. Gedurende de jaren
die hij in Zuid-Afrika heeft doorgebracht, heeft hij daaraan met algeheele toewijding
gearbeid, doch ook nà zijn terugkeer in Nederland tot aan zijn jongsten snik is hij
steeds met al de liefde van zijn hart daaraan werkzaam gebleven, zoodat hij met volle
recht door de burgers van dat land ‘de Vader van den Oranje-Vrijstaat’ genoemd is
geworden.
Na deze indrukwekkende toespraak nam een ander het woord; een, die reeds vóór
zestig jaar, te Amersfoort, naast hem op de schoolbank had gezeten, eerst op de
Nutschool bij meester H. Versloot, daarna op de Fransche School, bij den Heer J.
Borst, en later op het Gymnasium onder den Rector Dr. I.A.C. van Heusde, om
eindelijk met hem aan de Utrechtsche Academie zich voor een zeer onderscheiden
werkkring te bekwamen.
Doch hoe verschillend hun levensbaan zij geworden, de vriendschap, in de jeugd
gesloten, was gebleven, en door velerlei ervaring en beproeving in later dagen,
gelouterd.
Het was hem dan ook de voldoening aan eene diepgevoelde behoefte om, niet met
bloemenkrans of lauwertak, maar met een enkel warm woord in dezen vriendenkring
weemoedige hulde te brengen aan zijn tijdgenoot,
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zijn vriend; want hij had den overledene leeren achten, eeren en lieven om den adel
van zijn karakter, om zijn waarheidszin en eerlijkheid, om zijn stalen ijver en
nauwgezetheid, om zijn geestkracht en levensmoed, om zijn groote bekwaamheid
en veelomvattende kennis, om zijne volharding en geduld, om zijn nedrigheid en
eenvoud, om zijn vroomheid en menschenliefde, om zijn rusteloos zoeken naar het
schoone en goede, - in één woord, om al die eigenschappen, door welke hij zich
vrienden maakte, velen ten zegen was, en ook onder beproeving, bij teleurstelling
en in dagen van strijd staande bleef, en met arbeiden voortging, krachtvol en
vertrouwend.
Na dezen sprak nog een derde; en hij sprak een woord van innigen dank en
waardeering, mede uit naam van die personen en vereenigingen, die, volgens de zeer
loyale en wijze beschikking van den menschlievende, na diens overlijden zullen
mogen genieten en doen genieten van de vruchten van zijn werkzaam, zegenrijk
leven.
Onder den verheffenden indruk der plechtigheid keerden enkele vrienden terug
naar de woning, waar de overledene had geleefd en gearbeid, maar ook had geleden;
en het was hun goed om in dat huis, waarin alles van zijn eenvoudigen, degelijken,
ordelievenden geest getuigenis gaf, van hem te spreken.
Hier toch had hij zijne zwakke, teerbeminde gade jaren lang met zorge verpleegd,
en na haar plotseling overlijden met innige droefheid beweend; hier had hij gepeinsd,
geraadpleegd, gestreden en gebeden tot vorming en tot behoud van zijn eenigen zoon,
dien hij in 1894, na jaren worstelens, op 30-jarigen leeftijd moest verliezen, en na
wiens sterven hij schreef: ‘O, het verlies van mijn laatste kind, van den zoon, van
wien ik mij zulke groote illusiën had gevormd, van wien ik in vroeger jaren
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zulke blijde verwachtingen heb gekoesterd, drukt mij zwaar, zeer zwaar, en zal mij
voor het overige van mijn leven blijven drukken. Wellicht heeft God mijn kind voor
veel verdriet en ellende willen bewaren, en mij groote zorg en kommer en een
verschrikkelijken doodstrijd wegens mijn zoon willen besparen. Moge ik in Zijne
alwijze beschikkingen ootmoedig leeren berusten, en moge, waar het stoffelijk
overschot van mijn lieveling besloten is in het zelfde graf als dat zijner moeder, zijn
geest met de hare verwijlen in de gewesten der eeuwige zaligheid!’
Aldus schreef hij in Februari 1894; - wel bewijst de geest, die uit dit geschrevene
spreekt, dat zijn levenservaring zijne levensbeschouwing niet had veranderd; want
diezelfde toon klinkt ook uit den brief, dien hij reeds in 1852, in Brussel, bij het lijk
zijns vaders uit zijn hart deed vloeien. ‘Ik berust in den wil des Almachtige, die heeft
gegeven en genomen, maar - wat ik gevoel! Ik heb mijn braven Vader, den edlen,
algemeen geachten man, die mensch en Christen was in den edelsten zin, mijn besten
vriend, mijn trouwen raadsman, aan wien ik alles te danken heb, wat ik ben en wat
er goeds in mij woont, verloren; en ach! ik heb niet mogen waken aan zijn ziekbed,
zijn laatsten adem niet mogen opvangen, zijn zegen niet mogen ontvangen, zelfs
hem niet mogen bedanken.’
Deze adeldom des harten, deze teederheid van gemoed openbaarde zich telkens,
niet alleen jegens betrekkingen en vrienden, maar ook jegens vreemden. Toen hij in
1855, op het barkschip ‘Amboina’ naar Zuid-Afrika reizende, onwillig getuige was,
hoe een jongen van 20 jaar, die zijn eerste zeereis deed, door een onderofficier met
een dik stuk touw werd geslagen, vloog hem het bloed naar het
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aangezicht, en gaf hij aan zijne ergernis lucht door te schrijven: ‘Niets maakt meer
pijnlijken indruk op mij dan het feit, dat men altijd menschen kan vinden bereid om
in koelen bloede andere menschen te slaan. Dat men straffe, waar te straffen noodig
is, doch waartoe zoo vernederende, zoo beleedigende, zoo grievende en te gelijk zoo
laffe straf, waarbij een mensch wordt behandeld als een redeloos dier, en alle gevoel
van menschenwaarde wordt miskend?’ En later, op zijn reis van de Kaapstad naar
Bloemfontein, gaf hij evenzeer van deze fijngevoelige menschenliefde blijk, als hij,
de gevangenis te Beaufort bezoekende, weigerde den veroordeelde te zien, die daar
reeds twee maanden zat te wachten op de voltrekking van het vonnis des doods.
‘Welk een marteling!’ zei hij. ‘Niet om mijnentwil, maar om zijnentwil wil ik dien
ongelukkige niet zien.’
De man met dit teergevoelig gemoed was grof van lichaam, breed en zwaar
gebouwd, hij bekoorde zeker niet door zijn fijne trekken, maar muntte van zijne
jeugd af aan, door zijn scherp verstand en helder begrip boven velen uit.
Had hij reeds op de lagere scholen buitengewone inspanning van zijne makkers
gevorderd, indien zij met hem om den prijs wilden kampen, vooral aan de
Hoogeschool werden zijne voortreffelijke gaven en zijn onvermoeide werkkracht
door zijne mede-studenten gekend, gebruikt, gewaardeerd. Gedurende de negen
jaren, die hij aan de Academie vertoefde, niet alleen zoekende naar grondige kennis
van het recht, maar ook en vooral naar veelomvattende wetenschap, werd hij tot
Rector van den Senaat, tot Praeses van het Collegium, tot Commissaris van de
Sociëteit, tot lid, meest tot voorzitter of secretaris, van vele en zeer onderscheiden
Commissiën verko-
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zen. Hij was de woordvoerder van die Commissie, die in 1849 het behoud van de
Utrechtsche Hoogeschool bij Z.M. den Koning ging bepleiten, evenzeer als de tolk
van het Studentenkorps bij menig feestelijke samenkomst. In het kort, wat belangrijk
was of meer dan gewoon talent vereischte, werd opgedragen aan hem; en nooit heeft
hij het in hem gesteld vertrouwen beschaamd, hoeveel inspanning hem het volbrengen
ook vroeg.
In 1853 als Mr. in de rechten van de Academie naar zijne geboortestad, Amersfoort,
teruggekeerd en aldaar als Advocaat gevestigd, werd ook daar zijne bekwaamheid
erkend. Commissaris van het Casino, Secretaris van het dept. Amersfoort der Mij.
tot bevordering van Nijverheid, Correspondent van het Handelsblad,
Rechterplaatsvervanger in de Arrondissements Rechtbank, Commissaris van de
Sociëteiten Amicitia en Concordia waren onder meer de titels, die hij spoedig mocht
dragen. Op de vergaderingen van het Nut hield hij redevoeringen over de
Electrophoon, over het Galvanisme, over de vernietiging van den rijkdom, en over
de beoefening van de Staathuishoudkunde, nuttig voor de leden van het Nut, terwijl
hij zijn helder doorzicht en talent van wèl te spreken bewees, toen hij, rapporteur der
Commissie, de zoo vurig begeerde Tentoonstelling van Nijverheid als te kostbaar
afstemmen, en tot het oprichten van een Spaarbank besluiten deed.
Reeds in April 1855 verliet hij, door familieomstandigheden genoopt, de stad, en
besloot hij naar Zuid-Afrika, naar den Oranje-Vrijstaat, te gaan, waar geen Meester
in de Rechten werd gevonden, en waar een hem welbekende onderwijzer, de Heer
Groenendaal uit Amersfoort, Gouvernements-Secretaris was geworden.
Den 24 December 1855 zette ‘de Amboina’ hem in de
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Kaapstad aan wal. Eenige maanden bleef hij daar toeven: want met de hem
kenmerkende kalmte en bezadigdheid bereidde hij zich voor. Het land en het klimaat,
de taal en de zeden, vooral de menschen in hunne eigenaardige deugden en gebreken
wilde hij kennen, vóór hij zich onder hen als pleitbezorger vestigen zou. Belangrijke,
leerrijke ontmoetingen vielen hem ten deel, en versterkten hem in de overtuiging,
dat de sterke drank, de onbekwaamheid en de zelfzucht de heillooze machten zijn,
die deze jeugdige samenleving ontsieren, en niet weinigen beletten te slagen.
Met deze wijsheid toegerust kwam hij na een moeitevollen vierweekschen tocht
den 8 Augustus 1856 te Bloemfontein aan. Met vele formaliteiten had hij aanvankelijk
in deze weinig geordende maatschappij te worstelen om als wettig advocaat te worden
aangesteld en erkend. Inmiddels zat hij niet stil.
De Volksraad was vergaderd, en Mr. Hamelberg vroeg en ontving verlof om als
toehoorder bij de zittingen tegenwoordig te zijn. Op zekeren morgen bleef de
Secretaris door dronkenschap afwezig, en werd aan Mr. Hamelberg, op zijn aanbod,
de waarneming van het Secretarisambt vergund; - toen hij nu vóór het sluiten der
zitting de kladnotulen voorlas, waren al de leden verbaasd en verrukt; hij gaf hun
weder te hooren, wat zij hadden gesproken. Weinige dagen daarna werd hij tot
Secretaris benoemd, en de naam van den wonderbekwamen Mr. Hamelberg werd
door de huiswaartskeerende leden naar wijd en zijd gedragen.
In de ‘Express en Oranje Vrijstaats advertentieblad’ van 6 Oct. 1896 staat te lezen:
‘In korten tijd verwierf Mr. Hamelberg zich het vertrouwen van het Gouvernement
als van het volk. Zijne groote wetskennis, zijne
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nauwgezetheid in zaken en zijn ijver waren door geheel Zuid-Africa bekend, zoodat
van verre en van nabij de meest belangrijke zaken aan hem werden toevertrouwd.
Zijn werkkracht was ongeloofelijk en zijn pleitrede was zoo overtuigend, dat niemand
kon twijfelen of de wet en het recht waren aan zijne zijde. Groot was ook zijn invloed;
op zijn raad toch werd in 1863 Jan Hendrik Brand, in spijt van machtige tegenwerking,
verkozen, door zijn eerlijk en volhardend streven tot heil van den Staat werd de
Bloemfontein-Bank, in 1865, behouden en de Staat van een algemeenen finantieelen
ondergang gered. Wie Mr. Hamelberg heeft gekend in zijn leven en werken, zal van
zijne oprechtheid en eerlijkheid getuigen, niet alleen in zaken van Staatsbelang, maar
ook in die van het dagelijksch leven. Zijn ijzeren wil, zijn werkkracht, zijn helder
inzicht, zijn overtuigende en meeslepende welsprekendheid deed het volk in dagen
van tegenspoed en vrees, van armoe en angst met toegenegenheid en vertrouwen
hangen aan hem.’
Ook een ander blad getuigt: ‘Was Mr. Hamelberg eerst als secretaris van den
Volksraad werkzaam, later werd hij een zeer geacht lid. Hij was de vader van menig
besluit en van vele wetten van den Staat. Een bekwaam schrijver was hij en een
uitnemend pleiter, ofschoon geen welsprekend redenaar; zijn stemgeluid en zijn
voordracht waren ietwat ééntoonig, toch sprak hij altijd logisch en recht af op het
doel. Niet slechts was hij een bekwaam advocaat, maar, wat het voornaamste is, een
eerlijk man, zeer nauwgezet en bijzonder ijvrig om uit te voeren, wat hem was
opgedragen of toevertrouwd, zoowel wanneer het het innen van een geringe schuld
als wanneer het de verdediging van een zaak
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betrof, waarin groote geldelijke belangen waren gemoeid, of waarbij een
menschenleven op de weegschaal stond.’
Steeds klom dan ook zijn invloed tot welzijn van den Staat; op 26 Februari 1866
tot lid van den Uitvoerenden Raad gekozen droeg hij niet weinig bij tot den goeden
uitslag van den Basuto-oorlog, en in 1869 ontving hij te recht den warmen dank van
den Volksraad voor de wijze, waarop hij President Brand in diens onderhandelingen
met den Gouverneur Wodehouse te Aliwval North had ter zijne gestaan. Onder alles
echter, wat zijn naam onsterfelijk heeft gemaakt in den Vrijstaat, mag en moet worden
vermeld, dat hij het volkslied heeft gedicht, 't welk op zijn verzoek door Nicolaï op
muziek is gezet en door Van de Weyer te Utrecht gedrukt.
Op 23 Februari 1866, den 12den verjaardag van de onafhankelijkverklaring van
den Vrijstaat, terwijl de Volksraad was vergaderd, en nadat de President de feestrede
had gehouden, trad een door Mr. Hamelberg in het geheim gevormd, en door zijne
gade geoefend koor van tien dames, gekleed in de kleuren van den Vrijstaat, en van
tien heeren, met deze kleuren getooid, de Vergaderzaal binnen, en zong voor de
verraste en verrukte schare met meesleepend gevoel:
‘Heft Burgers, 't lied der vrijheid aan,
en zingt ons eigen Volksbestaan .. enz.

Menige traan parelde in het oog dier mannen, en daalde glinsterend langs de gebruinde
wang in den ruigen baard. Weldra klonk dat lied in de huizen en langs de wegen; het
muziekkorps van den Staat droeg het bij elke gelegenheid voor, en zelfs, toen de
President eenigen tijd later een plechtig bezoek aan den Engelschen Gouverneur in
de Kaapstad ging brengen, speelde het muziek-
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korps van het Engelsche leger het lied van den Vrijstaat. ‘De Engelschen spelen ons
Volkslied’ klonk van mond tot mond. Het oog fonkelde en het hart bracht Mr.
Hamelberg den innigsten dank.
In 1871, na vijftien jaren alzoo in den Vrijstaat te hebben gearbeid, keerde hij naar
Europa terug, gedrongen vooral door het belang van zijn zoon, doch zijne
belangstelling in den Staat bleef dezelfde. Weldra dan ook trad hij als zijn
Consul-Generaal, buiten bezwaar van de schatkist, in Nederland op, en wist hij met
Portugal en België, met Nederland en Duitschland tractaten van vrede, vriendschap
en handel te sluiten. In Londen hield hij menige samenkomst in het belang van den
Vrijstaat, en in vele steden van Nederland en in onderscheiden vereenigingen trad
hij als spreker op, om belangstelling in het hem dierbaar volk van Zuid-Afrika te
wekken.
Ieder, die van daar herwaarts kwam of hem omtrent den Vrijstaat wilde vragen
om inlichting of raad, werd gastvrij en welwillend ontvangen, en zoo gevierd bleef
ginder zijn naam, dat hem zelfs, in 1884, de betrekking van Staats-Procureur in de
Zuid-Afrikaansche Republiek werd aangeboden, welke hij echter om vele gewichtige
redenen niet aannemen kon. In 1876 vond de President dier Z.A. Republiek, de Heer
Burgers, ons Vaderland bezoekend in Mr. Hamelberg een trouwen raadsman, en een
hooggewaardeerden gids, die hem naar het hof van Leopold geleidde en hem het
sluiten van een tractaat met België gemakkelijk maakte; en in later jaren, toen de
President Krüger en later nog toen de Heer Leyds alhier vertoefden, vonden ook deze
beiden in hem een niet minder hulpvaardigen en gastvrijen vriend.
De immer levende lust om nuttig te wezen en de nooit voldane begeerte om zijne
kennis te vermeerderen deden
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hem alle moeiten en bezwaren licht achten. De vele benoemingen, die hij zich liet
welgevallen en de vele lidmaatschappen, die hij zich getroostte, waren hem nimmer
eene sinecuur.
Was hij in zijne dagelijksche levenswijze zeer eenvoudig, voor zich zelven
spaarzaam met weinig behoeften, zonder schriel te wezen: voor zijne vrienden en
gasten was hij zeer gastvrij en gul en nooit ongenegen te helpen en royaal te
ondersteunen, waar de hulp hem gewenscht bleek te zijn. Telken jare deed hij een
reis van twee à drie maanden, en bezocht hij de groote steden en de verschillende
landen van Europa, Venetië en Hamburg, Stockholm en Milaan, Kopenhagen en
Weenen, Dantzig en Budapest, om Londen en Parijs en de steden van Zuidelijk
Frankrijk niet te noemen; hij deed deze reizen om van de natuur te genieten, doch
ook en vooral om de voortbrengselen van nijverheid en kunst bij de verschillende
volken te leeren kennen. Het nuttige wist hij met het aangename te paren, doch het
leerrijke droeg bij hem het leeuwendeel weg.
Een hartstochtelijk liefhebber zoowel van muziek als van dramatische kunst, van
zijne jonkheid af, kon hij getuigen, dat hij de corypheeën in beiden met het orgaan
van den keener had mogen hooren en zien. Ook op het gebied der letterkunde was
hij niet vreemd; had hij reeds als student de redactie van een Universiteitsblad voor
Nederland op zich genomen, in Bloemfontein's Gazette werd menig welgeschreven
artikel van hem geplaatst, evenals later in ‘het Handelsblad’ zijne beschouwingen
over Engeland en de Transvaal en in ‘Eigen Haard’ zijne schets van Johannes
Hendricus Brand. Hij genoot en waardeerde al wat op dit terrein van zin voor het
schoone en goede getuigde, en tot ontwikkeling en beschaving mocht strek-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1897

277
ken; en al was hij geen dichter van hooger orde, toch heeft naast het Volkslied van
den Vrijstaat, menig warm, geestig of welluidend vers zijn ontstaan te danken aan
hem en werd menig feest opgeluisterd door deze gave van hem. Doch vooral bleek
zijne liefde voor de taal en zijn geloof in de macht der letterkunde, als hij met woord
en daad aan de wegen en middelen medearbeiden mocht, waarmee de eigenaardige
banden worden bevestigd en versterkt, die door de taalverwantschap tusschen de
beide deelen van Nederland ter eenre en de Z.A. Republiek en den Oranje-Vrijstaat
ter andere bestaan. Geen wonder dan ook, dat mede de Maatschappij der Ned.
Letterkunde door hem werd bedacht, toen hij na het overlijden van zijn laatste kind
en erfgenaam, na ernstige overweging besloot zijn vrij aanzienlijk kapitaal bij uiterste
wilsbeschikking en met inachtneming van enkele verplichtingen en persoonlijke
toegenegenheden te verdeelen onder die vereenigingen, die hij bij eigen ervaring als
nuttig en alleszins ondersteuning waard had leeren kennen.
Met den schrijver van het ‘In memoriam’ in den ‘Express’, kan worden getuigd:
Mr. H.A.L. Hamelberg was een man uit één stuk - zijn leven was velen, zeer velen
ten zegen.
Eere zij aan zijne gedachtenis gebracht.
P.M. KELLER VAN HOORN.
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Levensbericht van C. Honigh.
Als aan C. Honigh, den veelzijdig ontwikkelden onderwijzer, den fijnvoelenden
dichterlijken geest, de eer toekomt in deze ‘Levensberichten’ te worden herdacht,
dan dankt hij dat minder aan den omvang zijner letterkundige werken dan wel aan
de zeer bijzondere plaats, die de geschiedschrijver der Nederlandsche letterkunde in
de 19de eeuw hem zal aanwijzen.
Cornelis Honigh, den 29sten October 1845 te Koog aan de Zaan geboren, staat toch
aan het einde der periode in het leven der Nederlandsche dichtkunst, die, met Bellamy
begonnen, met de Génestet scheen gesloten te zijn. Hij staat daar vóór ons in zijn
werk als de laatste dier zoetvloeiende zangers, wien het bezingen beter afging dan
het zingen. Slechts zelden verhief hij zich tot objectiviteit; hij bezong wat hem
subjectief gelukkig of treurig maakte, en dat met groote beheersching der taal en met
die gemakkelijkheid van vorm, die slechts enkelen is aangeboren.
Reeds Busken Huet merkte het op bij de bespreking van Honigh's eersten bundel,
‘Mijne lente’, dat menigeen liever van tijd tot tijd een forscher snaar had hooren
klinken. ‘Doch’ - zoo laat hij er dadelijk op volgen -
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‘ik neem de vrijheid te doen opmerken, dat dergelijk oordeel geen literarisch oordeel
is.’
Die eerste bundel stond hoog in de schatting dier dagen, getuige dat Huet - toen
ter tijd de toongevende kritikus - het boekske een artikel waard oordeelde, een artikel,
dat trouwens met een allermatst woordje over het onpoëtische van de Zaanstreek
begint.
Genoeg, Huet dan constateerde, zij het op zeer onnoodige en bijzondere wijze,
dat Honigh aan de Zaan werd geboren en opgevoed. Voor het onderwijs bestemd,
legde hij van 1864 tot 1866 verschillende examina lager onderwijs af, benevens een
examen M.O. voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Zijn diploma M.O. voor
Hoogduitsch verwierf hij eerst in 1876.
Reeds in 1867 had zijn eerste gedicht een plaats gevonden in de Christelijke
Volksalmanak, zijn eerste proza in Nederland.
In 1871 verscheen zijn reeds genoemde bundel ‘Mijne lente’, een verzameling
‘liederen’, waarin de jeugdgeschiedenis van den dichter een echo vond. En het was
een schoone lente, al werd er ook hier en daar een traan geweend. Niet alleen de uit
het Duitsch vertaalde gedichten, neen, de geheele bundel ademt een geest van
Germaansche gemoedelijkheid. Eenvoudig, lief, rustig schildert ons de dichter zijn
lieven en zijn lijden. Nu en dan verheft hij zich, o.a. in het wondermooie en helaas,
te weinig bekende ‘Rust u ten strijd’, een levenslied van hooge beteekenis. ‘'t Liedje
van den veerman’ herinnert aan de schoonste oud-nederlandsche liederen; terwijl
het ‘Drinkliedje’:
‘Wie geen liefje heeft, die drinke,
Drinke wijn’,

genoegzaam verklaart, waarom Potgieter zich tot den jongen
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zanger aangetrokken voelde, hem met raad en daad bijstond en hem aanspoorde de
Scandinavische talen te beoefenen.
Honigh had succès met zijn eersteling, waarvan reeds twee jaren later een nieuwe
uitgave noodig bleek.
In dien tusschentijd, in 1873, was hij in het huwelijk getreden met mejuffrouw
A.M.M.L. Eijkman, en den 11en Juli 1874 werd hem een zoon geboren. Dat kind
stierf nog geen vier jaren oud en dat verlies knakte den dichter. De taal nog altijd
meester, verhief hij zich niet meer. Zijn tweede bundel, in 1880 verschenen, voert
dan ook den treurigen titel ‘Geen zomer.’ Een groot gedeelte ervan wordt ingenomen
door liedgeworden tranen over het verloren jongske. Dat is zoo goed te begrijpen, o
zoo goed! Maar toch moet men erkennen, dat hier de dichter op den achtergrond
week voor den treurenden vader. Op deze gedichten volgt de fraaie bewerking van
de legende van ‘Beatrijs’, en ten slotte een aantal gelegenheidsgedichten.
En behalve dat werkte hij ijverig mede aan allerlei tijdschriften. Nauwlijks is er
eenig bekend tijdschrift van die jaren, dat zich er niet een eer in stelde zijne bijdragen
te plaatsen; en hoe hoog hij werd gewaardeerd blijkt niet alleen uit zijne benoeming
tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap, maar vooral dáaruit, dat de Gids-Redactie hem in 1881
uitnoodigde aan de leiding van Nederlands eerste tijdschrift deel te nemen.
Zijne studiën van het Zweedsch en Noorsch brachten hem naar Scandinavië. In
1886 gaf hij het opgewekte reisverhaal ‘Door Noorwegen’; besprak in de Mannen
van beteekenis ‘Björnsterne Björnson’; vertaalde de sprookjes van Asbjörnson onder
den titel van ‘Uit het land der middernachtzon’, en het heerlijke gedicht van Erik
Bögh ‘De pelgrimstocht der waarheid’.
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Tot zooverre zijn eigen scheppen. In 1872 was hij intusschen benoemd tot leeraar in
het Nederlandsch en Hoogduitsch aan de Hoogere Burgerschool te Wageningen,
eene instelling die later in Rijks-landbouwschool overging. In September 1895 trad
hij op als Directeur van de Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle.
Tijdens zijn verblijf te Wageningen bewerkte hij o.a. den vierden druk van
Jonckbloet's Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde; de zoo bekende
bloemlezing ‘Van eigen bodem’; eene bloemlezing van de schoonste oude liederen
onder den titel ‘Onverwelkte bloemen’ en eindelijk zijn ‘Four books of song’, die
het beste der engelsche dichtkunst van de 19de eeuw bevatten.
In 1894, tijdens een verblijf te Scheveningen, werd hij getroffen door het gemis
van eenig stoffelijk herinneringsteeken aan Wolff en Deken. Hij nam het initiatief
tot het delgen van die schuld en zag - gesteund door tal van bewonderaars en
bewonderaarsters der beide beroemde vrouwen - zijn pogen met goeden uitslag
bekroond. Een gedenksteen wijst thans haar graf op het kerkhof ‘Ter navolging’,
terwijl in die dagen de zoo wel geslaagde Wolff en Deken-tentoonstelling een gevolg
was van zijn daad.
Slechts korten tijd mocht hij deze hulde aan de door hem zoo bewonderde vrouwen
overleven. Op 4 April 1896 kwam hij te Zwolle door een noodlottig toeval, het
versnellen van zijn rijwiel bij een weghelling, om het leven.
Zijne talrijke vrienden betreuren den sympathieken, vriend, den dichter. Den
bescheiden kunstenaar is een blijvende plaats in de geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde verzekerd.
P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK.
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