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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
14den Juni 1899.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 19den Mei 1899.
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 Wo e n s d a g d e n 1 4 den J u n i , des voormiddags
klokke elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur
alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Dr. A. BEETS, met eene toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE over: De beteekenis van het
Nederlandsche element in den vreemde.
(Hierna zal gelegenheid gegeven worden tot gedachtenwisseling).

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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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).
IX.
1o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
eene som van 50 gulden te schenken aan de Nederlandsche Sub-Commissie voor het
te Gent op te richten gedenkteeken voor J.F. WILLEMS.
2o. Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
gedurende zes jaren eene som van 20 gulden per jaar te verleenen aan het Historisch
Genootschap te Utrecht, als subsidie voor de vervaardiging van geschiedkundige
kaarten van Nederland.
3o. Mededeeling aangaande de wijze, waarop het overige van het reeds vroeger
door de Jaarlijksche Vergadering toegestane crediet uit het Fonds (omstr. 450 gld.)
zal worden besteed aan eene nieuwe uitgave, welke door de Maandelijksche
Vergadering is goedgekeurd.
X.
Voorstel van het Bestuur tot het benoemen van een Eerelid.
XI.
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Voorstel van het Bestuur:
‘De Maatschappij betuige hare instemming met het streven van den
Berner-Conventie-Bond, 1o. door toetreding tot dien Bond; 2o. door zich rechtstreeks
tot de Regeering te wenden met het verzoek de toetreding van Nederland tot de
Berner Conventie te bevorderen.’
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XII.
Verkiezing van twee Leden des Bestuurs in de plaats van de Heeren Dr. P.J. BLOK
en Dr. H.C. ROGGE, die aan de beurt van aftreding zijn. De door de Maandelijksche
Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
1. a. Dr. A. Kluyver.
b. Dr. P.L. Muller.
2. a. Dr. A.E.J. Holwerda.
b. Dr. D.C. Hesseling.
XIII.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den volgens art. 75 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. L.D. Petit.
b. Dr. G.J. Boekenoogen.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. de Vries, Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: Dr. A. Beets, Voorzitter,
G.J.W. Koolemans Beynen, Dr. P.J. Blok, Dr. H.G. Hagen, Penningmeester, Dr. J.J.
Salverda de Grave, Dr. H.C. Rogge, P.A.M. Boele van Hensbroek, Dr. J. Verdam,
Dr. S.G. de Vries, Secretaris, en door de Leden:
de Dames J.W.A. Naber, J.A. Wolters, E.M.A. J. Soer, E.C. Knappert en de Heeren
Mr. J.A. Levy, Dr. J.A. Beyerman, J.H. Groenewegen, A. Th. Hartkamp, A.A.
Vorsterman van Oyen, J. Tideman, Dr. J.H.C. Kern, Dr. J.W. Muller, Dr. S. Cramer,
Dr. C.P. Burger Jr., Dr. S. Baart de la Faille, C.J. Leendertz, Dr. P.L. Muller, Mr. S.
Muller Fz., V. Loosjes, A.L.W. Seyffardt, Dr. J. Offerhaus Lz., Dr. P.J. Muller, W.J.
Leendertz, Dr. C. Hofstede de Groot, Dr. M.J. de Goeje, Dr. A. Kluyver, Mr. S.J.
Fockema Andreae, Mr. O.W. Star Numan, Dr. A.E.J. Holwerda, Dr. J.S.
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Speyer, J.H.W. Unger, Mr. Ch. M. Dozy, C.W. Bruinvis, Dr. L.A. van Langeraad,
Dr. M.A. Gooszen, Dr. J.M. Hoogvliet, G.L. Kepper, Dr. S.A. Naber, Jhr. Mr. J.K.W.
Quarles van Ufford, L.D. Petit, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, G.B. Hooyer, F.
Lapidoth, Dr. H.T. Colenbrander, Dr. J. te Winkel, R.W.P. de Vries, Dr. J.H. Gallée,
J.F. Gebhard, Mr. H. van der Hoeven, Dr. E.F. van Dissel, J. Gram, J. Winkler, Dr.
H. Blink, Dr. P. Leendertz Jr., A.L. van Hasselt, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Dr. F.
Pijper, J. Craandijk, F.A. Hoefer, F.H. Boogaard, Dr. C.P. Tiele, Dr. J. ten Brink,
W. Nijhoff, Dr. G.J. Dozy, W. Draayer, Mr. J.B. Breukelman, C.H. den Hertog.
De Voorzitter opent te elf uren de Vergadering met eene toespraak (hierachter gedrukt,
Bijlage I). Aan het slot daarvan herdenkt hij nog in 't bijzonder het heuglijke feit, dat
in den loop van het maatschappelijke jaar H.M. de Koningin de regeering heeft
aanvaard. In dankbare herinnering aan de welwillende gezindheid door Hare
Koninklijke Voorvaders jegens de Maatschappij sedert hare stichting betoond, stelt
hij uit naam van het Bestuur voor Hare Majesteit eerbiedig te verzoeken van diezelfde
gezindheid ook Harerzijds blijk te willen geven door het Beschermvrouwschap der
Maatschappij te aanvaarden. Met luide toejuiching wordt dit voorstel aangenomen.
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 Secretaris leest hierop zijn verslag voor omtrent den staat der Maatschappij en
hare belangrijkste lotge-
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vallen en handelingen gedurende het verloopen jaar en de Bibliothecaris brengt
verslag uit omtrent den staat der Boekverzameling. Beide verslagen zullen in
eenigszins meer uitgebreiden vorm in de ‘Handelingen’ worden gedrukt (Bijlagen
III en IV). Naar aanleiding van het door den Bibliothecaris medegedeelde omtrent
de schenking van een aanzienlijk gedeelte der bibliotheek van wijlen den Heer Dr.
R.J. Fruin betuigt de Voorzitter den dank der Vergadering aan den Bibliothecaris en
aan de leden der Bibliotheekscommissie voor de goede zorgen door hen aan het
uitzoeken dier groote verzameling gewijd.
Namens de Commissie belast met het nazien van de rekening en verantwoording van
den Penningmeester (zie Bijlage V) deelt de Heer Dr. J.W. Muller mede, dat die
rekening in orde is bevonden en onder dankzegging aan den Penningmeester is
goedgekeurd. De rekening sluit echter met een nadeelig saldo: de Heer Muller geeft
eenige inlichtingen hoe dit tekort is ontstaan, voornamelijk door hoogere drukkosten
van de beide laatste zeer lijvige bundels Handelingen en Levensberichten en door
de terugbetalingen aan het Fonds in de beide vorige jaren ad 360 gulden. Hoewel de
toestand der kas dus daarom nog niet zorgwekkend is, zoo zal het toch noodig zijn
het een en ander te bezuinigen. Moeielijk is het evenwel hiervoor bepaalde posten
aan te wijzen en in elk geval zal het z.i. niet raadzaam zijn dit te vinden op de
drukkosten der Handelingen of op de bibliotheeksrekening. Eenige bezuinigingen
waartoe het Bestuur reeds besloot, worden ten slotte opgenoemd.
De Voorzitter betuigt hierop den dank der Vergadering aan den Heer Muller en
zijn medelid den Heer Dr. A. Kluyver, alsmede aan den Penningmeester.
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De Penningmeester herinnert er aan hoe indertijd, toen de toestand der kas eveneens
minder gunstig was en een Bestuursvoorstel tot verhooging der jaarlijks door de
leden betaalde bijdrage van 6 tot 10 gulden was verworpen (Jaarvergadering van
1868), vele leden zich persoonlijk bereid verklaarden ieder voor zich 10 in plaats
van 6 gulden te betalen. Hun aantal is echter sedert van 40 door den dood verminderd
tot slechts 4. Thans wekt hij de aanwezigen op het voorbeeld dezer beide nog
overgebleven leden te volgen.
Het jaarverslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde wordt bij afwezigheid
van haren Secretaris voorgelezen door den Heer Dr. J.W. Muller. De Voorzitter deelt
mede dat het in de ‘Handelingen’ zal worden gedrukt, evenals het jaarverslag der
Commissie voor Geschieden Oudheidkunde, dat te uitgebreid is om alhier te worden
voorgelezen (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 5den Mei. De Commissie voor stemopneming,
waarin met den Heer Salverda de Grave zitting hadden de HH. S.C. van Doesburgh,
W. Draaijer, Dr. J.W. Muller, Mr. E. de Vries en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen
van den Secretaris ontvangen 204 stembiljetten. Daar van de candidaten voor het
gewone lidmaatschap slechts 14 niet minder dan een vierde van dit aantal uitgebrachte
stemmen op zich vereenigd hadden, konden volgens art. 8 der Wet in plaats van 15
slechts 14 candidaten als gekozen worden beschouwd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

9
Gekozen zijn:

Gewone Leden:
Dr. J. Ph. Vogel te Amsterdam.
W.C. Nieuwenhuyzen te 's-Gravenhage.
Dr. B.D. Eerdmans te Leiden.
Cyriel Buysse te 's-Gravenhage.
Mr. L.J. Plemp van Duiveland te Rotterdam.
A.E.H. Swaen te Nijmegen.
K.O. Meinsma te Zutfen.
W. Meyer te 's-Gravenhage.
Dr. J.M.S. Baljon te Utrecht.
Dr. C.J. Wijnaendts Francken te 's-Gravenhage.
Dr. P.H. Roessingh te Leiden.
Dr. J.S. van Veen te Arnhem.
Mr. D.P.D. Fabius te Amsterdam.
G.F. Haspels te Kralingen.

Buitenlandsche Leden:
Dr. C.H.F. Walther te Hamburg.
Hipp. Meert te Gent.
Dr. H.E. Dosker te Holland (Michigan).
Ph. Colinet te Leuven.
Dr. Ch. Lecoutere te Leuven.
Dr. Gust. Derudder te e Puy.
Dr. R. Priebsch te Londen.
Dr. W.J. Viljoen te Stellenbosch.
De Voorzitter betuigt aan de Commissie voor stemopneming dank voor hare
werkzaamheid en schorst hierop voor drie kwartier de Vergadering.
Na heropening der Vergadering spreekt de Heer Mr. J.A. Levy zijne vrees uit, dat
er voor eene eenigszins uitvoerige gedachtenwisseling over punt XI aan het einde
der Vergadering geen voldoende tijd zal overblijven, en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

10
stelt dus voor dit punt reeds nu te behandelen vóór IX en X. Nadat de Voorzitter uit
naam van het Bestuur zich tegen dit voorstel had verklaard, wordt het verworpen en
wordt het woord verleend aan den Heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge voor zijne
aangekondigde voordracht over ‘De beteekenis van het Nederlandsche element in
den vreemde.’ Deze voordracht, door den Spreker op verzoek des Voorzitters
welwillend ter uitgave afgestaan en hierachter (Bijlage II) gedrukt, wordt door een
luid applaus der Vergadering gevolgd. Luide wordt eveneens ingestemd met eene
dankbetuiging door den Voorzitter tot den Heer Kiewiet de Jonge gericht.
Van de aangeboden gelegenheid tot gedachtenwisseling wordt geen gebruik
gemaakt. Alleen vestigt de Heer J. Tideman er de aandacht op, dat ook in Argentinië
het Nederlandsch element zich ontwikkelt, voornamelijk ten gevolge van het vele
werk thans aldaar door Nederlandsche ingenieurs uitgevoerd.
IX. De beide hierop aan de orde gestelde voorstellen van de Maandelijksche
Vergadering, 1o. om uit de renten van het Fonds eene som van 50 gulden te schenken
aan de Nederlandsche Sub-Commissie voor het te Gent op te richten gedenkteeken
voor J.F. W i l l e m s en 2o. om uit de renten van het Fonds gedurende zes jaren eene
som van 20 gulden per jaar te verleenen aan het Historisch Genootschap te Utrecht,
als subsidie voor de vervaardiging van geschiedkundige kaarten van Nederland,
worden zonder discussie aangenomen.
De Voorzitter doet mededeeling van het besluit der Maandelijksche Vergadering
van Mei ll., waarbij het nog overige bedrag van de in 1897 door de Jaarlijksche
Vergadering voor eenige nieuwe uitgaven verleende 600 gulden
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(zijnde omstreeks 450 gulden) is bestemd voor eene uitgave van de twee bewerkingen
van den ‘Spiegel der Sonden’ in proza en in poëzie. In overleg met de Commissie
voor Taal- en Letterkunde heeft de Heer Dr. J. Verdam zich welwillend met de zorg
voor deze uitgave belast.
Bij punt X wijst de Voorzitter op de vele en uitnemende verdiensten van den Heer
J o z e f I s r a ë l s op het gebied der kunst en der letterkunde en stelt namens het
Bestuur voor den Heer Israëls hulde te brengen door hem te benoemen tot Eerelid
der Maatschappij. Dit voorstel wordt met toejuiching ontvangen en aangenomen.
XI. Hierop wordt aan de orde gesteld het Voorstel van het Bestuur: ‘De Maatschappij
betuige hare instemming met het streven van den Berner-Conventie-Bond, 1o. door
toetreding tot dien Bond; 2o. door zich rechtstreeks tot de Regeering te wenden met
het verzoek de toetreding van Nederland tot de Berner Conventie te bevorderen.’
Namens het Bestuur wordt door den Secretaris als toelichting op dit voorstel het
volgende voorgelezen:
‘Het Bestuur meent, dat door het aannemen van dit voorstel de belangen,
zoowel de zedelijke als de stoffelijke, van elkeen, die in Nederland als
schrijver optreedt, zullen worden bevorderd.
Het is zijne bedoeling, niet de juridische vraagpunten ter sprake te
brengen, die zich - met achterstelling van de werkelijke hoofdzaak - al te
gemakkelijk aan bovenstaand voorstel laten vastknoopen; doch alleen de
Nederlandsche schrijvers voor hunne pennevruchten ook buitenslands die
bescherming te doen genieten, welke hun door de Auteurswet in Nederland
is gewaarborgd.
Meer dan den meesten bekend is, worden Nederlandsche werken, zoowel
wetenschappelijke als bellettristische, in het buitenland vertaald, zeer
dikwijls buiten weten der schrijvers. En niet alleen verliest men op deze
wijze zijn recht op eene geldelijke uitkeering, doch ook moet men vaak,
en dit is eene zaak van veel ernstiger aard, zich ergeren aan de
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wijze, waarop zonder dat de schrijver geraadpleegd werd, diens boek is
vertaald. Deze feiten zouden met tal van voorbeelden kunnen worden
toegelicht.
Aansluiting van Nederland aan de Berner Conventie zal den
Nederlandschen schrijver voor tien jaar ook in het buitenland zijn recht
waarborgen op zijne geesteskinderen. En wat is nu billijker dan dat men
ook het tegenovergestelde als rechtmatig erkent, en dat ook een
buitenlandsch werk niet in het Nederlandsch zal kunnen worden vertaald,
zonder dat de toestemming van den bezitter van het auteursrecht zal zijn
verkregen? Ja, men mag zich zelfs een gunstig gevolg daarvan voorstellen,
nl. dit dat zeer waarschijnlijk aan de schrijvers van oorspronkelijke werken
een ruimer arbeidsveld zal worden geopend. Men denke slechts aan de
tallooze feuilletons in dag- en weekbladen, die thans grootendeels bestaan
uit dikwijls slecht vertaalde buitenlandsche voortbrengselen van den derden
rang. Als het den administratiën dier bladen - de redactie heeft er
gewoonlijk weinig mede te maken - niet meer zal zijn geoorloofd te
vrijbuiten, zullen zij er waarschijnlijk eerder toe komen eene plaats in
hunne bladen te geven aan de werken van Nederlandsche schrijvers en
hen de hun toekomende vruchten van hun arbeid te doen genieten.’
De Heer Dr. M.J. de Goeje vraagt naar aanleiding hiervan het woord en verklaart
het te betreuren, dat dit voorstel alhier aanhangig is gemaakt. Den
Berner-Conventie-Bond zal het vrij onverschillig zijn, of de Maatschappij als zoodanig
toetreedt of niet en al of niet de geringe jaarlijksche bijdrage van vijftig cents betaalt;
meer welkom zou het den Bond zeker zijn indien alle leden der Maatschappij, die
voor de zaak zijn, persoonlijk wilden toetreden. Voor deze Maatschappij daarentegen
is het raadzaam zich geene partij te stellen en, waar de gemoederen in deze verdeeld
zijn, de hartstochten niet op te wekken. Hij stelt dus voor het Bestuursvoorstel in
zooverre te wijzigen, dat de zaak wel alhier besproken worde, maar dat het niet tot
eene stemming daarover kome.
De Heer Dr. J. ten Brink verklaart nog een stap verder te gaan en de zaak in het
geheel niet alhier besproken te willen zien. Hij stelt dus bij wijze van amendement
op het voorstel van den Heer De Goeje

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

13
voor, dat de behandeling van het Bestuursvoorstel worde verdaagd en overgedragen
aan eene Gewone Maandelijksche Vergadering.
Dit wordt bestreden door den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek, die betoogt dat
de zaak eerst na rijpe overweging en veel voorbereiding op de agenda is gebracht en
het nu niet aangaat haar zonder meer daarvan af te voeren. Tegen den Heer De Goeje
merkt hij op, dat het den Bond niet te doen is om de geringe jaarlijksche bijdrage
van vijftig cents, maar om den zedelijken steun die in het toetreden van eene groote
en alom bekende Maatschappij zou zijn gelegen. Dien zedelijken steun verdient de
Bond z.i. ten volle hier, in een kring hoofdzakelijk bestaande uit auteurs, die toch
geen bezwaar er tegen kunnen hebben, dat hun eigen werk beschermd zou worden
ook in het buitenland.
Namens het Bestuur verklaart zich de Voorzitter zoowel tegen het amendement
van den Heer Ten Brink als tegen het voorstel van den Heer De Goeje.
De Heer Mr. J.A. Levy oppert eenige bezwaren tegen het amendement van den
Heer Ten Brink, dat een terugkeer beoogt tot het begin der zaak, die reeds in de
Maandvergadering van November ll. was ter sprake gebracht en aldaar verdaagd tot
de Algemeene Jaarvergadering. Bovendien zou eene Maandvergadering nooit dien
verlangden zedelijken steun der geheele Maatschappij kunnen geven. Met het voorstel
van den Heer De Goeje is hij echter bereid mede te gaan.
De Heer Dr. P.J. Blok spreekt over dit laatste zijne verwondering uit, daar de Heer
Levy zelf indertijd in de Maandvergadering van November ll. heeft voorgesteld deze
zaak liever bij de Jaarvergadering aanhangig te maken: waarom dus nu hier haar niet
door eene stemming ten einde te brengen, na alle ernstige voorbereiding?
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Het amendement van den Heer Ten Brink, hierop in stemming gebracht, wordt
verworpen. Evenzoo daarna het voorstel van den Heer De Goeje.
Op zijn verzoek verkrijgt hierop de Heer Levy het woord. Hij betoogt dat het
Bestuursvoorstel niet alleen is van theoretische strekking, steunende op
wetenschappelijken grond, maar in werkelijkheid is van eminent practische strekking.
Uit de toelichting tot het voorstel blijkt, dat men het recht van den auteur op de
vertaling van zijn werk wenscht te zien geëerbiedigd. Tal van kleinere bladen echter
bestaan in hoofdzaak alleen door hunne vertaalde feuilletons: belangen van vele
kleinere patroons en van nog meer werklieden staan dus hierbij op het spel. Onjuist
is de in de toelichting verkondigde meening, dat bij bescherming eerder kans zou
zijn op billijk honorarium voor Nederlandsche schrijvers: die kleinere bladen kunnen
onmogelijk honorarium geven, en men zou dus door toetreding tot de Berner
Conventie ‘la mort sans phrase’ over vele daarvan uitspreken, uitsluitend in het
belang van eenige rijke uitgevers.
Het aantal Nederlandsche schrijvers wier bellettristische werken vertaald worden,
is uiterst gering en komt niet in aanmerking tegenover de velen die belang hebben
bij een vrij vertalingsrecht. Het bezwaar in de toelichting geopperd, dat vertalingen
buiten weten der schrijvers bewerkt, somtijds slecht zijn, is niet weg te cijferen, maar
omtrent het aantal van zoodanige vertalingen mag men zich toch geene overdreven
voorstelling maken. Bovendien behoeft deze Maatschappij zich niet verplicht te
achten de zorg op zich te nemen voor het welslagen van vertalingen.
Alvorens zich aan te sluiten bij de Berner Conventie heeft men een rechtsgrond
noodig voor den letterkundigen
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eigendom. Indien deze voor oorspronkelijke werken moge worden gevonden in de
nu eenmaal bestaande Auteurswet, zoo is dit toch volstrekt niet het geval ten opzichte
van vertalingen. Voor het verbieden van deze is door de voorstanders der zaak nog
geen rechtsgrond aangevoerd en kan ook niet worden aangevoerd. Immers, niet alleen
de auteur werkt met eigen middelen; ook de vertaler doet dit, al vindt hij zijne
aanleiding in het werk van een ander. De vertaler brengt iets zelfstandigs voort en
mag niet worden beschouwd als staande o n d e r den auteur: hij staat n a a s t dezen.
Op deze gronden meent de Heer Levy, dat het Bestuursvoorstel dient te worden
verworpen.
De Heer Ten Brink verklaart, dat nu eenmaal de Berner Conventie bestaat en
groote rijken als Frankrijk en Engeland daartoe behooren, het voor Nederland
raadzaam is ook toe te treden, daar weigering hiervan in die grootere staten beschouwd
wordt als eene immoreele daad. Dit was hem nog onlangs gebleken bij besprekingen
met een voornaam Fransch uitgever.
Hij zijnerzijds ziet er geen bezwaar in, dat vrijbuiterij van kleinere bladen als
diefstal worde gebrandmerkt en onmogelijk gemaakt.
De Heer C.H. den Hertog merkt tegen den Heer Levy op, dat de eigenlijke
rechtsgrond niet de hoofdzaak behoeft te zijn: in een kring als deze, van geestelijke
werkers, moet men het begrip van eerlijkheid hoog houden, onbekommerd of hiermede
een rechtsgrond samenhangt.
Wanneer vele kleinere bladen slechts bestaan door vrijbuiterij, zou hun ondergang
niet te betreuren zijn, vooral niet indien de kans bestaat, dat betere waar aan den man
zou komen.
Onjuist is het z.i. dat de vertaler gelijk zou staan
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met den auteur. De eerste werkt niet met eigen voorstellingssfeer; in de meeste
gevallen ploegt hij met andersmans kalf.
De Heer Dr. S. Cramer wijst op een ander belang z.i. bij de zaak betrokken, het
belang nl. van het geringere publiek in kleine plaatsen, waar gewoonlijk slechts de
kleinere bladen worden gelezen, die voor een deel van vertaald werk bestaan. Eerlijk
te zijn ten koste van anderen, in 't bijzonder van de lagere volksklasse, lijkt hem niet
raadzaam. Bovendien moet rekening worden gehouden met ons zeer beperkte lezende
publiek.
Hiertegen merkt de Heer Blok op, dat juist integendeel het geringere publiek
voordeel zou hebben van de afschaffing dier soort vertaalde geschriften, waaruit niet
veel goeds te leeren valt.
De Heer Levy verklaart nog nooit, ook heden niet, een rechtsgrond te hebben
vernomen voor het verbieden van het vrije vertalingsrecht. Deze kan ook z.i. niet
worden aangevoerd en bestaat niet. Er is hier van vrijbuiterij, van diefstal geen sprake.
Verbieden van de vrije vertaling zou zijn kluisteren van den geestelijken arbeid,
knevelen van de gedachte, die recht er op heeft in ieder land vrij te worden gehoord.
De vertaler is een zelfstandig werker, met eene eigene voorstellingswereld; vorm en
inhoud zijn niet te scheiden.
De Heer Den Hertog antwoordt hierop, dat, indien vorm en inhoud niet zijn te
scheiden, zij toch wel zijn te onderscheiden. Voor hem is het de hoofdzaak, dat alle
geestelijke arbeid moet worden geëerbiedigd.
De Heer Boele van Hensbroek verklaart zich, na gewezen te hebben op hetgeen
z.i. in het betoog van den Heer Levy zwak was, ten zeerste voor de aanneming van
het Bestuursvoorstel. Hij maakt daarbij opmerkzaam
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op het voordeel dat men hier te lande van de toetreding tot de Berner Conventie zou
kunnen hebben, doordat dan buitenlandsche uitgevers in staat zouden zijn honorarium
te geven voor werken uit het Nederlandsch vertaald, hetgeen thans nog onmogelijk
is, waar men tegen nadruk niet is gewaarborgd.
De Voorzitter sluit hierop de gedachtenwisseling en brengt het voorstel in
stemming. Het wordt aangenomen met 32 tegen 10 stemmen. 13 Leden onthielden
zich van stemming.
XII-XIII. Wegens het vergevorderde uur worden op voorstel van den Heer Dr. J.
Verdam bij acclamatie benoemd tot nieuwe Bestuursleden de Heeren Dr. A. Kluyver
en Dr. A.E.J. Holwerda, tot Bibliothecaris de Heer L.D. Petit.
Nadat bij de hierop volgende rondvraag de Heer Dr. J.H.C. Kern onder teekenen van
instemming der aanwezigen den Voorzitter dank had betuigd voor zijne leiding der
Vergadering, wordt deze door den Voorzitter gesloten.
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Bijlagen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

21

Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Zeer geachte Medeleden!
Het is nergens bepaald, dat onze jaarvergadering een jaarfeest w e z e n , of zelfs maar
h e e t e n , zal; en de nuchtere omgeving waarin wij gewoon zijn haar te houden - het
is van deze plaats wel vaker opgemerkt - werkt niet mede om haar een feestelijken
glans te verleenen. Nochtans, en desondanks, pleegt U vanouds de voorzitter op den
daartoe aangewezen Junidag met een feestgroet te ontvangen; en terecht. Want
ofschoon de werkzaamheden waartoe jaarlijks de beschrijvingsbrief oproept voor
een goed deel niet zijn van uitlokkenden aard, reeds in het samenkomen van broeders
in de kunst of in de wetenschap, vaak tevens vrienden van het hart, met het
gemeenschappelijk doel om naar vermogen de belangen en het welzijn eener geliefde
Maatschappij te helpen bevorderen, is alleen aanleiding genoeg voor dat zekere
warme, opgewekte gevoel, dat door geen wetsartikel kan worden voorgeschreven,
maar evenmin door de kaalste wanden en het soberste mobilair worden gedoofd; dat
gevoel van warme opgewektheid, hetwelk wij gerust ‘de feeststemming’ kunnen
noemen. En, om nu
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hetgeen U ditmaal moet hebben aangetrokken niet te noemen, wat d e z e voorwaarden
betreft, verschilt ook de huidige Jaarlijksche Vergadering van geen enkele der vorige,
en reeds derhalve klinkt U óók uit mijn mond, gelijk uit die mijner voorgangers, van
deze plaats met vrijmoedigheid een feestelijk Welkom tegen! En nog in het bijzonder
U, die van elders gekomen zijt, heet ik hartelijk welkom, en zulks als de tolk der
Leidsche leden, die zich over uwe aanwezigheid te dezer plaatse ook nu weder oprecht
verheugen!
Nooit heeft de Wet van Uwen Voorzitter tot opening van Uw jaarlijksch samenzijn,
iets anders, of iets meer, dan eene toespraak gevergd; doch niet zelden is het
voorgekomen, dat hij, die haar te houden had, haar samenvlocht met de behandeling
van eenig bepaald onderwerp van wetenschap of kunst; een gebruik waaraan onze
Maatschappij menige openingsrede dankt, die een blijvend sieraad onzer Handelingen
is. Maar, sinds bij onze jongste wetshervorming ‘de bespreking van een of meer
onderwerpen uit den kring der door de Maatschappij beoefende vakken’ aan de
werkzaamheden der Jaarlijksche Vergadering is toegevoegd, juist om die
vergaderingen in belang en aantrekkelijkheid te doen winnen, kan zich de Voorzitter
als het ware óók van de zedelijke verplichting ontslagen rekenen om méér dan eene
toespraak te geven, en moet hij het zich haast, alleen reeds met het oog op den
beschikbaren tijd, tot een bepaalden plicht stellen, de bescheiden grenzen eener
toespraak niet te overschrijden. Meent daarom geenszins, dat ik niet mijne
onmiddellijke voorgangers grootelijks benijden zou, die de gelukkige gedachte hebben
gehad uit de geschiedenis der Maatschappij, hetzij het belangwekkend tijdperk van
haar ontstaan, hetzij een zoo belangrijke zaak als de wording
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van het Fonds voor U te behandelen. Het tegendeel is waar; maar de keuze van
d e r g e l i j k e historische onderwerpen is beperkt, en ik althans heb niet mogen
slagen in die richting iets te vinden, dat ik op eene - uwer aandacht waardige - wijze
meende te kunnen bespreken.
Ik verzoek derhalve Uw gehoor voor een aantal herinneringen, droeve en blijde,
aan het nu weldra afgeloopen jaar.
Ik begin met U te bepalen bij hen, die onze Maatschappij door den dood heeft
verloren; aanmerkelijk in getale, aanzienlijk in beteekenis en verdiensten. Niet minder
dan drie-en-twintig van onze binnenlandsche, en zeven der buitenlandsche leden zijn
ons ontvallen.
D e Va d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e in den engeren zin verloor:
A r n o l d L.H. I s i n g , verdienstelijk auteur van novellen, romans en
tooneelstukken; jarenlang voorzitter van het Haagsche Gezelschap Oefening Kweekt
Kennis; mederedacteur van den Spectator, enz.; op onze Jaarlijksche Vergaderingen
een trouw bezoeker en eene bekende figuur; G e r a r d K e l l e r , den vruchtbaren
schrijver op velerlei gebied; journalist, novellist, auteur van reisverhalen; onder het
pseudoniem van Conviva geestig onthuller der geheimen van het Servetje, het bekende
nabroodje van Oefening; P a u l A d r i a a n D a u m , een onzer in Nederlandsch
Indië gevestigde binnenlandsche leden; als K e l l e r dagbladredacteur en novellist;
in het moederland, onder den schuilnaam Maurits, best en meest bekend door zijne
Indische romans; J.H.F. le C o m t e , mededirecteur eener verzekerings-maatschappij
te 's-Gravenhage, die naast zijne beroepsbezigheden tijd en lust vond tot eene
overzetting van Tennyson's Idyls of the
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King in Nederlandsche verzen; den oud-kolonel C.M. d e J o n g v a n R o d e n b u r g ,
wiens pen de oorden welke hij op zijne reizen had bezocht, op verdienstelijke wijze
wist te schetsen; Mr. A.M. M a a s G e e s t e r a n u s , oud-burgemeester, vroeger
hoofdredacteur van het Vaderland; directeur van de Nederlandsche Staatscourant,
maar óók bekend op het gebied van letteren en kunst; voorstander van het
vaderlandsch tooneel, en jarenlang medebestuurder van het Nederlandsch
Tooneelverbond.
Talrijker zijn de beoefenaars van geschiedenis, oudheidkunde en aanverwante
vakken, wier verlies onze Maatschappij betreurt. Het zijn:
J.P. d e B o r d e s , wiens verdiensten als Officier en Ingenieur buiten het gebied
dezer Maatschappij liggen, maar die het lidmaatschap daarvan, door hem sedert 1851
bekleed, met volle recht dankt aan het, in 1850 verschenen, werk: De Verdediging
van Nederland in 1672 en 1673, door d e B o r d e s , in medewerking met Jhr. J.W.
van Sypesteyn, geschreven1; Mr. J.C. B i j s t e r b o s , mede-oprichter van de
‘Vereeniging voor Overijselsch recht en geschiedenis’ en zelf ijverig beoefenaar van
de vakken naar welke deze Vereeniging haar naam draagt; Mr. G.N. d e
S t o p p e l a a r , Middelburger van afkomst en Middelburger in al zijne werkzaamheid;
aan wiens pen de stad zijner geboorte en van zijne inwoning de beschrijving van
hare geschied- en oudheidkundige merkwaardigheden dankt, en nog meer van dien
aard danken zou, als niet d e S t o p p e l a a r 's veelvuldige aanteekeningen indertijd
waren vernietigd geworden; Th. M. R o e s t , hier in Leiden op velerlei gebied bekend,
maar op dat der wetenschap als penningkundige vermaard; W.A.

1

De Verdediging van Nederland in 1629 heeft eerst in 1856 het licht gezien.
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b a r o n v a n Ve r s c h u e r , beoefenaar van de diplomatieke geschiedenis van ons
land; W.P. v a n S t o c k u m S r ., boekhandelaar en uitgever te 's-Gravenhage; een
der stichters van Oefening kweekt kennis; auteur van eene welbekende
geschiedkundige beschrijving van 's-Gravenhage; D. H e n r i q u e z d e C a s t r o ,
die met liefderijke trouw de afbeelding, ontcijfering en beschrijving bezorgde eener
‘K e u r v a n G r a f s t e e n e n ’ op de ‘merkwaardige’ en eerbiedwaardige
begraafplaats zijner Portugeesch-Israëlitische vaderen te Ouderkerk a/d Amstel;
kenner van de kunst en hare geschiedenis, mede-oprichter van het Museum van
Oudheden in het Muntgebouw te Amsterdam, en in vele andere opzichten
verdienstelijk jegens die stad; Mr. A.J. A n d r e a e , vlijtig beoefenaar van, en
vruchtbaar schrijver over Friesche oudheden en geschiedenis; jegens zijne geboorteen woonplaats Kollum op gelijke wijze verdienstelijk als D e S t o p p e l a a r jegens
Middelburg. - Ook: R o b e r t F r u i n . - Wat de vaderlandsche wetenschap in hem
verliest, gij verwacht niet het door mijn mond te hooren herhalen; wat zou het anders
kunnen zijn, dan de zwakke naklank van hetgeen die hier tot oordeelen bevoegd zijn,
door geschrift of woord, tot zijnen lof hebben gemeen gemaakt? En trouwens: zwijgen
kan de welsprekendste lofrede zijn, en is het, waar het mannen geldt als Fruin, wie
het genoeg is te noemen, om ze te roemen. Wat F r u i n geweest is voor onze
Maatschappij, als lid van haar bestuur, bij herhaling als haar voorzitter, als lid van
de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde en van de Bibliotheekscommissie,
maar evenzeer als haar gewoon medelid, door stem, advies of voordracht in hare
maandelijksche en andere vergaderingen, het zal ongetwijfeld alles omstandig en
naar waarde geteekend worden in het Levensbe-
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richt dat ons eerlang van zeer bevoegde hand zal geworden; hier moet het blijven
bij de wel dorre, maar van dankbare herinnering vergezelde opsomming van die
velerlei betrekkingen waarin F r u i n gedurende de achten-veertig jaren van zijn
lidmaatschap tot Letterkunde heeft gestaan en tot het einde zijns levens is blijven
staan; eene vergadering van de Bibliotheekscommissie heeft tot zijne allerlaatste
werkzaamheden behoord. Zoolang de Maatschappij der Letterkunde bestaat, zal óók
in haar, gelijk in zoo menig ander lichaam en genootschap, de naam van Robert Fruin
nooit anders dan met erkentelijkheid en eerbied worden genoemd. Maar nog moet
onze dankbaarheid zich verder uitstrekken dan over hetgeen ons medelid Fruin bij
zijn leven voor de Maatschappij heeft willen zijn; alsof dat niet genoeg ware geweest,
heeft hij haar óók nog rijkelijk bij uitersten wil bedacht. Ons werd daarbij namelijk
vergund het doen van eene zoo goed als onbeperkte keuze uit de boekerij des
overledenen, tot aanvulling van onze Bibliotheek (omtrent welke keuze het verslag
van onzen Bibliothecaris uitvoeriger mededeeling zal doen), en nog was ons bovendien
een legaat van duizend gulden besproken. Milde beschikkingen, die Fruin's naam
door andere banden nog weer aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
verbinden, en nog weer op andere wijze medewerken zullen, om dien in hare Annalen
te vereeuwigen! - Als eene laatste hulde stond op den eersten Februari het Bestuur
der Maatschappij, zoo voltallig mogelijk, bij het open graf. Een haast ál te sober
eerbewijs, maar dat geacht mocht worden, door den overledene niet anders te zijn
gewenscht.
Godgeleerden en predikers betreurt onze Maatschappij in:
A d r i a a n H e n d r i k v a n d e r H o e v e , schrijver van
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bekende romans, tot voor korten tijd ons oudste lid in jaren (hij werd geboren in
1803), en gedurende 42 jaren lid dezer Maatschappij; S y t z e H o e k s t r a B z n .,
Oud-Hoogleeraar aan het S e m i n a r i u m d e r D o o p s g e z i n d e n te Amsterdam,
den met roem bekenden schrijver op het gebied der godsdienstwijsgeerte en der
ethiek, wiens hoofd en hand tot in den allerlaatsten tijd zijn werkzaam gebleven;
M.A.N. R o v e r s , rustend predikant, maar zich in geleerde studiën en als redacteur
van de Bibliotheek voor Moderne Theologie geen ruste gunnende; To b i a s Ta l ,
laatstelijk Opperrabbijn in den Haag; in de Joodsche oudheid en letteren als geleerde
vermaard, en om zijne welsprekendheid als kanselredenaar geroemd.
Nóg is de lijst niet ten einde. Nóg heb ik U te noemen onderscheidene
verdienstelijke mannen en geleerden, werkzaam op verschillende andere terreinen,
dan welke gelegen zijn binnen het gebied onzer Maatschappij, maar die het ons eene
eere was tot onze medeleden te rekenen. Het zijn:
Mr. T.H. d e r K i n d e r e n , laatstelijk lid van den Raad van Indië; altijd vol
belangstelling voor onze Maatschappij en sedert zijne vestiging hier te lande getrouw
bezoeker onzer Jaarlijksche Vergaderingen; Dr. A.T. v a n A k e n , vroeger directeur
der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage; laatstelijk inspecteur
van het Middelbaar Onderwijs in eenige gewesten van ons vaderland; ten laatste: de
Leidsche professoren Dr. W.F.R. S u r i n g a r , wiens verdiensten ten opzichte der
Vaderlandsche Flora in dezen kring mogen vermeld worden; en Mr. C. A s s e r , in
wien de Haagsche Rechtbank een scherpzinnig rechter af moest staan aan onze
Universiteit, die hem als Hoogleeraar slechts enkele jaren mocht bezitten.
En buiten de grenzen van het Vaderland betreuren wij:
In Duitschland: den hoogbejaarden oud-predikant bij
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de Remonstrantsche gemeente te Friedrichstadt a/d Eider J.A.M. M e n s i n g a ,
schrijver van historische en letterkundige geschriften, een onzer oudste medeleden;
G e o r g E b e r s , den vermaarden Egyptoloog en romanschrijver; en in de laatste
weken nog: K l a u s G r o t h , onzen Nederduitschen taalverwant, den dichter van
Quickborn. Onlangs was hij tachtig jaar geworden, en naar deze aanleiding had het
Bestuur U in den loop dezer vergadering willen voorstellen den Ditmarschen
volkszanger een telegram van gelukwensch toe te zenden. Nu kunnen wij alleen
zijner nagedachtenis eene eerbiedige hulde brengen.
In België: C o n s t a n t A. S e r r u r e , meer dan eens bekroond wegens geschriften
over Maerlant of over de geschiedenis der Vlaamsche Letteren; zelf gelukkig
beoefenaar der dichtkunst; T h . J.I. A r n o l d , Conservator aan de bibliotheek der
Universiteit van Gent; medewerker aan Va n d e r H a e g h e n 's bekende Bibliotheca
Belgica; wiens werkzaamheid aan den Catalogus onzer boekerij velen zich hier te
Leiden herinneren zullen, en die nog voor korten tijd uwe Commissie voor Taal- en
Letterkunde grootelijks aan zich heeft verplicht door zijn hulpbetoon bij de
voorbereiding van de uitgave der Veelderhande Geneuchlijke Dichten; ook G.J.C.
P i o t , geschiedkundige en oud-archivaris, te Brussel.
In Amerika: J a m e s d e F r e m e r y , weliswaar te O a k l a n d in Californië
gevestigd, en op reis in Colorado overleden, maar in weerwil van zijn Amerikaansch
burgerschap nog steeds als onze landgenoot beschouwd. Wat hij op het gebied van
geschiedenis en oudheidkunde verrichtte, verzekert hem onder de mannen van het
vak een goeden naam; onze Maatschappij verliest in hem een zijner waardigste
medeleden en - zijne rijke geschenken aan of ten be-
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hoeve van onze bibliotheek getuigen het - eenen waren begunstiger.
Blijder herinneringen wekken in ons de heuglijke komst tot den troon en de plechtige
inhuldiging onzer geëerbiedigde en geliefde Koningin Wilhelmina, en heden, de
eerste maal dat onze Maatschappij onder Hare regeering, ter Jaarlijksche Vergadering
bijeengekomen is, verplaatsen wij ons gaarne nóg ééns in die onvergetelijke dagen
van Augustus en September. Door innige banden is onze Maatschappij, sedert de
eerste jaren reeds van haar bestaan, aan het Huis der Oranjes verknocht; reeds de
Prins Erfstadhouder, Willem de Vijfde, heeft zich den titel van ‘B e s c h e r m e r ’
onzer Maatschappij willen laten welgevallen, gelijk later de Souvereine Vorst; en
ook de Koningen Willem de Tweede en de Derde hebben zich welwillend gezind
getoond haar Beschermheerschap te aanvaarden. Waar heel het Vaderland zich
verheugde, behoorde en wenschte onze oude Maatschappij een der eersten te zijn
om van die vreugde te doen blijken. Ik mocht het in de maandvergadering van October
reeds onder de toejuiching der aanwezigen mededeelen, en herhaal het hier, hoe de
Maatschappij, naar aanleiding van den eenendertigsten Augustus laatstleden, den
dag van Hoogstderzelver verjaren, aan Hare Majesteit de Koningin, bij een door
Voorzitter en Secretaris onderteekend schrijven, met de betuiging harer eerbiedige
hulde, hare hartelijke gelukwenschen heeft aangeboden, en aan de Dochter van haren
laatsten Koninklijken Beschermer eene gelukkige en langdurige regeering
toegewenscht. Schooner plicht noch aangenamer taak had de Maatschappij, tot
aanvang van haar genootschappelijk jaar, niet kunnen vervullen.
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Met hetgeen in de Maandelijksche Vergaderingen is geschied zal ik U natuurlijk niet
bezighouden, daar het behoort tot het verslag van de handelingen der Maatschappij,
dat door onzen Secretaris zal worden uitgebracht; maar toch, naar aanleiding van die
bijeenkomsten, enkele herinneringen en opmerkingen. Dat zij alle te Leiden gehouden
zijn, zou vroeger van zelf gesproken hebben, maar sedert de Wet de vrijheid geeft
ze desnoods ook elders te doen plaats hebben, had het anders kunnen zijn; doch er
is ook dit jaar nog geene aanleiding geweest om van die vrijheid gebruik te maken.
De doorgaans talrijke opkomst der leden gaf van verblijdende belangstelling blijk,
en niet zelden waren leden uit andere, en volstrekt niet uitsluitend nabijgelegene of
aangrenzende plaatsen tegenwoordig; wat nu geen gevolg meer wezen kon van de
immers gestaakte proefneming met eene generale convocatie der leden. Maar 58
buitenleden, in verschillende plaatsen verspreid, hadden zich aan het begin des jaars
ingevolge artikel 39 der Wet aangemeld, om het Maandelijksche Vergaderbriefje te
blijven ontvangen; hetgeen ik met het verschijnen van betrekkelijk velen hunner in
onze bijeenkomsten, als heuglijk verschijnsel in herinnering breng. Ik spreek er
bovendien van, om tot navolging aan te sporen!
Opmerking verdient het voorts dat de meesten der sprekers in onze
Maandvergaderingen van dit jaar van elders kwamen; zes uit andere plaatsen en
daartegenover slechts drie uit Leiden, den wieg en de bakermat der Maatschappij!
Grootelijks waardeert het Bestuur deze bereidwilligheid van buitenleden, welke - al
wordt tegenwoordig hunne moeite verzoet - zich toch altijd de bezwaren eener
overeenkomst te getroosten hebben. Maar - hoe verblijdend ook op zich zelf - is er
in die bereid-
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vaardigheid niet iets beschamends voor de Leidsche leden? In Leiden toch zijn het
zeker niet de ‘krachten’ die ontbreken; maar valt de ‘wil’ er te prijzen? Laat ons
hopen dat het Bestuur voor het aanstaande jaar weder eens beter gehoor bij de
Leidsche leden vinde!
Ook het verhaal van de in onze Maandelijksche vergaderingen genomen besluiten
behoort tot de kroniek van den Secretaris. Maar over ééne zaak die ook hij vermelden
zal, moet hij mij toestaan niet te zwijgen; het besluit tot de uitgave van een werk
volgens art. 66 onzer Wet. Ik weet niet of U allen dat artikel duidelijk voor den geest
staat, en denk niet dat gij de Wet bij U zult hebben om het na te kunnen slaan, en
dus veroorloof ik mij U te binnen te brengen, dat het genoemde artikel vrijheid geeft,
óók aan hen die geene leden van de Maatschappij zijn, om geschriften, tot het gebied
der Maatschappij behoorende, haar ter uitgave aan te bieden. Het scheen wel, dat dit
artikel vergeten was; althans er was, ik durf wel zeggen, bij geen menschenheugenis,
door wien ook, lid of geen lid, gebruik van gemaakt. Een verblijdend verschijnsel,
met vreugde door het Bestuur begroet, dit onverwacht herleven van een doodgewaand
wetsartikel, maar verblijdender nog, dat ook het aldus aangeboden geschrift door de
Commissie voor Taal- en Letterkunde, tot wier bijzonder gebied het behoorde, ten
volle waardig gekeurd kon worden om ‘vanwege de Maatschappij’ het licht te zien.
Overbodig te zeggen, dat ik spreek van het reeds sedert eenige maanden bij de firma
Brill verschenen werk van ons medelid Dr. D.C. Hesseling, ‘H e t A f r i k a a n s c h ’;
Bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsch in Zuid-Afrika; waarvan, - 't
verheugt mij het te kunnen inlasschen - een ongewoon getal exemplaren onder onze
medeleden bij
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inteekening is geplaatst. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde mag zich
met groote voldoening het besluit van den 9den December tot uitgave van dit werk
herinneren. Het goede voorbeeld van Dr. Hesseling vinde navolging; men herinnere
zich artikel 66 en vermeerdere de reeks onzer uitgaven met even degelijke, en kan
het er mede gepaard gaan, even aangenaam geschrevene werken als het zijne.
Belangstelling te toonen in, - zoo mogelijk steun te verleenen aan -, wat andere
lichamen of personen tot ‘bevordering van onze Taal-, Letter-, Geschied- en
Oudheidkunde’ verrichten, behoort vanouds tot de bemoeiingen dezer Maatschappij.
Dat haar de vaderlandsche tongvallen ter harte gaan, betoont zij door hare
ondersteuning van de uitgave der taalkaart, die trouwens haar geestelijk kind is; eene
uitnoodiging om voor het historisch en aesthetisch belang van de vaderlandsche
volkskleedijen op te komen, werd in den loop dezes jaars tot uwen voorzitter gericht,
en hij heeft er - eigenmachtig zoo ge wilt - in qualiteit aan voldaan. Zeer velen uwer
herinneren zich ongetwijfeld de bij uitstek schoone verzameling van Nationale
Kleederdrachten, in den vorigen zomer te Amsterdam tentoongesteld. Dat die kostbare
collectie n i e t weder uiteen zou gaan, was veler wensch; dat zij b i j e e n zou
b l i j v e n , was niet waarschijnlijk, en - indien al -, het stond te vreezen dat zij niet
in ons land zou blijven. Zoowel het eerste als het laatste moest worden verhoed, en
een adres aan Z. Excell. den Minister van Binnenlandsche Zaken om den aankoop
der verzameling voor het Rijk te bemiddelen, werd ook mij ter teekening voorgelegd.
Het kon niet anders dan in U aller geest gehandeld zijn, toen ik volgaarne als uit
naam der Maatschappij mijne handteekening daaronder plaatste. Rechtstreeksch
gevolg heeft dit adres
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niet gehad, maar - het is toch misschien niet zonder uitwerking geweest. Hoe dit zij;
kort voor het sluiten der tentoonstelling werd het bekend, dat een viertal
Amsterdamsche Heeren de verzameling had aangekocht en aan het Rijk ten geschenke
gegeven. Hoe dit heuglijk bericht in de Maandelijksche Vergadering van December
is ontvangen, en wat de Maatschappij gedaan heeft om er haar vreugde over te
betuigen, vermeldt U het verslag van den Secretaris.
Ik noemde terloops de ‘Taalkaart’ als een kind van de Maatschappij, maar in
denzelfden zin is óók het Woordenboek der Nederlandsche Taal een kind, en een
veel ouder kind, van Letterkunde. Het mag al geen ‘voorwerp van de gestadige zorg’
der Maatschappij gebleven zijn, een voorwerp van hare bezorgdheid is het dikwijls
geweest en altijd een voorwerp van hare belangstelling. Het is váák in de
Jaarvergaderingen vermeld, en er bestaat eene blijde aanleiding om het óók in deze
eens weder te noemen. Lang reeds genoot zijne Redactie gastvrijheid en velerlei
voorrechten in de gebouwen van de universiteitsbibliotheek; maar in een werklokaal,
een ‘Scriptorium’, zóó uitnemend, en zóó eigenaardig als haar thans is ingeruimd,
verheugt zij zich eerst sedert eenige maanden. Door de vriendelijke bemoeiingen
van den Directeur der genoemde bibliotheek, Dr. S.G. de Vries, vindt zij zich immers
thans, met hare bouwstoffen en boeken, gehuisvest in het vertrek, waar men zou
kunnen zeggen dat de eerste aflevering van het Woordenboek is ontvangen en geboren,
- in de studeerkamer van Matthias de Vries! Voor hetgeen door den zoon op deze
wijze tot onwaardeerbaar nut van het dierbaarste werk zijns Vaders gedaan is, behoort
hem, naar het mij voorkomt, óók in de Maatschappij der Letterkunde openlijk dank
te worden gebracht!

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

34
Over den Staat van onze Geldmiddelen zult gij aanstonds, bij het vijfde punt van den
oproepingsbrief, alle noodige inlichting en opheldering vernemen. Schrikt niet te
zeer, wanneer gij hooren zult van een t e k o r t ; het is er helaas, maar niet veroorzaakt
door op onverantwoordelijke wijze bestede sommen; immers als gevolg eener
vermeerdering of vergrooting van allerlei onvermijdelijke uitgaven. De toestand is
verklaarbaar, maar óók verdedigbaar, en geenszins hopeloos omdat te verwachten
is, dat zij slechts voorbijgaande behoeft te wezen. Zeker zijn de dit jaar bijzonder
hooge drukkosten voor de beide bundels der Handelingen en der Levensberichten
er een van de kennelijkste oorzaken van; maar die bundels zijn dan ook bijzonder
dik! Wie zou dit, wat de Handelingen betreft anders wenschen, om geheel andere
redenen natuurlijk dan omdat men, door een dikken bundel Handelingen, althans
‘waar voor zijn geld’ krijgt; wie zijne bijdrage voor onze Maatschappij aan het einde
van elk jaar tegen een d i k boekdeel wil zien ingeruild, of haar anders niet goed
besteed acht, legt, mijns oordeels, een verkeerden maatstaf aan. En wat de
Levensberichten aangaat, de dikte van d i e n bundel is grootendeels afhankelijk van
het getal onzer verliezen, en verder van de mindere of meerdere, of al te groote,
uitvoerigheid der afzonderlijke stukken, (of liever van hunne schrijvers). Nochtans;
dank zij voornamelijk de bemoeiing van onzen Secretaris; dit jaar werd de geoorloofde
grens van twee vel druks voor ieder levensbericht niet overschreden; integendeel,
de bundel had nog zestig bladzijden meer mogen bevatten!
Ik ben aan het einde van mijne herinneringen en opmerkingen, en daarmede
genaderd tot het oogenblik, dat
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ik deze vergadering voor geopend zal verklaren. Dan sta ik voor het schoonste, maar
tevens voor het moeilijkste deel van den jaartaak des voorzitters. Niemand zou liever
dan ik het leiden van Uwe bijeenkomst zien toevertrouwd aan waardiger, ervarener,
krachtiger hand. Doch, nu geen tijd meer voor het Nolo episcopari; het vereerend
ambt i s , indertijd, onder vriendelijken aandrang, aanvaard; nu ik er dezen, den
gewichtigsten, plicht van te vervullen heb, kan ik nog slechts hopen, dat het niet ten
eenenmale in overmoed zij geschied.
Neen! ik mag toch nog iets anders hopen!
Wij zijn hier immers bijeen om samen te werken in het belang van onze geliefde
Maatschappij? Maar samenwerking onderstelt medewerking. In het vertrouwen dan,
dat mij de steun van uwe medewerking niet zal ontbreken, en met den hartelijken
wensch dat onze gemeenschappelijke werkzaamheid zal mogen strekken tot het
waarachtig welzijn onzer Maatschappij, open ik, in het honderddrie-en-dertigste jaar
van haar bestaan, de J a a r l i j k s c h e Ve r g a d e r i n g !
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge.
Het Nederlandsch element in den vreemde.
Weinigen uwer die niet weten, hetgeen ik U zal zeggen. Allerminst dan ook aan mij
zelven ontleen ik de vrijheid thans voor U op te treden, maar aan de vriendelijke
uitnoodiging, dankbaar aanvaard, van uw bestuur. Wat mijne voordracht aantrekkelijk
moet maken, is het bewustzijn van gemeenschappelijke belangstelling in eigen zaak.
Gemeenschappelijke belangstelling in eigen zaak: de Nederlanders hebben die
niet, tenzij in Oranje. Maar dat is een stemming; zij richt zich naar binnen, feestelijk
zich uitend bij wijlen. Tot geestdriftige daad kan zij worden bij dreigend gevaar; in
den sleur der dingen is zij geen wachtster voor onze toekomst. Bij ons geen leger,
geen vloot, troetelkind beiden en steun. In den optocht worden, voorbijtrekkende,
de kranige rijers toegejuicht, de zwierige jantjes, de tengere, bruine kolonialen; zij
wekken herinnering en hoopvol vertrouwen.
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Maar de schutterij volgt en weg is de trots; de waan is weggevaagd door de
ontmoedigende werkelijkheid: wij zijn niet weerbaar, al zullen wij ons weren.
Elders dus zij het bolwerk, wil ons volk in lengte van dagen zijn fiere
onafhankelijkheid bewaren. Plaats in het Europeesche samenstel blijft voor een kleine
natie slechts zoo lang, als zij waardig een onverbasterd eigen bestaan leidt, als zij in
tijd van vrede voortdurend waakt tegen langzame afbrokkeling en verwording.
Eenmaal vrijwillig of gedwongen in 't krachtig staatsverband van een nabuur, moet
onverbiddelijk alles worden pasklaar gemaakt voor de nieuwe omgeving. Plotseling
in den greep van een reuzenvuist, zullen de Finnen, dat heerlijke volk, in
wanhoopskracht zich wringen en keeren, eindelijk met nijdig ongeduld wordt de
strot toegenepen, doodskleur glijdt over het gezicht en alles wordt stil. Zoo zal ook
het lot wezen van ons, thans zoo eervol nog eigen onaangetast leven leidend, als wij
niet met overtuigde zelfbewustheid, ondanks alle wereldverkeer, ons zelven blijven.
Maar langer zal bij ons de strijd duren, grooter zal bij ons zijn hoop op bevrijding
uit eigen kracht.
Met twee dingen staat of valt onze nationaliteit, met onze vrijheidsliefde en met
onze taal. Zoolang het beginsel der Nederlandsche natie, dat der vrijheid, wordt
geëerbiedigd en algemeen erkend, zoolang zal ons bestaan een hoogere beteekenis
behouden; eerst dan wanneer brutaal geweld allen adel van geest zal hebben verstikt,
wanneer de openbare meening, hoe langer hoe meer het volkerenlot besturend, de
hoogere zedelijke beginselen zal hebben prijs gegeven, zal de roover onzer
onafhankelijkheid op den duur vrede hebben met zijn werk. Zooals de troep plotseling
een leegte ziet, waar het vaandel

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

38
kleurig wapperde, zinnebeeld van opoffering en riddelijkheid, zoo zal in het leven
der volkeren een leegte ontstaan als Holland is gevallen, de vlag der vrijheid in de
stervende hand.
Maar draagster van het Nederlanderschap is bovenal onze taal. Zij is de krachtmeter
van onzen stam, de peilschaal van de beschaving zijner onderdeelen. Afrikaansch,
de echte boerentaal, noch Vlaamsch, de taal der mindere klassen, zijn, aan zich zelf
overgelaten, opgewassen tegen de overstelpende nieuwheid van gewaarwordingen
en begrippen; bij al haar rijkdom zijn zij daarvoor te arm. En de tijden zijn voorbij
om rustig, naast altijd hongerig Engelsch en altijd bekorend Fransch, te vertrouwen
op geleidelijke, eigen ontwikkeling. Zij zouden verdwenen zijn, eer zij tot hoogeren
wasdom waren gestegen. Dat is het groote gevaar van hardnekkig vasthouden aan
bastaardtaal of gewestspraak, zooals S.J. Dutoit het doet aan het lage Afrikaansch
en Guido Gezelle aan het dialect van West-Vlaanderen. Hier geldt geen
schoonheidsdrang, geen liefde voor de zoete klanken en geestige beeldspraak eener
kinderlijke uiting, het geldt hier den strijd om het leven. Afrikaansch versterkt door
het rijker en krachtiger Hollandsch, moet zich opwerken tot een Hoog-Afrikaansch,
een Hollandsch-Afrikaansch, met onvoorwaardelijk behoud van eigen fieren aard.
Zoo ook het Vlaamsch der dorpen en achterbuurten tot een Hoog-Vlaamsch, een
Hollandsch-Vlaamsch. Evenmin als wij Afrikaners of Vlamingen zijn, evenmin zijn
zij Hollanders, en dat moeten zij ook nooit worden. Er zijn Hollanders genoeg om
wat te deugen. Maar, en hier komt het op aan, ons aller stameenheid worde
gekenmerkt door eene algemeene Nederlandsche spreek- en schrijftaal, verschillend
naar land en volk, toch algemeen verstaanbaar.
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Welke eene gelegenheid voor ons volk om afstand te doen van peuterachtigheid, van
verkneukeling in spraakkunstige voorrechten, die verdedigd worden als waren het
stadsprivilegies! Ons volk moet leeren zien, met genot leeren zien, karaktervolle
verscheidenheid op Nederlandsch taalgebied, en niet met een zucht van
onoverkomelijkheid zich afwenden als er staat van de huis en de paard, en al wordt
aan een feestmaal op nieuwe bijeenkomsten ‘hiernamaals’ gedronken. Onze jongens
en meisjes zullen, de tijd is er rijp voor, op H.B.S. en gymnasium bloemlezingen
moeten krijgen met het beste uit alle oorden waar Nederlanders wonen; zij zullen
met hun talent van overneming, met hun kijk op het oorspronkelijke, hun eigen
Hollandsch verrijken met het mooiste van anderen. Dat zij daarbij niet losbandig
zullen worden, daarvoor staat voor een ronde eeuw de schoolwijsheid nog wel borg.
Sprokkelhout is er echter genoeg om op te ruimen, ons taalwoud deert dat in zijn
pracht allerminst.
Wanneer dus mannen als Prof. de Vos en N. Hofmeyr eene vereenvoudigde spelling
onafwijsbaren eisch achten voor den groei van het Nederlandsch in Zuid-Afrika, en
enkel vragen dat die vereenvoudiging worde erkend en geen nadeeligen invloed zal
hebben op de beoordeeling van het Nederlandsch hunner jongelui, die naar ons
overkomen, dan zal er toch wel geen rechtgeaard Hollander zijn, die hun niet een
paar geslachten en een handvol o's van harte schenkt. Die o's haalt hij overvloedig
weer in bij het o wee!, als door verbroeiing van het kleine het groote uitblijft.
Onze taal is onze dam. En onstuimig moeten de golven beuken, willen zij den dam
doorbreken zoolang die gaaf is. En sterk moet de macht zijn die ons volk weer-
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staat, in zijn wanhoopspoging om het ondergeloopen land weer droog te leggen.
Maar hoe, als het water binnen den dam opborrelt, als er kwelwater werkt tusschen
de voegen onzer vloeren en de steenen langzaam opdrijven? Geen cement is op den
duur daartegen bestand. Zoo dreigt bij ons niet het gevaar van buiten, maar van
binnen; wij missen eerbied voor onze taal. Als een ontleedpop behandelen wij dat
bloeiende leven. Ook liefde, ondanks proza en poëzie. Wij gaan voort droppel voor
droppel ons Hollandsch te vergiftigen met uitheemsche kwik, omwolkt door den
wierook van zelfbewondering: wij zijn zoo knap! wij rafelen zoo in fijne gedachten,
dat ééne taal, zoo rijk als de onze, zoo vol schakeering, ons zelfs in het gewone leven
niet meer volstaat. Hooghartige opgeblazenheid, dat schuim op onze werkelijk
lofwaardige ontwikkeling, is de oorzaak geweest van onbetamelijkheid, waar wij
ridderlijk hadden moeten zijn in onze vereering. Nu is het sleur geworden, het
gevaarlijkst wat het worden kon. Want sleur, als de faam, groeit bij elke beweging.
Uit Vlaanderen en Zuid-Afrika wordt ons aanhoudend toegeroepen: maar ziet gij
dan niet dat waar wij wanhopend vechten tegen Fransch en Engelsch, voor uwe taal,
dat wij daar noodig hebben uw voorbeeld, dat gij de vlag hoog moet houden van
onverbasterd, zuiver Hollandsch? En dof dringen die woorden tot ons door: ja ja,
zeker, onverbasterd en zuiver, dat laat zich wel hooren. En ons gesprek vervolgende:
ik assureer je, die maakt nog een magnifique carrière.
Jammer dat hekeldichten altijd den buurman zeer doen, anders waar bleven Roskam
en Harpoen? Nu moeten wij het overlaten aan ieders eigen eergevoel, aan ieders
overtuiging ook dat, nu of nooit, bij het wakker worden thans van ons stambewustzijn,
het verknoeien van onze
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mooie taal niet langer een laf modespel blijft, maar eene gevaarvolle schande is voor
ons volk.
Hoe reiner onze taal, des te zuiverder ons volkskarakter.
Waar nu eerst het oog geslagen? Voor mij rijst op mijn land met zijn mooie koloniën,
samen niet verbonden door hechten band; rijst op Vlaanderen, welks bewoners wij
niet kennen, even weinig als ons volkskarakter daar wordt begrepen; rijst op
Zuid-Afrika, altijd overwelfd door looden oorlogswolken; rijst op Amerika, welks
Hollandsche kolonisten plotseling voor ons zijn onthuld. Slechts omtrekken kan ik
geven van wat ik zie, eerlijk geteekend, onpartijdig, al voel ik mij Hollander. En wat
cijfers en namen betreft, die laat ik rusten in ongeschreven noten.
Een door eeuwenlange geestelijke verwaarloozing nationaal verworden volk
verloochent bij den Belgischen opstand zijn taal. Want de Vlamingen zijn de ergsten
geweest om Willem I te dwarsboomen, erger dan de Walen. Zij hebben gewroet
totdat zij het vermaledijde Hollandsch als regeeringstaal kwijt waren. Toen was het
boter tot den boom: fransch in wetten, fransch in bestuur, fransch in rechtzaal, fransch
in scholen, overal fransch1.
Maar nu dringt door tot het bewustzijn, eerst van enkelen, langzamerhand van
meer, dat zij in een nevel van invloeden, slaapwandelend, met open oogen, hun liefste
goed hebben weggeworpen. En hinkend kwam het trage berouw. Zij wilden weer
goed maken wat zij hadden misdreven; den langen lijdensweg naar verloren ge-

1

Verg. Paul Hamelius, Histoire Politique et Littéraire du Mouvement Flamand. 236 pages.
Bruxelles, Rozez.
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luk sloegen zij in. Eere Jan Frans Willems, eere Hendrik Conscience, op wiens graf
staat: ‘hij leerde zijn volk lezen’. Want als een kind, onbeholpen, zonder leiding,
begon het Vlaamsche volk weer van voren of aan, datzelfde Vlaamsche volk, eenmaal
zoo rijk aan geld en kunst, dat Maerlant had gekend en Esmoreyt, welks Gent een
keizer tartte.
En het begon. Stuk voor stuk moest het verlorene, in één zwaai weggegooid, weer
worden opgeraapt, neen uit vaste handen moest het worden losgescheurd. Nu was
het verlangend uitzien naar Holland, nu waren het weer noorderbroeders geworden,
na drie eeuwen. Maar de Hollanders gaven geen weerwerk, hoog en koud, niet
kunnende vergeten wat er gebeurd was en twijfelende aan de oprechtheid der
bekeering. Dat was begrijpelijk, zoo kort na den opstand.
Tien jaren na den vrede, in '49 dus, werd de naar steun tastende Vlaamsche hand
voor het eerst door Hollanders gegrepen. Het eerste Nederlandsche Taal- en
Letterkundige Congres werd gehouden als middel tot toenadering, tot sterking van
stameenheid. Taal- en Letterkundig omdat Nederlandsch alleen aan staatkundige
bijbedoeling zou doen denken, en dan ook, hoe zal een naar taal en geest
verschrompeld volk weer opbloeien zonder levenwekkend woord en schrift? En de
hoogere Hollandsche beschaving heeft de Vlaamsche letterkunde uit geliefhebber
en bombast opgevoerd tot eene die nu reeds met eere bestaat en meer zelfs dan de
Hollandsche, weerspiegeling is van het volkskarakter. En uit het berooide Vlaamsch
is opgerezen eene, steeds in kracht winnende, beschaafde spreek- en schrijftaal, die
van haar rijkdom reeds kan afstaan in ruil voor het door ons gebodene.
De Congressen hebben hun taal- en letterkundige dienst
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gedaan; hun hoofddoel toenadering, persoonlijke kennismaking is nog van volle
kracht. De besten in ons land, die zich afwendden van die bijeenkomsten, zullen
voortaan begrijpen dat zij een stambelang vormen, voor welks bevordering geen
Hollander, hoe geleerd ook in eigen oog en dat van anderen, geen dichter, hoe ‘intens’
ook van zieleleven, zich zal hebben te schamen. Hier geldt het Nederlanderschap en
dat alleen.
Op den laatsten landdag van den Vlaamschen Volksraad heb ik uren zitten luisteren
naar goed Vlaamsch dat pakte, juist omdat het Vlaamsch was en geen Hollandsch.
't Was mij een genot dat zoo kinderlijk gemoedelijke, toch zoo kernachtige en koddige
Vlaamsch, dat Breeroo uit het graf roept en verderop de zangers der Middeleeuwen.
Spraken alle Vlamingen maar zoo! Het jongere geslacht der beschaafden is haast
op den top, maar de menigte krioelt nog aan den voet. Vier niet alleen voor ons, maar
ook onderling nagenoeg onverstaanbare gewestspraken heerschen bij de massa in al
haar platheid en tuchteloosheid: die van West- en Oost-Vlaanderen, van Antwerpen
en Limburg. Dat is het grondsop van het eens zoo klare en krachtige Oud-Vlaamsch.
Jammer zegt men? Jammer zeg ik als het zoo blijft, niet jammer dat het is. Want
zonder dat grondsop, door de volksklassen trouw bewaard, zou heel België Fransch
zijn, en de Nederlandsche stam palen aan onze zuidergrens.
De Vlaamsche school moet, niet de gewestspraken uitroeien, die mogen blijven
als ons Groningsch en Achterhoeksch, maar daarnaast een algemeen erkend
Hoog-Vlaamsch leeren, zooals het thans door de besten in Vlaanderen wordt
gesproken en geschreven. Maar zulk eene school is geen noodzakelijk gevolg van
eene goede
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wet. De Pruisische soldaat moet nog eerst worden omgegooid, nadat hij is
doodgeschoten, iedere Vlaamsche wet moet nog eerst worden veroverd, als zij is
verkregen. Dat maakt dat in Vlaanderen altijd de hartstochten op kookpunt staan,
zooals wij ze kennen in dagen van fellen kiesstrijd. Dan klagen wij al, na een week,
over slechte manieren in vergadering en pers, over het dalen der goede trouw. Hoe
ontzenuwend, hoe zedebedervend moet dan niet die eeuwigdurende burgertwist
werken in een land, waar zuidelijke invloeden ontvlambaarheid hebben bevorderd
en zucht tot betooging aangewakkerd. Wie dat weet, is zacht in zijn oordeel, en één
ding staat vast: de taalstrijd, die nu zoo verbittert, die een ramp is voor België, zou
uit zijn, zoodra er recht werd gedaan. Bij minder krachtigen wil, bij minder liefde
vooral, zou lang reeds moe en slap de hand het halverwege ingepalmde touw hebben
losgelaten, en weer zou de Vlaming wezenloos terugvallen, voor goed, om nooit
weer op te staan. Dat hij dat niet doet, dat hij altijd schoor staat en met taaie
volharding, beetje voor beetje, weer naar zich toetrekt wat zijn onvervreemdbaar, nu
kostbaar eigendom is, dat dwingt eerbied af, als kracht in een volk dat recht zoekt,
nog eerbiedwekkend is. ‘Ze zullen hem niet temmen, den fieren, Vlaamschen leeuw!’
Al schijn ik U alleen het mooie te laten zien en anders te zullen spreken als ik ook
het minder mooie kende: ik ken dat minder mooie, ik zie het ook wel, even goed als
het minder mooie in mijn eigen volk. Maar het kwaad bij vele Hollanders is dat zij
lichtschuw zijn als het de Vlamingen raakt. Zij willen niet zien. En wanneer ik thans
wat lang uwe aandacht vraag voor onze zuiderburen, dan is het omdat ik de vaste
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overtuiging heb dat een eerlijke bestrijding van vooroordeel en wanbegrip plicht is
tegenover de verongelijkten en ook eigen belang. Dat er nu na vijftig jaren strijd,
zoo bitter verwoed dat wij het ons niet kunnen voorstellen, als wij 't niet hebben
gelezen en gezien, door enkelen nog getwijfeld wordt aan den ernst der Vlaamsche
beweging, dat is meer dan onwelwillend en onbillijk, dat is wreed. De redenen voor
dien twijfel kunnen onpartijdige toets niet weerstaan.
‘De Vlaming zegt in ons gezicht dat hij voor het Nederlandsch is, maar heimelijk
spreekt hij Fransch’. En zegevierend kijkt de spreker rond en oogst lachende knikjes;
ieder weet daarvan mee te praten. Niet heimelijk alleen, ook op straat, in koffiehuis,
overal. Getuigen bij de vleet. Dus - de Vlaming is dubbelhartig.
Neen, dubbeltalig dat is hij. Ik heb het voorrecht gehad eenigen tijd in een Elzasser
omgeving te verkeeren; den eersten dag kon ik mijn verbazing niet op over het
mengsel van fransch en duitsch, dat ik te hooren kreeg. ‘Guten Morgen Kinder!’
‘Bonjour Maman, as-tu bien dormi? Schönes Wetter heute, nous en profiterons’.
‘Mir schon recht, aber Papa, où est-il? Déjà sorti? Und er hat noch nich einmal seine
Kaffe gehabt. Marie, va donc un peu voir où il est! - Bien Maman, ich werde ihn
rufen!’ - Na drie dagen merkte ik het niet eens meer en had het langer geduurd, ik
was zelf tweetalig geworden.
Welnu, laatst in den Vlaamschen Volksraad, den vechtraad, stond vol vuur een
meneer te praten met den rug naar de bestuurstafel, in onberispelijk Vlaamsch; hij
toonde groote kennis van onze taal bij het beoordeelen van een wetsvertaling. Op
eens na een uitroep achter hem, keert hij zich om en gaat in één adem in het fransch
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zijn aanvaller te lijf, en de andere hem. Ik had dat tooneeltje voor geen geld willen
missen, want het was echt. Daar had ik twee onverdachte strijders voor het Vlaamsch,
hoofdmannen mee, en die deden zoo, zonder erg, als ademhalen. Ik begreep dat
volkomen. Ook dat bij bezoek of ontmoeting in een kring waar
niet-Vlaamschsprekenden zijn, af en toe het gesprek overslaat in het Fransch. Ik geef
toe, ze moeten dat zoo spaarzaam mogelijk doen, maar het is een onvermijdelijke
eisch dat een beschaafde Vlaming even goed zijn Fransch kent als zijn eigen taal.
Het Fransch is het voorwerp zijner rechtmatige bewondering; het Nederlandsch van
zijne bewondering ook, maar bovenal van zijne vereering. Het Fransch kan en wil
hij niet ontberen, het Nederlandsch, de taal en het karakter, wil hij als eigen erfgoed
voor zijn kinderen. De tijd van verblinding ligt voor goed achter hem.
Wie weet wat tweetaligheid is, wacht zich uit dit verschijnsel een wapen te smeden
tegen den eerlijken Vlaming. En een beroep op Zwitserland faalt; daar heeft, op
enkele uitzonderingen na, elk kanton zijn eigen taal.
Een ander verwijt is - ik schroom dit onderwerp niet - de onbeschaafdheid van
den Vlaming, altijd met hoffelijke erkenning van uitzonderingen. Maar hebben de
Spaansche wereldlingen de geuzen niet evenzoo beoordeeld? Merken de Hollanders
in Zuid-Afrika hetzelfde niet op van de Boeren? Eerst dan wanneer een volk, evenals
een enkel mensch, onvatbaar is gebleken voor hoogere beschaving, kan men spreken
van minderwaardigheid. Even weinig als men van een pasgeplanten boom overvloedig
vruchten eischt, even weinig als men van een kind in zijn groei de wéllevenskunst
vergt van den volwassen man, even weinig mag men van de Vlaamsche natie, die
wordt, niet is, de rijpheid vorderen van een
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door zegenrijk verleden gelouterd volk. De kleine burgerij en het volk in Vlaanderen
zijn Vlaamsch. Hoe hooger men gaat, des te minder geëerd is de moedertaal. Daar
heerscht het Fransch. Daar is de haat tegen het Vlaamsch des te heviger, naarmate
men grootere vrees koestert voor een Vlaming te worden aangezien. Want de vijanden
van de eerlijke Vlamingen zijn niet in de eerste plaats de Walen, dat zijn de
verfranschte Vlamingen, de Franskiljons. Die Franskiljons zijn het die te Gent, met
Antwerpen het broeinest van vlaamschgezindheid, oprichtten eene Société Flamande
pour la propagation de la langue Française. Die zijn het die in Chronique, in Soir,
in Ligue Wallonne, dag aan dag hitsen en sarren, trachten te treffen in nering en
broodambt. Zij zijn de jingo's van het Gallicisme, ook de mannen van geld, van stand,
van invloed.
Wat is het gevolg? Waar elders de beschaving der hoogere klassen langzaam
doorzijgt naar benee, daar stuit een vreemde taal, als taaie leemlaag den
vruchtontkiemenden regen, de hoogere beschaving. Tot de Vlamingen, dan is het
uit.
Eén middel kan en zal redding brengen. Dat is een Vlaamsche Hoogeschool,
gesteund door eene eerlijk toegepaste wet dat geen ambtenaar in Vlaanderen een
plaats vindt zonder voldoende kennis der volkstaal. De gestudeerden van zulk eene
Nederlandsche Hoogeschool, doktoren, leeraren, rechtsgeleerden, zij moeten eenmaal
als banierdragers van Nederlandsche taal en beschaving, gewapend met kennis en
aangenamen levensvorm, zich verspreiden tusschen de dichte gelederen der geestelijk
minder bevoorrechten, door woord en voorgang tot navolging wekkend.
Nu is het bekend dat minister Schollaert in de Belgische Kamerzitting van 12 Mei
beslist aan de Vlamingen elke
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voldoening in dit opzicht heeft geweigerd. Dat is dus uitstel, want aan afstel denken
de Vlamingen niet.
Een enkele opmerking echter. Tweetalige landen zijn niet te benijden, zoodra een
der talen geen wereldtaal is. Was het latijn nog onbetwist de drager van hooger
onderwijs, alles ware gevonden. Nu heeft België op den duur te kiezen tusschen eene
tweetalige hoogeschool, als in Helsingfors waar, althans tot nu toe, Finsch en
Zweedsch worden gebruikt, tusschen eene volledige hoogeschool, telkens in de twee
landstalen, zooals in Praag, waar een Duitsche en een Czechische zijn, terwijl Luik
de Fransche en Gent de Vlaamsche zou kunnen wezen, en dan nog tusschen het
stelsel waarbij alleen de taal der aristocratie wordt toegelaten, het stelsel van Warschau
waar het Poolsch Russisch is geworden, en het stelsel van België zelf.
In Brussel is onlangs voor de tweede maal een Vlaamsch proefschrift verdedigd;
nu door August Vermeylen, van Nu en Straks, over de gedichten van Jonker Jan van
der Noot.
Mogen wij Hollanders dan Vlamingen verwijten dat zij nog niet zijn op onzen
ontwikkelingstrap? Kennen wij dan zoo weinig onze eigen geschiedenis, dat wij onze
stamgenooten daar het worstelingstijdperk onthouden, dat in eigen volksverleden
schittert in stralenden roem?
Wij steunen hen niet met geld - op het Fransche budget staat dan ten minste nog
een post van frs. 200.000 voor uitbreiding der Fransche taal in België - laten wij dan
ten minste den strijd der Vlamingen voor onze taal, niet verzwaren. Die steun van
frs. 200.000 voor fransch in België is enkel een potbekennen, olie voor knarsende
pers. In Zuid-Afrika gaat het grootscheeps! Voor Engelsch onderwijs aan den Rand
in een oogwenk 100.000 pond, ingeschreven door mijnbesturen en kapitalisten. Dat
klinkt voor velen als een benauwend sprookje. Zoozeer is men
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doordrongen van de almacht van het geld, zoo weinig vertrouwt men meer op de
kracht van karakter en liefde tot de moedertaal, dat voor zulk klinkend bewijs
redeneering beschaamd wegduikt. Bovendien, het onverzadelijke Engeland altijd op
de loer om zijn scherpe klauwen verder te slaan in het Afrikaansche lijf - wie weerstaat
zulke vereenigde macht van onuitputtelijk goud en brutaal oorlogsgeweld?
Och, als het met goud af te koopen, als het met dreigen af te persen ware geweest,
heel Zuid-Afrika ware reeds Engelsch. Nu is het daar nog ver af.
In 1806, toen Engeland daar meester werd, stond het Hollandsch aan de Kaap
plotseling stil. Het kon niet meer vooruit. Was het versteend, men zou in beschaafde
kringen daar nog de taal hooren onzer patriotten en oranjeklanten. De zegeningen
van Siegenbeeksche en de Vries en te Winkelsche eenheid drongen niet door; onzen
glorietijd voor oogen, en Vondel, en Hooft en Huygens, rekenen wij dat niet erg.
Bedenkelijker evenwel was de afdaling tot de met Maleisch-Portugeesch vermengde
volkstaal, voortaan bovendien sterk onder Engelschen invloed. Toch leeft het
Kaapsch-Hollandsch nog, toch heeft het de laatste twintig jaren, sedert den nu
machtigen Afrikanerbond aan kracht en zuiverheid belangrijk gewonnen. De
beoefening van 's lands historie heeft geleerd hoe oneindig veel men aan het
Hollandsche voorgeslacht te danken heeft.
Onder de Kaapsche Afrikaners zijn velen verengelscht; die zijn, als alle verzakers
en afvalligen het onverzoenlijkst. Met tal van Engelschen is overleg mogelijk, met
hen niet. Zij zijn de bloem der Jingo's, de Franskiljons van Zuid-Afrika. Zij zijn
tevens de oorzaak dat in de republieken het deel voor het geheel wordt aangezien en
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alle Kapenaars worden gewantrouwd. Dat is verklaarbaar, maar onverstandig en
onbillijk. Ook aan de Kaap zijn eerlijke en oprechte Hollandsch-Afrikaanders, die
een volstrekt onmisbaar element zijn voor toekomstige eenheid en welgemeend als
zij de hand der verbroedering uitsteken, even welgemeend moet die worden aanvaard.
In '36 begon uit de Kaapkolonie, toen nog de eenige woonplaats der Boeren, de
groote trek, met geen ander doel dan ontkoming aan het ondragelijke Engelsche juk.
De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat ontstonden. Deze laatste
staat in belangrijkheid voor het Nederlandsche element tusschen Kolonie en Transvaal
in; wel is daar de regeeringstaal Hollandsch, en president Steyn noch Engelsch, noch
Hollandsch maar Afrikaner, maar onder het hoofd van onderwijs, den Schot Brebner,
is onze taal bedenkelijk achteruitgegaan. Zijn opvolger is een Kapenaar, gewezen
leeraar aan het Pretoriasche gymnasium, Baartman. Onderwijs in Europa heeft deze
niet gehad; ernst en roeping blijken uit het feit dat hij betere bezoldiging tegen mindere
ruilt. Ongetwijfeld is hij Afrikaner in zijn hart; zonder dat zou Steyn hem niet hebben
gekozen. Maar of zijn Kaapsche opvoeding hem niet blind heeft gemaakt in zijn
voorliefde voor Engeland, dat zal de toekomst leeren. Ondenkbaar, maar dan ook
onverantwoordelijk voor het heil en de rust in Zuid-Afrika zou het zijn, indien door
verdere langzame ontbinding van 't Hollandsche leven in den Vrijstaat, de hebzuchtige
partij in de kaart werd gespeeld. Wij hopen beter, want van den nieuwen
super-intendent van onderwijs in den Oranje Vrijstaat hangt zeer veel af; een groote
verantwoordelijkheid rust op hem. Met waarach-
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tige, eerlijke belangstelling zullen de Hollanders uit Nederland zijn arbeid gadeslaan.
Maar de Zuid-Afrikaansche Republiek - Transvaal hoort men ginds niet graag zij is het hebben en houden der trouwe Afrikanen; met haar staat of valt de hoop op
eigen, zelfstandig staatkundig leven. En van haar heeft Engeland de minste
meegaandheid te wachten. Met reden! In '52 onafhankelijk erkend, in '77 weer
onderworpen, in '81 weer vrijverklaard, in '96 weer belaagd, in '99 weer bedreigd de ervaring is hier ook geweest de leermeesteres.
Was de Afrikanerpartij in Zuid-Afrika het ééns, dan zou de vestiging van één
groot, zelfstandig Zuid-Afrika een vraag zijn enkel van tijd. Want zelfs nu, boven
persoonlijk wantrouwen, boven schoolstrijd, boven kerkelijke twist, boven het
grondvraagstuk, zweeft als een heerlijk visioen, lichtende in de verte, voor alle trouwe
Afrikanen, in Kolonie, in de Republieken, in Natal, een vereenigd Afrikanerdom,
noch Engelsch, noch Hollandsch, maar zich zelf, een Zuid-Afrika voor de Afrikaners.
Met niet meer heimwee strekt in den vreemde de balling zijn armen uit naar eigen
huis, niet vuriger staarde het uitverkoren volk naar 't altijd ver Beloofde Land, dan
de trouwe Afrikaners verlangen naar die rust, die heerlijke kalmte van zich zelf te
zijn. Eindelijk alleen!!
Maar tusschen dat lichtende visioen en het biddend opziend oog zweeft steeds op
en neer een wurgengel der vrijheid.
Ik hoor de stem van een man, wiens trouw en oprechtheid vaststaat als een rots,
prof. de Vos van Stellenbosch, een Kapenaar dus. Hij kwam over naar Johannesburg,
een twee etmalen verre spoorreis, om in de afdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond te
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spreken over verbroedering en wederzijdsche waardeering. Laat varen, zoo spreekt
hij, gij bewoners der Zuid-Afrikaansche Republiek uw wantrouwen tegen ons
Kolonisten, dat ons beleedigt en grieft, want wij verdienen het niet. Wij willen wat
gij wilt, een mooie toekomst voor ons allen, een heerlijk eigen volksleven, na een
verleden van benauwenden druk en eeuwigdurende bedreiging. Maar daarvoor moeten
wij elkaar leeren verstaan; ons die u begrijpen, want wij erkennen uw verplichting
om het Hollandsch hoog te houden als regeeringstaal, ons moet gij ook recht doen
en luisteren naar onze onvermijdelijke wenschen. Voor eenheid is noodig dat wij
meer Hollandsch leeren aan onze kinderen, leer gij meer Engelsch aan de uwen. Dan
komt er toenadering, dan komt er eindelijk een tweetalig vrij Zuid-Afrika. En de
hoogere beschaving van ons Afrikaansche volk worde dan gevoed door eene
gemeenschappelijke, tweetalige Universiteit in onze Kolonie.
En dan hoor ik de stem van Reitz, den oud-president van den Oranje-Vrijstaat,
den tegenwoordigen Staatssecretaris van de Zuid-Afrikaansche Republiek, voorzitter
van de Groep Afrika van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Een Vereenigd,
tweetalig Zuid-Afrika zegt hij, is ook mijn einddoel. Maar ik heb het nog niet in het
zicht, mijn koers richt ik nog op Hollandsch. Zoolang ik niet met mijne republiek
dat punt heb bezeild, denk ik niet aan Engelsch. Wil men hier Engelsch leeren naast
het Hollandsch, mij goed; ik houd ook van Engelsch en wil geen taal uitroeien, zelfs
geen Bantu. Maar in mijn school, in mijn huis, in mijn kerk wil ik Hollandsch en
Hollandsch alleen. Heb ik dat bereikt, maar ook volkomen, zonder vrees voor
verdringing, dan kan ook ik aansturen op een tweetalig Vereenigd Zuid-Afrika. Want
weet gij wel, gij eerlijke Kapenaars, dat ik mijn Hollandsch niet in gevaar
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mag brengen? Het is in den laatsten tijd bij U beter geworden, vooral in lager en
middelbaar onderwijs - die beterschap is ook uw werk, prof. de Vos, stichter van den
Afrikaanschen Taalbond - maar om het kind bij zijn naam te noemen, bij uwe
Kaapsche Universiteit schuilt het kwaad; daar wordt Hollandsch behandeld met de
onbeschaamdste minachting. Nooit dus, als ik te zeggen heb, een Kaapsche tweetalige
Hoogeschool, wel een Zuid-Afrikaansche, maar dan ook eerlijk, met gelijke rechten,
om en om evenveel vakken. Komt die, dan kunnen wij, bewoners der Republieken,
gaan denken aan toegevendheid en toenadering; vóór dien tijd nooit!
En ik hoor die stemmen en denk: een vrij Vereenigd Zuid-Afrika? tweetalig? Is hun
dat nog de les, geput uit het verleden? Niet voor mij.
Dreigde van Engelschen kant enkel zwakkelingen meesleurend materialisme, enkel
huichelachtige staatkunde, enkel dom meerderheidsgevoel, de zaak ware niet erg.
Die gevaren zouden de Afrikaners wel staan, veilig achter hun eerlijken ernst en hun
vertrouwen op God. Maar de Engelsche manier van leven is zoo prettig gezond, hun
manier van zaken doen zoo breed, hun taal zoo pittig en onschoolsch, zoo onmisbaar
om geld te verdienen, dat juist in de meeslepende kracht dier voordeelen de grootste
gevaren schuilen. Want - en ziedaar ook het dreigende gevaar voor onze Oost! - wij
allen Germanen, staan vergeleken bij de Angelsaksers, onvast in eigen beschaving.
Wij komen te gemoet, zij blijven stokstijf staan. Wij dringen in, in vreemde
beschaving, willen begrijpen en waardeeren; zij weten weinig en oordeelen dus over
anderen eenzijdig en onrechtvaardig. Bij lange na niet is de Angelsaksische beschaving
ondanks haar onmiskenbare
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deugden, de menschwaardigste. Zelfzuchtig is zij, bron van haar zedelijke zwakheid,
naar buiten echter van haar kracht. Beroof den Engelschman van zijn taal, dwing
hem met gelijken om te gaan in een andere taal dan de zijne, en hij zal veelal de
mindere blijken. Maar hij doet het niet, hij spreekt geen vreemde taal, dat is zijn juist
begrepen staatkunde; hij doet het niet, ook omdat hij taalaanleg mist en geestelijke
inspanning schuwt. Dat voelt hij en dat hij dat voelt is zijn kracht, waardoor hij wint.
Hij laat overal, over de heele wereld, een ander zijn taal spreken, en die ander is gek
of laf genoeg om dat te doen, is er zelfs nog mee verguld, vergetende dat hij door
zijn eigen taal prijs te geven de zwakkere wordt. Want wie de meerdere is in taal,
die is de meerdere in bewijskracht, die ziet neer en tot hem wordt opgezien.
Een tweetalig Zuid-Afrika dat is eenvoudig gruis van den drommel, het bakt niet.
Of liever het is de droom van den Farao. De magere koeien verslonden de vette en
zij bleven mager; de magere Engelschman verzwelgt den zwaren boer en blijft
Engelschman.
Een vrij, zelfstandig Zuid-Afrika - de Afrikanen baas in hun eigen huis - dat krijgen
zij slechts op twee voorwaarden, eigen Afrikaansche vlag en eigen taal, eigen
Hollandsch-Afrikaansch. Geen Hoog-Hollandsch, maar Hollandsch-Afrikaansch.
Verliezen zij dat doel uit het oog, en als zij samen, eendrachtig, scherp uitkijken
kunnen zij het zien, dan drijven zij af. Vaarwel dan schoone droom der toekomst,
Zuid-Afrika wordt Engelsch. Dan komt de dag dat de laatste echte Vaalpens of
Takhaar in een ‘show’ te kijk staat voor geld.
Maar de weg is moeilijk. Het moeilijkst zal de strijd zijn tusschen de trouw van
den Kaapschen Afrikaan aan de Britsche kroon en zijn gehechtheid aan eigen stam
en taal.
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Zal, als de Republieken eindelijk tegen goddelijk en menschelijk recht worden
aangevallen, de kolonie te hulp snellen? Is hun bloed dikker dan water, kruipt het
waar het niet kan gaan? En weer hoor ik een stem, van den Kaapschen D.P. Faure,
een geluid dat doordringt tot het hart, want er ligt ziel in die stem en lijden. ‘Engeland
kan Transvaal vernietigen, voor de tienduizend rooineks die worden doodgeschoten,
twintigduizend nieuwe levenden! Dan zal een jammerkreet galmen door Zuid-Afrika,
want allen hebben wij in Transvaal onze familie en onze vrienden.
‘Lot en fortuin ook der Kaapkolonie staan in Transvaal op het spel. Komt er oorlog,
dan zal hier de proef te zwaar zijn voor onze trouw aan Engeland. Dan zal er oproer
wezen in elk district, dan zal het zijn een burgerkrijg, een rassenoorlog. Rassenhaat
zal uitbarsten. Leven noch eigendom zal veilig wezen van zee tot zee, van Kaap tot
aan Oranjerivier’.
Zoo Faure. Maar wijl hij denkt aan Engeland, dat om de sterken te sparen de
zwakken verplettert, rijst in zijn geloovig hart 't vertrouwen op zijn God, die Goliath
versloeg door Davids hand.
Dat wat hier dikwijls een moeilijkheid schijnt, wordt ginder niet licht geteld, maar
toch een bijzaak. Het komt terecht. Dat is de toenadering van ons Hollandsch en hun
Afrikaansch in beschaafde spreek- en schrijftaal. Wij Hollanders moeten daarin
meegaand zijn; zij, ginder, moeten vasthouden aan onze taal in bestuur en kerk en
school, totdat schrijvers en dichters bij hoogere ontwikkeling een vasteren vorm aan
hun Afrikaansch hebben gegeven, zooveel mogelijk één met ons Hollandsch. Reitz
gaf te Johannesburg onlangs in zijn Afrikaans Volkslied
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een voorbeeld hoe zulk een gezuiverd en verrijkt Afrikaansch zal klinken. Ver is
voor geworden; die: de; ons: wij; is ons: zijn wij; ziedaar bijna alles.
Een ieder nasie het sijn Land:
Ons woon op Afrikaanse strand.
Ver ons is daar geen beter grond
Op al die wije wêreldrond.
Trots is ons om die naam te dra
Van Kinders van Suid-Afrika.

Dit wordt nu:
Een ieder nasie heeft sijn land
Wij woon op Afrikaansche strand.
Voor ons is daar geen beter grond
Op al die wije wereldrond.
Trots zijn wij om de naam te dra
Van Kinders van Suid-Afrika.

En verder:
Een ieder nasie heeft zijn taal
Wij spreek van Kaap tot in Transvaal
Wat almaal maklik kan verstaan.
Wat gaat die andre taal ons aan?
Wij spreek, zoo's Pa en Oupapa,
De landstaal van Suid-Afrika.

De geslachten blijven anders; daarin was Vondel ook niet knap. Wij wel, maar
daarentegen schieten de Boeren weer beter. Prachtig Nederlandsch is het, een mooie
tak aan den Nederlandschen taalboom.
De degelijke, werkzame Hollander heeft in Zuid-Afrika thans altijd nog de naweeën
van zijn verloopen landgenooten, die tot voor een tiental jaren als onernstig
schoolmeester den Boer opgingen en door hun aanmatiging en dommen spot den
haat opwekten hunner eenvoudige maar gezond verstandige broodgevers. Wel mindert
de
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onafscheidelijkheid van de begrippen dronken en Hollander, maar de grief dat wij
permantig zijn bestaat nog steeds. Mansveldt in zijn Idioticon vertaalt dat door astrant,
vrijpostig, brutaal, waanwijs. Dit laatste zal bedoeld worden; kwasterig is niet precies
het woord, dat zijn wij meer in het geuren met vreemde woorden. Waanwijs,
stijfpedant misschien, iets dat de Vlamingen ook wel eens van ons fluisteren.
Afgunstig zijn de Afrikaners ook wel eens op onze landgenooten; zeer begrijpelijk
maar niet altijd billijk. Op eens uit het aartsvaderlijk leven gestooten, zonder grondige
voorbereiding, was de jonge Afrikaan niet ontwikkeld genoeg voor tal van plotseling
beschikbare ambtenaarsplaatsen, welker vervulling geen uitstel leden. Zelf arm - het
boerenbedrijf kwijnde - zagen zij Hollanders, vreemdelingen, goed bezoldigd, waar
zij, landskinderen, bedelden om werk. Toen Johannesburg uit den grond rees, toen
zwermen uitlanders zich legerden om de goudplekken, als trossen bijen aan den
boomtak, en ieder welvoer, was het hartroerend sterke, jonge Afrikaners broodeloos
te zien rondloopen, straat in straat uit, voor niets bruikbaar dan steenkloppen en
karrijden. Vandaar de afgunst; overal Hollanders, in ambt en kantoor. Nu wordt dat
anders. De Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, waaraan het
Hollandsche element in Zuid-Afrika zoo oneindig veel is verplicht1, sluit hen niet
meer uit; weldra komt de tijd dat waar zij kunnen, de Afrikaners de in de republieken
opengevallen plaatsen bezetten. En dat is goed, dat is billijk.

1

In '97 nog 255 personen uit Nederland voor haar dienst uitgezonden; id. ± 50 onderwijzers
door het Departement van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek geplaatst.
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Permantig mogen zij nog heeten, bron van jaloersheid mogen zij nog zijn,
gewantrouwd zijn de Hollanders door de Afrikanen nooit. Zij hebben de Afrikanerzaak
nooit verraden. Zij hebben de kerk voor hen behouden, toen de Kaap hen
verloochende. Zij hebben de gevaren met hen gedeeld. Zonder hen - het is du Plessis1
die dat alles dankbaar getuigt - waren de Afrikaners vergaan.
Ook daaraan herkennen wij ons bloed. Eensgezindheid, bij slechting der veeten,
moge eisch zijn voor het Afrikanerdom in eigen kring, laten zij toch ook nooit
vergeten dat de Hollanders hunne vrienden zijn. Strijd om het bestaan is overal; ook
Hollanders vragen, ieder voor zich, een plaats aan de levenstafel. Maar zij zullen die
in Zuid-Afrika nooit bezetten met arglist of trouweloosheid. Tegen wantrouwen zal
steeds hun karakter een waarborg zijn.
Onder alle zwarigheden waaronder het Afrikaansche volk de laatste 25 jaren heeft
gezucht, zetten velen hunner het oude trekleven voort. Dr. Postma van Fordsburg hij sprak in Januari ll. ook in het Algemeen Nederlandsch Verbond te Johannesbrug,
ook voor samensmelting van Hollandsch en Afrikaansch - is de schrijver geworden
van een boekje, dat in zijn kunstloozen vorm schatten bergt van ongewoon epische
kracht, bouwstof voor de geschiedenis der stichting van Humpáta. Dat boek2 te
bespreken alleen zou een genot zijn; het zou een

1
2

C.N.J. du Plessis. Uit de Geschiedenis van de Zuid-Afrikaansche Republiek en van de
Afrikaanders. Amsterdam-Pretoria. J.W. de Bussy. 1898.
Ds. D. Postma. Eenige Schetsen voor eene geschiedenis van De Trekboeren thans bekend
onder den naam van De Gereformeerde Gemeente te St. Januario Humpata.
Amsterdam-Pretoria. Höveker en Wormser. 1897.
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middelpunt wezen van beschrijving van het huiselijk en maatschappelijk leven van
den Boer, nog in onzen tijd, hoe hij, vertrouwende op zijn bijbel en op eigen rustige
kracht, dorstland en gevaren trotseerend, in onbekende streken waar nooit een blanke
woonde, nieuwe woonsteden zoekt.
Wonderlijk, is het een geestesaansluiting aan de oudtestamentische herdersvorsten,
is het een zwerversheimwee, overgebleven uit de tijden toen lang geleden de groote
kudden van weide naar weide werden gedreven, maar op eens komt het, eerst
mijmerend dan onweerstaanbaar drijvend tot daad. Postma teekent uit eigen mond
der mannen van den eersten trek uit de Zuid-Afrikaansche Republiek hun woorden
op. ‘Wij bevonden een roerenden geest in ons hart van trek; de reden van dezen
treklust was niet te doorzien; onze woning was stil en goed; wij hadden geen bezwaar
tegen de regeering van ons land, noch tegen eenige belastingen, noch ook van wege
het geloof; maar een drijvende geest van trek was in ons hart, waarvan wij zelven
niet konden begrijpen wat de roerende oorzaak was’.
In '74 begon het, eerst een drietal gezinnen, onderweg aangroeiende, zoodat in
Maart '75 elf gezinnen den trek vormden. Aan de vaderlandsche grens mochten zij
voor het laatst een geheelen kerkdienst genieten; ds. du Plessis van Rustenburg sprak
de afscheidsrede. ‘Zwaar’, zoo luidt het, ‘viel het ons onze Kerk te verlaten, maar
niet ons land’.
En een tweede trek sloot zich bij hen aan en een derde, alle uit de
Zuid-Afrikaansche Republiek en gezamenlijk of gescheiden gingen zij een toekomst
tegen, zoo vol ellende, zoo getuigende van eerbiedwekkende vroomheid en wilskracht,
als slechts Israëls volk in oudheid en middeleeuwen heeft gekend.
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In Sept. '80, ruim vier jaren na het verlaten van hun land sloten Jacobus Botha, Gert
van der Merwe, Gert Albertse, Lourens du Plessis en Hermannus Grobler welsprekende namen! - te Mossámmedes met den Gouverneur van het Portugeesche
gebied een tractaat, waarbij elk gezin der 600 aangekomenen 200 hectaren naar keuze
van plaats werd geschonken. Sedert is de kolonie Sanct Januario Humpáta door de
Boeren gesticht. En in het officieele verslag over '98 van den Belgischen Vice-Consul
te Mossámmedes aan zijne regeering, wijst deze op de handelsbelangrijkheid van
het achterland, met middelpunten als Kakenda, Biheland of Bailundu. Hij vestigt de
aandacht op de koopkracht der Boeren, aldaar gevestigd, en wijst er op hoe de
Hollandsche taal daar toeneemt, dreigende het Portugeesch te verdringen.
En 60 jaar geleden zijn eenige gezinnen, afkomstig uit de Kolonie, de Limpopo
overgetrokken, de zoogenaamde Rensburgtrek. Zij waren spoorloos verdwenen.
Kaffers wisten te vertellen van ‘een klompje witmensen’ daar gezien, wagensporen
zijn gevonden in den veengrond, maar dat was alles. Nu hebben boeren van Humpata,
land beziende een paar honderd mijlen weg, plotseling blanke menschen ontmoet,
van den Rensburgtrek. Zij spraken een Afrikaansch-Kaffersch, gingen gekleed in
dierenhuiden, zonder huisraad bijkans. Toch tevreden en zonder lust terug te keeren1.
En in Duitsch Damaraland zijn de Boeren toegelaten omdat zij de eenigen zijn die
te midden der vijandige Kafferstammen, met hun weergalooze doortastendheid en
volharding, de ontginning kunnen bewerken. Ook om het

1

Zie over den Rensburgtrek de afleveringen Juli en Oct. '98 en April '99 van Neerlandia, het
orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
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Ngami-meer zijn zij gevestigd. Een trekplan naar den Congo-Staat is verijdeld door
den dood van den vermoedelijken voortrekker1. Zonder twijfel zal in den Congo-Staat
eens de Hollandsch-Afrikaansch sprekende Boer den Vlaamschen kolonist, zijn
stamgenoot, niet in dezelfde, maar toch in verstaanbare taal begroeten.
Zoo dringt onze taal, naar eisch van plaats gewijzigd, hoog op in Zuid-Afrika. De
Nederlandsche stam breidt zich uit.
Wij hebben in ons land ook een Voortrekker gehad, ruim 50 jaar geleden, een die
bij ons om geloofsvervolging uitweek, met vele anderen, dr. A.C. van Raalte, een
‘afgescheidene’. Hier geen geheimzinnige treklust, hier een ontkoming aan vervolging
en lijfsgevaar. Zijn leven is beschreven door denzelfden prof. Henry Dosker van
Chicago, die thans de ziel is van de Westelijke Afdeeling der Groep Amerika van
het Algemeen Nederlandsch Verbond2. Hoe beschamend voor ons volk klonk mij,
na het lezen van dat boek, Dosker's woord, in een brief waarin hij zinspeelde op ons
verschillend standpunt in kerkelijk leven. ‘Wij mogen op dat gebied geen
geestverwanten zijn, er is hoogere eenheid dan deze. Ons Amerikaansch hart is ruim.
Wij houden onze beginselen hoog, maar zijn niet eng in onze ingewanden. Hier zijn
de kerkmuren tot onderscheiding, niet tot scheiding’.
En dan denk ik aan Kruger, die Leyds naast zich heeft. En ik zie dat, al is het
Afrikaansche volk een streng godsdienstig volk, en verkiezen zij begrijpelijkerwijze
ge-

1
2

Archief Algemeen Nederlandsch Verbond.
Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt door
Rev. Henry E. Dosker. Voor rekening van den schrijver. Nijkerk. Callenbach. 1893.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

62
loofsgenooten in hun midden, en al is de kern van het Hollandsch-Amerikaansche
volk beslist rechtzinnig, zooals Dosker zegt, een hoogere eenheid ons allen vereenigt.
Ik weet wat hij daarmee bedoelt, maar ik voeg er bij, ons allen, gescheiden door
zeeën en nationaliteit, vereenigt de band van gemeenschappelijk verleden, van eenheid
van stam.
Waarlijk ook in dit opzicht kan ons volk, zoo tuk op scheiding van kerk en stand,
veel leeren. Wij zijn niet ruim in veel denken en doen. Vlaanderen ook bewijst dat.
In '47 was Michigan nog een woestenij; het werd de woonplaats der Hollandsche
ballingen. Zij hebben met ongeloofelijke inspanning open plekken gehakt in de
reuzenwouden, giftig dampende moerassen drooggelegd, onder onbeschrijfelijk
lijden. Hun godsdienst heeft hen staande gehouden; van Raalte was hun Godsman.
En toen houten huisjes waren verrezen, in Zaanschen trant, en nieuwe geloofsbroeders
het door ziekte en ellende versmolten aantal hadden vergroot, toen heeft van Raalte,
en dat dwingt eerbied en bewondering af - het is ongehoord - na ruim drie jaren
verloops, in het nieuwe stedeke Holland, een Hoogeschool gesticht, een Academy,
thans het beroemde Hope-College.
Twintig jaar later is Holland geheel afgebrand. Weer was van Raalte's voorgang
prikkel tot Hollandsche taaiheid en Amerikaansche wilskracht; de stad herrees. Nu
nog is zij bijna geheel Hollandsch, omgeven door een kring van Hollandsche dorpen.
In Grand-Rapids wordt elken Zondag in meer dan twintig kerken in het Hollandsch
gepreekt; bijna 30.000 Hollanders wonen daar. En nu zijn onze landgenooten in
grooten getale verbreid over Michigan, Iowa, Illinois, Ohio, Wisconsin, Minnesota,
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Kansas, Dakota, Nebraska, zelfs in Noord-Jersey. In 1890 gaf de volkstelling nog
81.828 Hollanders, die in ons land waren geboren. Kuyper berekent het geheele
aantal op een kwart millioen; Dosker schat het van Oceaan tot Oceaan op een millioen.
Het verschil ligt in de vraag, tot hoever men teruggaat in de afstamming.
In Transvaals voorspoed en lijden hebben wij meegeleefd, van het bestaan dier
Hollandsche Amerikanen waren wij ons nauwelijks bewust. Ik zie geene andere
verklaring voor die rechtmatige klacht, dan onze onverschilligheid, onze nare
zelfgenoegzaamheid. Zonder schok als Majuba kijken wij niet om. Dat is treurig
maar waar.
Kuyper heeft in Amerika, waar de Hollandsche naam toch zoo in eere is, bij veel
Hollanders gevoel aan eigenwaarde gemist; zij wisten niet wat dat was, want zij
kwamen uit Nederland. En onze geestdriftvolle en welsprekende landgenoot heeft
hun gezegd met het oog op het Algemeen Nederlandsch Verbond dat dat anders
werd, dat wij wakker werden uit winterslaap, dat door heel den Nederlandschen stam
in Holland, België, Zuid-Afrika het besef was gerezen, dat de beteekenis van den
Nederlandschen stam niet naar zijn kleinheid mag worden afgemeten, dat deze stam,
de tien millioen naderend, voor de toekomst nog een ernstige en hooge roeping heeft.
De mannen van '47 hielden hun taal voor de eenig ware; met hakbijl en hamer schoten
zij beter op dan met het rare Engelsch. En daar een Groninger of Drentsche boer
zweert bij zijn tehuis en zijn ouders, dachten zij niet anders of hunne kinderen en
kindskinderen zouden de taal van vader en moeder erven en ook hun gevoel van
raarheid bij Engelsch. Maar dat ging zoo niet. De kinderen leerden gemakkelijk
Engelsch en vonden
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dat best; zij schoten er verder mee op onder hun vreemde kornuiten, en stoorden zich
weinig aan ‘voader en mouders’ ergernis. En in het derde geslacht weigeren zij het
Hollandsch, waarmee zij worden nageloopen, en leeren het minachten.
Dat is een groot gevaar en een goede les: ‘dring in een vreemd, andertalig land
aan kinderen van Hollandsche afkomst geen Hollandsch op. Wilt gij hen en hunne
stamgenegenheid behouden, sla dan een anderen weg in’. Prof. Kuyper is dan ook
tot de weloverwogen slotsom gekomen, dat niets zoozeer den duurzamen invloed
van het Hollandsche element onder de Amerikanen in den weg zal staan, als het tegen
wil en dank handhaven onzer taal. Tot staving wijst hij op een scherpe tegenstelling.
In het Oosten vergaten de afstammelingen der 17de eeuwsche kolonisten onze taal,
maar zij dwepen met Hollandsche overlevering, zijn trotsch op hun afkomst, tuk op
hun erfelijk Hollandsch karakter. In het Westen daarentegen is het jongere
Hollandsche geslacht nu reeds dikwijls onverholen afkeerig van onze taal en pinkoogt
tegen het Engelsch. En opmerkelijk daarbij is dat de tegenzin in het Hollandsch
eenmaal ook in de Oostelijke staten stadig groeide, totdat daar de hopelooze strijd
werd opgegeven. Toen echter keerde de liefde voor de afstamming in anderen vorm
terug. Wij moeten er dus in berusten dat door de zuiging van het in Amerika
almachtige Engelsch, het Hollandsch in het dagelijksche leven wordt afgevoerd.
Niemand late zich echter hier verleiden tot vergelijking met Zuid-Afrika. Dáár is
het Afrikaansch de spreek- en schrijftaal der overgroote meerderheid, terwijl in de
republieken het onverbasterde Hollandsch bovendien uitsluitend regeeringstaal is.
Juist omdat Engelsch dit is in Amerika en de overgroote menigte Engelsch spreekt,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

65
daarom moet Hollandsch hier wijken, zooals ginder het Engelsch. Zoo wordt het
Iersch verzwolgen, zoo zinkt ook het Duitsch in den Engelsch-Amerikaanschen
stroom, al zijn er te New-York en te Chicago elk bijna een half millioen Duitschers.
De roomsche geestelijkheid, die gewoonlijk de teekenen des tijds nauwkeurig opmerkt,
heeft in haar kerken het Duitsch door het Engelsch vervangen en de Curie heeft dezen
maatregel goedgekeurd. En de teekenen worden zichtbaar dat ook het Hollandsch in
de kerk langzamerhand zal worden vervangen.
Alles in Amerika is Engelsch, in Universities, Colleges, Academies, High-Schools,
in Senaat, in Staten, in balie, in rechtbank, in leger, in vloot, in woord en schrift, in
pers vooral. De Hollandsche couranten zijn van plaatselijken aard en voor beperkten
kring. Invloed naar buiten oefenen zij niet.
Wat dus voor onzen stam, nu onze taal vergaat, en daarmee onafscheidelijk het
nationaal Hollandsch bewustzijn? Prijsgeven het heden en de toekomst, maar
vastklemmen aan het verleden. Wij Hollanders zijn niet enkel wat wij nu zijn; wij,
als de Afrikaners, als de Vlamingen, als Hollandsche afkomst in Amerika en overal,
wij zijn verschijnselen in een lange reeks, door onbreekbare schakels verbonden aan
het verleden. En waar het dagelijksche verkeer onze taal in Amerika bant tot de minst
ontwikkelden, daar moet naast het Engelsch, voor de ontwikkelde klasse der
oud-Hollanders, de taal van ons land de tweede taal worden, de weeldetaal, de taal
die boeit omdat zij spreekt van lang voorbijgegane glorie, maar ook van wet en zede,
thans nog hoog vereerd. Dan heeft de Amerikaan van den Nederlandschen stam den
zuiveren kijk terug op de plaats die hij inneemt in zijn nieuwe vaderland, en verre
van te verworden in
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schuur en koestal, zal ons Hollandsch van boven neerdalen in steeds nieuwe
geslachten, niet als levenstaal, maar zooals bij ons Engelsch en Duitsch en Fransch,
als eene die onmisbaar is voor een overtuigd beschaafd Hollandsch-Amerikaan.
Daarvoor studie in het Engelsch, van onze taal, van onze historie, van ons
Oud-Nederlandsch recht, aan een of meer Amerikaansche Universiteiten. Ons hoogere
geestelijke leven vinde uiting in zulke omgeving, hetzij op kosten van kolonisten
van fortuin, hetzij op kosten van den staat. Beiden zijn bereikbaar, door vrijgevigheid
en door de stembus; het laatste gemakkelijk in Michigan. En dan hetzelfde voor het
gymnasium en middelbaar onderwijs, de Colleges, Academies en High-Schools. In
plaatsen als Grand-Rapids, Holland-Michigan en Orange-City had volgens Kuyper
het onderwijs in onze taal, geschiedenis en letterkunde reeds bereikbaar moeten zijn;
op de High-School te Grand-Rapids, waar 30.000 Hollanders wonen, ontsnapte hem
den uitroep: ‘That is a shame’, bij de ontdekking dat er wel Fransch en Duitsch, aan
de meisjes zelfs Latijn, maar geen Hollandsch werd onderwezen.
Op de lagere school in streken waar het Hollandsche element overwegend is, onze
taal leerbaar, niet uit dwang, maar als zij naast het Engelsch wordt verlangd.
Vooral in onze geschiedenis schuilt onze kracht. Aan de Kaap is het gebleken hoe
hare beoefening de oogen heeft geopend voor de degelijkheid van ons volk; daar
wordt thans in verspreiding van populair geschiedkundige boeken een beproefd
middel gezocht voor overreding en bevestiging. In Amerika is allereerst noodig eene
goede Hollandsche geschiedenis in het Engelsch, uitvoerig van 1550-1650, beknopt
na dien tijd. Geen dor relaas, maar
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episch in teekening en toon, glashelder, met mooie portretten en platen, zóó goedkoop
dat geen kolonist ze ontbeert, desnoods zelfs rondgedeeld. En naast die huiselijke
beoefening tot sterking van het stambewustzijn, vereenigingen tot voortgezette studie,
ook van het onmisbaar oud-Hollandsch recht. Op dit oogenblik bestaan reeds zulke
geschiedkundige vereenigingen onder de oude kolonisten, nog niet onder de nieuwe.
In Rochester is zelfs eene van dames, Engelsch-Amerikaansche, die een grondige
studie maken van onze historie. Dien weg moet het ook op onder de nieuwe, de nog
Hollandsche Amerikanen. Algemeen moet blijken, wat reeds met geestdrift door de
invloedrijke nakomelingen der mannen van 1650 wordt erkend, dat, al moge in het
begin dezer eeuw in Amerika Engeland geestelijk onze meerdere zijn geweest, de
Vereenigde Staten inrichting en karakter hebben te danken aan Nederland, dat
Nederland meer dan Engeland is het stamland.
Dat alles en nog veel meer is het gevolg geweest van herhaalde ernstige
besprekingen tusschen dr. Kuyper met Hollanders en Amerikanen, en kan dus worden
beschouwd als te zijn de ware toestand en het eenige, maar hoopvolle redmiddel
tegen uitsterven van de Hollandsche beschaving in de Vereenigde Staten.
Een bewijs van dankbaarheid aan den man, die in de dagen toen hier feest werd
gevierd ter eere van onze Koningin, ginder, ver over de zee, onmerkbaar voor ons,
met zulk een gevolg gewerkt heeft aan een groot Nederlandsch stambelang.
Ik wenschte thans te kunnen eindigen. Maar snel - heel langzaam ware mij liever
geweest - moet de blik nog glijden over ons eigen gebied. Een zwarte vlek trekt
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onmiddellijk het oog, daar waar in Hollandsche kolonie schier enkel onze
gezaghebbers Hollandsch spreken, en that is a shame! recht wordt gesproken in het
Engelsch. Het is op de Bovenwindsche eilanden, Saba, St. Eustatius en St. Martin;
de Hollander die daar wordt gevonnist, door een Nederlandsche rechtbank, wegens
overtreding van onze wet, kan in hooger beroep te Curaçao, worden veroordeeld tot
betaling der vertaalkosten uit het Engelsch in het Hollandsch, desnoods verhaalbaar
bij lijfsdwang. Dat geval is niet louter onderstelling, dat heeft thans plaats met een
Overijselaar, Rijnenberg.
Schromelijker gevolg van nationale verwaarloozing is niet denkbaar; vruchteloos
zoek ik overeenkomstig verval. Drie overrijpe vruchten van Hollandschen boom,
hangende boven buurmans taalgebied.
't Is waar, de Bovenwindsche eilanden liggen verloren in een talrijke groep,
eigendom van vele meesters; ze liggen zonder verband met den hoofdzetel van hun
bestuur, de kolonie Curaçao, met Arúba en Bonaire, maar zij zijn Hollandsch en
waar wij wonen moet Hollandsch klinken in raadzaal, rechtbank en school. Op
Curaçao zelf spreken enkel de ambtenaren onze taal en de Macambo's, misschien
nog hunne kinderen, maar verder wordt de taal van 't Moederland verwaarloosd en
vergeten. Op straat, in huis, in winkels Spaansch of Engelsch. Hoe dikwijls moet de
zeeofficier dreigen zonder koopen het magazijn te verlaten, eer op eigen gebied hij
in eigen taal wordt geholpen.
Wel wordt in de meeste met staatsgeld gesteunde scholen op Curaçao zoo wat
Hollandsch geleerd, maar de leermiddelen zijn uit armoe onvoldoende. Worden de
Katholieke zendelingen, die zoo goed als alleen de kosten dragen, niet beter gesteund,
dan zijn gouvernements lagere
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scholen in de buitendistricten noodig - nu is er geen een - en eischt de eenige openbare
volksschool in het stadsdistrict invoering van beter leermiddelen. Bij de koloniale
begrooting van 1901 zal deze zaak ter sprake komen, en bij de kentering in de
openbare meening, lijdt het geen twijfel of de taaltoestanden in de Kolonie Curaçao
zullen met ernst worden onderzocht en besproken. Dan zal blijken dat het onderwijs
in het Hollandsch op alle gesubsidieerde scholen verplicht moet zijn, en dat daarvoor
eenheid in spelling van het Papiëmentsch onvermijdelijk is.
Dat Papiamentu is een ook voor Spanjaarden onverstaanbaar neger-Spaansch, het
brabbelen (papeár) der slaven met hunne oorspronkelijke meesters. In de kustplaatsen
van Venezuela en Columbia gaat het voor Hollandsch door bij het havenvolk, want
die hooren van onze kolonisten nooit anders. Verbuiging of vervoeging heeft het
niet; zijn geheimen schuilen in eindelooze schakeering van toon en stem.
Curaçao heeft hulp en aanmoediging noodig, ook van staatswege, wil het zich
opwerken uit zijn toestand van verval. Vanwege het Algemeen Nederlandsch Verbond
is reeds een onderzoek ingesteld in hoever sisalbouw mogelijk is; dat zulk onderzoek
voorbereiding eischt, ligt voor de hand. Aan ernst en doorzettendheid zal het echter
niet ontbreken. Mocht het Verbond slagen, het zou bewijs hebben geleverd dat waar
een schijnbaar louter geestelijk stambelang, onze taal, wordt nagejaagd, stoffelijk
belang niet wordt verwaarloosd. Die twee zijn niet te scheiden, al is bij voorbaat de
samenhang niet met den vinger nawijsbaar.
Wel is in de Kustrepublieken de kennis der Hollandsche taal een kenmerk van
hoogere beschaving, maar
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practisch nut heeft zij niet. Gezocht om hun vaardigheid in Spaansch en Engelsch
bevolken reeds jong vele Curaçaoënaars de vastelandskantoren, en worden daar
doordrongen van de groote voordeelen van het Hollandsch bestuur. Wat zij om zich
heen zien in Venezuela en Columbia, wanbeheer, slecht onderwijs, onbetrouwbare
rechtspraak, dringt hen tot de erkenning van onze zedelijke meerderheid, en velen
hunner zijn er trotsch op Hollander te zijn. Door toetreding tot het Algemeen
Nederlandsch Verbond geven zij daarvan blijk. Maar onze taal spreken de meesten
weinig of niet; onder elkaar altijd Papiëmentsch. Spreekt een Hollander hen aan in
eigen taal, zij antwoorden in Spaansch of Engelsch. Een is mij bekend die naar huis,
waar Hollandsch omgangstaal is, schrijft in het Spaansch. Begrijpelijk is het dat
velen geen waarde hechten aan onze taal, dan alleen wanneer een ambtenaarsplaats
wordt begeerd. Want de meeste ambten worden bezet door eilanders, en die zijn,
met de Macambo's1, nagenoeg de eenigen op Curaçao die Hollandsch spreken.
Onze voorouders hebben alleen in Zuid-Afrika de kracht gevoeld van onze taal als
middel tot bevestiging en uitbreiding van hunne beschaving. Tot de Zambesi is
Hollandsch gangbaar, ook onder de inboorlingen. Postma's boek over Humpáta is
ook daarom een ware verrassing, voor wie in oudere werken nooit met
Kaffer-Hollandsch hebben kennis gemaakt. Bij gelijke staatkunde zou thans in den
Oost-Indischen Archipel, in Suriname en in den kring om Curaçao een plaatselijk
Nederlandsch de lingua franca, de verkeerstaal zijn, zooals het dat eens is geweest
in Japan en Oost-Azië. Nu zijn het Maleisch, neger-Engelsch, neger-Hollandsch en
Papiëmentsch.

1

geboren Nederlanders.
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Mag de staatkunde onzer voorouders in de Oost nog gelden voor onze taal en voor
onze beschaving? Is het sleur en domperij dat de muur blijft staan tusschen de
beschaafde inboorlingen en de Hollanders? Of is het nog hooge politiek? Tegen het
laatste strijdt het gezond verstand; voor domperij en sleur pleit alles. Om van Java
te spreken, de Javanen van voor 25 jaar zijn niet meer de Javanen van thans. De
verbeterde verkeersmiddelen, spoor en tram, brachten ook daar in de kennis van
menschen en toestanden een geheelen ommekeer te weeg. En nu haal ik de eenige
zinsneden aan uit een brief1 van een hooggeplaatst Javaan, een trouw Nederlandsch
onderdaan, en ik maak u opmerkzaam op zijn Hollandsch. ‘Zoude het gevolg’, zegt
hij, ‘nu anders kunnen zijn, dan dat het aantal personen die zich geleidelijk vrijer
gevoelen, met den dag vermeerdert? Naar mijn bescheiden meening is alleen dan
stilstand te verwachten als de spoor- en tramwegen opgebroken worden en de
gemeenschap tusschen de ontwikkelde landen en Indië ophoudt te bestaan. En toch
zou de oorspronkelijke toestand niet terug kunnen keeren, dewijl een ieder reeds een
stap verder gegaan is. Een andere factor die de minder ontwikkelde ongemerkt van
de oude sleur vrij maakt, is de pers, die zaken op allerlei gebied behandelt, waardoor
de lezers in de gelegenheid gesteld worden kennis te maken met vele dingen en
omstandigheden, die hun anders onbekend zouden blijven. Bepaalde meeningen en
denkbeelden worden daardoor gevormd. Maar hoe zal de toestand worden als de
vooruitgang slechts langs dergelijke wegen verkregen wordt? Een vooruitgang zonder
bepaalde richting; de basis ontbreekt. Misverstand en verkeerde opvatting zullen

1

Archief Algemeen Nederlandsch Verbond.
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dientengevolge steeds schering en inslag zijn. Er zal vrijheid zijn doch zonder
geestelijke of zedelijke ontwikkeling. Men krijgt te doen met een volk, dat zich
zoovele vrijheden veroorlooft, doch in werkelijkheid ten aanzien van de beschaving
en ontwikkeling op zeer lagen trap staat.
‘Het is nooit mijn bedoeling geweest van mijne landgenooten Europeanen te
maken, of hen te dwingen hun nationaliteit vaarwel te zeggen, neen zij moeten blijven
wat zij zijn. De hoogere klassen echter, waaronder de tusschenpersonen van het
bestuur, moeten degelijk worden ontwikkeld. Immers zelfs in de beschaafde landen
is niet iedereen even beschaafd. De impulsie komt grootendeels van de ontwikkelde
klasse. Langzamerhand breidt zich de ontwikkeling meer en meer naar beneden uit.
‘Sommigen vreezen wel dat door aan mijne wenschen gevolg te geven de minder
gunstige toestand van Britsch-Indië in 't leven geroepen worden zoude, doch de
gekoesterde vrees zal naar mijn bescheiden meening alleen dan gegrond zijn, als er
te lang mede gedraald wordt te handelen als (in prof. Kern's) rede (op het Dordtsche
Congres) is aangegeven. Deze mijne meening vindt haar basis in het volgende.
‘Waar een beweging in zekere richting, hoe onbeduidend ze ook nu nog moge
zijn, eenmaal waargenomen wordt, een beweging die niet de oorzaak doch slechts
het onmiddellijk gevolg is van tijdsomstandigheden en alzoo moeilijk verijdeld kan
worden, zoolang die omstandigheden bestaan - neemt het aantal inlanders die naar
meerdere ontwikkeling verlangen, van geslacht tot geslacht, ja van jaar tot jaar toe.
Die personen hooren en lezen wat er over hen geschreven wordt. Zij komen daardoor
te weten dat er tegenstanders zijn1. Zij disputeeren en delibereeren mede

1

nl. menschen die de Javanen, ook de hoogere, onwetend willen houden.
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en als dan de Regeering eindelijk voor een fait accompli geplaatst, zich laat overtuigen
en stappen doet in de aangegeven richting, dan zouden zij allemaal van meening zijn
dat zulks niet anders is dan het gevolg hunner eigen bemoeiingen. Dan zou wellicht
het prijzenswaardige besluit der Regeering door hen niet worden beschouwd als een
onomstootelijk bewijs van loutere gunst, doch wel van zwakheid. Eerst dan zullen
er voor mij redenen bestaan om met de vreesachtigen te gelooven, dat een toestand
als die in Britsch-Indië komen kan.
‘Een ander bezwaar tegen het te lang wachten is dit. Java wordt van oudsher
bestuurd door tusschenkomst van inlandsche hoofden. Er moet gezorgd worden dat
deze in ontwikkeling hooger staan dan het volk. Gebeurt zulks niet en gaat het volk
eerder vooruit, dan zal daarvan het onvermijdelijk gevolg zijn, dat het bestuur met
den dag moeilijker wordt. Het is waar, men is niet verplicht om het oude stelsel van
regeeren steeds te handhaven; in de plaats van inlandsche hoofden kunnen
Europeesche beambten genomen worden; maar vanwaar zou 't geld moeten komen
om ze naar behooren te betalen en van welk gehalte zouden die beambten kunnen
zijn, als zij zich tevreden moeten stellen met een bezoldiging als die, welke thans de
hoofden genieten zonder vooruitzichten of hoop op eenige lotsverbetering’.
Tot zoover woordelijk de Javaan. En bij die gezond verstandige redeneering, dat van
zelf sprekende betoog, dringt dreigend de vraag op: hoe moet het worden als de
Javaan, bij zijn scherp luisteren en slim kijken bespeurt dat er zooveel Hollanders
op Java niet alleen, maar in onze heele Oost, zoo harteloos onverstandig maar tegelijk
zoo schandelijk gevaarlijk dwepen met alles wat
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Engelsch is, domweg zich vergapende aan den schijn? Dat voorbeeld van smalend
neerzien op alles wat eigen is, dat schooieren om voor een vreemde door te gaan, zal
aanstekelijk werken. En de leerling gaat verder dan de meester. Ook wij hebben
Franskiljons en Jingo's, als de Vlamingen en Afrikanen, in eigen land ook, en in het
buitenland. Die zijn het die op ons en ons land het meest afgeven. Lees de brieven
van het Algemeen Nederlandsch Verbond uit het buitenland, en gij ziet hoeveel
Hollanders in hun eentje glippen over de grens hunner natie en met toe-oogen genieten
van het een-ander zijn. Hoe zou Potgieter die noemen? Jan ... maar neen, hij kent ze
niet meer; ze mogen niet eens meer meedoen als Oudejaarsavond wordt gevierd.
Er zijn anderen, die verlangen dichter te staan bij ons, en die ernstiger zijn. Lees
eens het stuk in het Juninummer van Neerlandia, van een leerling der
dokterdjawaschool te Weltevreden. Heel enkele grepen daaruit. ‘Maar al te vaak
wordt vergeten dat het en voor Nederland en voor Indië van groot belang zou zijn,
als de omgangstaal in plaats van het Maleisch het Hollandsch was. Wanneer in
Nederland algemeene leerplicht wordt ingevoerd, zou men dan in patria ook niet
eens om ons denken? Ook niet de Inlandsche ouders, vooral de adellijke, in de
gelegenheid stellen om hun kinderen behoorlijk te doen onderwijzen? In de verre
toekomst zou het dan misschien mogelijk worden om allen, onafhankelijk van rang
of stand, van rijkdom of armoede, van huidskleur of religie, lager onderwijs te doen
genieten. Men zou dan een Chinees tegen een Maleier, een Javaan tegen een Dajakker,
een Amboinees tegen een Menangkabauer in de gemeenschappelijke taal hooren
spreken. Waarom zouden zij dat niet even goed kunnen leeren als de Hotten-
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totten, Kaffers en Boschjesmannen? Wij staan als ras veel hooger. Spreekt de Inlander
eenmaal Hollandsch, dan zal hij door lectuur veel dingen leeren kennen en begrijpen.
Wanneer wij ten strijde trokken tegen de vijanden onzer hooge gebiedster, Koningin
Wilhelmina, dan zouden wij even als onze blanke kameraden met geestdrift de
Vaderlandsche liederen zingen, ter eere van Oranje en Nederland. Nu reeds is er een
streven onder Inlanders naar meer kennis der Nederlandsche taal. Velen hunner
abonneeren zich op Hollandsche tijdschriften en couranten en spreken onderling 't
Hollandsch. Zoo spreken wij, leerlingen der dokter-djawaschool nooit anders dan
Hollandsch onder elkaar. Maar de naar kennis dorstende Inlander stuit helaas op
hinderpalen. Hij heeft bijna geen gelegenheid tot leeren en dan... hij wordt afgeschrikt
door de onbegrijpelijke, bijna overal heerschende gewoonte van de Hollanders, om
tegen ons, Hollandsch verstaande en sprekende Inlanders toch Maleisch en meestal
slecht Maleisch te spreken’.
Dit is een gulden droom der jeugd1. Hij is niet de eenige die wordt gedroomd.
Talloos zijn de beden van beschaafde Inlanders op Java en Sumatra, om meer licht
door onze taal. En wilt gij van een Hollander, ook een van de zeer velen, een woord?
De Java-Bode schrijft, nu 23 April, ‘de stoot moet uit Holland worden gegeven en
door de overheid zelve; de invloedrijke en gezaghebbende mannen dáár moeten het
er heen leiden dat onder de zaken van aanbelang, die aan den aanstaanden
Gouverneur-Generaal in het bijzonder op het hart worden gebonden, een eerste plaats
innemen de bevordering allerwege hier van het onderwijs in de Nederlandsche taal
aan de Inlandsche bebevolking; de gelijkheid van taal, die zij zoo gaarne ver-

1

Zevenendertig jonge Javanen, meest van adel, hebben zich aangegeven als lid van 't Algemeen
Nederlandsch Verbond. Zij gebben den ban geopend.
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langt te kennen overal, vormt een band, die uit een sociaal zoowel als uit een politiek
oogpunt, door een klein land, dat heerscht over een zoo aanzienlijk rijk in Azië, zoo
snel mogelijk moet worden gelegd. Het feit dat zoovelen, en vooral de vreemde
Oosterlingen, en onder hen vooral de Chineezen, in dit land op het voetspoor der
Europeanen, hoe langer hoe meer de Engelsche taal aanleeren en aan hunne kinderen
doen onderwijzen, zou ondenkbaar moeten heeten en het ook zijn, indien wij onze
taal maar voor allen toegankelijk hadden willen maken. En het geeft te denken ook!
Het krachtige woord is door prof. Kern gesproken, meermalen; waar is de krachtige
hand, die het omschept in daden?’
Een verblijdend verschijnsel is dat zich daar ginder aan het hoofd van het Algemeen
Nederlandsch Verbond heeft gesteld, de vice-president van den Raad van
Nederlandsch Indië.
En nu .... samenwerking is er noodig tusschen alle Nederlanders, want wij allen
zondigen in velen. Wij Nederlandsche mannen en vrouwen, moeten elkaar steunen
in bestrijding van ons erfgebrek, vadsige onverschilligheid voor gemeenschappelijk
belang. Dat moeten wij doen zonder kleineering van anderen, met kalme
vastberadenheid, zonder aanmatiging, zooals het een kleine natie past.
Ons volk voor alles moet weten; weten wat het is Nederlander te zijn; weten waar
buiten ons land Nederlanders wonen, nu burgers van een anderen staat, een vreemde
taal sprekende of nog onze taal. Ons volk moet weten dat die vrijwillige of gedwongen
ballingen vaak nog met liefde terugdenken aan ons land, trotsch op hun afstamming,
geen land naast hun nieuwe vaderland hoo-
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ger stellende dan het onze. Ons volk moet weten dat Nederlandsch, door vreemde
invloeden in vreemde omgeving gewijzigd, toch Nederlandsch kan blijven; dat begrip
en goede wil noodig is om te voorkomen dat de afwijking te groot wordt, zoodat wij
de eigen taal niet meer herkennen. Ons volk moet weten dat er Nederlandsche
stambelangen zijn, die in onze koloniën noodeloos en met groot gevaar worden
verwaarloosd; ons volk moet leeren pijnlijk verbaasd te zijn, dat het ooit zoover is
kunnen komen dat in een Nederlandsche Kolonie recht wordt gesproken in het
Engelsch. Ons volk moet weten dat ondanks onze tekortkomingen, wij Nederlanders
toch altijd nog het recht hebben trotsch te zijn op ons Nederlanderschap.
Maar het weten zelf is niets, het voelen, het meeleven, uit echte belangstelling,
dat is alles. Dat moet ons volk nog leeren, van meet af.
Daaraan te werken is het hoofddoel van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Het eerste hier te vermelden feit uit het thans afgeloopen jaar was de aanvaarding
der regeering door H.M. de Koningin. Het Bestuur heeft bij die gelegenheid namens
de Maatschappij een adres van hulde en gelukwensch aan Hare Majesteit gezonden
en mocht onder dagteekening van 3 September eene dankbetuiging daarvoor
ontvangen die in de eerstvolgende Maandvergadering van 7 October ter kennis der
leden werd gebracht.
In diezelfde vergadering werd de Heer Dr. A. Beets benoemd tot Voorzitter der
Maatschappij en aanvaardde hij dit ambt met eenige hartelijke en luide toegejuichte
woorden van dank aan den aftredenden Voorzitter Dr. P.J. Blok, onder wiens
voortreffelijke leiding de laatste belangrijke Wetswijziging was voorbereid, tot stand
gebracht en met aanvankelijk goede uitkomst toegepast.
Ook kon in diezelfde vergadering worden medegedeeld, dat de Heer Dr. H.G.
Hagen bereid was gevonden het Penningmeesterschap der Maatschappij op zich te
nemen, en dat alle in de vorige Jaarvergadering nieuw benoemde leden, 15 gewone
en 8 buitenlandsche, hunne benoeming hadden aangenomen. Van deze laatsten
verklaarden zich drie, nl. de HH. R. Acton, A. de Cock en Jul. Frederichs
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bereid volgens art. 15 onzer Wet de rechten en verplichtingen der ‘gewone leden’ te
aanvaarden.
Tevens werden in de Octobervergadering de volgens de Wet aftredende leden in
de Commissie voor Taal- en Letterkunde, de HH. Dr. J.H.C. Kern en Dr. A. Kluyver,
en in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde de HH. Mr. Ch. M. Dozy en
Mr. S.J. Fockema Andreae, herkozen. Zij allen lieten zich de keuze welgevallen.
Een heuglijk bericht kon nog in dezelfde vergadering door het Bestuur worden
medegedeeld, dat nl. Mevrouw de Weduwe Suringar geb. Muntendam, volgens den
wensch van haren 8 Maart 1898 overleden echtgenoot, ons medelid Dr. L.J. Suringar,
de som van tweehonderd gulden ten geschenke had gezonden, ten einde dat bedrag
te beleggen en uit de renten de bij zijn leven door hem als lid betaalde jaarlijksche
bijdrage te bestendigen. Dankbaar werd dit geschenk aanvaard. Het goede voorbeeld
thans door den Heer Suringar en reeds vroeger door den Heer Mr. W.W. Buma
gegeven, moge velen tot navolging opwekken!
Een ander zeer belangrijk geschenk ontving de Maatschappij uit de nalatenschap
van den 29 Januari ll. overleden Heer Dr. R.J. Fruin, wiens vele en groote verdiensten
jegens onze Maatschappij, die bijna 48 jaren lang de eer had in hem een harer meest
belangstellende en werkzame leden te bezitten, zooeven door den Voorzitter zijn
herdacht. Behalve het geschenk van een aanzienlijk deel zijner bibliotheek,
waaromtrent de Bibliothecaris U aanstonds zal berichten, ontving de Maatschappij
als legaat van den Heer Fruin de som van duizend gulden, die met de grootste
dankbaarheid werden aanvaard en ons in staat zullen stellen tot menig nuttig werk
in het belang van hetgeen de Maatschappij zich ten doel stelt.
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De door het overlijden van den Heer Fruin opengevallen plaats in de
Bibliotheekscommissie werd krachtens benoeming door de Maandvergadering van
Maart ingenomen door den Heer Dr. P.J. Blok.
Een bewijs van belangstelling in alles wat de vaderlandsche wetenschap en kunst
betreft, gaf de Maatschappij door het zenden van een adres van hulde en dank aan
de HH. J.H. en P. van Eeghen, E.A. Lehman en H.S. Rahusen, voor hun aanzienlijk
geschenk aan het Rijk, ter plaatsing in het Rijks-Museum te Amsterdam, gedaan van
de prachtige verzameling van Nederlandsche kleederdrachten die tijdens de
Kroningsfeesten te Amsterdam tentoongesteld was.
Omtrent uitgaven in het afgeloopen jaar tot stand gebracht of voorbereid, valt in
de eerste plaats te vermelden, dat de beide bundels ‘Handelingen’ en
‘Levensberichten’ in October werden verzonden. In die ‘Handelingen’ zijn
verscheidene voordrachten en mededeelingen uitgegeven, die de HH. J. Verdam,
R.J. Fruin, A. Telting, G.J.W. Koolemans Beynen, P.J. Blok, J.H.C. Kern, Ch. M.
Dozy en S.J. Fockema Andreae hiervoor afstonden. Het Bestuur verheugt zich door
de welwillendheid dezer Heeren er in geslaagd te zijn een bundel samen te stellen
die in velerlei opzicht van groot belang is, en meent dat de hoogere daarvoor noodige
drukkosten, ook bij de tegenwoordig zeer beperkte geldmiddelen der Algemeene
Kas, geen bezwaar kunnen opleveren.
De voorgenomen herdruk der ‘Veelderhande geneuchlycke dichten’, waarover
reeds vroeger werd bericht, is thans gereed en wordt juist heden aan de inteekenaars
verzonden.
Ook is met kracht begonnen aan den druk van Willem
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van Afflighem's berijmd leven van Sinte Lutgart, waarvoor Uwe vorige Vergadering
eene som van ten hoogste 500 gld. toestond. Met genoegen kan het Bestuur berichten,
dat een aanzienlijk deel van dit subsidie zal kunnen worden bespaard, daar onze
uitgevers bereid werden gevonden zich met eene ondersteuning van 375 gld. tevreden
te stellen.
Van de belangrijke onderneming tot uitgave van Taalkaarten van
Noordnederlandsche tongvallen, waarvan de Inleiding korten tijd vóór Uwe vorige
Vergadering verscheen, is thans de eerste aflevering in het licht gezonden. Deze
bevat behalve die Inleiding twee hoofdstukken ‘Bijdragen tot de kennis der
Noordnederlandsche tongvallen’ van de hand van ons medelid, den Heer Dr. J. te
Winkel, benevens eene fraaie taalkaart. De Maatschappij mag het zich tot eene eer
rekenen in niet geringe mate te hebben medegewerkt tot deze groote onderneming,
die zeker ook voor het vervolg op hare belangstelling zal kunnen rekenen.
Het sedert onheuglijke jaren in onbruik geraakte art. 66 der Wet gaf in den loop
van dit jaar den Heer Dr. D.C. Hesseling aanleiding zijn geschrift ‘H e t
A f r i k a a n s c h . Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika’
aan de Maatschappij ter uitgave aan te bieden. Na een zeer gunstig praeadvies
hieromtrent uitgebracht door de Commissie voor Taal- en Letterkunde en door het
Bestuur heeft de Maandvergadering van December volgaarne dit aanbod aanvaard
en tot de uitgave besloten. De velen Uwer die het sedert verschenen werk hebben
gelezen, zal het niet verwonderen te vernemen, dat het Bestuur er in slaagde het door
onze gewone uitgeversfirma zonder eenig subsidie te doen uitgeven. De Heer
Hesseling heeft alle aanspraak op
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den dank der Maatschappij, die door hem in de gelegenheid is gesteld een belangrijk
geschrift in de rij harer uitgaven op te nemen.
Gelijk reeds in de vorige Vergadering werd bericht, besloot het Bestuur niet langer
bij wijze van proef alle in Nederland gevestigde leden der Maatschappij geregeld te
doen oproepen tot de Maandelijksche Vergaderingen, maar zich voor het vervolg te
houden aan het bepaalde in art. 39 der Wet en dus van de niet te Leiden of in de
nabijheid wonende leden alleen diegenen te doen oproepen, die hunnen wensch
daartoe zouden hebben medegedeeld. Dit werd in October aan alle leden bij
rondschrijven bericht. Het gevolg hiervan was, dat 58 leden verklaarden er prijs op
te stellen geregeld te worden opgeroepen. Dit is sedert geschied en bleek niet zonder
invloed op het bezoek der Maandvergaderingen, waarin de opkomst over het algemeen
bevredigend mag heeten.
In de vergadering van 7 October deed de Heer F.A. H o e f e r eenige
‘Mededeelingen omtrent de kerk te Hattem’. Feitelijk moet men van de parochiekerk
van Hattem sprekende, twee verschillende kerken onderscheiden. De oudste lag op
den Gaasberg en kreeg in 1076 last zich van de moederkerk in Epe af te scheiden en
een eigen kerspelkerk te vormen. Toen Hattem, het oude Hattoheim, later tot stad
verheven werd (omstr. 1299), is de kerk te Hattem d e kerspelkerk geworden. Dat
deze oud is, bewijst het benedengedeelte van den toren met zijne Romaansche vormen,
waarbij een Romaansch kerkje behoorde. De moet der aansluiting van het dak van
dit kerkje tegen den toren werd door Spr. teruggevonden. In het begin der 14e eeuw
bouwde men om dit Romaansche kerkje eene grootere Gothische, waarbij een lager
gelegen koor behoorde. Dat deze nieuwe
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kerk in verschillende tijdperken is gebouwd, bewijst de verscheidenheid van Gothische
vormen welke de verschillende deelen vertoonen. Na melding te hebben gemaakt
van de restauratie van het gebouw, met rijkssubsidie in 1896 ten einde gebracht,
behandelde Spr. elk der deelen van de kerk: den toren met de groote luiklok
‘Katharina’ van 1455, de schoone bladkapiteelen in het gebouw, de fresco's en hunne
symbolische beteekenis, het borduurwerk (want zoo kan men het bijna noemen) dat
de gewelven bedekt in het hoofdkoor, het schilderwerk der Annakapel, voorstellende
tafereelen uit het leven van Job, het ameublement, het orgel, de preekstoel, het
doopvont enz. Dit alles werd met eene groote verzameling afbeeldingen nader
toegelicht. Ook de grafschriften werden uitvoerig besproken, waaruit blijkt dat in de
kerk begraven zijn o.a. Dirk Canter, de ridders Aeswijn en Bamberch, de pastoor
Bernhardus de Haese. Ten slotte werd de geschiedenis der kerk besproken en deze
verdeeld in drie tijdvakken: het Katholieke tijdvak, dat der Hervorming en dat na de
Hervorming. Op tal van belangrijke stukken door Spr. gevonden, werd de aandacht
gevestigd, hoofdzakelijk op diegene die in bijzonderheden leeren hoe de Hervorming
te Hattem tot stand is gekomen.
In November sprak de Heer F. S m i t K l e i n e over ‘Doctor Oscar II als koning,
dichter en redenaar’. Spr. begon met een overzicht te geven van het leven en de
ontwikkeling van Oscar II, die reeds als jong man in den vaderlandschen zeedienst
getreden, na meer dan 25-jarigen dienst onverwachts door den dood zijner beide
oudere broeders geroepen werd den koningstroon te bestijgen. Door zijn langdurigen
dienst ter zee en zijne vele en groote reizen, in dagelijkschen omgang met zijne lot-
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en tochtgenooten, in wier genoegens hij deelde en met wie hij dezelfde gevaren
trotseerde, leerde hij vóór alles de zee en het leven ter zee liefhebben en liet zich
hierdoor bezielen tot menig fraai gedicht, tot het bezingen van het vrije, opgewekte
zeeleven en van de vaderlandsche zeehelden uit vroegeren tijd. Verscheidene dezer
gedichten droeg Spr. in nauwkeurige metrische vertolking voor, om een indruk te
geven van hunne hooge dichterlijke waarde en van den frisschen geest dien zij
ademen.
Daarna vestigde Spr. de aandacht op Oscar's verdiensten op het gebied van het
proza, voornamelijk op de vele redevoeringen bij zeer verschillende gelegenheden
door hem als Prins, later als Koning gehouden, marine en leger, kunsten en
wetenschappen behandelend. Zij zijn ook in letterkundigen zin gedenkwaardig en
toonen hem een artiest van het woord. Met zijne echt koninklijke persoonlijkheid
oefent hij grooten invloed uit op de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen en
door zijne krachtdadige ondersteuning van wetenschappelijke ondernemingen op
velerlei gebied heeft hij aanspraak op den dank der geheele wetenschappelijke wereld,
gelijk die hem verleden jaar zoo treffend werd betoond, o.a. door de Leidsche
Universiteit die hem het eere-doctoraat aanbood.
Dat het hem als Koning ondanks zijne vele en groote persoonlijke verdiensten nog
niet is gelukt den politieken toestand en de harmonie tusschen zijne beide rijken
Zweden en Noorwegen te verbeteren, ligt hoofdzakelijk in de zoo zeer tegenstrijdige
karakters dier beide volkeren.
In de vergadering van December deed de Heer Dr. J.W. M u l l e r eene
‘Mededeeling over en uit eene verzameling onuitgegeven brieven van Wolff en
Deken,
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Bilderdijk, Tollens en andere Nederlandsche letterkundigen uit de eerste helft dezer
eeuw’. Deze verzameling, thans in het bezit van den Spreker, is afkomstig van J.W.
Yntema den uitgever der Vaderlandsche Letteroefeningen. Spr. gaf een overzicht
over de geschiedenis van dat tijdschrift, waarvan Yntema niet slechts uitgever, maar
voor een deel ook redacteur was: hij voerde de briefwisseling, beoordeelde het
ingekomen Mengelwerk, leverde zelf tal van kleine gedichtjes en schreef zeer
waarschijnlijk ook vele der principiëel niet onderteekende boekaankondigingen. Hij
ontving en bewaarde tal van brieven van Feith, Bilderdijk, Van Walré, Tollens en
vele andere Nederlandsche letterkundigen en breidde zijne verzameling uit door vele
aan anderen gerichte brieven van Wagenaar, Wolff en Deken, Bellamy e.a. Vooral
belangrijk is eene verzameling van 22 brieven van Wolff en Deken, die gedeeltelijk
door Spr. werden voorgelezen en toegelicht. De eerste daarvan, van Betje Wolff, 12
Sept. 1771, is waarschijnlijk gericht aan Jac. Tieboel, Yntema's compagnon; de
tweede van Aagje Deken, 14 Dec. 1779, waarschijnlijk aan de weduwe Doll,
uitgeefster te Amsterdam, aan wie ook de 20 overige uit de latere levensjaren der
beide schrijfsters, 27 Juni 1799-28 Juni 1804 zijn gericht. Zij bevatten tal van meer
of minder belangrijke bijzonderheden; de laatste brieven van Aagje Deken geven
zeer uitvoerige mededeelingen omtrent de langdurige en pijnlijke ziekte, waaraan
Betje Wolff bezweken is.
Hierop las Spr. verschillende zinsneden voor uit eenige brieven van Bilderdijk
aan Yntema, geschreven uit 's-Gravenhage en Leiden in de jaren 1807-1808. Vooral
vestigde hij de aandacht op verschillende brieven waarin Bilderdijk spreekt over
zichzelf, over zijne verhouding tot Lodewijk Napoleon en over zijne tijdelijke
werkzaam-
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heid als bibliothecaris, waarvoor hij zichzelf ten eenenmale ongeschikt achtte.
Wegens den beperkten tijd moest de verdere mededeeling omtrent brieven van
Tollens e.a. achterwege blijven. Spr. eindigde met te verklaren dat het zijne bedoeling
was het belangrijkste uit zijne verzameling mettertijd aan de Maatschappij ten
geschenke te geven.
Daarna werd het woord verleend aan den Heer Dr. J. Ve r d a m voor zijne
‘Mededeeling over Middeleeuwsche bewerkingen der stof van Schiller's Gang nach
dem Eisenhammer’, welk stuk hierachter onder de ‘Mededeelingen’ in zijn geheel
is afgedrukt.
In de vergadering van Januari sprak de Heer Dr. P.J. B l o k over ‘Het plan tot
oprichting eener Assurantie-Compagnie omstreeks 1630’. Spr. begon met eene
schildering van de onveiligheid in de Noordzee na het Bestand, tengevolge van de
rooverijen der Duinkerkers, in wier duchtig versterkte haven de Spanjaarden spoedig
eene kleine welbewapende en welbemande vloot van 12 en meer oorlogschepen
hadden uitgerust, terwijl een groot aantal kapers er hun veilig toevluchtsoord vonden.
De sterke ontwikkeling der Nederlandsche zeevaart juist in die jaren beloofde den
vijand een rijken buit, die hem ook niet ontging. Honderden schepen werden genomen,
van 1626 tot 1634 niet minder dan 400 behalve honderden haringbuizen, die door
den Duinkerker vernield werden, zoodat b.v. van Maaslandsluis alleen tusschen 1631
en 1637 tweehonderd schepen verloren gingen. Het was er bepaald op toegelegd om
den handel en de visscherij der Vereenigde Nederlanden te ruïneeren en hen daardoor
tot onderwerping te brengen. Alle pogingen om ‘de zee te beveiligen’ faalden: de
uitrusting van sterke convooi-eskaders, de bewaking der Vlaamsche kust door
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eene vaste vloot van 20 en meer oorlogschepen onder den luitenant-generaal van
Holland zelf, de wapening van kapers van Staatsche zijde, de plakkaten op de
bewapening en het gezamenlijk uitzeilen der kapers - niets baatte.
Dit bracht eindelijk vier Amsterdamsche kooplieden, Albert Coenraads Burgh,
Elias Trip, Hans van Loon en Hendrik Broen, tot een grootsch plan. Zij stelden einde
1628 den Staten-Generaal voor eene groote Assurantie-Compagnie op te richten, aan
welke alle uitzeilende en binnenkomende schepen, inlandsche en vreemde, eene
assurantie-premie zouden betalen van ongeveer 2 %, afwisselend naar de risico van
de vaart, waarvoor de Compagnie 60 goed bewapende oorlogschepen in zee zou
houden, terwijl de Staten-Generaal haar met 24 oorlogschepen zouden ondersteunen
en 40 ton gouds in haar kapitaal zouden storten. De Compagnie, ingericht met kamers,
met bewindhebbers, gouverneur-generaal enz., als de Oosten West-Indische, wier
werkkring zij zou moeten ontzien, zou bij octrooi voor 24 jaren het recht hebben
alliantiën te sluiten en oorlog te voeren onder toezicht der Staten-Generaal, koloniën
te vestigen en versterkingen op te richten binnen de limieten van den Kreeftskeerkring
tot Smyrna toe langs de geheele West- en Noord-Afrikaansche en West-Aziatische
kust, waar zij het monopolie van den handel zou hebben. De landprovinciën en
Zeeland, ook de Prins, gevoelden veel voor het plan, maar Holland en in Holland,
Amsterdam zagen er groote bezwaren in, vooral vreezende voor het uitdooven van
alle particuliere energie door dit nieuwe en machtige monopolistische handelslichaam.
Tal van andere gewichtige bezwaren werden geopperd blijkens de in het
Amsterdamsche Archief bewaarde adviezen der kooplieden. Het plan werd daarom
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na een paar jaar onderhandelens op zijde gezet, maar de zware verliezen aan de
Duinkerkers deden het in 1634 eenigszins gewijzigd weder opvatten. Wederom werd
een paar jaren lang over de zaak gehandeld, totdat met het optreden van Tromp als
luitenant-admiraal in 1637 de toestanden op de landsvloot aanzienlijk verbeterden
en de Zeeuwsche Kapers op hunne beurt groote voordeelen op de Duinkerkers
begonnen te behalen. Toen liet prins Frederik Hendrik met de meerderheid der
Staten-Generaal tegenover Holland's taai verzet het plan eindelijk voor goed varen,
ofschoon het in den eersten Engelschen oorlog na den dood van Tromp nog een
oogenblik ter sprake kwam1.
Hierna gaf de Heer Dr. G.J. B o e k e n o o g e n eene verklaring van de zinsnede
‘syn wapen uyt te hangen ende te verkeeren’ voorkomende bij Van Mieris, aangehaald
door den Heer Fockema Andreae in zijn ‘Spreekwijzen en vormen aan het oude recht
ontleend’ in de ‘Mededeelingen’ der Maatschappij van 1898 blz. 110. Het was een
gewoon gebruik in de Middeleeuwen dat, zoo een ridder eerloos was geworden, zijn
wapenschild omgekeerd met de punt naar boven uit het huis werd gehangen, bij
tornooien aan een paal of boom omgekeerd werd bevestigd enz.; vgl. Ducange i.v.
‘arma reversata’ enz. Uit de plaats bij Van Mieris omtrent Jan van Arkel blijkt dit
ook in de Nederlanden geschied te zijn. - Dit werd bevestigd door den Heer C.J.
L e e n d e r t z die er aan herinnerde dat bij de onthoofding van Egmond en Hoorne
de laatste zich beklaagde dat hij zijn wapenschild omgekeerd zag hangen en dus nog
schande moest lijden.

1

Vgl. verder Dr. P.J. Blok, Het plan tot oprichting eener Compagnie van Assurantie, in
Bijdragen v. vaderl. geschiedenis en oudheidk. 4e reeks, 1e dl, 1899, blz. 1 vv.
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In Februari sprak de Heer Dr. B. S y m o n s over ‘Het Stamland der Indogermanen’.
Ook deze voordracht is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ in haar geheel afgedrukt.
In de vergadering van Maart gaf de Heer J.H. G r o e n e w e g e n eenige
‘Beschouwingen over de vorming onzer kennis van het schoone’. In 't bijzonder koos
zich Spr. ter behandeling de vraag: hoedanig is de aanleg van den mensch om het
schoone te leeren kennen? Vooropgesteld werd, krachtens de monarchische inrichting
van het bewustzijn, dat de vorming onzer kennis van het schoone zich alleen van
hieruit laat verklaren en dat het onraadzaam is hiervan af te wijken. Z.i. moest men
het bewustzijn vooropstellen en dat in den vorm van een psycho-physisch parallelisme.
Het zinnelijke en het verstand noemde hij de polen, waartusschen zich de vorming
van het schoone beweegt. En om dit na te gaan, moest men den weg inslaan, die voor
de vorming van onze kennis in het algemeen wordt voorgeschreven.
Hierop werd de gewaarwording beschouwd en werd nagegaan hoe zich hieruit de
waarneming en de aanschouwing ontwikkelen. De onderlinge verhouding dezer drie
functiën, hare kenteekenen en verschillen, de beteekenis van de aanschouwing, de
aesthetische aanschouwing, de perceptie en apperceptie, de verhoudingsvoorstellingen
werden uitvoerig besproken, hetgeen leidde tot opmerkingen over den smaak, het
aesthetisch behagen, het idealiseeren, de fantasie en de werkzaamheid van den
kunstenaar. Hierdoor werd de overgang naar het gevoel gemaakt. Evenals elk kennen
en weten hem voorkwam gevoelend kennen en weten te zijn, zoo achtte Spr. zonder
gevoelsontwikkeling geen aesthetisch oordeel denkbaar. Uit de algemeene gevoelsleer
werden de aesthetische elementaire en de hoogere aesthetische gevoelens nader
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onderzocht, waarbij betoogd werd dat tusschen de hoogere ethische en aesthetische
gevoelens, ondanks overeenstemming, scheiding moet worden aangenomen. Het,
slot vormde eene beschouwing over het wezen en de functiën van de kunst, waarbij
het kunstwerk werd genoemd eene innerlijke ervaring van den kunstenaar en onzen
geest dwingend tot werkzaamheid.
Hierna deed de Heer Dr. A.G. v a n H a m e l eene ‘Mededeeling over het
Poëzie-Album van L o u i s e d e C o l i g n y ’. Spr. vertoonde het merkwaardige
handschrift, voor dit doel door den Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek
welwillend afgestaan, en vertelde in aansluiting aan zijn opstel in de
Septemberaflevering van De Gids van 1898, verschillende bijzonderheden, welke
door hem bij een nader onderzoek nog aan het licht gebracht waren. Hij besprak
eenige in de verzen voorkomende gegevens, die van belang zouden kunnen zijn voor
de levensbeschrijving der Prinses, handelde over de personen die in de gedichten
worden genoemd of waarop wordt gezinspeeld, en trachtte nieuw licht te verspreiden
over den slechts met initialen aangeduiden schrijver en schenker van het album
F.A.D.M., waaronder blijkbaar niet de Protestantsche dichter de Maysonfleur kan
schuilen, wiens voornaam Estienne was.
In April sprak de Heer Dr. L. K n a p p e r t over ‘De Drentsche
historicus-archaeoloog Joh. Picardt (1600-1670), zijne taal en zijne bronnen’. Als
inleiding gaf Spr. eene schets van de levensgeschiedenis van Picardt, van zijne
werkzaamheid als predikant te Egmond aan Zee, te Coevorden, eindelijk te Rolde,
van de moeielijkheden voortdurend door hem in die betrekking en ook als auteur,
deels door zijne onafhankelijke denkwijze, deels door geldgebrek ondervonden; van
zijne eigenaardige denk-
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beelden omtrent landontginning, die hij uitvoerig uiteenzette en voor een deel ook
in Drentsche heidestreken, waar zijn naam nog thans voortleeft, in praktijk heeft
kunnen brengen. In zijne oudheid- en geschiedkundige werken is zijn stijl levendig,
schilderachtig en persoonlijk, buiten invloed der Nederlandsche klassieken; zijne
taal wemelt echter van vreemde woorden, Fransche en vooral Duitsche, waarschijnlijk
ten gevolge zijner Bentheimsche afkomst. Zijne vele woordafleidingen zijn
bespottelijk: doch dit is meer de fout van zijn tijd dan van hemzelf. Voor zooveel
het in zijn tijd mogelijk was, maakte hij ernstige studie van de vergelijkende
taalwetenschap, wat waardeering verdient ondanks zijne ten deele dwaze afdwalingen.
Als historicus heeft hij voornamelijk verdienste door zijn hart voor antiquiteiten, zijn
rusteloos onderzoek van alles wat onbekend was, zijne vele mededeelingen omtrent
hetgeen nog slechts in mondelinge overlevering bekend was. Talrijk zijn de bronnen
waaruit hij putte, veelal echter zonder kritiek, met groote lichtgeloovigheid, dikwijls
ook uit de tweede hand. Zoo putte hij b.v. voor zijne mythologische studiën veel uit
Saxo Grammaticus, doch niet rechtstreeks, maar door bemiddeling van Olaus Magnus,
wiens werk hij in uittreksel kende. Merkwaardig is het dat hij telkens een Chronicon
Ultraiectinum citeert, dat waarschijnlijk de kroniek ‘de rebus Ultraiectinis’ is, eerst
later door Matthaeus e.a. (laatstelijk door Mr. Pijnacker Hordijk) uitgegeven en aan
Picardt dus wellicht uit een der beide thans Leidsche handschriften bekend. Hij vulde
zelfs die kroniek hier en daar aan, uit onbekende bron.
De Meivergadering was volgens de Wet bestemd tot het voorbereiden en regelen
van de werkzaamheden dezer Jaarlijksche Vergadering.
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Uit het hier medegedeelde zal U gebleken zijn, dat de Maatschappij in het afgeloopen
jaar niet zonder vrucht op velerlei gebied werkzaam is geweest en met eenige
voldoening daarop mag terugzien. Dit is helaas niet het geval, waar het geldt de
verliezen die zij door den dood harer leden heeft te betreuren. Buitengewoon groot
is het aantal der in dit jaar overledenen. Behalve het zware verlies door den dood
van den Heer Fruin geleden, betreuren wij het heengaan van niet minder dan 22
gewone en 7 buitenlandsche leden: hunne namen zijn U zooeven door den Voorzitter
in herinnering gebracht.
Op het oogenblik telt de Maatschappij 3 Eereleden, 470 ‘gewone’ Leden in
Nederland, 9 in Nederlandsch-Indië, 5 in het Buitenland en 146 ‘buitenlandsche’
Leden (waarvan 15 volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der gewone
Leden hebben aanvaard), te zamen 633: vijftien minder dan het vorige jaar. Dit getal
is inmiddels verhoogd door de keuze van nieuwe Leden, waarvan de uitslag U zoo
aanstonds zal worden medegedeeld. Mogen onder die nieuwgekozenen velen bereid
worden gevonden mede te werken in het belang onzer Maatschappij, ten einde de
geleden verliezen zooveel mogelijk te herstellen en de Maatschappij steeds meer te
doen beantwoorden aan haar verheven doel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

93

Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Alweder moet ik het Verslag der lotgevallen onzer Bibliotheek aanvangen met U te
herinneren dat een der leden van de Bibliotheeks-Commissie ons door den dood
ontnomen is. Op 29 Januari toch ontviel ons ons aller vriend Prof. Fruin, weinig
dagen nadat hij nog een onzer vergaderingen bijgewoond en met veel opgewektheid
aan onze discussiën deelgenomen had. Wat Fruin voor de Bibliotheek geweest is,
mag ik bij U allen als bekend veronderstellen daar gij weet dat hij een reeks van jaren
een hooggewaardeerd lid dier Commissie was, en hij den Bibliothecaris voortdurend
met zijn adviezen ter zijde stond, en wiens adviezen steeds een helder getuigenis
aflegden van zijn uitgebreide kennis, van zijn toewijding voor de belangen der
Maatschappij en van zijne groote liefde voor hare Bibliotheek.
Een schitterend bewijs hiervan gaf onze diep betreurde vriend door in zijn uiterste
wilsbeschikking den wensch te kennen te geven dat door de executeurs aan onze
Maatschappij zouden aangeboden worden alle wetenschappelijke boeken uit zijne
boekerij, die in onze verzameling mochten ontbreken en door ons gewenscht zouden
worden. Zooals algemeen bekend is, bezat Prof. Fruin een
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buitengewoon rijke bibliotheek, vooral op 't gebied der vaderlandsche geschiedenis,
in den meest uitgebreiden zin en werd deze voortdurend door hem met veel liefde
en zorg gecompleteerd; vaak toch kwam 't voor dat als ik den aankoop voorstelde
van 't een of ander zeldzaam werk, hij mij vroeg dat voor hèm te koopen, daar 't in
zijne bibliotheek ontbrak en Letterkunde 't dan toch later krijgen zou. Zelfs op den
dag dat ik hem voor 't laatst mocht ontmoeten verzocht hij mij op een zeldzaam
pamfletje van de auctie Royaards voor hem een bod te doen. Door deze voortdurende
zorg voor de completeering zijner boekerij had deze dan ook een reusachtigen omvang
aangenomen, vooral ook daar hij eene menigte boeken ten geschenke ontving, zoodat
zijne verzameling ongetwijfeld de rijkste particuliere historische bibliotheek hier te
lande was. En daaruit hadden wij de vrije keus! - Vele avonden werden door Prof.
Blok, als gedelegeerde van 't Bestuur, Dr. Muller als lid der Bibliotheeks-Commissie
en door uwen Bibliothecaris in die Bibliotheek doorgebracht om ons van die
weemoedige taak te kwijten. Met veel zorg en nauwgezetheid, naar wij hopen geheel
in den geest van onzen overleden vriend, werd door ons daaruit een keus gedaan
vooral op 't gebied van vaderlandsche geschiedenis, plaatsbeschrijving en
oudheidkunde en eene vooralsnog ontelbare menigte boeken gekozen, te zamen meer
dan 100 planken vullende. Daar ik reken dat 't inventariseeren en de titelbeschrijving
daarvan meer dan 1 1/2 jaar alle mijne vrije uren in beslag nemen zal en ik tot op dit
oogenblik slechts een 300tal boeken behandeld heb, kan ik heden nog niet veel over
deze aanwinst mededeelen, moet dit tot het volgende jaar uitstellen, maar kan U wel
verzekeren dat zij van zéér groot belang is en in kostbaar-
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heid, omvang en zeldzame werken alles overtreft wat ooit aan onze Maatschappij
geschonken of gelegateerd is. En wat de waarde van een groot deel der ons
geschonken boeken aanmerkelijk verhoogt, is, dat zij voorzien zijn van aanteekeningen
van Prof. Fruin, die zooals men weet, steeds las met de pen in de hand. Een reeks
van kasten is door den Directeur der Universiteits-Bibliotheek aangewezen om dezen
boekenschat te bergen, en eenmaal dáár geplaatst, dan zal deze verzameling tot in
lengte van dagen getuigen van de groote liefde voor onze Maatschappij en onze
Bibliotheek, haar toegedragen door ons onvergetelijk medelid, den beminnelijken
Prof. Robert Fruin.
113 Leden en andere belangstellenden vereerden ons met een ex. hunner nieuwe
uitgaven. De Heeren N.D. Doedes en J.H. Been, evenals ons buitenlandsch lid A. de
Cock te Denderleeuw, zonden ons een compleet ex. van al hunne geschriften; een
voorbeeld dat, naar ik hartelijk hoop, veel navolgers zal vinden.
De aankoopen waren in 't afgeloopen vereenigingsjaar niet zóó talrijk als in vroeger
jaren 't geval was. De minder gunstige toestand der kas gedoogde niet dat mij een
even ruim bedrag als vroeger tot aankoop van boeken ter beschikking gesteld werd
en moest ik dus, daar de gewone vervolgen van tijdschriften en vervolgwerken, 't
binden en innaaien, vooral der talrijke genootschapswerken, steeds groote sommen
vorderen, mij in 't aankoopen van nieuwe boeken zéér beperken. Daardoor ook kon
ik op de auctie Royaards voor eenige zeer gewenschte boeken niet zoo veel bieden
als ik wel gewenscht had, en kon ik slechts een 6tal machtig worden. Volgens
gewoonte zal als bijlage tot dit Verslag een titelopgave volgen der boeken door
geschenk of aankoop verkregen.
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Het letterkundig verkeer met 185 binnen- en buitenlandsche Genootschappen vond
geregeld plaats en leverde voor onze Bibliotheek rijke vruchten op. Voor 't eerst werd
in ruil getreden met 't Genootschap Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche
Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht te Arnhem, en met 't Geschied-, Taal-, Landen Volkenkundig Genootschap gevestigd te Willemstad op het eiland Curaçao.
Behalve de tallooze boeken in 't gebouw der Universiteits-Bibliotheek geraadpleegd
werden tegen ontvangbewijs naar buiten uitgeleend 1956 boeken, 9 handschriften
en 34 brieven.
Aan Prof. Blok en Dr. Muller die, als leden der Bibliotheeks-Commissie (de eerste
ter vervanging van Prof. Fruin) mij met hunnen steun en hunne voorlichting steeds
krachtig ter zijde stonden mijne erkentelijkheid betuigende, zeg ik U tevens dank
voor de mij verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1898-99 met
geschenken hebben vereerd.
1

Mr. J.H. Abendanon te Batavia.

2

R. Acton te Londen.

3

Dr. P. Alberdingk Thijm te Leuven.

4

J. Anspach te Ek-en-Wiel.

5

F. de Bas te 's-Gravenhage.

6

Joh. H. Been te Brielle.

7

Bibliotheek (Koninklijke) te
's-Gravenhage.

8

Bibliotheek der Rijks-Universiteit te
Groningen.

9

Dr. P.J. Blok te Leiden.

10

Mr. Ph. van Blom te 's-Gravenhage.

11

G.H. van Borssum Waalkes te
's-Gravenhage.

12

Dr. A.J. Botermans te Rotterdam.

13

H. Bouman te Amsterdam.

14

A.J. ten Brink te Batavia.

15

C.W. Bruinvis te Alkmaar.

16

A. de Cock te Denderleeuw.

17

Commissie v.d. Bibliotheek en het
Archief te Rotterdam.

18

G. Derudder te Le Puy-en-Velay.

19

N.D. Doedes te Leeuwarden.

20

S.C. van Doesburgh te Leiden.

21

Mr. H.L. Drucker te Leiden.

22

H. Dyserinck te 's-Gravenhage.

23

Dr. J. Dyserinck te Rotterdam.

24

G. Edmundson te Southall (Middlesex).

25

J.W. Enschedé te Haarlem.

26

Dr. W.B.J. van Eyk te 's-Gravenhage.

27

James de Fremery te 's-Gravenzande.
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28

Mr. R. Fruin Thzn te Middelburg.

29

Dr. R. Fruin te Leiden.

30

Gemeentebestuur van Deventer.

31

Gemeentebestuur van Leiden.

31*

Mevr. C. Goekoop-De Jong van Beek en
Donk te 's-Gravenhage.

32

Mr. J.N. van Hall te Amsterdam.

33

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

34

Dr. J. Herderscheê te Deventer.

35

W. Th. Hewett te Ithaca (State of N.Y.).

36

J. Hobma te Utrecht.

37

J.C. Holtzapfel te Amsterdam.

38

Hoogheemraadschap v. Rijnland.

39

Dr. S.S. Hoogstra te Zetten.

40

Jkh. Mr. J.A. Hora Siccama te
's-Gravenhage.

41

H. de Jager te 's-Gravenhage.

42

A.C.J.v.d. Kemp te 's-Gravenhage.

43

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

44

M.M. Kleerkooper te Leiden.

45

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

46

Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.

47

Dr. L.A. van Langeraad te Lekkerkerk.

48

Mr. A.M. Maas Geesteranus te
's-Gravenhage.

49

Mr. Ae. Baron Mackay te 's-Gravenhage.

50

Mr. D.J. Baron Mackay te Ophemert.

51

Dr. N. Mansvelt te Pretoria.

52

M.E. van der Meulen te 's-Gravenhage.

53

P.H.v. Moerkerken te Utrecht.

54

Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.

55

F.D.J. Moorrees te Vianen.
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56

Dr. J.W. Muller te Leiden.

57

Joh. W.A. Naber te Amsterdam.

58

F. Nagtglas te De Bilt.

59

Firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage.

60

L.C. van Noppen te New York.

61

Dr. H. Oort te Leiden.

62

W.F.F. Oppenoorth te Amsterdam.

63

J.A. Ort te Deventer.

64

P. Out te Koog a/d Zaan.

65

E. Peeters te Oostende.

66

Penningkabinet (Koninklijk) te
's-Gravenhage.

67

Louis D. Petit te Leiden.

68

J. Watts de Peyster. Tivoli U.S.

69

Dr. K. Poll te Grijpskerk.

70

Dr. J. Prinsen te Nijmegen.

71

F.H. Prusik te Praag.

72

Mr. H.P.G. Quack te Amsterdam.

73

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

74

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

75

Redactie d. Dietsche Warande te Leuven.

76

Redactie v. De Gids te Amsterdam.

77

Redactie v.h. Jaarboekje van Alberdingk
Thijm te Amsterdam.

78

Redactie v. De Katholiek te Amsterdam.

79

Red. v. de Leuvensche Bijdragen te
Leuven.

80

Redactie v. Mélusine te Parijs.

81

Redactie v. Noord en Zuid te Amsterdam.

82

Regeering d.Z.-Afrik. Republiek te
Pretoria.

82*

Rijks-Archief te 's-Gravenhage.

83

Rijks-Universiteit te Groningen.
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84

Dr. H.C. Rogge te Amsterdam.

85

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

86

Arm. Sassen te Amsterdam.

87

Aug. Sassen te Helmond.

88

G. Scheltema te 's-Gravenhage.

89

D.F. Scheurleer te 's-Gravenhage.

90

Dr. L. Schmedding te Katwijkbinnen.

91

Mr. J.A. Sillem te Amsterdam.

92

Dr. J.C. van Slee te Deventer.

93

Mr. O.W. Star Numan te 's-Gravenhage.

94

J.F.M. Sterck te Amsterdam.

95

J.A. Stevens te New York.

96

W.P. van Stockum Jr. te 's-Gravenhage.

97

Dr. F.A. Stoett te Amsterdam.

98

Mari J. Ternooy Apèl te Amsterdam.

99

J. Tideman te 's-Gravenhage.

100

Dr. C.C. Uhlenbeck te Soest.

101

Dr. F. Vanderhaeghen te Gent.

102

Dr. J. Verdam te Leiden.

103

Dr. G.J. Vos Azn. te Amsterdam.

104

Alg. Nederl. Vredebond te 's-Gravenhage.

105

Dr. A.G.C. de Vries te Amsterdam.

106

Dr. S.G. de Vries te Leiden.

107

A. Waddington te Lyon.

108

Dr. P.J. Wijminga te Voorburg.

109

Johan Winkler te Haarlem.

110

Dr. E.H.G. Wrangel te Lund.

111

Dr. W. Zuidema te Amsterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

99

Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de
Bibliotheek is vermeerderd1:
I. Handschriften.
Album Amicorum van Dr. JAN TEN BRINK. [1771-1839].
F o k k e S i m o n s z (A.), Het psycho-chemisch geheim om van den Nood een
Deugd te maken. 1810. (99).
Huwelijkszangen voor den Heer C. GERLINGS en Mej. S.M.V. WALRÉ [door leden
v.h. Gezelschap Democriet te Haarlem 1803]. (99).
Kerkelijke Attestatie voor C. AGRICOLA. 8 Mey 1584. (84).
Wa t e r (W. t e ), Brief uit Axel, 20 van Hooym. 1761. (84).

II. Boeken.
A b e n d a n o n (J.A.), Publiek- en privaatrechtel. verhoudingen tusschen Nederland
en de Ned. Koloniën. Bat. 1891. (1).
A c t o n (R.), An Englishman in Netherland. Brielle 1897. (2).
A d a m y (R.) u.C. Wa g n e r , Die ehemalige frührom. Centralkirche d. Stiftes
Sanct Peter zu Wimpfen im Thal. Darmst. 1898.
A k e n (S. van), Volksfeesten en volksoefeningen. Amst. 1898.
A l b e r d i n g k T h i j m (P.), Kalender en Gezondheidsregelen getrokken uit een
HS. get. Liber Orat. Fland. Gent 1893. (3).
- J.A. Alberdingk Thijm. Schets v. zijn denken en dichten. Gent 1891. (3).
- Levensschets v.H.E. Moltzer. Gent 1897. (3).
Almanak (Erv. C. STICHTER Enkhuyzer). Amst. 1803, 9, 17, 21, 22, 25, 26, 28,
31-36, 38, 46, 50, 53. 25 dltjes. (27).
Almanak v. 1899. (Jaarboekje v. ALBERDINGK THIJM) IX. Amst. 1899. (77).
Almanak voor de Schooljeugd voor 1841. Breda 1840. (62).

1

De cijfers, achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 97 opgenoemd. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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A r b o i s d e J u b a i n v i l l e (H. d'), Cours de littérat. Celtique. VI. Par. 1899.
B a a s (O.), De Wereldhistorie. 2e druk herz. en verm. d.N.D. DOEDES. Gron.
1897. (19).
B e e n (J o h . A.), Twee zeemanszoons. 's-Grav. 1898. (6).
- Ziek zijn. Tooneelstukje. Zutph. 1898. (6).
- Een Zeemanszoon uit de XVIIe eeuw. Amst. 1897. (6).
- Een baken in nood! Brielle 1894. (6).
- Levensmoed. Utr. 1897. 2 dln. (6).
- Zeemansbloed. Utr. 1899. (6).
[-] De tocht naar het Paradijsland door H. EBEN. Amst. (1898). (6).
Beschouwing (Onpartijdige) v. dl. II der Nieuwe Gedichten van Tollens. Rott.
1830. (41).
Bibliographie des oeuvres de Samuel Coster. Gand 1898. (101).
B l o k (P.J.), Gesch. v.h. Nederlandsche volk. Dl. IV. Gron. 1899. (9).
B o e k e n (H.J.), Goden en menschen. Amst. 1895.
B o g a e r s (A.), Heemskerk's Zug nach Gibraltar. Nach d. Holl. v.F.W.V.
MAUVILLON. Rott. 1842. (88).
B o t e r m a n s (A.J.), Die hystorie van die seven wyse mannen van romen. Haarl.
1898. (12).
B r a m v a n D o r t [ps. van M.J. Te r n o o y A p è l ], Uit het leven. Eenzamen.
Amst. 1898. (98).
- Amsterdamsche zeden. Marie. Amst. 1892. (98).
B r i n k (A.J. t e n ), Eigen schuld. Holl.-Ind. roman. Assen 1897. 2 dln. (14).
B r o e d e l e t (L.), Idylle. Amst. 1898.
B r o n c h o r s t (C.), Diarium uitg. d.J.C. VAN SLEE. 's-Grav. 1898.
Bronnen v.d. geschiedenis v. Rotterdam. III. De oudste stadsrekeningen v.
Rotterdam uitg. d.J.H.W. UNGER en W. BEZEMER. Rott. 1899. (17).
B r u g m a n (H.), Catalogus Codicum manuscriptorum Univ. Groninganae
Bibliothecae. Gron. 1898. (8).
B r u i n v i s (C.W.), Levensloop van een honderdjarige. Geschied. d. Alkmaarsche
Courant 1799-1899. Alkm. 1899. (15).
Bulletin du VIIIe Congrès universel de la Paix. Berne 1897. (104).
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Cameraars-rekeningen van Deventer, uitg. d.J. DE HULLU. IV. Bladw. V, 1. Dev.
1898/9. (30).
Catalogus v. boeken d. Nederl. vrouwen geschreven en sedert 1850 uitgegeven.
Z.p. 1898.
- v. Geschriften en boekwerken afkomstig van A.J. Duymaer van Twist en vermaakt
aan de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. (92).
- d. Bibliotheek v.h. Dep. v. Koloniën. Met 4 vervolgen. 's-Grav. 1884-93. (67).
- v.d. Bibliotheek d.K. Vlaamsche Akademie. Gent 1898.
Chartes (Les) de Saint-Bertin publ p. l'Abbé BLED. IV, 2. St. Omer 1898.
C o c k (A. de), Schoolflora. 2e uitg. Gent 1882. (16).
- Wonderen uit het plantenrijk. 1. Gent 1898. (16).
- Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes. Dev. 1898. (16).
- Volksgeneeskunde in Vlaanderen. Gent 1891. (16).
- Rembert Dodoens. Gent 1890. (16).
- Simon Stevin. Gent 1888. (16).
- en P o l d e M o n t , Dit zijn Vlaamsche vertelsels. Dev. 1898. (16).
Correspondentie v.d.Z. Afrik. Republiek met betrekking tot eenige Wetten en
Tractaten in verband met de Conventie van Londen van 1884. Pret. 1898. (82).
C o r t g e e n v a n d e r G o u d e (J.F.), Stichtsche Cleyne Chronicke. Utr. 1605.
C u v e l i e r (J.) en C. H u y s m a n s , Toponymische studie over de plaatsnamen
d. Gem. Bilsen. Gent 1897. (9).
Dagh-Register geh. int Casteel Batavia Ao 1631-1634. Uitg. d.H.T.
COLENBRANDER. 's-Grav. 1898. (82*).
- Id. 1670-71. Uitg. d.J.A. VAN DER CHIJS. Bat. 1898.
D a l e (J.H. v a n ), Groot Woordenb. d. Ned. Taal, bewerkt d.A. OPPREL. Afl.
18-20. 's-Grav.-Leid. 1898.
Denkmäler (Neolithische) aus Hessen herausg. J. BOEHLAU u.F.V. GILSA. Cassel
1898. M. Taf.
D e r u d d e r (G.), De Tessela Romeria. Calais 1898. (18).
- Un poëte Néerlandais. Cats, sa vie et son oeuvre. Calais 1898. (18).
D e y s s e l (L. v a n ), Tweede bundel verzamelde opstellen. Amst. 1897.
Dichters van dezen tijd, bijeengebracht door J.N. VAN HALL. 3e druk. Amst. 1899.
(32).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

102
D i j k s t r a (W.) en F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Friesch Woordenboek. Afl. 9,
10. Amst. 1898.
[D i s s e l (E.F. v a n )], Vervolg v.d. Inventaris v.d. Atlassen enz. in het Archief
v.h. Hoogheemraadschap Rijnland. Leid. 1899. (38).
D o e d e s (N.D.), De Nederlanders. 2e druk. Leeuw. 1897. (19).
[-], De Club van Stekelbosch. Liter. charge door B.V. BUREN. Leeuw. 1886. (19).
- Voorjaar en Zomer. Dichtbundel. Utr. 1883. (19).
D r u c k e r (H.L.), Ontwerp van Wet tot regeling v.d. Arbeidsovereenkomst.
['s-Grav. 1898]. (21).
D u b b s (J.H.), Leaders of the Reformation. Philad. 1898. (68).
E d m u n d s o n (G.), Milton and Vondel. A curiosity of literature. Lond. 1885.
Eeuw (Een halve). Historisch gedenkboek ... bij de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina. Amst. 1898. 2 dln. (93).
E n g e l b e r t s (W.J.M.), Willem Teellinck. Amst. 1898. (67).
E n s c h e d é (J.W.), A.C. Kruseman. I 2. Amst. 1899. (25).
E s c h y l u s , De Perzen. Naar het Grieksch d.I. DE COSTA. Amst. 1816. (88).
E y k (W.B.J. v a n ), De opleiding der technische Ambtenaren bij het Boschwezen
in N.I. (1865-97). Amst. 1898. (26).
F i o r e d e l l a N e v a [ps. van M.G.L. v a n L o g h e m ], Panaché. Novellen. 2e
druk. Amst. 1895.
F r o i s s a r t (J e h a n ), Cronyke van Vlaenderen, getransl. d.G. POTTER V.D. LOO,
uitg. d. NAP. DE PAUW. I. Gent 1898.
F r u i n (R.), Tien jaren uit den 80-jarigen oorlog. 5e uitg. 's-Grav. 1899. (9).
F r u y t i e r s (J.), Ecclesiasticus. Opnieuw uitg. d.D.F. SCHEURLEER. Amst. 1898.
(89).
Gids in het Bisschoppelijke Museum te Haarlem. 1878. (54).
G o e d e k e (K.), Grundriss z. Gesch. d. dtschen Dichtung. 2e Aufl. fortgeführt
v.E. GOETZE. VI. Lpzg. 1898.
G o e k o o p -D e J o n g v a n B e e k e n D o n k (C.), Hilda van Suylenburg. 2e
druk. Amst. 1898. (31*).
G r e b (F.H.), Gaston von Foix. 's-Grav. 1841. (88).
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G r e i n (C.W.M.), Bibliothek d. Angelsachs. Prosa. IV, 2, I. Leipz. 1898.
G r ö b e r (G.), Grundriss d. Romanischen Philologie. II, III, 3. Strassb. 1898.
H a m p e (T.), Katalog. d. Gewebesammlung d. Germ. Museums. I. Nürnb. 1898.
H a z e l i u s (A.), Bilder fröm Skansen. 1-4. Stockh. 1898.
H e e r e s (J.E.), Heeft Nederland de Kaap verkocht? Amst. 1898. (33).
H e n r y (V.), Tegenstrijdigheden in de taalkunde. Uit het Fransch vert. d.D.C.
HESSELING en J.J. SALVERDA DE GRAVE. Leid. 1898. (20).
H e r v e t v. O r l e a n s (G.), Eenen Sentbrief oft Christelyk vermaen totter Christ.
gemeynte. Thantw. 1561.
- Twee Missiven ofte Sendtbrieven. Thantw. 1561.
H e s s e l i n g (D.C.), Het Afrikaansch. Bijdrage tot de geschied. d. Ned. Taal.
Leid. 1899.
H e w e t t (W. Th.), A Study of Goethes printed Text: Hermann and Dorothea.
Balt. 1899. (35).
H e y e r m a n s J r . (H.), Fleo. Amst. 1894.
H i l d e b r a n d [ps. v.N. B e e t s ], Die Familie Kegge. Aus d. Holl. v. W. LANGE.
Lpg. o.J. (106).
H o e f e r (F.A.), De Klokken in den toren der Bovenkerk te Kampen. Zwolle
1894.
H o l d e r (A.), Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfg. 11. Leipz. 1899.
H o m e r u s , De eerste [en tweede] XII boeken Odysseae, vert. d.D. COORNHERT.
Amst. 1605-7. 2 dln.
H o o f t (P.C.), Gedichten. Volledige uitgave d.F.A. STOETT. Dl. I. Amst. 1899.
(97).
H o o g s t r a (S.S.), Prozabewerkingen v.h. Leven v. Alexander den Groote in het
Middelnederlandsch. 's-Grav. 1898. (39).
H u e t (C. B u s k e n ), Overdrukjes. Haarl. 1858.
H u e t (G. B u s k e n ) en J.S.v. Ve e n , Verslag v. onderzoekingen naar Archivalia
te Parijs belangrijk v. de geschiedenis v. Nederland ingesteld. 's-Grav. 1899. (9).
H u y g e n s (C.), Gedichten uitg. d.J.A. WORP. VIII. Gron. 1898.
Jaarboekje (Rotterdamsch) v. 1899. Rott. 1899.
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J a n s s e n s (J.H.), Histoire des Pays-Bas. Brux. 1840. 3 vol.
J u r k s c h a t (C.), Litauische Märchen und Erzählungen. I. Heidelb. 1898.
Katechismus, of Onderwijzing in de Christelijke leere. Amst. 1809. (61).
K e i r s b i l c k (J. en V. v a n ), Vak- en Kunstwoorden. III. Ambacht v.d.
Timmerman. Gent 1898.
K o l l e w i j n N z n . (A.M.), Geschiedenis v.d. Spellingkwestie. (1891-96). Amst.
1896.
Koningin-Wilhelmina-Album 1899. Leid. 1898.
Kroniek (Zwolsche) van 1520-1526 uitg. d.J.W. MULDER. Zwolle 1898.
K u i p e r s (R.K.), Geill. Woordenb. d. Ned. Taal. Afl. 13-17. Amst. 1898.
Levens van Jezus, uitg. d.J. B e r g s m a . Afl. 3. Gron. 1898.
[M a a s G e e s t e r a n u s (A.M.)]. Nederl. Jaarboek 1898. Zutph. 1899. (48).
M a r i g n a n (A.), Un historien de l'Art français. Louis Courajad. I. Par. 1899.
M a r n i x (Ph. v.), De Byencorf d.H. Roomsche Kercke. Z.p.e.j. (Mey 1574).
- Het Boeck d. heylige schriftuerl. Lofsangen. Middelb. 1691.
Marschen in gebruik bij het Nederl. leger in 1702-1713. verz, d.J.W. ENSCHEDÉ,
voor piano bewerkt d.A. AVERKAMP. Amst. 1898.
M e e r t (H.), Onkruid onder de tarwe. Gent 1898.
M e i k l e (A.), Bloemen aan 't venster, vert. d.G. LEOPOLD. Amst. 1899.
M e u l e n (M.E.v.d.), Afscheidswoord. Bolsw. 1898. (52).
Miniatuur-Almanak. VIe Jrgg. Utr. 1842. (54).
Mittheilungen üb. Römische Funde in Hildesheim. II. Frankf. 1898.
M o e r k e r k e n (P.H. v a n ), Het Nederl. Kluchtspel in de 17de eeuw. Sneek
1898. 2 dln. (53).
M o l h u y s e n (P.C.), De tribus Homeri Odysseae codicibus antiquissimis. L.B.
1896. (54).
M o o r r e e s (F.D.J.), De Vrede van Munster. Leerrede. Vianen 1898. (55).
M ü l l e n h o f f (K.), Deutsche Alterthumskunde. IV, 1. Berl. 1898.
M u l l e r (P.L.), Onze gouden eeuw. III. Leid. 1898.
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N a b e r (J o h . W.A.), Kracht en zwakheid. Amst. 1890. 2 dln. (57).
- Rechlindis. Handleiding bij het Kunstnaaldwerk. Haarl. 1887. (57).
N a g t g l a s (F.), De gouden draad. Twee eeuwen uit onze familiegeschiedenis.
Utr. 1898. (58).
N i e u w l a n d (P.), Nagelaten gedichten. Haarl. 1797. (88).
N o m s z (J.), Willem I, de Vader d. Vaderlands. M. 25 Kunstplaten. Amst. 1779.
(88).
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe. Afl. 7. Gron. 1898.
Oranje-Nassau-Bibliotheek. Boeken, pamfletten enz. voorh. bij W.P. van Stockum
& Zn. 's-Grav. 1898. (96).
Oranje Nassau-boekerij en de Oranjepenningen in de K. Bibliotheek en in het K.
Penningkabinet te 's-Gravenhage. 1898. (7, 66).
O r t (J.A.), Oudheidk. aanteekeningen, meest betrekking hebbende op Nederland
en zijne bewoners. Dev. 1898. (63).
O u d e (J. v a n d e n ) [ps. van C. v a n N i e v e l t ], Litterarische interludiën. Leid.
1899. (20).
Pays-Bas (Les). Publié p.l. Cercle d. Journalistes Néerl. Leid. 1898.
P e e t e r s (E.), De Vlaamsche Krijgstaalkunde. Ypre 1898. (65).
P e t i t (L o u i s D.), Geschriften van R. Fruin. 1847-1898. Bibliographisch
overzicht. [Leid. 1898]. (67).
P i j p e r s (A.), Theor. spraakkunst d. Papiamentische Taal. Curaçao 1898. (64).
P o l l (K.), Over de tooneelspelen v.d. Leidschen Rederijker Jacob Duym. Gron.
1898. (69).
P r i n s e n (J.), Gerardus Geldenhauer Noviomagus. 's-Grav. 1898. (70).
P i j l (Th.), Nachträga z. Geschichte d. Greifswalder Kirchen. Hft. 2. Greifsw.
1898.
R e a y (Lord), School-Board for London. Statement made on the reassembling of
the Board. (50).
- (Negen courantartikels en redevoeringen van en betreffende). (49).
R e c h (D. v a n ), Willem I, de Vader des Vaderlands. Leid. 1898. (20).
Rechtsbronnen (De middeleeuwsche) d. kleine Steden v.h. Neder-Sticht. Uitg.
d.R. FRUIN TH. AZN. II. 's-Grav. 1898. (28).
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Register op de Leenaktenboeken v. Gelre en Zutphen uitg. d.J.J.S. SLOET en J.S.
VAN VEEN. Arnh. 1899.
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Leven onzer voorouders. Afl. 35-38. Amst.
1898.
R o l l i n C o u q u e r q u e (L.M.), Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland
en Zeeland. 's-Grav. 1899.
R u s t i n g h (S. v a n ), Kortswijlige Tijdverdrijver der Saletjuffers. Amst. 1737.
-, Duvels leven onder de Duvelen, ofte Duvels dispuyt. Gedr. in de Helle 1695.
Sammlungen (Die) d. Sächs. Alterth. Vereins in ihren Hauptwerken. Lfg. 1. Leipz.
1898.
S c h m e d d i n g (L.), De Regeering v. Frederik v. Blankenheim, Bisschop v.
Utrecht. Leid. 1899. (90).
Schoolgids ... ten behoeve v. Schoolbesturen en Onderwijzers in de Z. Afrik.
Republiek. 3e Uitg. Pret. 1898. (61).
S c h u c h h a r d t (C.), Atlas vorgeschichtl. Befestigungen in Nieder-Sachsen. Hft.
5. 6. Hann. 1898.
S e i p g e n s (C.), De Kapelaan van Bardeloo. Gent 1898.
- Daniël. Roman. Amst. 1897.
S i t z k a (J.), Karte von Liv-, Est- und Kurland. Dorpat 1896.
S ö d e r v a l l (K.F.), Ordbok öfver Svenska Medeltids-spräket. Hft 14-18. Lund
1894-98.
S o e r (E.), Misericordia. Leid. 1898. (20).
Staats-Almanak d. Zuid-Afrikaansche Republiek 1899. Pret. 1898. (82).
S t e r c k (J a n F.M.), Uit de gesch. d. Heilige Stede te Amsterdam Amst. 1898.
(94).
S t e v e n s (J.A.), A Memoir of Will. Kelby. New Y. 1898. (95).
Studenten-Almanak (Gentsche) voor 1893 en 94. 2 dln. (54).
Studenten-Liederenboek verz. d.K. HEYNDRICKX. Dl. I. Bruss. 1899.
S t z e r n a (K.), Erik den Helige. Lund 1898.
S w a r t h (H e l .), Beelden en Stemmen. Gent 1887.
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Tabletten. Keur v.d. nieuwste ... romans, met medewerking v.A.L.G. TOUSSAINT,
J.V. LENNEP e.a. Rott. (1842).
Te m m e r m a n (H.), De Moedertaal. Gent 1898.
Te r n o o y A p è l (M.), Om het mensch worden. Amst. 1898. (98).
- Liefde. Tooneelspel. Amst. 1899. (98).
Testament (Het Nieuwe). Embden, Ghedr. by Lenaert der Kinderen 1567.
Tijdschrift v. onderwijs en opvoeding. I. afl. 1, 2. Amst. 1898. (102).
To l l e n s C z n . (H.), De pleegzuster. 2e druk. Rott. 1852. (41).
- Een grijze bedelaar. 3e druk. Rott. 1854. (41).
- Op de vereeniging der Fransche en Engelsche vloten tegen Holland uitgerust.
Amst. 1832. (41).
- Weldoen. Rott. 1854. (41).
- Ter echtviering v.d. Erfprins v. Oranje. Rott. 1839. (41).
- Der Fall d. Citadelle v. Antwerpen, nach d. Holl. v.F. HAESBAERT. Rott. 1833.
(41).
- en J. B r a n d , Volksliederen. Amst.-Grav. 1833. (41).
- - Chants Nationaux, trad. p. CH. DURAND. Rott. s.a. (41).
T r e u b (W.M.F.), Over Coöperatie. Amst. 1898.
Tijl Uilenspiegel. Antw. M.v. Hoochstraten (c. 1512). Fac-simile-uitg. van M.
NIJHOFF. 's-Grav. 1898. (59).
U h l e n b e c k (C.C.), Kurzgef. etymol. Wörterbuch d. Alt-Indischen Sprache. I.
Amst. 1898. (100).
U l l o a (A.), Gründtl. Beschreibung d. Niederl. Kriegs, so ... Alva .. gefürt hat
wider Wilhelmen ... v. Oranien ... im Niderland, d. 1568 Jahre. Dill. 1570.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelned. Woordenboek. IV, 16-20. 's-Grav.
1898/9. (59).
Volks-Almanak (Nieuwe Drentsche) v. 1899. Ass. 1898.
- (Friesche) v. 1899. Leeuw. 1898.
- (Geldersche) v. 1899. Arnh. 1898.
- (Groningsche) v. 1899. Gron. 1898.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Peter en Pauwels. Amst. 1710. (44).
- Koning Edipus, uit SOFOKLES. Amst. 1696. (44).
- Joseph in Dothan. Amst. 1692. (44).
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Vo n d e l (J. v a n d e n ), Sofompaneas of Josef in het Hof. Vert. uit 't Latijn van H.
DE GROOT. Amst. 1692. (44).
- Dichtwerken uitg. d.J.H.W. UNGER. Afl. 55-59. Leid. 1898.
Vo n d e l 's Lucifer transl. by L.C.V. NOPPEN. N.Y. 1898. (60).
Vo o r h o e v e (H.C.), Een beschouwing over Hilda v. Suylenburg. Nijm. (1898).
Vo s A z n . (G.J.), Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 Liederen.
Amst. 1898. (103).
- Kerkelijke mededeelzaamheid in verband tot Oranje en de Patriotten. Amst.
1898. (103).
V r i e s (A.G.C. d e ), De Nederlandsche Emblemata. Amst. 1899. (105).
V r i e s (M. d e ) en L.A. t e W i n k e l , Woordenlijst d. Nederl. Spelling. 5e uitg.
bezorgd d.A. KLUYVER. 's-Grav.-Leid. 1898. (106).
We i l a n d (P.), Nederd. taalkundig woordenb. Amst. 1799-1811. 11 dln.
Met aantt. in handschr. van C. VAN MARLE.
W i n h o f f (M.), Lantrecht der Twenthe declareert, bewerkt d.R.E. HATTINK.
Zwolle 1898.
W i n k e l (J. t e ), Noord-Nederlandsche tongvallen. Atlas v. taalkaarten met tekst.
Afl. 1. Leid. 1899.
W i n k l e r (J o h .), Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum). Leeuw. 1898.
(109).
Woordenboek d. Nederl. Taal. II, 12. III, 8. V, 12, 13. XI, 3. 's-Grav.-Leid. 1898.
II, 12 bewerkt d.A. KLUYVER.
III, 8 bewerkt d.J.W. MULLER.
V, 12, 13 bewerkt d.A. BEETS.
XI, 3 bewerkt d.G.J. BOEKENOOGEN.
Wörterbuch (Deutsches). Bd. IV. Abth. I. Thl. III. Lfg. 1; Bd. IX. Lfg. 13-15.
Leipz. 1898.
IV, I, III, 1 bearb. v.H. WUNDERLICH.
IX, 13, 14, 15 bearb. v.M. HEYNE.
W r a n g e l (E.), Sveriges litterära forbindelser med Holland särdeles under
1600-talet. Lund 1899.
W i j m i n g a (P.J.), Festus Hommius. Leid. 1899. (108).
Z u i d e m a (W.), Een nieuw Wilhelmus en nog vijf vaderl. liederen. Amst. 1898.
(111).
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Overdrukken.
P. Alberdingk Thijm (5 stuks). - J. Anspach. - Joh. H. Been (2 stuks). - Ph. van Blom.
- G.H. van Borssum Waalkes. - H. Bouman. - C.W. Bruinvis (5 stuks). - A. de Cock.
- N.D. Doedes (5 stuks). - H. Dyserinck (8 stuks). - J. Dyserinck. - G. Edmundson.
- J. de Fremery. - J. Herderscheê. - J. Hobma. - J.C. Holtzapfel. - J.H. Hora Siccama.
- A.J.C. van der Kemp. - P.H. van der Kemp (5 stuks). - M.M. Kleerkooper (2 stuks).
- Ed. B. Koster (3 stuks). - J.H. Krul. - L.A. van Langeraad. - P.H. van Moerkerken.
- P.C. Molhuysen (2 stuks). - F.D.J. Moorrees (3 stuks). - H.P.G. Quack. - J.K.W.
Quarles van Ufford (4 stuks). - Th. M. Roest. - H.C. Rogge (31 stuks). - L.W.G. de
Roo. - Aug. Sassen. - J.A. Sillem. - J. Verdam (3 stuks). - A. Waddington. - E.
Wrangel (3 stuks). - W. Zuidema (8 stuks).
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Bijlage V.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester over het jaar
1898.
Ontvangsten.
1898.
Maart

1

Batig saldo der
vorige rekening

Maart

1

Rente van ƒ
3400.- 3% Ned.
W. Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven en
Hamelberg:

ƒ 43,70

3 Coupons van ƒ 44,55
ƒ 14.85
4 Coupons van ƒ 5,94
ƒ 1.485

ƒ 50,49

______
Juli

1

6 Coupons van
ƒ 3.- Leening
Nutsgebouw

ƒ 18,-

Juli

7

Legaat van Dr.
L.J. Suringar

ƒ 200,-

September

1

Rente van ƒ
3600.- 3% Ned.
W. Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven,
Hamelberg en
Suringar:
3 Coupons van ƒ 44,55
ƒ 14.85
4 Coupons van ƒ 5,94
ƒ 1.485
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1 recepis van ƒ ƒ 1,1.-

ƒ 51,49

______
Dec. '98-Febr.
'99

Contributiën
ƒ 3036,van
binnenlandsche
leden
(waaronder vijf
met een
contributie van
ƒ 10.-)
Idem van
ƒ 72,buitenlandsche
leden
______
Hiervan af
kosten van
incasseering

ƒ 3108,-

en retour

ƒ 52,30

ƒ 3055,70

______
Contributie van
een lid voor 2
jaar

ƒ 12,01

13 Exemplaren ƒ 117,Catalogus à ƒ
9.-.
Af bindloon

ƒ 17,55

ƒ 99,45

______

Maart

1

Voor verkochte
boekwerken

ƒ 5,-

Nadeelig saldo,
over te brengen
op de volgende
rekening

ƒ 244,65

______
ƒ 3780,49
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Uitgaven.
1898.
December

28

Aan de firma
Brill:
Handelingen en ƒ 732,875
Mededeelingen
Levensberichten, ƒ 728,met overdr.
Voor kisten,
inpakken en
vracht

ƒ 64,67

Voor
smoutwerk

ƒ 110,82

ƒ 1636,365

______
Aan
traktementen

ƒ 625,20

Aan
verschotten van
den Secretaris

ƒ 33,80

Voor de
Boekerij:
Aan de firma
Brill:
Voor 35 Ex.
ƒ 109,90
Tijdschrift, enz.
Voor aankoop
van boeken

ƒ 307,63

Voor bindloon ƒ 240,53
Voor
ƒ 28,13
assurantiepremie
Voor
ƒ 17,60
verschotten van
den
Bibliothecaris

ƒ 703,79

______
Jaarlijksche
bijdrage aan het
Nederl.

ƒ 35,-
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Wetensch.
Centraal-Bureau
Subsidie aan de ƒ 25,Commissie
voor Taal- en
Letterkunde
Subsidie aan de ƒ 25,Commissie
voor Geschieden
Oudheidkunde

ƒ 50,-

______
Aan lokaalhuur, ƒ 117,55
verlichting en
verwarming
Aan
ƒ 73,47
vergaderingkosten,
enz.

ƒ 191,02

______
Aan
schrijfloonen

ƒ 73,12

Voor den
maaltijd

ƒ 292,10

Af: Bijdragen
van 14 leden
binnen en 35
buiten Leiden

ƒ 126,-

ƒ 166,10

______
Voor reiskosten ƒ 31,66
aan
verschillende
sprekers
Voor het
ƒ 2,40
plaatsen en
wegnemen van
stellages

ƒ 34,06

______
Aankoop van ƒ
200.3% N.W.
Schuld, legaat
Suringar

ƒ 195,71

Aan plakzegels,
postzegels op

ƒ 36,325
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circulaires,
convocatiebiljetten,
enz.
______
ƒ 3780,49
Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
Leiden, 15 Maart 1899.
H.G. HAGEN.
Gezien en goedgekeurd door de gecomm. Leden:
J.W. MULLER.
A. KLUYVER.
Leiden, 17 April 1899.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
A. BEETS, Voorzitter.
S.G. DE VRIES, Secretaris.
Leiden, 16 April 1899.
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B. Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds, over 1898.
Ontvangsten.
1898.
Januari

Kapitalisatie. Vlottend.
1

Batig saldo van ƒ 88,57
het vorige jaar
Idem, idem

Juli

1

ƒ 2004,51

Rente van ƒ
15300.- 2 1/2
%.
1e halfjaar ƒ
191.25
Af onkosten ƒ
2.21
______
ƒ 189.04
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 47,26

en 3/4 gedeelte
Januari '99

1

ƒ 141,78

Rente van ƒ
15400.- 2 1/2
%.
2e halfjaar ƒ
192.50
Af onkosten ƒ
2.22
______
ƒ 190.28
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 47,57

en 3/4 gedeelte

ƒ 142,71

Gekweekte
rente door de
Leidsche
Bankvereeniging

ƒ 48,39

______

______

ƒ 183,40

ƒ 2337,39
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Uitgaven.
Kapitalisatie. Vlottend.

1898.
Februari

28

Afschrift van
‘Veelderhande
Geneuchelijke
dichten’

ƒ 20,-

Juni

2

Aan de
Commissie tot
uitgaaf van
Const.
Huygens'
brieven

19,90

Juli

11

Aankoop van ƒ ƒ 86,57
100.Inschrijving
Grootboek 2
1/2 % N.W.
Schuld, met
rente

Jan. '99

2

Aankoop van ƒ ƒ 87,135
100.Inschrijving als
boven (kapitaal
thans ƒ
15500.-)
Saldo, over te ƒ 9,695
brengen op de
volgende
rekening
Idem

ƒ 2297,49
______

______

ƒ 183,40

ƒ 2337,39

Aldus opgemaakt door den Penningmeester,
Leiden, 15 Maart 1899.
H.G. HAGEN.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitterde Leden:
J.W. MULLER.
A. KLUYVER.
Leiden, 17 April 1899.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
A. BEETS, Voorzitter.
S.G. DE VRIES, Secretaris.
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Door de Commissie is in den loop van het jaar zesmaal vergaderd onder
voorzitterschap van Dr. A. Kluyver, terwijl het secretariaat werd waargenomen door
Dr. G.J. Boekenoogen.
Als gewoonlijk wijdde de Commissie op die vergaderingen eerst hare aandacht
aan de belangen van het Tijdschrift en werd op advies der als beoordeelaars
aangewezen leden beslist over het al of niet plaatsen der ingekomen bijdragen. Thans
is het 17de deel verschenen en de helft van het 18de gereed; de afleveringen volgden
elkander vrij geregeld op. Evenals vele vorige jaren bleef Dr. A. Beets zich
bereidwillig met de briefwisseling betreffende het Tijdschrift belasten.
Maakten wij er in ons vorig jaarverslag melding van, dat de herdruk van den bundel
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten was begonnen, nu kunnen wij U mededeelen
dat deze gereed is en weldra zal verschijnen. De bewerking der uitgave geschiedde
door eenige leden der Commissie, terwijl de bibliographische beschrijving der
verschillende drukken te danken is aan de bereidwilligheid van wijlen den Heer
Arnold te Gent.
Ook is het ons zeer aangenaam U te kunnen mededeelen, dat de uitgave van het
uitvoerige Mnl. gedicht
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over het Leven van Ste Lutgart spoedig voltooid zal zijn. Zooals U bekend is werd
dit werk verleden jaar door den Heer Prof F. van Veerdeghem te Luik aan de
Maatschappij ter uitgave aangeboden. Een der leden onzer Commissie, de Heer
Verdam, heeft op verzoek van den Heer van Veerdeghem hem bij de uitgave met
raad en daad bijgestaan.
Omtrent de andere door ons ondernomen uitgaven valt weinig te berichten. De
bewerking der Spelen van Cornelis Everaert, waarvan het eerste gedeelte verschenen
is, wordt geregeld voortgezet, zoodat het slot van den tekst waarschijnlijk in den
loop van het jaar aan de inteekenaars zal kunnen worden verzonden.
Intusschen heeft onze Commissie besloten een nieuw werk ter hand te nemen en
wel de uitgave van den berijmden en den proza-tekst van den Mnl. Spiegel der
Sonden, waarmede de Heer Verdam bereid is zich te belasten. De redenen die ons
indertijd dit plan deden uitstellen zijn vervallen, zoodat thans aan de uitgave van dit
belangrijke Mnl. geschrift niets meer in den weg staat.
Aangaande de bewerking van een Repertorium voor de Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, eene uitgave die de Commissie van groot belang zoude achten, werden
eenige besprekingen gevoerd, die echter nog niet tot eene bepaalde uitkomst hebben
geleid.
Ook kwam in onze vergaderingen ter sprake de beoefening van het folklore in
Nederland. Er werd op gewezen dat op dit gebied in ons land meer verzameld is en
wordt dan men zou opmaken uit hetgeen er wordt gepubliceerd. Daar het verzamelen
van folkloristische bouwstoffen, wil het vruchtbaar zijn, moet uitgaan van persoonlijk
initiatief en de verzamelaar persoonlijk de be-
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langstelling moet opwekken en medewerkers winnen, zou de Maatschappij, of onze
Commissie als zoodanig, bezwaarlijk met kans van slagen handelend kunnen optreden.
Van eene circulaire b.v., hoe ruim ook verspreid, ware - gelijk sommige leden der
Commissie bij ondervinding weten - slechts eene zeer geringe uitkomst te wachten.
Toch meent de Commissie dat het zeer zeker op den weg onzer Maatschappij ligt
om eventueel onderzoekingen op dit gebied aan te moedigen en te ondersteunen, zoo
noodig ook financieel.
Eenmaal in dit jaar werd onze Commissie in de gelegenheid gesteld aan het Bestuur
verslag uit te brengen over een volgens art. 66 der wet ter uitgave vanwege de
Maatschappij aangeboden werk van Dr. D.C. Hesseling, getiteld: Het Afrikaansch,
Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Taal in Zuid-Afrika. Daar het oordeel
onzer Commissie onverdeeld gunstig luidde, werd op voorstel van het Bestuur het
aanbod van den schrijver door de Maandvergadering aangenomen.
De vergaderingen der Commissie werden steeds besloten met het doen van
wetenschappelijke mededeelingen en het bespreken van vraagstukken betreffende
taal- en letterkunde; de meeste der behandelde onderwerpen zijn tot bijdragen voor
het Tijdschrift verwerkt of zullen eerlang daarin ter algemeene kennisse gebracht
worden. Dr. Kluyver handelde over den oorsprong van kaliber. Dr. Muller besprak
nader de ook reeds vroeger in onze Commissie ter sprake gekomen woorden anjer
en anjelier, en den naam van Sint Brandaris; voorts deelde hij een en ander mede
over plaatsnamen in den Reinaert (naar aanleiding van opstellen van den Heer
Teirlinck in de Dietsche Warande en Nederl. Dicht- en Kunsthalle), over het
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woord brit in verband met eene plaats bij Bredero, en over de etymologie van het
woord brijn. Dr. Kern besprak het woord appel. Na bewezen te hebben dat de afleiding
van Abella en abellanum ongerijmd is, toonde hij aan dat het woord
hoogstwaarschijnlijk algemeen Indogermaansch is, daar men het in de meeste talen
terugvindt, in twee vormen, die beantwoorden aan Skr. amra en āmra; de
oorspronkelijke beteekenis moet dan zijn ‘de zure vrucht’. Dr. Verdam handelde o.a.
over de woorden baeshudich, een Mnl. bnw. onderdaen in den zin van ‘verschillend’,
swaer in den zin van ‘donker’, onder ... ende, vrevel, vervleten, worme en onstuimig,
verklaarde de zegswijze 't is lood om oud ijzer en deelde eenige nieuwe lezingen
mede uit een teruggevonden afschrift van een der Couchy-fragmenten. Dr.
Boekenoogen vestigde de aandacht op de boertige vertelsels en anecdotische
verhaaltjes die thans bij het volk in omloop zijn, en wees er op, dat daarbij - evengoed
als bij onze sprookjes en sagen - zeer veel is dat op oude overlevering berust. Ten
bewijze daarvan gaf hij eenige voorbeelden van zulke hedendaagsche, dikwijls naar
tijdsgelegenheid gewijzigde en gelocaliseerde verhaaltjes, die reeds in de
middeleeuwsche boerden en de oude novellenverzamelingen (en dus ook in nog
oudere bronnen) worden teruggevonden.

Aanhangsel. Verslag van de sectie-vergadering op Dinsdag 13 Juni, des
avonds te 8 uren.
Tegenwoordig de leden der Maatschappij A. Kluyver, J.H. Gallée, H. Kern, J. te
Winkel, A. Beets, Th. Nolen,
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J.H. Kern Hz., S.G. de Vries, J.M. Hoogvliet, W. Draayer, J. Verdam, J.J. Salverda
de Grave, Johs. Dyserinck en J.W. Muller.
De Voorzitter der Commissie voor taal- en letterkunde, de Heer A. Kluyver, opent
de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens deelt hij mede, dat de
door de Commissie bezorgde uitgave der Veelderhande Geneuchlijke Dichten,
Tafelspelen ende Refereynen voltooid is, en laat hij twee exemplaren daarvan
rondgaan.
Met goedvinden der vergadering geeft hij op diens verzoek het eerst het woord
aan den Heer Prof. Gallée, die zijne aangekondigde voordracht houdt over den duur
van vocalen in verband met de grammaticale terminologie k o r t en l a n g .
Spreker zet in korte trekken uiteen hoe het nader onderzoek der dialectische klanken
hem er toe over heeft doen gaan middelen te beramen om deze klanken te doen
fixeeren, niet op het gehoor af, dat altijd feilbaar is, maar door graphiek, uitgaande
van de organen zelve die bij het spreken gebruikt worden.
Dr. Rosapelly en de abt Rousselot te Parijs hebben met hunne instrumenten in dit
opzicht reeds belangrijke resultaten verkregen. Zij kwamen hem echter in sommige
opzichten niet afdoende voor. Hij wilde duidelijker de beweging der organen
geregistreerd zien, zonder dat de organen in eenig opzicht belemmerd werden.
Daarvoor heeft nu Prof. Zwaardemaker op Sprekers aansporen en in overleg met
hem instrumenten vervaardigd, waarvan hij nu nader de werking en samenstelling
uiteenzet.
Verschillende punten kunnen hiermede worden onderzocht, zooals de
slagconsonanten, de vocalen, de lipronding en tongspanning, de kaakopening, enz.
Heden-
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avond wil Spreker slechts een enkel onderwerp bespreken.
Meer en meer trekt onder taalgeleerden, vooral na de onderzoekingen van Dr.
H i r t en Prof. S t r e i t b e r g te Leipzig, de vraag de aandacht welke de duur is der
vocalen; welke vocalen kort, welke lang, en welke sleepend gesproken worden.
Spreker meent dat een vocaal niet een absoluten duur heeft, dat ook sommige vocalen
zooals de a in sprak langer aangehouden kunnen worden, zonder nog van toon te
veranderen en in aa over te gaan. Reeds S i e v e r s heeft in zijne G r u n d z ü g e
d e r P h o n e t i k , cap. 35 ‘Lautquantität’, er op gewezen dat de tegenstelling van
lang en kort niet ‘ein bestimmtes Verhältniss des Zeitmasses’ aanduidt en dat
‘Einzeluntersuchungen’ noodig zijn. Spreker heeft onderscheidene personen woorden
en zinnen laten zeggen, die door deze instrumenten geregistreerd zijn, en de
consonanten en vocalen dezer woorden bepaald, gemeten en in onderdeelen van
seconden overgebracht. Deze cijfers doen zien hoe vele vocalen, die wij met den
naam van lange vocalen bestempelen, even lang of even kort van duur zijn als
zoogenoemde korte vocalen. Slechts enkele der thans medegedeelde en uitgecijferde
woorden hadden een langeren duur.
Daar Spreker eene controle wenschelijk vond, had hij Dr. Boeke te Alkmaar
verzocht voor enkele woorden de perioden der vocalen van enkele woorden op de
phonographische opname te berekenen. Deze gaven ten opzichte van de woorden
nagenoeg dezelfde resultaten en bevestigden dus de door Spreker medegedeelde
cijfers. Zoo wisselde de aa in raad van 0.12 sec. tot 0.22 sec., de a van sprak van
0.12 tot 0.17 en was de ie van Piet van 0.09 tot 0.19, terwijl de i van pit van 0.09 tot
0.14 was bij één persoon die Hollandsch sprak; bij diezelfde
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persoon was de ee in eet van 0.12 tot 0.16 sec., terwijl bij iemand uit eene andere
streek de ee van eet van 0.18 tot 0.26 sec., die van leefde van 0.28 tot 0.50 was. Ook
voor de kennis der overgangsklanken (glides) geven deze onderzoekingen belangrijke
resultaten.
Bij de klanken, door een Franschman gesproken, vond hij bij de ê en de â altijd
een dubbelklank met een duur van 0.24 à 0.32 sec. terwijl de lengte der é in de
gesproken woorden wisselde tusschen 0.07 en 0.19 sec.
Hij wijst er op hoe ook langs anderen weg H. S c h m i d t -Wa r t e n b e r g
(Indogerm. Forsch. 7, 211) metingen heeft verricht, waarbij deze voor de Slavische
talen tot in vele opzichten overeenkomstige resultaten komt.
Toch is, naar Sprekers meening, het onderzoek nog verre van afgesloten.
Integendeel, men is pas aan het begin en er zal veel meer materiaal onderzocht en
gemeten moeten worden, alvorens men den duur der vocalen en tweeklanken in het
Nederlandsch en in de dialecten met eenige nauwkeurigheid kan bepalen en conclusies
uit deze metingen kan trekken.
De Voorzitter dankt den Spreker voor deze belangrijke voordracht, naar aanleiding
waarvan eene gedachtewisseling plaats heeft, waaraan de Heeren H. Kern, Hoogvliet
en Salverda de Grave deelnemen. De Heer Kern spreekt o.a. over de betrekkelijke
lengte der vocalen, b.v. in het Fransch, over het slepend accent in het Lithauwsch en
wijst er op dat het langer aanhouden van de vocaal bij eene vraag enz. reeds door de
Indiërs was opgemerkt. De Heer Gallée merkt bij de beantwoording der vragen op,
dat het onderzoek zich nog slechts over weinige woorden uitstrekt; vele individuen
moeten worden onderzocht en eerst langzamerhand kan men gemiddelden verkrijgen.
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Daarna wordt het woord verleend aan Prof. te Winkel, die handelt over den
Nederduytschen Helicon van 1610. Hij bespreekt deze merkwaardige verzameling
van samenspraken, zinnespelen, klinkdichten, bruiloftszangen en andere verzen,
vervaardigd door een kring van Haarlemmer letteroefenaars wier hoofdpersoon de
bekende dichter-schilder Karel van Mander is, en zet uiteen van hoe groot belang
voor de kennis onzer letterkunde uit de eerste helft van den tachtigjarigen oorlog
deze bundel is. Deze inhoudrijke verhandeling zal in haar geheel worden opgenomen
in het door de Maatschappij uitgegeven Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde.
Nadat den Spreker de dank der vergadering is gebracht worden door de HH. Muller,
Nolen en Hoogvliet enkele vragen gedaan, die de Heer te Winkel beantwoordt.
Op de vraag van den Voorzitter of een der aanwezigen nog eene mededeeling
wenscht te doen wordt toestemmend geantwoord door den Heer Muller, die daarop
spreekt over de etymologie der woorden tooneel en houweel en aantoont dat men
deze te onrechte heeft beschouwd als afleidingen van de ww. toonen en houwen,
daar beide van vreemden oorsprong zijn en uit het Fransch werden overgenomen.
Ook deze bijdrage wordt opgenomen in het Tijdschrift der Maatschappij.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering.
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Bijlage VII. Verslag van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde.
Evenals de Maatschappij in haar geheel heeft de Commissie in het bijzonder een
groot verlies geleden door den dood van den Heer Fruin. In Oct. 1859 was hij tot lid
der Commissie verkozen. Bijna veertig jaren heeft hij dus tot haar behoord. Daar hij
de vergaderingen getrouw bijwoonde en een belangrijk aandeel nam in de
werkzaamheden, valt licht te begrijpen, dat zijn heengaan in den boezem der
Commissie diep wordt betreurd.
De vergaderingen werden geregeld gehouden. De Heer Fockema Andreae bekleedde
den voorzittersstoel. De Heer Pijper trad als secretaris op. De Heer Koolemans
Beynen, ofschoon in den loop des jaars naar 's-Gravenhage vertrokken, bleef onze
bijeenkomsten bijwonen, evenals de Heer Telting, reeds bij zijne toetreding te
's-Gravenhage woonachtig.
De Commissie beraadslaagde over het voorloopige plan eener uitgave van een
Historischen Atlas voor Nederland, hetwelk aan haar oordeel werd onderworpen.
Op uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij bracht de Commissie advies uit
over een verzoek van het Bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht. Het
betrof eene
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aanvraag om vanwege de Maatschappij gedurende zes jaren ƒ 20 per jaar bij te dragen
tot de drukkosten van voorloopige kaarten voor een Historischen Atlas, door genoemd
genootschap te bewerken en uit te geven in aansluiting aan een dergelijke uitgave
als voorarbeid voor een Historischen Atlas van Duitschland en aangrenzende rijken
(zie Punt IX, 2 van de Lijst der werkzaamheden der Algemeene Vergadering).
Mede werd advies uitgebracht over eene uitnoodiging aan het Bestuur der
Maatschappij om toe te treden tot een Bond van Oudheidkundige Genootschappen
en Museum-Besturen.
Op een der vergaderingen werd gehandeld over de Epistolografische verzameling,
indertijd door de Commissie aangelegd en thans berustende in de
Universiteitsbibliotheek alhier. Zij was bewerkt door de Heeren Acquoy, Fruin, Du
Rieu, Rogge, enz. en bestemd om eene bibliografische lijst te vormen van alle gedrukte
brieven van Nederlanders. Deze arbeid leverde echter bezwaren op, omdat de
medewerkers niet allen precies op gelijke wijze arbeidden. Dr. Du Rieu zou alles
persklaar gemaakt hebben. Uit de gedachtenwisseling bleek, dat het een zeer
omslachtig werk zou wezen nu nog aan het completeeren te gaan, omdat het vooral
hapert aan de tallooze verspreide brieven (bijv. 2 of 3 brieven van één persoon) die
in verschillende boeken verscholen zitten. Men zal de collectie in haar tegenwoordigen
toestand voor allerlei onderzoekingen met veel nut kunnen gebruiken, totdat iemand
bereid bevonden wordt om zich gedurende een paar jaren aan hare completeering te
wijden.
Drie der vergaderingen werden nog door den Heer F r u i n bijgewoond. Hij besprak
de oudst bekende editie van het Geuzen-Liedboek, uit de bibliotheek van Royaards
aan-
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gekocht door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. De titel luidt: Een nieu
Geusen Lieden Boecxen, waerinne begrepen is, den gantschen Handel der
Nederlantscher gheschiedenissen, Nu nieulick vermeerdert, Anno 1581, 8o. Uit
Scheltema, Letterkundig Mengelwerk, Utrecht 1823, dl. III, heeft men opgemaakt,
dat dit de eerste uitgave was. Gelijk reeds G.W. Beger opmerkte, blijkt uit den titel,
dat het niet de eerste uitgave is (Kroniek Historisch Genootschap, Jaarg. 26 en 28).
Willems giste, dat de voorafgaande editie in het jaar 1574 zal verschenen zijn. De
Heer Fruin kwam tot de slotsom, dat de bundel ontstaan moet zijn omstreeks de
Pacificatie van Gent, 1576, en voortdurend werd uitgebreid. Een tweede uitgaaf zal
gevolgd zijn omstreeks het jaar 1579, terwijl een der laatste verzen dezer editie
waarschijnlijk was de klacht van Don Juan (1577). Voor de editie van het jaar 1581
staat een Sonnet, waarin wordt opgesomd, welke verzen volgen in het boek. Het
eerste zal handelen over den tijd van Hertog Alva, enz. De uitgave van het jaar 1588
bevat ook dit Sonnet. Men treft er nu vier regels in aan, die betrekking hebben op
den dood van den Prins van Oranje, en natuurlijkerwijze ontbreken aan de editie van
het jaar 1581. Zoo verschaft dit Sonnet eene aanwijzing, hoe het boek is ontstaan.
In de voorrede van het jaar 1588 wordt op vroegere drukken gezinspeeld. Het
Geuzen-Liedtboeck is te beschouwen als eene verzameling losse liederen, in den
loop der jaren afzonderlijk onder het volk verspreid. De kennis van het Wilhelmus
wordt door het exemplaar van het jaar 1581 niet verrijkt, omdat het naar deze editie
tamelijk nauwkeurig door Scheltema is uitgegeven.
Dezelfde spreker handelde over een dagboek van Buchelius. Een ander dagboek
van Buchelius is reeds ge-
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drukt door Musschenbroek. Het door den Heer Fruin gelezene behelst o.a., dat Marnix
van St. Aldegonde ten maaltijd komt bij Walraven van Brederode. Ook Buchelius
was tegenwoordig en beschrijft Marnix als klein van gestalte en vroolijk van aard.
Hij is nu te Souburg ijverig bezig met tuinbouw. Vroeger had hij andere liefhebberijen,
zooals het koopen van boeken. Bij deze bespreking kwam de Heer Fruin terug op
eene vroeger gedane mededeeling uit het Commissie-boek van Hanekok, volgens
welke den 11den April 1573 de bibliotheek van Hopperus, te Gouda aanwezig, aan
Marnix gegund werd. In Dec. 1572 schrijft Hopperus uit Spanje aan Viglius, met
verzoek, hem zijne bibliotheek te doen terugbezorgen, vooral de boeken, die op den
Index bleken te staan. Uit den Katalogus van Marnix' boeken blijkt niet, dat inderdaad
de boeken van Hopperus aan Marnix zijn overgegaan1.
Verder besprak de Heer Fruin de Corte Apologie ofte ontschuldinge der
Nederlantsche Christenen tegen de beschuldingen haerder vyanden, Anno 1568, 8o,
waarvan hij een exemplaar ter tafel bracht, afkomstig uit de bibliotheek van Royaards.
Het boekje was hem vroeger alleen bekend bij name. De Apologie des Protestants
van Marnix was hem bekend. Spreker meende tot dusverre, dat het Hollandsch eene
vertaling van het Fransch zou zijn. Het Hollandsche boekje is echter een ander
geschrift. De vervaardiger schrijft op eigen hand, misschien wel op aandrang van
een kerkeraad. Dat Marnix een dergelijk boekje heeft geschreven, schijnt de auteur
niet bemerkt te hebben. Hij moet wel een predikant zijn geweest. Waarschijnlijk
heeft hij voor de vervolging de vlucht genomen. Misschien is hij uit Zuid-Nederland,

1

Zie De Gids, 1898, dl. IV, blz. 385-395.
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zooals men kan opmaken uit de taal. Hij kan een overgegaan priester zijn geweest.
Zijn werk geeft geen geringen dunk van de Haagpreekers. Ééne uitdrukking: ‘het
offeren van de kalveren onzer lippen’ komt ook dikwijls voor in het Geuzen-Liedboek,
bij een dichter, waarvan verscheidene verzen zijn opgenomen met de zinspreuk:
‘Liefde vermag het al’.
De Heer F o c k e m a A n d r e a e besprak een punt uit de oude rechts-geschiedenis
van Groningen. De Heer Gratama heeft betoogd, dat Groningen de hooge jurisdictie
zou bezeten hebben, vóórdat het de lage jurisdictie verkreeg. De Spreker is van een
ander gevoelen. Er was - dit valt niet te betwijfelen - te Groningen een schout als
vertegenwoordiger van het centrale gezag, van den bisschop sinds deze dit gezag
bezat. Ten bewijze kan o.a. strekken de akte van 1405, waarbij de bisschop aan de
stad het recht verleende, den schout aan te stellen. Over die aanstelling had dus de
bisschop te beschikken.
Die schout nu houdt terechtzittingen, welke van die van den raad onderscheiden
worded; immers in art. 40 van het oudste stadboek is sprake van doodslag ‘derwyle
dat de schulte of de raed tho rechte sytten’. Deze onderscheiding wordt met dezelfde
woorden herhaald in het opschrift van B. IV a. 4 van het stadboek van 1425 en daar
in het artikel aldus verduidelijkt, dat te recht zitten òf de ‘schulte mitten rade’, òf ‘de
borghermeestere ende raet bi hem selven’, d.i. zonder den schulte. Dit is - merkt de
spreker op - eene verduidelijking, geene verandering. Ook naar het oudste stadboek
zat stellig niet de schout alleen te recht, was hij het niet, die het oordeel vand; dit
deed hij nergens, en ook in het oudste stadboek a. 4 leest men ‘de raed sal alle oerdel
vynden’.
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In hoedanigheid van vertegenwoordiger van den bisschop ongetwijfeld ook, ontvangt
de schout een deel van de boeten. Dat de gevallen, waarin hij in de ‘brake’ deelt,
geen van alle de hooge jurisdictie betreffen, is zeer duidelijk. In deze laatste is geen
brake verschuldigd, maar treft den veroordeelde eene andere straf. Dat de bisschop,
en hij in 's bisschops naam de hooge jurisdictie had, blijkt o.a. uit eene
scheidsrechterlijke uitspraak van den bisschop van 1309. De bisschop zegt daar
omtrent doodslag te Groningen, dat des doodslagers goed in zeker geval zal worden
verbeurd verklaard ‘ende van dien goede sallen wi hebben die helft, ende die stat die
ander helft, toe delen onder him ende den rechter als si haer braken pleghen te delen’.
Deze regeling is volkomen onverklaarbaar, als men aanneemt, dat de berechting
van zulk een doodslag staat aan ‘borghermeesteren en raed bi hem zelven’.
Maar afdoend is vooral de mededeeling van S. Beninga in zijne kroniek, dat de
stad alle honderd jaar zich door den bisschop moest doen beleenen met ‘dat overste
gerichte’ en dat de schout het laatste oerdel gaf van wegen des bisschops over de
misdadige luiden, die den dood verdiend hadden.
Dezelfde Spreker bracht de quaestie te berde van het gezag van den bisschop van
Munster over Westerwolde. Dit onderwerp werd het laatst behandeld door Mr. R.
Fruin Th. Az. in zijn Akademisch Proefschrift. Deze schrijver meende, dat de bisschop
daar het landsheerlijk gezag niet gehad heeft. De Spreker is tot eene tegenovergestelde
slotsom gekomen.
Nog bracht de Voorzitter ter tafel het onlangs verschenen Register op het
Leenaktenboek van Gelre en behandelde naar aanleiding daarvan en van het
Leenakten-
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boek van Gelre, door den Heer Van Doorninck uitgegeven, de vraag: Of ook
geldsommen in leen konden gegeven worden? Deze vraag werd ontkennend
beantwoord.
De Heer M u l l e r wijdde eene bespreking aan Pirenne's werk: Die Geschichte
Belgiens, verschenen in de Geschichte der Europäischen Staaten onder redactie van
Lamprecht. O.a. werd stilgestaan bij de conclusie van Pirenne, dat de taalgrens in
België niet wortelt in de oude politische grenzen van Neustrië en Austrasië.
Verder bracht de Heer Muller een stuk ter tafel van L. de la Tourasse, La
négociation pour le duc d'Anjou de 1575 à 1585, verschenen in de Annales
internationales d'histoire, congrès de la Haye, No. 2. De schrijver van dit stuk geeft
blijk van groote onkunde. Hij draagt geen kennis van de vier deelen Documents
concernants les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas, gepubliceerd in de
Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. Evenmin kent de Heer De la
Tourasse het geschrift van Kervyn de Lettenhove: Les Huguenots et les Gueux. Het
heeft ten gevolge, dat in dit stuk allerlei onjuistheden voorkomen. De schrijver stelt
Anjou's gezant Des Pruneaux voor als Roomsch-Katholiek, terwijl deze volgens zijn
eigen getuigenis bon Huguenot zoowel als bon Français was.
De Heer B l o k deelde de vruchten mede van een onderzoek naar de beteekenis
der Dagelijksche rechters, welke vermeld waren geworden in eene voordracht van
den Heer Hoefer, in de Maandvergadering der Maatschappij. De inhoud van het
gesprokene is hierachter als Bijlage opgenomen.
In aanknooping aan zijne Voordracht over de Compagnie van Assurantie, gehouden
in de Maandvergadering der Maatschappij, wijdde de Heer Blok eene bespreking
aan
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de zonderlinge rol door Albert Coenraads Burgh ten aanzien van die onderneming
gespeeld. Voor den naderen inhoud van het gesprokene worde verwezen naar de
Bijdragen voor Geschied- en Oudheidkunde (4de Serie, dl. I, blz. 37). Aanvankelijk
dacht de Heer Blok ernstig aan de mogelijkheid, dat Albert Burgh eenvoudig de
penvoerder was geweest van eene vergadering van ter beoordeeling der zaak
bijeengeroepen kooplieden, wier gevoelen hij niet kon deelen. Deze verklaring van
Burgh's zonderlinge houding in de zaak bleek echter ten slotte tot ernstige bezwaren
ten opzichte van den inhoud en den toon van het besproken advies der Amsterdamsche
kooplieden te leiden, waarom de in de Bijdragen t.a.p. gegeven conclusie werd
verkozen.
De Heer D o z y besprak een 16e eeuwsch handschrift, waarin onder den titel: Dit
is van waterrecht, achter het door Mr. Bezemer uitgegeven keurboek van Edam het
totdusver onbekende zeerecht dier stad voorkomt. Vooraf gaan het Vlaamsche zeerecht
en de Amsterdamsche ordonnantie, daarop volgt eene reeks van 60 artikelen door
de Regeering van Edam in overleg met de schippers dier plaats vastgesteld. Voor de
geschiedenis van het Nederlandsche zeerecht zijn deze keuren z.i. van groot belang.
Een andermaal bracht de Heer Dozy de begraafplaats van Marnix van St. Aldegonde
ter sprake. Dat deze te Leiden gestorven is wordt niet betwijfeld, maar algemeen
wordt aangenomen dat zijn stoffelijk overschot later naar West-Souburg op Walcheren
is overgebracht. Aldaar is in 1872 een grafzuil voor hem opgericht en daarheen is
onlangs van Vlaanderen uit eene bedevaart gehouden.
Spreker wijst er op dat die overlevering van allen grond is ontbloot; waarschijnlijk
heeft zij haar ontstaan
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te danken aan hetgeen J. Prins in zijne biographie van Marnix 1782 daaromtrent
mededeelde. Zijne bewering is evenwel door niets gestaafd, zoodat er geen enkele
reden is aan die overbrenging te gelooven en de laatste rustplaats van Marnix ergens
anders dan te Leiden te zoeken1.
De Heer K o o l e m a n s B e y n e n bracht iets te berde uit het Notulenboek van
den Raad der stad Alkmaar over het jaar 1799. Het was het bevel van den Raad, van
9 Sept., aan 30 man van de ‘stille wachts’ om de stad uit te trekken ten behoeve van
den hospitaaldienst bij den aanval op de Zijpe, den 10den Sept. Uit bespreking en
discussie bleek, dat ‘stille wachts’ dezelfden waren als waardgelders, een soort
krijgsvolk, dat onmiddellijk te gehoorzamen had aan den stedelijken magistraat.
Een volgenden keer beschreef de Heer Koolemans Beynen de vorming van ons
leger in het jaar 1813, aan de hand van eene gedrukte Tabel: 1813-1893, Genealogisch
overzicht van Nederlandsche korpsen infanterie, en de hierbij behoorende: Toelichting
op het Genealogisch overzicht der korpsen infanterie en cavalerie van het
Nederlandsche leger, Verslagen Deel XXIV.
Later sprak de Heer Koolemans Beynen over Van Lynden, een der Oranje-mannen
van het jaar 1799, die met het oog op het herstel van het Oranje-huis betrekkingen
hadden aangeknoopt in allerlei plaatsen van ons land. De graaf van
Lynden-Middelburg zond Spreker eene collectie van 1180 brieven, gericht aan den
Prins van Oranje, aan Fagel, enz., nauwkeurig gekatalogiseerd. Voordat de
Oranjeklanten wisten van eene landing van Engelschen en Russen, hebben zij gepoogd
den koning van

1

Zie Nederl. Spectator 11 Febr. 1899.
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Pruisen over te halen hier een inval te doen. Bij welslagen beloofden zij een bedrag
van 8 millioen te betalen. Bij de brieven bevinden zich twee alfabetische sleutels van
geheimschrift. In sommige brieven staan tusschen de regels met gewonen inkt andere
regels met encre sympathique, waarvan het schrift eerst leesbaar werd door het
overstrijken met zeker vocht.
De Heer Te l t i n g sprak over stadsrechtsfamilies. Schröder, Deutsche
Rechtsgeschichte, somt moedersteden op, waarvan andere, dochtersteden, haar
stadsrecht ontvangen hadden. Spreker toonde aan, dat dezelfde gang van zaken in
Nederland is voorgekomen. O.a. stond hij stil bij het stadsrecht van Zutfen, Deventer,
enz.
In eene andere vergadering behandelde dezelfde Spreker het vraagstuk van het
historisch bestaan der oude Friesche muntmeesters, de zoogenaamde Rednath en
Kawing. Men meende vroeger inderdaad, dat het personen waren. ‘Reynalda en
Kamminga’ verstaan sommigen er onder; Dirks maakte er iets anders van. Volgens
Hooft van Iddekinge zou het zijn: ‘munt van de rechters’. Heck, Altfriesische
Rechtsgeschichte, komt in eene aanteekening reeds dichter bij de waarheid.
Angelsaksische munten van Ethelred en Knut waren in de XIe eeuw, ook in Friesland,
zeer verbreid. De woorden Rednath en Kawing kunnen hiervan eene verbastering
zijn. Uit de afbeeldingen van de munten van Ethelred (976-1012, 1014-1016),
voorkomende in de Plates to the annals of the coinage of Great Britain, by R. Ruding,
London 1840, Vol. III, Pl. Q, wordt het vermoeden betreffende Rednath tot hooge
waarschijnlijkheid gebracht. De munten van Ethelred werden nagemaakt in Friesland,
wellicht door minder bekwame handen, zoodat men daarop later Rednath heeft
kunnen lezen. Er is eene traditie,
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dat de eerste Friesche muntmeesters uit Engeland geboortig waren.
De Heer P i j p e r besprak het dogmatisch standpunt van Georgius Cassander, den
schrijver van De officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc
religionis dissidio (1561), opgenomen in zijne Opera omnia, Par. 1616. Wegens
zijne gematigde gevoelens werd hij in het jaar 1564 door keizer Ferdinand I verzocht
van advies te dienen omtrent eene mogelijke verzoening van Roomschen en
Protestanten, waarvan het werk: De articulis religionis inter catholicos et Protestantes
controversis consultatio de vrucht was. Gewoonlijk wordt Cassander beschouwd als
een echte middenman, zooals er toen velen waren. Hij zelf heeft zich als zoodanig
voorgesteld. Op grond vooral van eerstgenoemd geschrift tracht Spreker te bewijzen,
dat hij bij het vervaardigen daarvan veel dichter bij de leer der Roomschen dan bij
die der Protestanten heeft gestaan, ofschoon hij vroeger met besliste
Hervormingsgezinden zooals Joannes Utenhove ééne lijn had getrokken.
Dezelfde Spreker behandelde het dogmatisch standpunt van den martelaar Merula,
naar aanleiding van de openbaarmaking zijner Professio fidei door Dr. I.M.J. Hoog
in de Verantwoording van Angelus Merula, Leiden 1897.
In verschillende vergaderingen werden platen bezichtigd, die de Heer Dozy uit
zijne rijke verzameling van kunstwerken van Nederlandsche graveurs ter beschikking
stelde.
In ééne vergadering vertoonde de Heer Pijper eenige afbeeldingen van
Nederlandsche gebouwen en kunstvoorwerpen, die beteekenis bezitten voor de
Geschiedenis der Christelijke kunst.
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De vergadering der Commissie, op den avond van Dinsdag 13 Juni, welke voorafging
aan de Algemeene vergadering, werd bijgewoond door de heeren mr. S.J. Fockema
Andreae, Voorzitter, dr. J.A. Beyerman, majoor G.J.W. Koolemans Beynen, dr. P.J.
Blok, dr. C.P. Burger, mr. A.D. van Assendelft de Coningh, dr. E.F. van Dissel, mr.
Ch. M. Dozy, dr. C. Hofstede de Groot, dr. H.G. Hagen, A.H.L. Hensen, F.A. Hoefer,
F.G. Kramp, C.J. Leendertz, dr. P.L. Muller, mr. S. Muller Fz., dr. S.A. Naber,
Mejuffrouw Johanna W.A. Naber, dr. J. Offerhaus Lz., dr. F. Pijper, Secretaris, dr.
H.C. Rogge, A.L.W. Seyffardt, dr. J.J.P. Valeton Jr., Mejuffrouw Johanna A. Wolters.
De Voorzitter verbond aan zijnen welkomstgroet eene opmerking. De twee vroegere
samenkomsten der Commissie aan den vooravond der algemeene vergadering konden
gelden als eene proefneming. Telkens werden bijdragen geleverd door leden der
Commissie. Ditmaal werden eenige leden der Maatschappij, buiten de stad
woonachtig, uitgenoodigd een onderwerp in deze vergadering te bespreken, doch te
vergeefs. De Voorzitter uitte echter den levendigen wensch, dat althans een volgend
jaar een of meer leden der Maatschappij, buiten de Commissie staande, bereid mogen
bevonden worden eene bijdrage ten beste te geven.
Dr. P.J. B l o k sprak over Sorbière en zijn geschriften betreffende ons land, naar
aanleiding van documenten, gevonden in de nalatenschap van prof. Fruin. Na een
woord van herinnering aan den overleden hoogleeraar, behandelde spreker in korte
trekken de lotgevallen van den Franschen arts en broodschrijver, die van 1615 tot
1670 leefde en van 1642 tot 1650 in ons land, van 1645 tot 1648 te Leiden vertoefde.
Sorbière heeft ver-
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schillende geschriften nagelaten, o.a. Sorberiana, Lettres, Relations et Discours,
waarin tal van interessante bijzonderheden voorkomen betreffende toenmalige
geleerden, met wie hij in persoonlijke aanraking kwam (Descartes, Gassendi,
Mersenne, Salmasius, Voetius, Barlaeus, Vossius, de beide Huygensen e.a.), ook
betreffende zaken en gewoonten in de Nederlandsche gewesten, beschrijvingen van
plaatsen en streken, enz. Merkwaardig is vooral een lange brief uit 1660, toen hij
weder hier te lande vertoefde, betreffende ‘l'état des sciences en Hollande’ en een
reisverhaal uit Holland van hetzelfde jaar. De beteekenis van deze gegevens voor
onze geschiedenis van 1640 tot 1660 werd kortelijk in het licht gesteld.
In aansluiting aan eene Studie, welke in de Handelingen dezer Maatschappij van
het vorige jaar is afgedrukt (blz. 124-164), deelde majoor G.J.W. K o o l e m a n s
B e y n e n nieuwe gegevens mede betreffende de bedoelingen van Engeland bij het
werkdadig optreden op het vasteland tijdens den tweeden coalitie-oorlog. Deze
voordracht is in haar geheel hierachter te vinden.
Eindelijk besprak dr. F. P i j p e r een en ander uit de geschiedenis der Christelijke
kunst, gedurende het Romaansche tijdperk, voornamelijk in Nederland. Drie perioden
werden onderscheiden: het vroeg-Romaansche of Karolingisch-Ottonische tijdperk,
de bloeitijd der Romaansche kunst, en de overgangsperiode naar de Gothiek.
Afzonderlijke grepen werden gedaan uit de geschiedenis van de bouwkunst der
monnikorden en van de Romaansche beeldhouwkunst. Deze bijdrage werd
aanschouwelijk gemaakt door lichtbeelden.
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Mededeeling behoorende bij het verslag van de commissie voor
geschied- en oudheidkunde.
Dagelijksche heeren van Varik.
In de Maandvergadering van October 1898 sprak de heer H o e f e r uit Hattem over
de kerk aldaar en liet o.a. een afbeelding zien van een grafsteen van 1522, daar
aanwezig, waarop geschreven stond, dat de steen lag boven het graf van een ‘daglics
heer’ van Varik. Hij vroeg toen, wat deze titel eigenlijk beteekende. Deze vraag gaf
ondergeteekende aanleiding de zaak nader te onderzoeken en in eene vergadering
der Historische Commissie te bespreken.
Van Spaen gaf in het derde deel zijner Inleiding tot de Historie van Gelderland,
blz. 331 vlg., reeds eene uitvoerige beschouwing over dit onderwerp, gegrond op de
kennis van zoo goed als alle plaatsen in de Betuwsche oorkonden, waar van
‘dagelijksche rechters’ en ‘heeren’ sprake is, zonder evenwel de ware verhouding
geheel in het licht te stellen. Uit zijn betoog blijkt, dat a l l e dorpen in den
Bommelerwaard, behalve Driel, Amersoyen en Wel, Hemert, Hedel en Poederoyen,
in lateren tijd ‘dagelijksche heerlijkheden’ waren1. De genoemde uit-

1

Van Spaen, l.l. blz. 248 vlg.
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zonderingen zijn toe te schrijven aan de bijzondere omstandigheden, waarin deze
plaatsen van ouds verkeerden: Driel, het oude bezit van graaf Ansfried, den lateren
Utrechtschen Bisschop, is uit de goederen van Hohorst in erfpacht aan de Graven,
later Hertogen van Gelre gekomen, die het sedert 1532 in vrij eigendom bezaten; de
andere genoemde oude heerlijkheden zijn waarschijnlijk alle afkomstig uit de
aanzienlijke familie van Herlaer, wier goederen reeds vroeg verdeeld zijn geraakt.
De genoemde plaatsen met hare omgeving waren in de 14de eeuw heerlijkheden en
heeten sedert de tweede helft der 14de eeuw, in onderscheiding van de andere, ‘hooge’
heerlijkheden, wat zij ook werkelijk waren, terwijl de andere dorpen toen
‘dagelijksche’ of ‘lage’ heerlijkheden vormden.
De laatsten waren dit nog niet vóór de helft der 14de eeuw.
In den Bommelerwaard bestond in het begin der 13de eeuw een verband tusschen
de dorpen, ‘enync’ genaamd, welke ‘enync’, overeenkomende met die in Kempenland
en elders in Brabant, vermoedelijk van Brabantschen oorsprong is en moet verklaard
worden uit den vroegeren samenhang van deze streek met Brabant1. In het begin der
13de eeuw reeds, want de bevestiging door Reinald I, Graaf van Gelre, in 13162
spreekt van de instelling dezer ‘enync’ door zijne ‘predecessores’3; hij hernieuwt het
stuk ‘ex recordatione seniorum’, omdat het oorspronkelijke was weggeraakt.
In die Enync nu is sprake van de ‘judices quotidiani’,

1
2
3

Vgl. Van Spaen, III, blz. 357; Poullet, Histoire politique Nationale, I, 448.
Nijhoff, Gedenkw. I, blz. 166.
Dus minstens sedert Gerhard III (1207-1229), opgevolgd door Otto II (1229-1271), den vader
van Reinald I (1271-1317).
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die rechtspraak hebben in waterschapszaken, ‘in aquaeductis et fossatis’. Die ‘judices
quotidiani’, in de landstaal ‘daghelixe richtere’1, hadden het zoogenaamde
‘nedergerichte’2, d.i. de lagere rechtspraak, de rechtspraak in dagelijks voorkomende
delicten. Zij worden nog in 1335 met dien naam genoemd3.
In het dijkrecht nu van 14094 komen voor het eerst in de landrechten ‘dagelyxsche
heeren’ in hunne plaats voor, sedert met dezelfde bevoegdheden als de vroegere
rechters van het nedergericht. Die bevoegdheden zijn vooral duidelijk omschreven
in het landrecht van 15385, waarin zij staan tegenover de ‘hoge heeren’ d.i. de heeren
in het bezit der hooge heerlijkheid, terwijl zij slechts de lage heerlijkheid, wat men
in Holland en elders ambachtsheerlijkheid noemt, bezitten. Zij hebben zekere
inkomsten uit de breuken voor lichte misdrijven, die zij berechten, houden toezicht
op het beheer van straten en wegen, dijken en waterloopen, op de ‘reparatie des velts
ende gemeen prouffijt’ d.i. dus op de gemeenschappelijke dorpsbelangen. Als
zoodanig komen zij ook voor in de latere landrechten6 en in de stukken tot het einde
der Republiek, toen deze zaken anders werden geregeld7.
Wij zullen ons thans niet verdiepen in de vraag, hoe dat nedergerecht oorspronkelijk
is ontstaan, maar vergenoegen ons in dit opzicht met de vermelding, dat Van Spaen
het afleidt uit het oude hofgericht, en de opmer-

1
2
3
4
5
6
7

Nijhoff, I, blz. 215.
Nijhoff, I, blz. 349.
Ibidem.
Geld. Placcaatb. col. 98.
Ibid. col. 87.
O.a. in het door prins Willem geprojecteerde landrecht van 1580, enz.
Vgl. Van Spaen, III, blz. 342 vlg.
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king, dat dit in sommige gevallen wel juist zal zijn, aangezien ook in den
Bommelerwaard van ouds praedia in het bezit van geestelijke en wereldlijke eigenaars
waren. Met name Varik (oudt. Valdericke, Valdrica, Waldrich, Valdrike)1 komt reeds
in de 11de eeuw voor als hof, ‘curia’, van het Adelbertstift te Aken, dat het in 997
had verkregen van keizer Otto II, die het zelf had van zekere weduwe Alda. Intusschen
is het even goed mogelijk, ja waarschijnlijk, dat deze nedergerechten in het algemeen
geen anderen oorsprong hebben dan de lagere rechtbanken elders, eenvoudig uit de
behoefte der bevolking aan eene onmiddellijke in de buurt aanwezige rechtbank voor
dagelijks voorkomende zaken, zonder dat men bepaald aan hofrecht heeft te denken.
Opmerking verdient de tijd, waarin de ‘dagelijksche r e c h t e r s ’ in ‘dagelijksche
h e e r e n ’ zijn veranderd.
Wij zagen, dat dit tusschen 1335 en 1409 is geschied. Wij kunnen dit nog iets
nader beperken, aangezien Goossen, ‘zich noemende heer van 't laag gericht van
Varick’, reeds in 1357 voorkomt2. Het tijdvak tusschen 1335 en 1357 nu is juist dat
van de groote verwarring in Gelderland, die een aanvang nam na den dood van
Reinald II in 1343, toen ‘veel partyen, groet ende sterke in den lande’ waren, de tijd
der Hekerens en Bronkhorsten. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in dien tijd van
verwarring de bezitters dezer rechterlijke functiën zich in (ambachts)heeren hebben
vervormd.

1
2

Sloet, Oork. no. 118, 148, 375, 447, 468, 721.
Van Spaen, III, blz. 297. Hij komt ook als Goeswinus de Vanderick voor in Chron. Tiel. p.
376 (1366), 386 (1372); ook bij Burman, Utr. Jaarb. 1, p. 23 en Van Mieris, III, p. 250 (1370).
Hij is de eerste meer bekende heer uit dit geslacht (vgl. Slichtenhorst, VII, p. 145 noot).
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Vóór heer Goossen bezat zijn geslacht misschien reeds erfelijk de rechtspraak in het
dorp. Ten minste in 1276 komt ‘Alardus Judex in Valderike’ voor en in dienzelfden
tijd een ridder ‘Ywanus de Vauderic’, terwijl ‘Steeske van Vanderick, ridder’ in 1343
voorkomt1. Na heer Goossen heeten zij gewoonlijk ‘dagelijksche heeren’ van Varik.
De naam dagelijksche heeren en dagelijksche heerlijkheden, voor heeren en
heerlijkheden met het ‘lage gericht’, komt ook in andere deelen van de Betuwe voor,
b.v. te Persingen en Groesbeek2.
P.J. BLOK.

1

Van Spaen, III, blz. 297 uit verschillende ten deele onuitgegeven stukken. Vgl. Sloet, Oork.,
no. 959, no. 978. Of Steeske in 1343 reeds in het stuk zelf ‘heer van Varick’ heet, is uit Van
Spaen niet duidelijk op te maken; ik meen uit zijne zegswijze te moeten besluiten van niet.

2

Registers op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen (Werken der Vereeniging Gelre no.
1), I, p. 10, 21.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

141

Lijst van de leden der Maatschappij. Opgemaakt den 7den October
1899.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
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Dyserinck, H., 's-Gravenhage. 1898.
Dyserinck, Dr. J., Rotterdam. 1871.
Eeghen, P. van, Amsterdam. 1891.
Eerdmans, Dr. B.D., Leiden. 1899.
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.
Eymael, Dr. H.J., Amsterdam. 1888.
Eyssel, Mr. A.P. Th., 's-Gravenhage. 1869.
Faassen, Rosier, Rotterdam. 1877.
Fabius, A.N.J., Amsterdam. 1888.
Fabius, Mr. D.P.D., Amsterdam. 1899.
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 (C.J.), zie Wijnaendts.
Francken, Dr. C.M., Utrecht. 1864.
Franquinet, Mr. G.D., Maastricht. 1854.
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Fransen van de Putte, J.D., 's-Gravenhage. 1892.
Frantzen, Dr. J.J.A.A., Amsterdam. 1878.
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.
Gelder-van de Water, Mevrouw C.J.M. van, Utrecht. 1895.
Gelderman-Boddaert, Mevrouw M., 's-Gravenhage. 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.
Goekoop-De Jong van Beek en Donk, Mevrouw C., 's-Gravenhage. 1898.
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.
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.
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Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Hartog, Dr. J., Doorn. 1870.
Haspels, G.F., Kralingen. 1899.
Hasselt, A.L. van, Delft. 1881.
Heeres, Mr. J.E., Delft. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Henriquez Pimentel, M., 's-Gravenhage. 1886.
Hensbroek (van), zie Boele.
Hensen, A.H.L., Warmond. 1898.
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.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoeven, Mr. H. van der, Leiden. 1882.
Hofstede de Groot, Dr. C., Zeist. 1892.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Hol, Richard, 's-Gravenhage. 1874.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Hoog, Dr. I.M.J., Terwolde. 1887.
Hoogvliet, Dr. J.M., Rotterdam. 1898.
Hoogvliet, W., Nijmegen. 1871.
Hooyer, G.B., 's-Gravenhage. 1897.
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.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJzerman, J.W., Amsterdam. 1892.
Jager, H. de, 's-Gravenhage. 1876.
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Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
Jelgersma, Dr. D.G., Amsterdam. 1896.
Jong, Dr. J. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Joosting, Mr. J.G.C., Assen. 1895.
Kaay, Mr. W. van der, 's-Gravenhage. 1874.
Kalff, Dr. G., Utrecht. 1884.
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.
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.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Dordrecht. 1898.
Kleine, zie Smit.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
Knappert, Mejuffrouw E.C., Leiden. 1896.
Knappert, Dr. L., Assen. 1893.
Knottenbelt, Mr. J., 's-Gravenhage. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Kok, Dr. A.S., 's-Gravenhage. 1863.
Kollewijn, A.M., Amersfoort. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koo, J. de, Hilversum. 1878.
Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
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., Amsterdam. 1889.
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Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., Amsterdam. 1869.
Lalleman, G.B., Amsterdam. 1874.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Amsterdam. 1890.
Lamers, Dr. G.H., Utrecht. 1882.
Lamping, Dr. J.A., Arnhem. 1861.
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., Nijmegen. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
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, Amersfoort. 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.
Louw, P.J.F., 's-Gravenhage. 1896.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
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Lubach, Dr. D., Kampen. 1865.
Lutkebühl Jr., C.L., Groningen. 1884.
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.
Meinsma, K.O., Zutfen. 1899.
Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., Utrecht. 1889.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Meulen, M.E. van der, 's-Gravenhage. 1889.
Meulen, R. van der, Rotterdam. 1886.
Meurs, B. van, Rotterdam. 1880.
Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Leersum. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyer, W., 's-Gravenhage. 1899.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
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., Buurmalsen. 1878.
Mulder, L., 's-Gravenhage. 1857.
Muller, Dr. J.W., Leiden. 1888.
Muller, Dr. P.J., Haarlem. 1898.
Muller, Dr. P.L., Leiden. 1870.
Muller, P.N., Amsterdam. 1859.
Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
Muller Hz., Mr. S., Rotterdam. 1889.
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Naber, Mejuffrouw J.W.A., Amsterdam. 1898.
Naber, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Nagtglas, F., De Bilt. 1871.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Netscher, P.M., 's-Gravenhage. 1854.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Nieuwenhuyzen, W.C., 's-Gravenhage. 1899.
Nijhoff, Dr. D.C., Meersen. 1889.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, A.J., Utrecht. 1876.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
Nolthenius, zie Tutein.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Numan, zie Star.
Obreen, A.C.H., Hilversum. 1888.
Offerhaus Lz., 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.
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., Nijmegen. 1857.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
Pimentel, zie Henriquez.
Pinto, Mr. A.A. de, 's-Gravenhage. 1867.
Pit, A., Amsterdam. 1898.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., Rotterdam. 1899.
Pleyte, Dr. W., Leiden. 1867.
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Polak, Dr. H.J., Groningen. 1871.
Poll, Mr. W. van de, Nijmegen. 1855.
Pont, zie Maclaine.
Poortvliet (van), zie Tak.
Prins, zie Winkler.
Putte (van de), zie Fransen.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Quarles van Ufford, Jhr. Mr. J.K.W., 's-Gravenhage. 1872.
Rees, R.P.A. van, 's-Gravenhage. 1885.
Reiger, 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.
Ridder, Dr. J.H. de, Rotterdam. 1898.
Riemsdijk, Jhr. Mr. Th. H.F. van, 's-Gravenhage. 1876.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Röell, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roessingh, Dr. P.H., Leiden. 1899.
Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Roo, Dr. L.W.G. de, 's-Gravenhage. 1892.
Roodhuyzen, H.G., 's-Graveland. 1880.
Rovers, E.A., Asten N.B. 1879.
Ruitenschild, Dr. A.R., Utrecht. 1874.
Rutgers, Mr. C.P.L., Groningen. 1897.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Sabron, F.H.A., Leiden. 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.
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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.
Sickesz van de Cloese, Mr. C.J., 's-Gravenhage. 1880.
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.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. G.M., Rotterdam. 1891.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smit Kleine, F., Haarlem. 1876.
Snijder van Wissenkerke-Clant van der Mijll, Mevrouw M.C.A., 's-Gravenhage.
1893.
Snouckaert van Schauburg, A.C. Baron, '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.
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.
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. J.H. de, 's-Gravenhage. 1860.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
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Suyck, zie Bemmel.
Swaen, A.E.H., Nijmegen. 1899.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Tak van Poortvliet, Mr. J.P.R., 's-Gravenhage. 1872.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tideman Jz., 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.
Tromp, zie Hettinga.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Zutfen. 1898.
Ufford (van), zie Quarles.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton, Dr. I.M.J., Amsterdam. 1896.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
Veen, Dr. S.D. van, Utrecht. 1889.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Vliet, Dr. J. van der, Utrecht. 1889.
Vloten, Dr. G. van, Leiden. 1894.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel, Dr. J. Ph., Amsterdam. 1899.
Vorsterman van Oyen, A.A., Rijswijk Z.H. 1881.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
Vos Az., Dr. G.J., Amsterdam. 1886.
Vos, J.C. de, Rotterdam. 1884.
Vreede, Dr. A.C., Leiden. 1875.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries Az., Mr. G. de, 's-Gravenhage. 1848.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
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Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vrolik, W.K.M., 's-Gravenhage. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Was, Mr. F., Leiden. 1894.
Welter, W.L., Hees. 1854.
Wermeskerken-Junius, Mevrouw S.M.C. van, Hilversum. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wessels, W., Zevenaar. 1872.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Westrheene-van Heyningen, Mevrouw J. van, 's-Gravenhage. 1893.
Wichers, L., 's-Gravenhage. 1892.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1899.
Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Joh., Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Voorburg. 1860.
Wissenkerke (van), zie Snijder.
Wolters, Mejuffrouw J.A., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Amsterdam. 1877.
Zaayer Az., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zaayer, Dr. T., Leiden. 1868.
Zeeman, C.F., Zonnemaire. 1876.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Abendanon, Mr. J.H., Batavia. 1897.
Brandes, Dr. J.L.A., Weltevreden. 1890.
Brink, A.J. ten, Batavia. 1875.
Brooshooft, Mr. P., Semarang. 1885.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
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Hurgronje, zie Snouck.
Jonckbloet, G.D.A., Malang. 1890.
Rooseboom, W., Buitenzorg. 1890.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Batavia. 1882.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.
Verbeek, Dr. R.D.M., Menado. 1892.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Eys, Jhr. W.J. van, San Remo. 1870.
Goltstein van Oldenaller, Mr. W. Baron van, Londen. 1880.
Reiger, A.F.J., Keulen. 1882.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vollgraff, Dr. J.C., Brussel. 1881.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Acton, Roger, Londen. 1898.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 1889.
Beer, Dr. Ad., Weenen. 1871.
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Middelnederlandsche bewerkingen der stof van Schiller's ‘Gang
nach dem Eisenhammer’.
Even aangenaam als het is iets te vinden, is het iets terug te vinden, en nu bedoel ik
niet iets dat men verloren waande, maar een oude kennis terug te vinden op eene
plaats waar men haar niet had verwacht, b.v. - om ons bij literaire kennissen te bepalen
- de stof van de Elegastsage in het Mongoolsch, of van Bilderdijk's Ridder Sox in
het Oud-Iersch, of der Brandaen-legende in het Arabisch. Vooral is het eene aardige
verrassing, wanneer men een verhaal, over welks herkomst men nooit heeft nagedacht,
terugvindt in een tijd, veel ouder dan dien der ons bekende bewerking. Het krijgt dan
eene veel hoogere waarde, als men leert inzien dat hetgeen men hield voor eene
schepping van een modernen dichtergeest, reeds eeuwen oud is en in de
middeleeuwsche ‘History of Fiction’ thuis behoort. Het is eene zelfde aangename
gewaarwording, als welke men gevoelt bij het terugvinden in de vroegere taal van
eene spreekwijze of uitdrukking, welke men in een veel later tijdperk geboren achtte,
of van een dichterlijk beeld, dat bij nader inzien blijkt te dagteekenen uit den tijd van
een overoud volksgeloof. Als voorbeelden van het eerste noem ik de uitdrukkingen
geen steek zien en dun gezaaid (d.i. zeldzaam) zijn, welke reeds in de middeleeuwen
voorkomen; voor het tweede zult gij mij wel vergunnen U te her-
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inneren aan de verzen van Vondel's Gijsbrecht, in mijne voordracht over ‘Volksgeloof
in onze Taal en Letterkunde’ in de laatste jaarvergadering uitvoerig besproken. Ik
bedoel de bekende uit den bekendsten Rei, waarin de dichter het beeld uitwerkt van
de trouw der tortelduif, en voeg tevens aan het toen gezegde eene plaats toe uit het
Volksboek der ‘Seven wijse mannen van Romen’ in de 4de Bijlage (bl. 63v): ‘(Si)
dede een ghelofte dat si nimmermeer van dier stede (het graf van haar man) en soude
comen, want si als een tortelduve om haers mans liefte daer woude sterven’1.
Hetgeen ik U nu wilde mededeelen betreft de in Middeleeuwsche bewerkingen
teruggevonden stof van een van Schiller's bekendste balladen, nl. zijn Gang nach
dem Eisenhammer, door Tollens in hetzelfde metrum vertaald in zijne Boodschap
naar de IJzersmelterij. Den inhoud mag ik als bekend veronderstellen: ik herinner
U slechts met een enkel woord aan den trouwhartigen en vromen Fridolin en den
valschen Robert, die, jaloersch op de gunst waarin zijn jonge mededienaar stond bij
zijne meesteres, het zaad van den achterdocht zaait in het hart van zijn meester, en
aan den wreeden vuurdood van den lasteraar, geleden door hem in plaats van door
den onschuldigen page, voor wien zijn tegen hem opgestookte meester dien dood
had bestemd. Het hoofdmotief is het brengen der boodschap aan hen die met de
uitvoering van het wreedaardig bevel zijn belast, hetgeen niet geschiedt door den
onschuldige, die zich onderweg ophoudt ter bijwoning of juister tot het dienen eener
mis, maar door den lasteraar, die komt vernemen of de straf is voltrokken en op wien
zij wordt toegepast.

1

Voor de beteekenis van den pelikaan in de middeleeuwsche mystiek verwijs ik alsnog naar
Moll, Joh. Brugman, dl. 2, bl. 161 en de noot.
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Mijne studie brengt mij bij de U bekende richting, welke zij hebben genomen, niet
in de eerste en voornaamste plaats tot het stellen, laatstaan het beantwoorden der
vraag, hoe een dichter aan eene bepaalde stof is gekomen, en waarschijnlijk zou ik
ook van dit gedicht nooit getracht hebben den oorsprong op te sporen, indien ik
daartoe geene aanleiding had gevonden in den inhoud van een paar mnl. hss., waarin
dezelfde stof, zij het ook op eene eenigszins verschillende wijze, wordt behandeld.
De overeenkomst trof mij, en geholpen door de gewaardeerde aanwijzingen van Dr.
Frantzen te Amsterdam, en van mijn ambtgenoot Ten Brink, bovenal van mijn vriend
Salverda de Grave, ben ik in staat gesteld mede te deelen hetgeen ik hier laat volgen,
overtuigd dat de zaak belangrijk genoeg is om voor eenige oogenblikken Uwe
aandacht in beslag te nemen. Het eenige werkelijk nieuwe, dat ik zal kunnen
mededeelen, is een paar tot heden onbekende mnl. prozabewerkingen der stof, doch
het kan zijn nut hebben de bouwstoffen voor de literatuur over het onderwerp bijeen
te brengen: de rechte wegen om daartoe te geraken zijn mij gewezen door de boven
genoemde heeren, door wier voorlichting geleid ik bevonden heb dat de stof der
ballade eeuwen oud, en door de letterkunde van geheel Europa in de middeleeuwen
is verspreid; ook dat zij, gelijk met tal van verhalen, in de middeleeuwen in omloop,
het geval is, uit het Oosten afkomstig is. Ik herinner U hier alleen aan den invloed
van Hittopadeša en Panchatantra; aan het verhaal der Zeven Wijzen, dat waarschijnlijk
ontleend is aan de Parabelen van Sandabar, en aan hetgeen verder hieromtrent te
lezen staat op tal van bladzijden in Dunlop's beroemde History of Fiction. Als zegsman
haal ik voor onze ballade de woorden aan van den even
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talentrijken als smaakvollen Gaston Paris uit Romania, dl. 5 (a. 1876), bl. 454, aldaar
gebruikt als inleiding van een fragment eener Catalaansche vertelling van soortgelijken
inhoud. ‘Ce morceau’, aldus lezen wij daar, ‘est littéralement traduit du conte dévot
français, publié par Méon, Nouveau Recueil, t. II, p. 331. Quant au récit lui-même,
les diverses formes en ont été récemment étudiées avec grand soin par M. Hertz
(Deutsche Sage im Elsass, p. 278 ss.). Le conte est d'origine indienne, il a passé en
arabe et de là dans les littératures occidentales. Dans les versions sanscrites, un roi
veut faire périr un jeune homme qu'il hait, et c'est son propre fils qui est tué à sa
place1; dans un récit arabe, c'est un oncle de Mahomet qui tombe lui-même dans le
piége qu'il lui avait tendu; enfin dans deux autres versions arabes (mais qui n'existent
l'une qu'en bengali, l'autre qu'en turc), le drame comprend trois personnages: un
calomniateur, un innocent et un roi; le premier accuse le second auprès du roi qui
veut le faire mettre à mort, mais c'est l'accusateur qui est tué à sa place. Dans les
deux versions arabes - par un reste de la forme plus

1

Het is dit verhaal dat door een ongenoemde wordt medegedeeld in het Weekblad de
Amsterdammer, van Zondag 4 Dec. jl., onder den titel: ‘Schiller's ‘Gang nach dem
Eisenhammer’, eene Boeddhistische legende’. Hij ontleent het aan een artikel van prof. E.
Hardy in het Journal of the Royal Asiatic Society van 1898, bl. 741 vlgg. Het is het verhaal
van een aanzienlijk koopman, wien was voorspeld dat een knaap van lage geboorte ten koste
van zijn eigen zoon later zijne plaats zou innemen. Alle middelen om zich van den gehaten
Chosaka te ontdoen mislukten. Eindelijk wordt een pottebakker bereid bevonden om in het
booze plan behulpzaam te zijn. Doch de knaap ontgaat den dood in den oven van den
pottebakker, en in zijne plaats wordt de eigen zoon van den koopman verbrand, doordat
Chosaka, op weg met de voor hem nootlottige boodschap, den koopmanszoon ontmoet, die
veel met knikkeren heeft verloren, en die op zich neemt voor den ander de boodschap te
doen, als hij intusschen beproeven wil de knikkers voor hem terug te winnen.
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ancienne - le calomniateur ignore le sinistre but de la commission que le roi a donnée
au jeune homme innocent et se charge volontairement de la remplir pour lui; dans
toutes les versions européennes, il sait que cette commission est un ordre de mort
pour le porteur et il va s'assurer qu'il a été exécuté, mais le jeune homme ayant été
retardé il arrive avant lui et est tué en son lieu par les gens qui ont reçu l'ordre du
roi’.
Men ziet dat dit ook het stramien is, waarop de beroemde ballade van Schiller is
geborduurd, doch het zal niet zonder belang zijn, de vertelling op haren weg naar en
door Europa te volgen, en na te gaan in welke verschillende vormen zij zich in de
verschillende redacties vertoont en hoe ook de bedoeling der vertelling niet overal
dezelfde is.
Veroorlooft mij andermaal het woord te geven aan den beroemden franschen
geleerde, die over het eerste punt zich heeft uitgesproken op de volgende wijze:
‘La calomnie qui vaut au jeune homme la haine du roi n'est pas la même dans
toutes les versions européennes: dans les Gesta Romanorum1, Bromyard2, les Cento
Novelle Antiche (voy. Romania III, 187), Timoneda3, notre conte (Catalan), Gautier
Map (De Nugis Curialium III, 3) etc., on fait croire au roi que le jeune homme a dit
de lui qu'il était lépreux ou simplement qu'il avait une haleine intolérable. Les Gesta
seuls ont conservé la première forme, évidemment plus ancienne, puisqu'elle

1

2

3

In de mnl. vertaling der Gesta Rom. is het verhaal niet opgenomen. Dunlop, Hist. of Fiction
2 (a. 1888), 49, wijst het bepaaldelijk aan in een hoofdstuk der Engelsche vertaling van de
Gesta.
Engelsch Domicaan, beroemd prediker en geleerde, tegenstander van Wicleff (1382, concilie
te Londen), schrijver van eene ‘Summa praedicantium, secundum ordinem alphabeti
moralizans jura canonica et civilia’.
Spaansch dichter uit de 2de helft der 16de eeuw.
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se retrouve dans l'une des deux versions arabes indiquées plus haut (les Quarante
Vizirs). Dans une seconde série ... l'accusation portée contre le jeune homme est
d'être l'amant de la femme de son maître: c'est là une heureuse altération du récit plus
ancien, qui se retrouve dans un grand nombre de variantes et qui a reçu, comme on
sait, sa plus belle forme dans la ballade de Schiller .... Entre les formes orientales et
les formes occidentales de cette légende, il faut sans doute admettre un intermédiare
byzantin. C'est ce que pense aussi M. Wesselofsky, Russische Revue, 1875, p. 197,
qui nous révèle l'existence fort intéressante de ce récit dans les anciens Synaxaires
(heiligenlevens, ingericht als de Acta Sanctorum) russes (18 avril), où il est donné
comme extrait d'un πατεριχον (patristisch geschrift? leven van een der vaderen?) La
forme russe qu'il analyse, est très-curieuse, en ce qu'elle se rapproche de l'une des
versions arabes (bengali), et que cependant elle a en commun avec toutes les versions
occidentales le retard causé par un exercice de piété, et avec un groupe de la deuxième
série occidentale la fidélité du jeune homme aux conseils paternels .... On peut croire
que les contes occidentaux de la première série (lèpre, mauvaise haleine) proviennent
de l'une des versions arabes, et ceux de la seconde série (adultère) de la seconde, à
travers un intermédiaire grec’.
Men heeft door deze hoogst belangwekkende mededeelingen al een vrij goed
denkbeeld gekregen van de buitengewone verbreiding van dit dramatisch thema in
de letterkunde der geheele beschaafde wereld. En nog is het overzicht niet volledig:
Dunlop haalt t.l.a.p. een soortgelijk verhaal aan uit het leven van St. Elisabeth, gemalin
van Dionysius, koning van Portugal, in de 13de eeuw, en wijst als de vermoedelijke
bron aan de
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geschiedenis van Kalaratri in Somadheva's Verzameling van vertellingen. Vgl. Pfeiffer
in Germania von der Berlinischen Gesellschaft 9, 207 noot: ‘Dal altfranzösische
Gedicht, im Auszuge bei Legrand, Fabliaux et contes V, 74, gibt Méon, Nouveau
Recueil de fabl. et cont. II, 331, und wiederholt C.v. Orell, Altfranz. Gramm. (Zürich
1830), S. 361. Der Stoff ist übrigens noch viel älter und findet sich schon in der
Indischen ‘Märchensammlung des Somadeva Bhatta aus Kaschmir’, anfangs des 12
Jhs., verdeutscht von H. Brockhaus (Leipz. 1843), Th. II, S. 53, freilich Indisch
eigenthümlich, da ein Menschenopfer gebracht werden soll, und dieses den
Königssohn selber trifft, der von Vater und Mutter gegessen wird.’ Ook in de
middelhoogduitsche letterkunde is het verhaal zeer bekend. A. Weber spreekt in de
Monatsberichte der Berlijnsche Akademie van 1869, bl. 28 van de ‘zahlreichen
Darstellungen der Art (van Schiller's ‘Gang nach dem Eisenhammer’) in den
englischen Gesta Romanorum, in altfranzösischen Fabliaux, in mittelhochdeutschen
Texten, in italienischen Novellen, in portugiesischen Erzählungen, sowie in deutschen
Sagen’, en haalt in de noot daarbij o.a. aan Stoeber, Oberrhein. Sagenbuch, p. 561,
en de voorrede van E.v. Bülow's Novellenbuch, waar dl. 3, 242 vlgg. eene italiaansche
vertaling van het verhaal uit de Hecatommithi van Cinthio wordt medegedeeld.
Viehoff in zijn boek, getiteld ‘Schillers Gedichte erläutert’ (7de druk, 1895), dl. 3,
bl. 57 noot, zegt er van: ‘die Sage gehört zu den wandernden Sagen, die sich nach
Zeit, Örtlichkeit und Volkscharakter mannichfach umzubilden pflegen ...... Mit
mehrfach abweichenden Nebenumständen spielt die Geschichte am Hofe eines
ägyptischen Königs (vgl. beneden de mnl. bewerking op bl. 18), wieder in anderer
Gestalt
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am Hofe des Sultans Selim’. En Heinrich Düntzer in zijn boek over Schiller's lyrische
Gedichte, 2de druk bl. 306 noot zegt: ‘Dieselbe Sage, nur andern Orten und Personen
beigelegt, finden wir in einer altfranzösischen Erzählung (Fabliaux ou contes du XIIe
et XIIIe siècle, im vierten Bande, 1789), in der Scala celi Johannis Junioris (in der
ersten hälfte des 14 Jhs.) aus einem liber de septem donis spiritus sancti, in dem
Erbauungsbuche Trésor de l'âme, wovon eine deutsche Uebersetzung schon 1478
erschien, in den Cento novelle antiche (daraus bearbeiteit von Bandello und Cinthio),
in Deutschland in manchen Predigten und Erbauungsbüchern, auch häufig als
Volkssage. Der östreichische Dichter Heinrich der Teichner am Ende des vierzehnten
Jhs. erzählte sie in einem Gedichte vom Messehören1. Ook in de noorsche literatuur
is het thema overgenomen blijkens eene bladzijde uit Weinhold, Altnordisches Leben
p. 94, uit de Fornmannasögur (11, 430 vlgg.) medegedeeld door A. Weber in de zoo
even genoemde Monatsberichte bl. 29 noot: ‘König Svein Ulfsson von Dänemark
(1047-96) hatte vier verschiedene Werkstätten, E i s e n -, Silber-, Gold- und
Stein-s c h m i e d e n , in denen ausgezeichnete

1

Gedrukt in Germania der Berlinischen Gesellschaft, dl. 9, bl. 208 vlgg. (144 verzen). Voor
ons doel zijn vooral de verzen 73-95 belangrijk:
Daz wart uns an aim bekant
der ze sterben was gesant
unwizzende zuo ainem kalch,
dâ man vesticlich enpfalch,
der dez kalches maister hiez,
daz er in den kalch stiez
wer im köm des morgens zuo
an dem selben morgen fruo.
dâr umb so west er niht ain wort
daz er liden solt den mort.
do het er ain gewonhait:
wan er für ain kirchen rait
dâ er messe haben kund,
dâ belaib er ûf die stund,
daz diu messe ain ende nam.
also fuogt sich daz er kam
underwegen in der gâch
dâ ein briester messe sprach.
dâ belaib er unz ûf den segen.
da mîte het er daz verlegen,
daz ain ander kam getrapt
mit der êrsten botschaft,
den den maister het verbrüet:
also belaib er ungemüet.
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Meister sassen: begabte Lehrlinge gingen stufenweise durch alle vier hindurch. So
that Hakon Harckson, der unter dem Namen Vigfûs der nordische Fridolin ist. Er
wurde, nachdem er in Dänemark ausgelernt hatte, vom König nach England geschickt.
Der König gab ihm unter anderm guten Rath auch den mit, keinem Rothen zu trauen
und keine Messe vor dem Ende zu verlassen.... Ein neidischer College verläumdet
ihn wegen Zauberkunst, fällt aber dann in seine eigne Falle’.
Het kan bij de groote en algemeene verbreiding dezer dramatische stof wel niet
anders, of ook onze eigene middeleeuwsche letterkunde, evenals de latere zoo
ontvankelijk voor indrukken van buiten, moet ook hiervan de sporen vertoonen.
Weliswaar zijn ze niet zeer talrijk, maar ook het weinige dat er in dezen te vinden
is, moet vlijtig worden bijeengegaard en bij de boven beschreven bouwstoffen gevoegd
worden. Wat er over is, is ingelijfd in de stichtelijke literatuur, waar het verhaal, zelfs
uit verschillende oogpunten beschouwd, uitstekend dienst kan doen onder de tallooze
‘exempelen’, waarmede de mnl. prozawerken van deze soort opgevuld zijn. Eerlang
zullen wij beter in staat zijn over dit onderdeel der proza-literatuur te oordeelen, en
wel door de onderzoekingen van den Litt. Neerl. Docts. De Vooys, die het mnl. proza
vooral uit dit oogpunt bestudeert en de bibliotheken van België en Duitschland
bezoekt ten einde bouwstoffen voor dit belangrijk onderwerp te verzamelen. Dat het
verhaal ook in de mlat. stichtelijke literatuur was opgenomen, bleek boven reeds uit
de vermelding der ‘Scala celi’, en zal duidelijk worden uit de beide aanhalingen,
ontleend aan Goedeke in Benfey's Orient und Occident III, 190. De eerste is te vinden
in den boven reeds genoemden Joh. de Bromyard, Summa praedicantium I,
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6, 26, en luidt aldus: ‘Continetur in historia de quodam invido, qui juveni cuidam
invidit, quod tamquam habuit gratiam coram domino, cui ambo servierunt. Qui
puerum informavit, quod, quando domino cyphum porrigeret, ab illo faciem diverteret,
quia anhelitum habuit foetidum. Domino vero dixit, quod ideo faciem ab eo divertit,
quia dixerat domini anhelitum abominabilem; pro quo domino suasit, quod carbonariis
in nemore nocte praecedenti praeciperet, quod primum in crastino de domo illa ad
eos venientem in ignem projicerent, et quod in crastino mane juvenem illuc mitteret.
Quod quum factum esset, festinavit invidus videre, quomodo juvenem occiderent;
quo tamen ecclesiam quandam, juxta quam transibat, intrante, ut missam audiret,
invidus illum praevenit, quem licet renitentem et reclamantem et dicentem ‘sum ego’
ad ignem traxerunt dicentes: ‘Festina obedire domini nostri mandatis’ ’. En de andere,
tot de tweede door Gaston Paris geschetste groep behoorende en dichter bij het thema
van Schiller staande: ‘legitur in libro de VII donis spiritus sancti, quod quidam fuit
miles, qui habens armigerum bonum et sanctum, accusatus est per aemulos, quod
nimis erat familiaris uxori militis. Et quia miles habebat furnum tegularum et vitri
in nemore, misit litteram de consensu aemuli et eo consulente ad rectorem furnorum,
ut in furnum ponerent primum, qui de hospitio suo ad eos veniret. Tandem missa
littera summo mane armiger accusatus mittitur, sed in via declinavit, sicut semper
consueverat, et missam audivit. Tandem aemulus volens scire, an praeceptum domini
esset completum, de licentia militis illuc accessit, et quia iste fuit primus et praevenit
alium, missus est in fornacem et combustus est. Alius vero ignoscens (l. innocens?)
audita missa ultimo veniens salvatus est. Et rector
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furni per eum domino mandavit rem gestam, qui videns judicium dei super mortuum,
laudavit deum et postea multum dilexit armigerum’. Ook in eene der talrijke mlat.
tractaten over de hoofdzonden moet het verhaal hebben gestaan; wij weten dit - en
hier kom ik tot de mnl. letterkunde - uit de berijmde bewerking (of vertaling) van
een Speculum peccatorum, in een Munstersch hs. bewaard en waarvan nog slechts
kleine gedeelten zijn uitgegeven: het is bekend onder den titel Spiegel der Sonden.
Daaruit is het verhaal uitgegeven door Lübben in het Jahrbuch des Ndd. Vereins, dl.
4 (1878) bl. 56 vlgg., om de overeenkomst met Schiller's gedicht in het licht te stellen.
Lübben voegt aan den tekst slechts een enkel woord toe, waarin hij er op wijst dat
hetzelfde motief (de stinkende adem) ook in de fransche en italiaansche bewerking
van het verhaal voorkomt en verwijst verder naar Schiller's commentatoren Viehoff
en Düntzer. Onlangs nu vond ik eene prozabewerking derzelfde stof in een
Oudenaardsch hs., waarvan mij door de zeer gewaardeerde tusschenkomst van Dr.
De Vreese te Gent een afschrift is bezorgd, hetwelk een zelfden tekst (een Spiegel
der Sonden) bevat, en nauw aan het Munstersche hs. verwant is. Reeds heeft de Heer
De Pauw er op gewezen, dat verreweg het grootste gedeelte van de titels der
hoofdstukken in de beide redacties woordelijk overeenstemt. Ook met den tot heden
onbekenden prozatekst van dit verhaal is dit het geval: hij gelijkt zeer sterk op de
berijmde bewerking: meermalen wordt de gedachte geheel op dezelfde wijze en in
dezelfde bewoordingen uitgedrukt; de eene bewerking moet, naar het mij voorkomt,
van de andere eene vertaling zijn, en dan ligt de onderstelling voor de hand, dat de
poëtische behandeling
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de oudste is. Vooreerst omdat het onwaarschijnlijk is, dat iemand in de middeleeuwen
een reeds in proza bestaand werk in dichtmaat zal omzetten, terwijl van
prozabewerkingen van in verzen behandelde stoffen (Proza-Reinaert, Proza-Alexander
e.a.), allerlei voorbeelden voorhanden zijn. Ten tweede omdat het wel denkbaar is,
dat b.v. in plaats van de juiste lezing van den berijmden tekst: ‘Grammelic seghede
de coninc, sech, waer tovedes du in den wech’, door een vertaler de minder juiste:
‘Die coninc sprac cranclic, sech waer hebstu soo lange in den wege geweest?’ zal
worden gebezigd, maar niet waarschijnlijk, dat de verkeerde lezing cranclic door
een bewerker in de juiste grammelic zal worden verbeterd. De tekst luidt in zijn
geheel aldus:
Twe tongen te hebben is groete sunde.
*
Inder hystoriën vijnden wi van enen coninc die veel dienstlude hielt als die
coningen plegen. Onder alle desen waren dair twe: die een droech die spise voer *101a.
den coninck, die ander scenckten voer hem. Dese dienden daer soe lange soe dat die
gheen die die spise plach te dragen gewaer wert dat die coninc duck vrientliker plach
te sien op den scenker dan op hem ende dat had hem onmeer. Dese en sprac niet,
mer hi pensden weder ende voert om onvrede te maken tusschen den coninc ende
hem. Tot eenre tijt sprac hij tot sinen geselle: wildijt niet quelliken verstaen, een sake
soude ic u seggen die u zeer misstaet, op dattet heymelic mocht bliven, want et is mi
leet. Die ander andwoerden: ‘eer dattet niet heymelic bliven en soude, ic liete mi
liever doden’. Doe seide die ander: ‘mijn heer den coninc dunct, dat uwen adom
stinct, ende daer om als gij hem den nap biet, soe drinct hi alsoe luttel om dattet hem
wedersteet, als hi uwen adem ruket; hij en wilt u niet te kennen geven omdat hi u
soe zeer mijnt, daer om weert guet, dat gi dat hovet omkeerden, als gi hem drincken
biet’. Doe hi hem dat geseet had, ontginc hem al* sijn bloet | van groeter schaemten
*
ende seides hem groten danck: hi waenden wael dattet waer hed geweest ende
b.
meyndens te gedencken, als hi den coninc schencten. Hier nae als die coninc ten eten
sat ende hem die schincker den wijn geboden hadde, soe keerden hi dat hovet om,
ende dit dede hi alsoe lange dattet die coninc gewaer wart dat hijt altoes dede. Des
verwonderden den coninc wat hij daer mede meynden. Doe daer geten was woude
die coninc weten waer om hij dat dede, ende nam den anderen knecht die dit ingeset
hadde, ende vraechden hem off hij dit wiste, wattet mocht beduden. ‘Altoes als hi
mi den nap
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gegeven heeft, soe keert hi hem om: ic wil weten wat dat beduden mach’. Doe sprac
die valsche knecht al knielende: ‘verlates my, lieve here; dat mijn geselle te schanden
quame, en soude ic niet gerne vertrecken. Off ict u seyde ende et mynen geselle te
weten quame, des solde ic alte groten schande hebben, want ic ontfenct over
heymelike sake’. Die coninc antwoerden: ‘op dat ict weet, et en sal wt mi niet comen;
et en es geen noet, dat gijt ontsiet’. Doe antwoerden die valsche man: ‘heer coninc,
ic salt u seggen: hij seet dat uwen adem stinckt |* ende tot allen tiden als hij den nap
*
van u neemt, soe slaet hem die stanck in die kele; hier om ist dat hijt doet’. Die
c.
coninc wart te mael gram ende swoer bi sijnre cronen, hij soudet hem lonen den
scemp. Mittien ontboet die coninc enen die tegelen te backen plach, ende als die daer
quam vraechden die coninc wanneer hi bornen soude. Die ander knielden ende seide:
‘dat werck leet al gereet, mergen vroe sal ic den oven heiten bider sonnen opganck’.
Die coninc beval hem doe: ‘den irsten bade dien ic di seynden sall, den werpt sonder
vertreck in den gloyenden oven’. Die ander sprac: ‘wael gereet, heer, sal u gebot
werden gedaen’. Die man ginc doe te huys wart, ende des anderen dages doe die
coninc op was gestaen, gedacht hi noch dier dingen, soe dat die scenker voer hem
leet. Doe hem die coninc sach, riep hi hem ende seide: ‘ganc daer mijn tigel oven
steet, ende segt den meister dat hi dat doe dat ic hem gijsteren avont beval. Die ander
sprac ‘geerne’. Dese ginc derwart; in den wech daer hi ginc stont een cappelle, ende
als hi daer genekeden ende voerbi liden soude, clepten men dat scelleken ter missen.*
*
Doe hi dat | hoerden seide hij: ‘wistic mijnen heer geen verlies van dat my mijn
d.
heer bevolen heeft, hoe geerne soude ic in die cappelle gaen ende sien dat sacrament
ende spreken mijn gebet’. Ende mittien clepten die coster noch eens. Doe ginc hi in
die cappelle ende vant die misse begonnen. Daer knielden hij neder ende las sijn
gebet. Hier en bijnnen sach die coninc den knape diet al gebrouwen had ende seide:
‘loept zeer tot mijns tigelmakers huys, ende sie off hijt gedaen heeft dat ic hem
gijsteren avont beval, ende brenct mi antwoerde daer aff’. Ende hi ginc haestelic,
ende ginc voer die cappelle daer die ander in was ende dede sijn gebet. Doe hij biden
oven quam, vrageden hi den meister off hijt gedaen hadde dat hem die coninc gijsteren
avont beval. Hij seide ‘neen’, mer hij soudet doen: mitdien hiet hij sinen knapen
comen ende nam den genen ende schoot hem inden oven die boven ende beneden
gloyeden. Ende hier en bijnnen was die misse geeyndt ende die knape, die die misse
gehoert had, quam ten oven rechtevoert ende seide den meister: ‘mijn here die coninc
die hiet u dat gi doet dat hij u gijsteren beval’.* Die | ander seide: ‘et is gedaen gelijc
hi mi hiet, keert te huys ende gebiet mi tot mijns heren wart’. Die knape keerden *102a.
weder ende seidet sinen heer: ‘Heer, die tigelmaker hem tot u wart gebiet ende hevet
gedaen dat gij hem bevaelt’. Die coninc sprac cranclic: ‘sech waer hebstu soe lange
in den wege geweest? du ginges herde tijdeliken wt’. Die ander antwoerden
verveerliken als die anxt hadde dat hi misdaen had ende
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seide: ‘heer, ic vant een cappel onderwegen ende doe ic daer tegen quam clepten
men die schelle, soe dat ic in die capelle ginc, dat heilige sacrament te sien’. Als die
coninc dat hoerden, gruwelden hem dat van wraken also voert was gedaen. Doe sprac
die coninc: ‘nu sech mi waerom plegestu dat hoeft van mi te keren alstu mi drincken
(hs. drinckes) biedes? Die knape seide: ‘here, mijn geselle heeftet my geraden ende
seide my dat mijn adem stanck, dattet u deerden, als gij drincken soudt, ende hiet mi
dat hovet van u keren op dat u niet en deerden mynen adem’. Doe sprak die coninc:
‘nu hoer ik wael dat dese wrake na recht is geschiet, want die dese valsche logen
versierden, dijn geselle, is |* verbrant. Ic dancke gade der eren dattu niet en biste
gedoet: blijft in vreden dienende voert aen. Want gelijc hij mi van di seide, alsoe *b.
gelijc seide hi di van my’.
Men ziet het, het verhaal sluit zich tot in de kleinere bijzonderheden aan aan de boven
medegedeelde redacties, al komen ook niet alle bijzonderheden in eene en dezelfde
bewerking voor: den ‘ticheloven’ b.v. vonden wij boven niet in eene redactie der
eerste, maar der tweede groep; bij Schiller is het eene ijzersmelterij, in de ‘Summa
praedicantium’ een kolenbrandersoven, in de ‘Cento Novelle Antiche’ een steenoven,
bij Heinrich den Teichner een kalkoven; elders weder, b.v. in eene fransche fabliau
wordt met hetzelfde doel een groot vuur in het bosch gestookt. Ongetwijfeld zouden
de bijzonderheden der mnl. bewerking teruggevonden worden in het origineel, hetwelk
nog niet is opgespoord, in weerwil van al de pogingen, daartoe in het werk gesteld
door Babucke; vgl. het Jahrb. des Ndd. Vereins v. 1891, bl. 97 vlgg.
Ook de bedoeling van het verhaal, de strekking of moraal, is niet overal dezelfde.
Oorspronkelijk heeft het, in de oostersche bewerkingen, wel geen ander doel gehad
dan om te dienen als eene practische toelichting van het spreekwoord: ‘wie een ander
een kuil graaft, valt er zelf in’. Vgl. hiervoor de woorden, waarin het verhaal in de
boven genoemde ‘Mährchensammlung’ van Somadheva (bij Brockhaus, bl. 107)
wordt besloten: ‘Gleichwie
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ein Ball, an die Wand geworfen, immer wieder zurückspringt, so fällt auch stets das
Unrecht auf den selbst zurück, der es einem Andern hat anthun wollen; so haben
auch wir, in Sünden wandelnd, einen Brahmanen ermorden wollen und dadurch den
Tod unseres Sohnes bewirkt und den Genuss seines Fleisches erlangt’. Doch het kon
ook dienen als afschrikkend voorbeeld van laster of dubbeltongigheid. Als zoodanig
is het o.a. opgevat in de mnl. bewerkingen: in de poëtische wordt het verhaal
voorgesteld als een bewijs dat ‘God wrake hefft gesant up de twidracht zeyen’; de
titel van den prozatekst is: ‘Twee tongen te hebben is groote sunde’. Men kon het
nog anders opvatten: men kon het verhaal ook beschouwen als eene illustratie van
het nut van het kerkgaan. Zoo is het o.a. opgevat door den boven genoemden mhd.
dichter Heinrich den Teichner, die dit nut ook in eene in evenredigheid met de kern
van het verhaal buitensporig lange episode uiteenzet. Zoo is het ook in de ofra.
bewerking in de ‘contes dévots’. Ook kon men er eene bevestiging in zien van de
spreuk, dat de onschuld door God bewaard wordt. Dan was het oponthoud van den
onschuldige in eene kerk, veroorzaakt door het bijwonen, of, gelijk in het gedicht
van Schiller, het dienen eener mis, eene bijzondere bestiering der Voorzienigheid.
Zoo wordt het o.a. voorgesteld in de ballade van Schiller, en in zijn voorbeeld, waarop
ik straks nog even terugkom. Nu kon men nog één stap verder gaan, en, in plaats van
eene bijzondere bestiering, eene wonderdadige uitredding in het verhaal brengen.
Dit is o.a. het geval in den ofranschen fabliau bij Méon, waarin Maria door een
mirakel haren dienaar bewaart. Vgl. in de Contes Dévots van Le Grand d'Aussy, dl.
4, bl. 28 het verhaal ‘d'un roi qui voulut faire bruler le fils de son sénéchal’.
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Daaruit haal ik ten bewijze aan de volgende regels, op bl. 30 vlg.: ‘Le Prince manda
donc secrettement son Forestier, et après avoir exïgé de lui un serment de discrétion
et d'obéissance, il lui ordonna d'allumer le lendemain un grand feu dans la forêt, et
d'y jetter celui qu'il enverrait de sa part. Le lendemain matin, de fort bonne heure, il
envoya le Damoiseau chez le Forestier sous prétexte de lui porter une lettre. L'enfant
monta aussitôt à cheval et partit en récitant les Heures de Notre-Dame. Or sachez
que celui qui aura cette bonne coutume, jamais ne sera damné le jour qu'il les dira.
Le jeune homme, dans sa route, entendant sonner une messe à un Hermitage, il s'arrêta
pour l'entendre. Mais à la Communion, tout-à-coup une colombe blanche descendit
du Ciel et laissa sur l'Autel un billet qu'elle portait dans son bec. Ce billet était envoyé
par Madame Sainte-Marie, qui voulant sauver son fidèle serviteur ordonnait au Prêtre
Hermite de le retenir avec lui jusqu'à midi’. Hiermede had het verhaal zijne plaats
bekomen in de rij der tallooze middeleeuwsche Maria-mirakelen. Ook in het Mnl.
vinden wij het eene enkele maal op deze wijze uitgewerkt, en wel in het verhaal,
waarvan ik de mededeeling verschuldigd ben aan den Heer De Vooys. Het bevindt
zich in het Haagsche hs., X 67, der Koninklijke Bibliotheek (ook in een hs. van het
Gymnasium te Katwijk) en luidt aldus:
Een alte sconen mirakel van onser liever sueter vrouwe maria.
Het was een coninc van egypte Die hadde enen drossaet die hem menich iaer
trouwelic diende Ende die drossaet hadde een kint dat sedich was ende vroet Ende
diende god ende onse liever vrouwen Dese drossaet wort sieck ende die coninc ghinc
tot hem Ende vraechde hem of hi iet woude Ende die drossaet sprac Ja ic heer ic heb
u ghedient* XLV iaer ende ghi en hebt mi niet gheloent Ende | ic bidde u dat ghi dat
*
aen mijn kint versiet Ende die coninc lovede hem dat hi [it] also goeden soude
ƒ 93.
dat het ghenoch hebben soude een eerlic leven op
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te leiden Die drossaet sterf ende voer te gode Ende die coninc hadde enen soen ende
des drossaets soen dede hi te samen leren voer enen meister Ende die coninc quam
ende deden den kinderen grote vrienscap aen; hi [om]helsedese ende custense Des
verdroet den meister seer dat hi daer gh[e]en vrienscap of en hadde Oec doch hem
ontamelic wesen dat hi cussen soude eens arms kint ghelijc sijn selfs Ende hi dachte
hi soude die vrienscap sceiden Ende hi hiet des drossaets soen wanneer die coninc
hem cussen woude soe soude hi sijn aensicht van hem keren want sijn adem ruket
qualic Ende als die coninc quam ende woude dat kint cussen doe hielt hi sijn aensicht
al van hem Also dat dat den coninc vervonderde ende vargde den meister waer om
hi hem niet cussen en woude alst plach te doen. doe seide die meister dat dat kint
seide dat dinen aedem quelic ruket Doe wert die coninc sonderlinc toernich Ende hi
dede ontbieden vrouwen die beste ende die scoenste1 van alle den lande in sinen
coninckricke om dat si besien soude of hi enen quaden adem hadde Si quamen ende
vonden enen goeden adem* aen hem | Doe wort hi toernich op dat kint ende dacht hi
*
sout op hem wreken ende hi vergat dier gheloften die hi sinen vader gheloeft
v.
hadde ende ontboet sinen stocker mit enen brief dat des anderen daghes vroech [e]en
groet vier maken soude ende den eersten mensche die hi daer sende die soude hi daer
in verbarnen Doe hiet die coninc den drossaets soen dat hi morghen vroech reet totten
stocker ende vraghen hem of hi ghedaen hadde dat hem die coninc bevolen hadde
Ende dat kint stont des morgens vroech op ende reet derwaerts ende hi sprac die
ghetide van onse liever vrouwen die hi alle daghe plach te houden Ende gaern hoerde
hi misse alle daghe Ende onder weghen hoerde hi luden in een heremitagie. daer reet
hi toe of hi misse hadde moghen horen Ende doe hi daer quam vant hi den her[e]mit
bereyt om misse te doen Ende hi sat of van sinen paerde ende hoerde devotelike
misse Ende als die heremit ontfanghen soude dat heilighe sacrament Doe wort hi
wennende Ende hi sach een witte duve comen op den altaer ende hadde enen brief
in haren monde ende lieten vallen opten altaer Ende die heremit wort seer verblijt
Ende doe die misse wt was nam hi den brief ende custen hem driewerf eer hien las
Ende doe hien ghelesen hadden Doe wou die ionghelinc oerlof nemen aen hem Ende
hi seide* hi woude riden Die heremit hielden bi be | dwanghe ende en wouts niet laten
gaen ende hi seide hem dat hem die moeder gods die waerde coninghinne maria *ƒ. 94.
enen brief ghesent hadde Dat hi niet riden en soude ten waer over middach Ende den
meister verlanchde seer hoet mit den ionghelinc wesen mochte Ende hi ghinc totten
coninc ende vraghede hem of hi daer riden woude Ende dat dochte den coninc goet
Ende doe hi quam totten stocker ende vragde hem of hi ghedaen hadde dat

1

Vgl. Le Grand d'Aussy, t.a.p., waar de dames, die den adem zullen keuren, achtereenvolgens
den nacht in gezelschap van den Koning doorbrengen.
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hem die coninc hadde ontboden [hi seide] Hi sout schier doen Ende mit die warp hi
den meister int vier Ende doet over middach was liet hi (de hermiet) den ionghelinc
riden ende doe hi darwaert reet ende bi den vier quam haste hi te meer om sinen
meister te helpen die hi inden vier sach legghen Ende die stocker sprac: het is om
niet want hi is doot Doe reet hi weder om tot den coninc ende seide hem dat sijn
meister verbrant waer Ende die coninc vraghede hem waer hi also langhe gheweest
hadde Ende die ionghe vertelde hem alle dinc alte mael als ghesciet was Ende die
coninc reet des anderen daghes totten heremit ende vragde hem om dese sake Ende
die heremit vertelde hem die sake die hem dat ionghe vertelt hadde ende hoe hem
onse vrouwe verlost hadde Ende die coninc dede den ionghe halen totter heremitagie
ende vraghede hem waer om hi hem niet cussen en woude Doe sprac die ionghe:
heer* coninc set u des te | vreden. mijn meister seide mi dat ic enen quade aedem
*
hadde ende hi verboet mi u te cussen Doe was die coninc blide dat die meister
v.
voer den ionghen ghebaernt was ende hadde den ionghe liever dan hi te voeren dede
ende dede hem meer eren.
Het ligt niet in mijne bedoeling, nog verder te onderzoeken hoe de verhouding is der
verschillende bronnen ten opzichte van allerlei afwijkende bijzonderheden, die in de
verschillende redacties voorkomen. Ik meen met het hier medegedeelde te kunnen
volstaan, en houd mij overtuigd dat Gij, evenals ik, bij het vernemen van al deze op
de stof van Schiller's ballade betrekkelijke bijzonderheden, als het ware eene wereld,
zij het ook eene kleine wereld, zich voor u ziet ontsluiten, omtrent wier bestaan Gij
te voren niet het geringste vermoeden koesterdet. Slechts ééne zaak veroorloof ik
mij ten slotte nog even te bespreken: zij betreft het gedicht, dat ik als uitgangspunt
heb genomen en waarvan ik nog niet heb medegedeeld uit welke bron de dichter er
van rechtstreeks heeft geput. Schiller heeft zijn gedicht ontleend aan eene novelle
van Rétif de la Bretonne, een der vruchtbaarste fransche schrijvers van zijn tijd,
zooals het eerst is aangewezen door Götzinger. De novelle maakte deel uit van de
verzameling, welke bekend is onder den titel van Les Contemporaines. Daarin vond
Charlotte in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

21
de 13de novelle La fille-garson (III, 21-25) ons verhaal, dat daar in den mond gelegd
wordt aan een meisje, hetwelk als lakei in dienst is bij eene markiezin te Parijs.
Daarnaar vertaalde Schiller woordelijk de ballade, zooals blijkt uit den door Heinrich
Düntzer in zijn bovengenoemd werk medegedeelden inhoud1: alleen veranderde hij
de namen van sommige personen en plaatsen. Voor Champagne koos hij den naam
Fridolin; voor Bretagne en Quimper zette hij Elsas en Saverne in de plaats.
Desniettemin, en hoewel er nooit een graaf van Saverne heeft bestaan, toont men,
zegt Gaston Paris in Romania 5, 455 noot, te Saverne de ijzergieterij, waarin de booze
Robert zou zijn verbrand, toen hij kwam onderzoeken, of het wreedaardige door den
Graaf gegeven bevel was ten uitvoer gebracht.
J. VERDAM.

Naschrift.
Nadat dit opstel was afgedrukt, bevond ik dat de bovengenoemde geschiedenis der
koningin van Portugal ook in ons land is bekend geweest. De Heer Guido Gezelle
deelt een ndl. tekst er van mede in de Inleiding (bl. 20) zijner uitgave der ‘Cornike
van Brabant’ van Hennen van Merchtenen2. Hij ontleent hem aan een bundel
heiligenlevens, getiteld: ‘Het leven van den H. vader Franciscus ende der vernaemste
Heylighen, Salighen ende godvruchtighen van sijnen derden Reghel. Bijeen vergadert
door P.F. Jacobus Raps, Guardiaen van

1
2

Vgl. ook het bovengenoemde werk van Viehoff, t.a.p.
In de werken der Kon. Vlaamsche Academie, 1896.
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het Convent der Minderbroederen tot Bruessel. Brussel bij François Vivien, 1862
(1662?) bl. 316-318, alwaar men in het Leven van de H. Elisabeth, Coninghinne van
Portugal († 4 Juli 1336) het volgende leest:
Hier toe heeft seer gheholpen een merckelijcke sake die den Coninck ghebeurde.
Als hy noch besigh was met sijne onghereghelde liefde, onder sijne Hovelinghen
was er eenen pluymstrijcker, die seer benijde d'affectie die de Coninghinne droegh
tot eenen haren Pagie, die sy seer beminde, ende dickmaels ghebruyckte om
aelmoessen te gheven, aenghesien hy seer ghetrouw ende deughdelijck was. Den
pluymstrijcker dan wel wetende de kleyne affectie die den Coninck droeg tot de
Coninginne, heeft dese occasie waer ghenomen, ende hem te kennen ghegheven dat
de vrijigheydt tusschen haer ende haren Pagie soo verre ghekomen was datter niet
goedts af te verwachten en stondt. Den Coninck met onghereghelde liefde besmet
zijnde, heeft lichtelijck ghelooft den ghenen die t' onrecht vande selve beschuldighde
sijn huysvrouwe, oversulks nam voor hem met ghelegentheydt den voorghemelden
Jonghelinck te doen dooden. Als hy wat tijdts hier naer was gaen wandelen buyten
sijn Paleys, over de riviere komende aen den kalckhoven, heeft den kalckbrander ter
zijde gheroepen, ende scherpelijck belast, dat hy den eersten Hovelinck die hem
daeghs daer naer soude komen afvraghen, oft het ghebodt des Conincks volbraght
was, sonder ghenade soude aenvatten ende levendigh worpen ende verbranden inden
kalckhoven. Den onnooselen Jonghelinck wordt daeghs daer naer van den Coninck
ghesonden naer den kalckhoven om den kalckbrander af te vraghen, oft het ghebodt
des Conincks volbracht was, den welcken nauwelijcks ghepasseerd zijnde over de
brugghe vande riviere, hoorde inde byghe-
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leghene Kercke vanden H. Franciscus schellen de belle tot een teecken van
d'aenstaende Elevatie: hy loopt met groote haest inde Kercke om het H. Sacrament
des Autaers naer ghewoonte t'aenbidden ende blijft daer tot het eynde der Misse;
ende alsoo daerentusschen noch een andere Misse begonst wierdt, bleef die oock
uythooren, meer achtende op den heylighen dienst des Heere als het boos ghebodt
sijns conincks. Den beschuldigher wetenschap hebbende van desen aenslagh, ende
seer keurigh zijnde om te weten oft dien wel gheluckt was, presenteerde aen den
Coninck sijnen dienst om 't selve t'ondersoecken, ende loopt met groote snelligheydt
naer den kalckbrander, hem vraghende oft het ghebodt des conincks volbroght was;
den welcken met hulpe van sijne dienaers hem vasthoudende heeft gheworpen inden
brandenden kalckhoven, nietteghenstaende dat hy met groot gheroep ende ghehuyl
protesteerde dat het eenen anderen was die den Coninck tot dese doodt veroordeelt
hadde: ende alsoo is den ellendighen mensch, door 't rechtveerdigh oordeel Godts,
ghekomen tot de straffe die hy een ander t' onrecht bereydt hadde, ende (soo het te
vreesen is) door het tijdelijck vier gheraeckt tot het eeuwigh. Den onnooselen Dienaer
van de Coninghinne naer het eijnde der Misse volbroght het ghebodt des conincks
ende boodtschapt hem d'antwoordt van den kalckbrander. Dionysius (de koning) hier
over verbaest zijnde, ende verstaen hebbende tghene daer ghepasseert was, loofde
den Heere, niet alleen om de wonderlijcke verlossinghe vanden onnooselen, maer
oock om de rechtvaerdighe straffe vanden quaetdoender, ende heeft voortaen meerder
eere ende ghetrouwigheydt bewesen aen Godt ende sijne Heylighe huysvrouwe’.
De Heer Gezelle noemt op bl. 22 nog enkele andere
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werken, waarin hetzelfde verhaal te vinden is, en ziet er te recht de toelichting in van
het eeuwenoude spreekwoord: ‘die eenen put maakt voor een ander, valt er zelf in’.
In de Kroniek van Hennen van Merchtenen zelve komt het thema voor in eene
geschiedenis, welke heet plaats gehad te hebben onder de regeering van Godfried
met den Baard, en afgespeeld is te Worms. Zij is een gevolg van een twist tusschen
enkele Brabantsche heeren, waaronder Olivier van Leefdale, en den graaf van
Bachernaken (Bacharach). Eene minnarij van den jongen Godevaert met de dochter
van den Duitschen keizer wordt door den Graaf van Bachernaken aangegrepen als
een middel om hem in het verderf te storten. Deze poging mislukt: doch niet in den
tweekamp, dien Godevaerts vrienden voor hem aanbieden, verliest de aanklager,
gered door den keizer, die tusschen beide kwam, het leven, maar hij wordt het
slachtoffer van zijne onvermoeide pogingen om de ongeoorloofde verstandhouding
van den jongen Godevaert met Sophia uit te brengen: hij wordt daarbij gedood door
de keizerlijke wacht, wier aanstelling hij zelf had bewerkt. Thans neemt de oude
graaf van Bacharach de partij van zijn zoon over. Hij weet bij den keizer te bewerken
dat deze hem een schriftelijken last zond om aan kalkbranders aan den Rijn de bekende
boodschap over te brengen, en zendt den jongen Godevaert, namens den keizer,
derwaarts. Deze gaat, doch onderweg ontmoet hij een priester, den biechtvader van
den hertog van Thuringen, en dan gaat het verhaal op de gewone wijze voort:
Godevaert ontsnapt aan den vuurdood in den kalkoven, en de oude graaf van
Bacharach valt in den put door hem voor een ander gegraven (vs. 1605-1820).
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De hier bedoelde graaf is Godfried met den Baard, graaf van Leuven en Hertog van
Neder-Lotharingen. De geschiedenis zou gebeurd moeten zijn aan het hof van Keizer
Hendrik IV, en van vriendschap tusschen 's Keizers zoon Hendrik, den lateren Hendrik
V, blijkt weliswaar in de geschiedenis iets, in zooverre als Godfried later aan de zijde
van Hendrik V stond. Maar dat is ook alles, wat er - aldus schrijft mij mijn vriend
P.L. Muller - van historische waarheid aan het verhaal te vinden is. Graven van
Bacharach zijn er nooit geweest, en het verhaal is er waarschijnlijk een van het gehalte
der tallooze, op verbeelding berustende, welke in de Middeleeuwsche kronieken te
vinden zijn. J.V.
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Het stamland der Indogermanen.
I.
De groote ontdekking der Indogermaansche taalgemeenschap, de wetenschappelijke
overtuiging dat één machtige keten van verwante talen zich uitstrekt van den Himalaya
tot aan de Pyreneën, van den Ganges tot aan den Atlantischen Oceaan, is, zooals men
weet, het onmiddellijk uitvloeisel geweest van de eerste diepergaande studie van het
Sanskrit. Aan Sir W i l l i a m J o n e s , den stichter en eersten voorzitter der in 1784
te Calcutta opgerichte Asiatic Society, komt de eer toe, de verwantschap van de taal
der Hindoes met de talen van Europa, met name met de zoogenaamde klassieke talen,
tot dusver als een noli me tangere in zorgvuldige quarantaine afgezonderd, niet slechts
te hebben ingezien - dat hadden reeds anderen vóór hem, - maar ook met juistheid
te hebben geformuleerd. Hij schrijft in 1786 - het zij mij vergund die denkwaardige
woorden in onze taal overgebracht hier aan te halen - : ‘Het Sanskrit ...... is
bewonderenswaardig van samenstel, meer volmaakt dan het Grieksch, rijker dan het
Latijn, fijner ontwikkeld dan beide. Het staat tot beide, èn wat de wortels der verba
èn wat de grammaticale vormen betreft, in een verwantschapsbetrekking, zóó eng
dat zij
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niet door toeval kan zijn teweeggebracht, en zóó beslist dat geen philoloog die drie
talen kan onderzoeken, zonder tot de overtuiging te geraken d a t z i j u i t e e n
gemeenschappelijke bron zijn voortgevloeid, die wellicht
n i e t m e e r v o o r h a n d e n is. Soortgelijke gronden, schoon niet van gelijke kracht,
pleiten voor de onderstelling, dat het Gotisch en Keltisch ..... denzelfden oorsprong
hebben gehad als het Sanskrit’1.
In deze formuleering van den Britschen magistraat is voor het thans door mij
beoogde doel vooral van beteekenis de onderstelling van den oorsprong der
Indogermaansche talen uit een gemeenschappelijke (verloren) bron; met andere
woorden de hypothese dat de verschillende talen, die men als Indogermaansche of
Indoeuropeesche pleegt saam te vatten, zich door steeds verder gaande dialectische
differentiëering uit eene in hoofdzaak eenvormige grondtaal moeten hebben
afgescheiden. Alleen door deze hypothese wordt de Indogermaansche
taalverwantschap verklaarbaar, ja zonder haar is zij volstrekt ondenkbaar. Wanneer
het begrip ‘moeder’ wordt uitgedrukt in het Oudindisch door mātā (stam mātár-), in
het Armeensch door mair, in het Grieksch door μητηθ (dor. ματηθ), in het Latijn door
māter, in het Oudiersch door māthir, in het Oudsaksisch door mōder, in het Litausch
door mōtė, in het Oudslavisch door mati; wanneer wij verder honderden en duizenden
andere, niet minder treffende, correspondenties vinden in woordenschat en
spraakkunst, dan besluiten we tot verwantschap tusschen de talen der Ariërs,
Armeniërs, Hellenen, Italiërs, Kelten, Germanen en Balten-Slaven, en de er-

1

Asiatic Researches, I, p. 422 (geschreven in 1786, gepubliceerd in 1788). Vgl. B e n f e y ,
Gesch. der Sprachwissenschaft, blz. 347 v.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

28
kenning dier verwantschap leidt noodzakelijkerwijze tot de gevolgtrekking dat de
voorouders dier volken, lang voordat zij in 't licht der geschiedenis voor ons optreden,
eenmaal een taal gesproken moeten hebben, die als hunne gemeenschappelijke
moedertaal beschouwd mag worden. Deze idg. grondtaal, deze ‘Ursprache’, is niet
door schriftelijke gedenkstukken tot ons gekomen; zij is eene hypothetische grootheid,
maar door methodische toepassing der klankwetten, die de ontwikkeling der enkele
talen beheerschen, laat zij zich tot zekere hoogte en met zeker voorbehoud
reconstrueeren. Wanneer wij nu beweren, dat in die gemeenschappelijke grondtaal
‘moeder’ māt r luidde, ‘paard’ é os, ‘juk’ jugóm, ‘100’ tóm, ‘ik draag’ (eng. ‘I
bear’) bhérō, ‘hij is’ ésti enz., dan willen we daarmede zeggen, dat de tegenwoordige
stand van de taalwetenschap tot de genoemde vormen leidt als die welke gesproken
moeten zijn in het tijdperk, onmiddellijk voorafgaande aan de eerste splitsing der
Indogermaansche idiomen, zonder daarmede de mogelijkheid te ontkennen dat na
tientallen van jaren het voortschrijdend onderzoek den idg. grondvormen een kleed
van eenigszins anderen snit zal omhangen.
Met Sir William Jones vergeleken, is de opvatting van de onderlinge verhouding
der Indogermaansche talen in F r i e d r i c h S c h l e g e l 's geniaal geschrift ‘Ueber
die Sprache und Weisheit der Indier’ (1808) een achteruitgang. Zijne meening,
dadelijk in den aanhef van zijn boek neergelegd, komt hierop neder dat tusschen het
Sanskrit en de andere idg. talen niet een zusterlijke verhouding bestaat, maar dat
deze uit de Indische taal zijn afgeleid. Een dwaalbegrip, dat in meer dan één opzicht
een noodlottigen invloed op den gang der idg. taal- en oudheidkunde heeft
uitgeoefend. Wel wist de weten-
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schappelijke grondvester der idg. taalwetenschap F r a n z B o p p , al huldigt hij in
zijne allervroegste periode nog Schlegels onjuiste opvatting1, zich reeds in zijn
litterairen eersteling, het ‘Conjugationssystem’ (1816), daarvan vrij te maken, en
feitelijk heerscht officiëel sinds tachtig jaren in de linguistische litteratuur de
hypothese van de verloren idg. grondtaal zonder noemenswaardige uitzondering.
Maar met verdachtmakingen in het menschelijk leven hebben lang verspreide
wetenschappelijke dwalingen dit gemeen, dat semper aliquid haeret. De oude
misvatting, dat het Sanskrit, de heilige taal der oude Indiërs, de Indogermaansche
moedertaal geweest zoude zijn die het aanzijn schonk aan alle andere, is veel langer
dan men doorgaans toegeeft het onwillekeurig punt van uitgang gebleven voor onze
voorstellingen omtrent de Indogermaansche grondtaal en voor verscheiden daarop
berustende theorieën. Een sprekend voorbeeld zullen wij aanstonds ontmoeten.

II.
Taaleenheid onderstelt - natuurlijk over 't algemeen en niet zonder belangrijk
voorbehoud - volkseenheid. Uit de hypothese van eene Indogermaansche grondtaal
vloeit als noodzakelijk gevolg voort de hypothese van een Indogermaansch grondvolk,
dat die grondtaal heeft gesproken: de Indogermanen vóór hunne eerste splitsing in
afzonderlijke volken, de ongesplitste Indogermanen zijn het natuurlijk correlaat der
ongesplitste Indogermaan-

1

Zie den brief van Bopp aan Windischmann van Aug. 1814 (L e f m a n n , Franz Bopp, blz.
12*); vgl. K r e t s c h m e r , Einl. in die Gesch. der griech. Sprache (Gött. 1896), blz. 7 noot.
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sche grondtaal. Sedert A d a l b e r t K u h n in 18451 de eerste ernstige poging deed
om met de middelen der vergelijkende taalwetenschap een beeld te ontwerpen van
den beschavingstoestand van dit Indogermaansche grondvolk, is uit de
Indogermaansche taalwetenschap eene Indogermaansche cultuurwetenschap
ontsproten. De methode dezer nieuwe wetenschap - men noemt ze gaarne met P i c t e t ,
in wiens werk ‘Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs’ (1859-63, 2e
dr. 1877) Kuhns denkbeeld met groote uitvoerigheid, maar geringe kritische scherpte
werd uitgewerkt, de ‘linguistische palaeontologie’ -, de methode dan der linguistische
palaeontologie is eigenlijk geen andere dan de zooeven met een enkel woord
geschetste voor de reconstructie der idg. grondtaal, van het linguistisch gebied
overgebracht naar dat der cultuurgeschiedenis. Men redeneert aldus: Woorden
beteekenen dingen. De cultuurbegrippen, waarvoor de afzonderlijke idg. talen
gemeenschappelijke uitdrukkingen bezitten, mogen derhalve aan het grondvolk
worden toegekend. De beschavingstoestand der ongesplitste Indogermanen, hunne
economische gesteldheid, hun zeden en gewoonten, hun geloof kan ontworpen worden
op den grondslag van den gereconstrueerden woordenschat der grondtaal. Men licht
die methode gaarne toe door het voorbeeld der Romaansche talen in haar verhouding
tot het Latijn2. Gesteld, dat wij niets afwisten van het bestaan van eene Latijnsche
taal, gesteld dat alle historische bescheiden vóór den aanvang der 14e of 15e eeuw
ontbraken, gesteld zelfs dat het geschied-

1

2

Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker (Osterprogramm des Berliner
Realgymnasiums 1845); 2e omgewerkte en veel vermeerderde uitgave in A. W e b e r 's
Indische Studien I (1850), 321-363.
Het volgende naar M a x M ü l l e r , Selected Essays I, 318 v.
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kundig feit van de existentie van een Romeinsch rijk ons verborgen ware gebleven,
dan zoude de bloote vergelijking van de talen van Dante, Cervantes, Camoens en
Racine de onderstelling wettigen, dat er eens een taal bestaan moet hebben die
stervende dezen het aanzijn heeft geschonken. En verder: wanneer in alle Romaansche
talen een identisch woord wordt gevonden met de beteekenis ‘brug’ (fr. pont, it.
ponte, sp. puente, rum. pod), dan hebben wij het recht aan te nemen, niet alleen dat
in de gemeenschappelijke moedertaal der Romaansche talen pons, pontis, de naam
voor ‘brug’, bekend is geweest, maar tevens dat de kunst van den bruggenbouw
althans vroeger dan de tiende eeuw beoefend is geworden door het volk, hoe het dan
ook geheeten moge hebben, waarvan de volken van Zuid-Europa afstammen. Zonder
iets te weten van het Latijn en het oude Rome, zoude een naar deze methode ingesteld
onderzoek het bewijs leveren, dat datzelfde volk in dienzelfden tijd brood en wijn,
steden en dorpen, hutten en paleizen, poorten en torens, boeken en schrijfkunst gekend
had. Ongetwijfeld zoude het een gebrekkig tafereel der Romeinsche beschaving
blijven, indien wij haar geschiedenis uit dergelijke bouwstoffen moesten samenstellen,
maar in elk geval zouden zij ons in staat stellen om aan te toonen dat er werkelijk
zulk een volk geweest moet zijn, en, had ons het lot geen andere berichten beschoren,
dan zouden zelfs deze weinige door reconstructie verkregen inlichtingen omtrent het
stoffelijk en geestelijk leven van het Romaansche grondvolk, alias de Romeinen, in
hooge mate welkom zijn. Door deze methode toe te passen op den Indogermaanschen
voortijd ontplooide zich voor 't oog van den vorscher een beeld van de
levenstoestanden van het grondvolk, voordat het in de geschiedenis voor
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ons optreedt in zijne splitsing in Indiërs, Iraniërs, Armeniërs, Grieken, Illyriërs
(Albaneezen), Italiërs, Kelten, Germanen, Balten en Slaven.
Het ligt voor de hand, dat eene op zichzelf beschouwd juiste methode zich eenzijdig
en dus verkeerd laat aanwenden. Dat van de linguistische palaeontologie, hoe men
over hare waarde denken moge, een onverantwoordelijk misbruik is gemaakt, ontkent
tegenwoordig wel niemand meer. ‘Die wissenschaftliche Etymologie’, heeft Scherer
eens gezegd, ‘ist ein verbessertes Fernrohr durch die Riesenzeiträume der
Urgeschichte.’1 Met dien kijker up-to-date heeft men het Indogermaansche paradijs
ontdekt, waarin onze voorouders het leven van landbouwende nomaden leidden. Zij
hanteerden den ploeg, verstonden de kunst van wegen aan te leggen, van wagens en
vaartuigen te vervaardigen, konden spinnen en weven, woonden in huizen en
versterkten die tegen de dreigende elementen en den naderenden vijand. Zij konden
tot honderd tellen en hadden het jaar verdeeld in maanden. Zij hadden de belangrijkste
huisdieren, ook het paard, getemd, waren bekend met de nuttigste metalen en
gewapend met bijl en zwaard. Zij volgden hun leidslieden en koningen,
gehoorzaamden aan hun wetten, sloten zich aaneen tot clans met een wel ontwikkeld
familieleven en vereerden een goddelijk wezen, dat zij aanriepen met verschillende
namen. Volgens sommigen vermaakten zij zich tot tijdverdrijf met bal- en dobbelspel,
terwijl hun kinderen met poppen speelden; fluit- en snarenspel vroolijkte hunne
feesten op, trompetten en pauken vuurden hen aan tot den strijd, volksliederen en
hymnen ter eere der goden weerklonken; zelfs een oor-

1

W. S c h e r e r , Jacob Grimm, 2e Aufl., blz. 207.
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indogermaansche metriek heeft men uit een schijnbare overeenkomst tusschen den
Oudlatijnschen Saturnius en het oudste epische vers der Germanen voor den dag
getooverd. - Zoo merkwaardige uitkomsten, helaas ten eenenmale in strijd met de
getuigenissen van de oudste gedenkstukken der afzonderlijke Indogermaansche
volken, waren slechts verkrijgbaar door een eenzijdige overschatting der zoogenaamde
‘linguistische palaeontologie’, gepaard aan een bijna volstrekte veronachtzaming der
historische gegevens en der resultaten van het praehistorisch onderzoek. Aan een
methode, die uit de omstandigheid dat in de Indogermaansche talen
gemeenschappelijke woorden voor ziekten ontbreken, de gevolgtrekking kon putten,
dat ‘die Wunden, welche man im Kriege empfing, neben der Altersschwäche, die
einzigen Krankheiten gewesen zu sein scheinen, von denen diese glücklichen
Menschen heimgesucht wurden’1, scheen wel iets te haperen. Haar interne gebreken
- of liever de gebreken in haar toepassing - behoef ik thans niet in den breede uiteen
te zetten2. Zij zijn het eerst bestreden en grootendeels ook vermeden in het beroemde
werk van V i c t o r H e h n , ‘Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang von
Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa’ (1870, 6e dr. 1894).
Men weet, hoe onder zijn scherpe vijl het idyllisch beeld van den Indogermaanschen
voortijd, zooals Pictet het met een bijna naïef geloof in de onfeilbaarheid van zijne
linguistische methode ontworpen had, een volkomen gedaanteverwisseling onderging.
Hehn wijst een menigte

1
2

F. J u s t i , Ueber die Urzeit der Indogermanen, in Raumers Hist. Taschenbuch 1862, blz.
323.
Zie hierover mijn opstel in De Gids van Juni 1889, blz. 489 vv.
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onjuiste linguistische correspondenties af, past op de overblijvende juiste zijn kritische
beginselen toe, en maakt daarnaast met bewonderenswaardige kennis gebruik van
een rijk historisch materiaal. Indien wij Hehn willen gelooven, dan behoeven we niet
meer de verzuchting te slaken: ‘Auch ich war in Arkadien geboren!’ Hehn's program
- de geschiedenis der oudste Indogermaansche cultuur op linguistischen grondslag,
maar met nauwgezette gebruikmaking van de historische gegevens - heeft dan een
zeer volledige uitwerking gevonden in verschillende werken van O t t o S c h r a d e r ;
diens hoofdwerk, ‘Sprachvergleichung und Urgeschichte’, waarvan de tweede geheel
omgewerkte druk in 1890 is verschenen, laat zich tot zekere hoogte beschouwen als
een vernieuwing van het groote werk van Pictet naar een verbeterde methode en met
gebruikmaking van de vorderingen der wetenschap, der taalwetenschap vooral, maar
ook der oudste historie.
Zoo heeft dan allengs een strengere critiek de verkeerde voorstellingen, die door
het vroeger onderzoek omtrent den beschavingstoestand van het Indogermaansch
grondvolk verbreid en bijna reeds tot een dogma waren verheven, in menig opzicht
gewijzigd, op enkele gewichtige punten zelfs volkomen omgekeerd. Meer en meer
zijn ook zeer gerechtvaardigde bedenkingen gerezen tegen de mogelijkheid, om op
een eenzijdig linguistische basis het gebouw van een Indogermaansche
cultuurgeschiedenis te willen optrekken; men heeft met reden verlangd dat de
taalwetenschap hier hand in hand behoorde te gaan met het historisch èn praehistorisch
onderzoek. Maar de methode der ‘linguistische palaeontologie’, van de grondgedachte
uitgaande dat op den drempel der Indogermaansche cultuurgeschiedenis een
ongesplitst grondvolk staat
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met een eenvormige beschaving, bleef in hoofdzaak ongedeerd. Eerst in de allerlaatste
jaren is men begonnen zich ernstig af te vragen, of die methode werkelijk gehandhaafd
mag worden, of zij werkelijk tot betrouwbare resultaten leidt.
Het zij mij vergund te trachten op deze twijfelingen eenig licht te werpen, door
ze toe te lichten ten opzichte van het probleem, dat van den aanvang af het eigenlijk
middelpunt van het linguistisch-historisch onderzoek gevormd heeft, de kwestie van
h e t s t a m l a n d d e r I n d o g e r m a n e n . Het ligt allerminst in mijne bedoeling,
hier een historisch overzicht van deze twistvraag te geven. Wie zulk een overzicht
wenscht - en het is zeer belangwekkend - vindt zijn gading o.a. in een helder, beknopt
en toch volledig boekske van S. R e i n a c h , L'Origine des Aryens. Histoire d'une
controverse (Paris 1892)1. Ik wensch slechts met een enkel woord de voornaamste
theorieën aan te stippen, om daarna de methode te toetsen, waardoor zij verkregen
zijn.

III.
M a x M ü l l e r besluit in 1888 een hernieuwd onderzoek naar de bakermat der
Indogermanen als volgt: ‘I cannot bring myself to say more than Non liquet. But if
an answer must be given as to the place where our Aryan ancestors dwelt before their
separation, whether in large swarms of millions or in a few scattered tents and huts,
I should still say, as I said forty years ago,

1

Zie voorts: S c h r a d e r , Sprachvergl. und Urgesch.2, blz. 9 vv., 111-148; J o h . S c h m i d t ,
Die Urheimath der Indogermanen (z. ben.), blz. 1-23.
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‘Somewhere in Asia’, and no more’1. ‘Ergens in Centraal-Azië’ moest het ongesplitste
grondvolk gewoond hebben, daarover was de oudere taalwetenschap het eens. Het
gebied besproeid door Oxus en Jaxartes (Amoe-Darja en Syr-Darja), van de
noordelijke hellingen van het Himalaya-gebergte tot aan de Kaspische Zee,
beschouwde men als het natuurlijk terrein van waar de beide hoofdstroomen der idg.
volken naar twee richtingen zich konden voortbewegen. Nauwkeuriger trachtte dan
Pictet met behulp van de idg. flora en fauna het stamland te bepalen tusschen den
33sten en den 38sten graad N.B., in het latere Bactriana. Maar van meer gewicht dan
de vraag, waarom juist het gebied tusschen Hindoekoesch, Beloertag, den Oxus en
de Kaspische Zee werd uitverkoren als ‘Urheimat’ van onzen stam, is de prealabele
kwestie: waarom ‘somewhere in Asia’? Waarom zijn de Indogermanen,
overeenkomstig de nog altijd heerschende leer, Aziaten, die zich in overoude tijden
gevestigd hebben de eenen in Indië en Perzië, de anderen in de verschillende streken
van Europa? Er waren en zijn ook in dit geval argumenten die men ziet en argumenten
die men niet ziet. Tot de eerstbedoelde categorie behoort het, wanneer men aan
getuigenissen omtrent het verleden van enkele Arische, d.i. Indisch-Iraansche,
volkeren terugwerkende kracht gaf en die zonder behoorlijke critiek op het
Indogermaansche grondvolk toepaste: zoo wordt in den aanvang van het Avesta
(Vendidād, farg. I, 3. 4) verhaald dat het Iraansche volk zich moest terugtrekken voor
een inval van hevige koude; daaruit werd opgemaakt dat een plotselinge daling der
tempera-

1

M. M ü l l e r , Biographies of words and the home of the Aryas, London 1888.
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tuur op de hoogvlakte van Centraal-Azië het sein geweest zoude zijn voor de
verstrooiing der oorspronkelijke Indogermanen. Of wanneer men zich beriep op de
analogie van andere volksverhuizingen uit Azië naar Europa, die natuurlijk voor de
richting van de Indogermaansche verhuizing evenmin iets kunnen bewijzen, als de
historisch gestaafde tochten der Kelten, der Phrygiërs en Armeniërs van het Westen
naar het Oosten voor de tegenovergestelde richting van dien ‘trek’ in 't gewicht
mogen vallen. Den overgang van de zichtbare tot de onzichtbare argumenten vormt
de beweerde grootere oorspronkelijkheid van de Arische talen tegenover de
Europeesche, waarvan men de verklaring zocht en vond in haar geringere plaatselijke
verwijdering van de bakermat der moedertaal. Dit bewijsmiddel heeft tegenwoordig
zijn kracht verloren. Het wordt te niet gedaan door drie overwegingen: 1o. de moderne
ontwikkeling der Indogermaansche taalwetenschap, met name de omwenteling in
de opvatting van het vocalisme, heeft het geloof in de absolute hoogere
oorspronkelijkheid van het Indisch en Iraansch tegenover de Europeesche talen van
Indogermaanschen stam sterk geschokt, verbiedt in elk geval deze zonder meer als
troef uit te spelen; 2o. maar zelfs, indien die hoogere oorspronkelijkheid bewezen
kon worden, dan zoude de hoogere oudheid der overlevering van de Arische talen
haar voldoende verklaren; zij verdwijnt zoodra men twee tot denzelfden tijd
behoorende taalmonumenten met elkaar vergelijkt; eindelijk 3o. het is onjuist dat een
taal zich sterker wijzigt naarmate zij zich verder verwijdert van haar oorspronkelijk
centrum: het IJslandsch b.v. is de meest ouderwetsche onder de levende Germaansche
talen, het Fransch der Franschen in Canada is minder aan phonetisch verval
onderhevig
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geweest dan dat der Franschen in Frankrijk. Men zal moeten toegeven, dat al deze
zoogenaamde ‘bewijzen’ voor de Aziatische herkomst der Indogermanen alleen
geschikt waren pour prêcher les convertis. En overtuigd was men. Bedrieg ik mij
niet, dan slaat E d u a r d M e y e r den spijker op den kop, wanneer hij zich in zijne
Geschichte des Alterthums aldus uitlaat: ‘Die ältere und noch immer landläufige
Anschauung, die Indogermanen stammten aus dem innern Asien, beruht auf einer
unklaren Vermischung dieser Frage mit der ihr völlig fremden Thatsache, dass höhere
Cultur sich zuerst in Asien entwickelt hat, und ist im Grunde nur ein Nachklang des
Glaubens, das Sanskrit sei die Muttersprache des Indog.’1 De adagia ‘ex oriente lux’
en ‘de gang der beschaving volgt den loop der zon’ werkten samen met de oude
meening dat de wieg van het menschengeslacht in Azië gestaan had. Ook nadat
Leibniz aan het algemeen verspreide vooroordeel, dat in het Hebreeuwsch de
moedertaal van alle andere talen zag, een einde had gemaakt, bleef dit denkbeeld als
uitvloeisel er van algemeen in eere. Zoo noemt de oude Adelung Europa slechts de
westelijke voortzetting van Azië, en op deze aardrijkskundige beschouwing laat hij
onmiddellijk volgen: ‘es (Europa) hat d a h e r auch seine Einwohner diesem Welttheile
(Azië) unmittelbar zu danken’2; in Kaschmir lag volgens hem het paradijs. Kan het
verbazing wekken, dat onder den invloed van zoo vastgeroeste meeningen Friedrich
Schlegel, de profeet der nieuwe taalwetenschap, de overeenkomst in taal, mythologie
en cultuur tusschen de zoogenaamde Indo-

1
2

E d . M e y e r , Gesch. des Alterth. II, 41.
In de inleiding op het eerste deel van zijn groot werk Mithridates (1806).
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germaansche volken trachtte te verklaren door de hypothese van koloniën die uit
Indië naar Europa waren uitgetogen, waar zij zich met de oorspronkelijke bevolkingen
vermengden, en dat hij in verband daarmede de oude taal der Indiërs als de
Indogermaansche moedertaal beschouwde? En is het niet begrijpelijk, dat, ook na
het doorbreken van juistere inzichten in de onderlinge verhouding der
Indogermaansche talen, de overtuiging van de Aziatische herkomst bleef, al voelde
men de noodzakelijkheid haar door bewijzen te staven? De vroeger algemeen
verspreide opvatting, dat het stamland der Indogermanen in Centraal-Azië gezocht
moet worden - dit is de slotsom van onze beschouwing -, verkrijgt haar licht uit de
geschiedenis van de Indogermaansche taalwetenschap. Zij is niets dan een convictie,
waarvoor men eerst later bewijzen heeft gezocht en natuurlijk ook ... gevonden.

IV.
Het wantrouwen of liever de onverholen spot, waarmede de eerste schuchtere twijfel
aan de Aziatische hypothese door gezaghebbende geleerden werd ontvangen, kan
blijken uit de voorrede op den tweeden druk van V i c t o r H e h n 's boek over de
cultuurplanten en huisdieren van 1874. ‘Daar geviel het’, zoo spot de vermaarde
geleerde, ‘dat in Engeland, het land der zonderlingheden, een origineele kop op den
inval kwam de bakermat der Indogermanen naar Europa te verleggen; een Göttinger
professor maakte zich uit een of andere gril van die vondst meester; een geestige
dilettant te Frankfurt plaatste de wieg van den Arischen stam aan den voet van den
Taunus en voltooide daarmede
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het schilderij’.1 Na aldus L a t h a m 2, B e n f e y 3 en L. G e i g e r 4 - de eerste
verdedigers, onder de linguisten althans, van de Europeesche herkomst der
Indogermanen - voor hunne vermetelheid te hebben afgestraft, bepleit Hehn de
heerschende theorie met de oude argumenten. Ondenkbaar acht hij, dat Azië, het
onmetelijke werelddeel, de officina gentium, een groot gedeelte van zijne bevolking
ontvangen zoude hebben van ‘een klein, aan natuurgiften arm, in den Oceaan
vooruitgeschoven schiereiland’!
Toch bleek dit ‘kleine schiereiland’ spoedig groot genoeg om aan de ongesplitste
Indogermanen zeer verschillende oorspronkelijke zetelplaatsen ter keuze te kunnen
aanbieden. Zien wij van Armenië5 af, als 't ware de brug tusschen Azië en Europa,
dan hebben bijna even vele streken van Europa zelf om het voorrecht gedongen, het
Indogermaansche grondvolk te hebben gehuisvest, als steden van Griekenland
elkander de eer betwistten Homerus te hebben voortgebracht. Reeds B e n f e y
verplaatste het stamland in de streek ten noorden van de Zwarte Zee, van de monden
der Donau tot aan de Kaspische Zee, en met die plaatsbepaling komt vrij

1
2
3
4
5

V. H e h n , Kulturpflanzen2 (1874), blz. VIII. In de latere drukken is deze voorrede vervallen.
R.G. L a t h a m , Elements of comparative philology, London 1862.
T h . B e n f e y , Voorrede op F i c k s Wörterbuch der idg. Grundsprache (1868), p. VIII
vv.; Gesch. der Sprachwissensch. (1869), blz. 597 vv.
L. G e i g e r , Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit (1871), blz. 113 vv.
H. B r u n n h o f e r , Ueber den Ursitz der Indogermanen (Öffentl. Vorträge gehalten in der
Schweiz, Bd. VIII, Heft 5), Basel 1885; vgl. J o h . S c h m i d t , Urheimath, blz. 5 v. - Andere,
al even weinig overtuigende, argumenten voor Armenië als stamland der Indogermanen heeft
onlangs A l b r e c h t W e b e r , Vedische Beiträge VII (Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad.
der Wiss. 21 Juli 1898) te berde gebracht.
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wel overeen het tegenwoordig zoo niet meest verbreide dan toch betrekkelijk best
gestaafde gevoelen, dat het uitgestrekte steppengebied van Zuid-Rusland, de
Wolgasteppe, beschouwd moet worden als het terrein, van waar zoowel Indiërs eh
Iraniërs als de Europeesche Indogermanen hunne historische woonplaatsen bereikt
hebben.1 Dat ook het chauvinisme zich van het vraagstuk meester maakte, spreekt
van zelf: wel heeft de meening dat het Indogermaansche vaderland zich zou dekken
met ‘des Deutschen Vaterland’, door L. G e i g e r en later door v o n L o e h e r
voorgestaan, niet veel bijval ingeoogst, maar de bekende theorie van K a r l P e n k a ,
die het zuidelijke Skandinavië als de bakermat van ons ras aanwees, heeft ongetwijfeld
een deel van haar kortstondige populariteit aan overwegingen van Germaanschen
nationalen trots te danken. Tot oor-kakkerlakken heeft ons in 1878 T h . P o e s c h e 2
willen maken; de beschavers van Europa zouden volgens hem hun blond haar en
hunne blauwe oogen hebben verworven in de Pripet-moerassen van Oost-Rusland,
het beloofde land van het albinisme, d.i. de afwezigheid van pigment in huid en
haren. Terwijl P i é t r e m e n t 3 de Urindogermanen naar Siberië deporteerde - dat zij
het daar niet lang uithielden, zou trouwens begrijpelijk genoeg zijn -, laat eindelijk
als een der laatsten H. H i r t 4, in zijn resultaat Penka's plaatsbepaling naderende,
maar op ge-

1

Dit gevoelen is in jongeren tijd vooral door T o m a s c h e k en O. S c h r a d e r (Sprachvergl.

2
3

und Urgesch.2, blz. 616-640) verdedigd en heeft veel instemming gevonden.
T h . P o e s c h e , Die Arier, Jena 1878.
P i é t r e m e n t , Les Aryas et leur première patrie (Revue de linguist. et de phil. comp., Aug.
1879).
H i r t , Die Urheimat der Indogermanen (Idg. Forsch. I [1891], 464-485).
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heel andere gronden, de onverdeelde Indogermanen domicilie kiezen aan de kusten
der Oostzee.
De argumenten voor deze verschillende vormen der Europeesche hypothese, die
zich nog lieten vermeerderen, in bijzonderheden na te gaan, ligt buiten mijn bestek.
Alleen op de linguistische methode, waardoor zij verkregen zijn, mag ik even de
aandacht vestigen. Een uitzondering is wellicht geoorloofd voor de theorie van
P e n k a , niet slechts omdat zij indertijd groot opzien verwekt heeft, maar ook omdat
zij als mislukte poging, om ons vraagstuk voornamelijk met de middelen der
a n t h r o p o l o g i e op te lossen, hare methodologische waarde behoudt.

V.
Ziehier den wetenschappelijken roman, door K a r l P e n k a in twee geschriften van
1883 en 18861 met levendige verbeeldingskracht en in boeienden vorm uit
anthropologische, archaeologische en linguistische gegevens saamgesteld. Penka
gaat uit van de onderstelling dat de noordelijke Germanen met hunne hooge gestalten,
blonde haren, blauwe oogen en langwerpige hoofden het Indogermaansch type het
zuiverst bewaard hebben; hij zoekt derhalve de bakermat van onzen stam daar, waar
nog thans de blondharigen, blauwoogigen en dolichocephalen het sterkst
vertegenwoordigd zijn, d.i. in het zuiden van Zweden. Hier doet zich echter terstond
een niet geringe moeilijkheid voor: in het oudste tijdperk, waarin de aanwezigheid
des menschen in Europa zich laat aantoonen, moet Zweden geheel onbewoond zijn
geweest, en wel om de afdoende reden, dat het destijds, evenals Denemarken en de
Noordduitsche laagvlakte, met een dikke ijskorst

1

Origines Ariacae, Wien 1883; Die Herkunft der Arier, Wien 1886; vgl. ook van denzelfden
schrijver een artikel in het Ausland 1891, nr. 7 vv.
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overdekt was. Is dus Zweden het stamland der Indogermanen, dan kunnen deze er
pas gekomen zijn, nadat de gletschers naar noordelijker streken waren geweken. Dit
nu ging volgens Penka in zijn werk als volgt. Het menschelijk geslacht is in
Midden-Europa ontstaan, destijds - wij bevinden ons voorloopig nog in den aanvang
van het tertiaire tijdvak - een hoogst aangenaam verblijf, waar eeuwige lente heerschte
als in het paradijs van de gouden eeuw, dat Vergilius heeft bezongen. Maar de ijstijd
naderde, en zijn verschrikkingen joegen het meerendeel der menschelijke rassen op
de vlucht: sommigen verhuisden naar Azië, anderen naar Afrika, waar zij een zachter
klimaat hoopten te vinden. Alleen de blijkbaar minder kouwelijke voorouders der
Indogermanen bleven in Midden-Europa en doorstonden de ijscrisis. Het bekwam
hun goed, want aan den ijstijd hebben zij hunne blonde haren, blauwe oogen,
langwerpige schedels en hoogen lichaamsbouw te danken, terwijl in den zwaren
strijd om het bestaan slechts de krachtigste, flinkste en begaafdste individu's zich
konden handhaven. Ook de ijsperiode ging echter voorbij; het klimaat werd zachter,
met het gevolg dat de jachtdieren der oorspronkelijke Indogermanen, met name het
rendier, naar het noorden trokken. De menschen, verstoken van hun natuurlijk
voedingsmiddel, volgden hun geliefkoosd wild. In Skandinavië vonden zij een nieuw
vaderland; daar ontwikkelde zich de eigenaardige cultuur, wier overblijfsels men
gevonden heeft in de zoogenaamde kjøkkenmøddinger, die merkwaardige
schelphoopen, die aan de Noordsche archaeologen het oudste ondubbelzinnig bewijs
voor menschelijke woon- en spijsplaatsen in den steentijd geleverd hebben1. Deze
cultuur, die van huisdieren

1

Omtrent de kjøkkenmøddinger (keukenafvalhoopen) kan men zich thans het gemakkelijkst
orienteeren in S o p h u s M ü l l e r 's Nordische Altertumskunde (Strassb. 1897/98), I, 4 vv.
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alleen den hond kent, vormt den overgang tusschen de palaeolithische toestanden,
zooals men ze b.v. vindt in de holen van Frankrijk en België, en de neolithische, b.v.
die der Zwitsersche paalwoningen. De planten en dieren, die de linguistische
palaeontologie als oorindogermaansch aantoont, heeten precies overeen te komen
met de flora en fauna van Skandinavië. Terwijl dus in het geheele overige Europa
tusschen de ruwe werktuigen van den ouderen en de gepolijste van den jongeren
steentijd een diepe kloof gaapt, de beroemde hiatus der praehistorische archaeologie,
vertoont alleen Skandinavië een geleidelijken overgang. Resultaat: overal elders
moet de neolithische cultuur door een vreemd volk zijn ingevoerd; aan de kusten
van Denemarken en het zuidelijke Zweden is zij organisch uit de palaeolithische
ontwikkeld, m.a.w. hetzelfde Indogermaansche volk, dat daar in de jongere
cultuurperioden woont, moet er ook reeds gehuisd hebben in den ouderen steentijd.
Terwijl aldus de Oorindogermanen, in gezelschap van hunne getemde honden,
hun hart ophaalden aan oesters en mosselen, stond het ontvolkte Midden-Europa
voor de invallen van andere volken open. Van het Zuidwesten, uit Noord-Afrika,
kwam een ras van donkere langschedeligen, dat niet alleen het Iberisch schiereiland
en Gallië, maar ook Italië, Sicilië en Griekenland bevolkte, en waarvan ook de
Semieten een tak zijn. Tegelijkertijd rukte uit het Oosten een eveneens donker, maar
brachycephaal ras van mongoloïd type Midden-Europa binnen. Op Fransch en
Belgisch grondgebied moeten de twee rassen elkander ontmoet en zich gekruist
hebben. Zoo stonden de zaken, toen te midden dier worsteling tusschen donkere
langkoppen en donkere rondkoppen het blanke ras der Ariërs
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het hooge noorden verliet om zijne oude woonplaatsen in Midden-Europa weer op
te zoeken. Zij treden overal als heer en meester op, onderwerpen aan hun wil alle
lagere stammen, die zij op hunnen weg ontmoeten; hunne taal en hunne beschaving,
d.i. het Indogermaansch idioom en de neolithische cultuur, dwingen de veroveraars
den onderworpenen op. Maar hoe verder het Arisch element van zijn noordelijk punt
van uitgang zich verwijdert, des te meer verdwijnen diens karakteristieke
eigenschappen door de vermenging met vreemde elementen. Zoo ontstond dat mengsel
van volkeren, dat door de eenheid van zijne taal de verscheidenheid van zijn
lichamelijke gesteldheid zoo lang heeft doen voorbijzien. De Slaven zijn niets anders
dan geïndogermaniseerde Mongolen, de Grieken Pelasgische Semieten, die
Indogermaansch geleerd hebben; andere Indogermanen daarentegen hebben hun taal
opgegeven, maar onder gunstige klimaatinvloeden hun physieken habitus bewaard,
aldus b.v. de blonde en langschedelige Finnen.
Tot zoover Penka. Wat nu te zeggen van dit imposante gebouw van waarheid en
‘Dichtung’, van deze meer dichterlijke dan wetenschappelijke behandeling van een
bij uitstek nuchtere waarneming vereischend probleem? Dat de door Penka te berde
gebrachte l i n g u i s t i s c h e argumenten geen steek houden, ja dat zijne geschriften
wemelen van taalkundige ketterijen, is van bevoegde zijde herhaaldelijk in 't licht
gesteld1. Maar zijn voornaamste bewijsmiddelen ontleent Penka aan de anthropologie,
met name de kraniologie, en aan de voorhistorische archaeologie. Hoewel volkomen
leek op a n t h r o p o l o g i s c h gebied, meen ik op gezag van V i r c h o w en andere

1

Zie vooral J o h . S c h m i d t , Urheimath, blz. 13-18.
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anthropologen van naam te mogen constateeren, dat geen enkel ras een schedelvorm
bezit waarop het uitsluitend en alleen aanspraak kan maken, dat bij een en denzelfden
stam de meest verschillende schedelvormen in tallooze schakeeringen naast elkander
voorkomen, dat derhalve de eigenaardigheden van den menschelijken schedel geen
bruikbaar kenmerk zijn voor de historischethnische groepeering der volken. Wat in
't bijzonder de Indogermanen betreft, kan men, vooral op grond van de neolithische
vondsten in de holen van Frankrijk, niet anders dan met Virchow aannemen, dat van
oudsher dolichocephale en brachycephale elementen onder hen aanwezig waren.
Hetzelfde geldt van de kleur van huid en haren: evenmin als blondheid een uitsluitend
kenmerk der Indogermaansche volken is, kan het brunette type als iets specifiek
onindogermaansch worden beschouwd1. Wat de toekomst kan brengen, moeten wij
afwachten; tot dusver echter heeft de physische anthropologie tot oplossing van de
groote ethnologische problemen weinig of niets bijgedragen. Nog altijd zijn de
woorden van M a x M ü l l e r volkomen juist: ‘In mijn oog is een ethnoloog die van
een Arisch ras, Arisch bloed, Arische oogen en haren spreekt, een even groote zondaar
als een linguist die van een dolichocephaal woordenboek of eene brachycephale
spraakkunst spreekt. Dit is erger dan Babylonische spraakverwarring, het is kortweg
diefstal’2.
Van heel wat meer beteekenis dan die der anthropologie, zijn voor ons vraagstuk
- het zal aanstonds nader blijken - de uitkomsten der archaeologie of, zooals men
deze wetenschap met betrekking tot Noord-Europa pleegt

1
2

Zie hierover de voortreffelijke opmerkingen van K r e t s c h m e r , Einl. in die Gesch. der
griech. Spr., blz. 29-47.
Biographies of words, blz. 120.
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te noemen, der p r a e h i s t o r i e . Dat ook zij weinig geschikt zijn om de phantasieën
van Penka te steunen, wordt van jaar tot jaar duidelijker. De Oorindogermanen van
den Oostenrijkschen auteur volgen het rendier naar het Skandinavische noorden.
Maar hoe komt het dan, dat men in de ruime dépôt's der kjøkkenmøddinger tusschen
schelpen en vischgraten wel een menigte beenderen van vogels en zoogdieren, vooral
van herten, reeën en wilde zwijnen, gevonden heeft, maar niet één simpel rendierbeen?
En toch verlieten zij volgens Penka ter wille van dat onvindbare jachtdier een mooi
land, waar blijkens de uitkomsten van het praehistorisch onderzoek het hert uiterst
verspreid was, om zich op de mistige kusten van Denemarken met schelpdieren te
gaan voeden! Eindelijk schijnt ook het voornaamste en inderdaad zwaar wegende
argument van Penka, dat alleen in het noorden van Europa een overgangsstadium
tusschen de palaeolithische en de neolithische cultuur aangetoond kan worden, meer
en meer twijfelachtig te worden. Men is tegenwoordig geneigd, ook elders - in
Bretagne, in Moravië en Bohemen - sporen van een beschaving te erkennen, die,
evenals die der Deensche kjøkkenmøddinger, de brug vormt van den ouderen tot den
jongeren steentijd, getuigenissen dus voor eene niet tot de Skandinavische kusten
beperkte ‘mesolithische’ periode1. Dat daarmede Penka's hypothese haar laatste
steunpunt zoude verliezen, ligt voor de hand.

VI.
De t a a l w e t e n s c h a p heeft de oorspronkelijke woonplaatsen der Indogermanen
trachten te bepalen door toe-

1

Vgl. M. H o e r n e s , Die Urgeschichte des Menschen, blz. 234. 258.
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passing van de vroeger geschetste methode der linguistische palaeontologie, anders
gezegd, door middel van het woordenboek der idg. grondtaal. Zij heeft daartoe vooral
de namen van planten en dieren gebezigd, welke zij aan de grondtaal en mitsdien
aan het ongesplitste grondvolk meent te mogen toekennen; zij zoekt naar een
landstreek, waarvan de flora en fauna aan dien oorspronkelijk idg. woordenschat
beantwoordt, een plek dus die alle dieren en planten van den voortijd kan hebben
bevat. Door twee voorbeelden zal duidelijk worden, hoe onbeteekenend de uitkomsten
van dit onderzoek zijn.
De b o o m n a m e n 1, die met zekerheid als proethnisch beschouwd mogen worden,
zijn die van de berk, de wilg en enkele coniferen. Tot Europa of een deel daarvan
beperkt zijn de namen van de els, de esch, den olm, den hazelaar, den ahorn, de linde,
voorts van de esp en nog een paar andere. Ten opzichte van twee der belangrijkste
- die van eik en beuk - bestaat geen overeenstemming. H i r t meent ook den eik, den
koning der wouden, voor het stamland te mogen annecteeren, niet zonder eenige
geweldpleging jegens de grammatica. De beuk heeft overeenstemmende namen
alleen in 't Germaansch en in 't Latijn (ags. bóc-treow, béče, ohd. buohha; lat. fāgus);
het Slavische woord (būky) is aan een Germaansch dialect ontleend. Het formeel
identische Grieksche Φηγος beteekent niet ‘beuk’, maar ‘eik’. Uit een en ander heeft
men opgemaakt dat het Indogermaansche grondvolk den beuk niet gekend heeft en
derhalve gewoond moet hebben buiten de vegetatiegrens van dezen boom, d.i. van
een lijn die zich van Koningsbergen

1

Het materiaal is het volledigst te vinden bij S c h r a d e r , Sprachvergl. und Urgesch.2, blz.
393 vv.; vgl. H i r t , Idg. Forsch. 1,476 vv.
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naar de Krim en van daar naar den Kaukasus uitstrekt. De onzekerheid van dit
argumentum ex silentio ligt echter voor de hand: immers een oude naam voor den
beuk kan bij sommige idg. volken verloren zijn gegaan. Bovendien, het woord voor
‘beuk’ (idg. *bhāgos) is blijkbaar verwant met gr. Φαγειν ‘eten’, behoeft dus
aanvankelijk niets anders beteekend te hebben dan ‘de voedsel gevende’ en kan door
Germanen en Italiërs zoowel als door de Grieken gebezigd zijn geworden voor een
boom, welks vruchten hun tot voedsel dienden1. Het onderzoek der boomnamen
wettigt derhalve geen andere gevolgtrekking dan deze, dat het stamland der
Indogermanen in de gematigde luchtstreek gelegen was; wellicht mag men daaraan
toevoegen dat het weinig boschrijk was, ‘un pays de steppes et de pâturages’2, en dat
alleen de Europeesche Indogermanen in aanraking zijn gekomen met groote wouden.
Tot een soortgelijk resultaat leiden - dit zij ons tweede voorbeeld - de proethnische
n a m e n v a n w i l d e d i e r e n . B e n f e y heeft gewicht gehecht aan het feit dat
gemeenschappelijke namen voor de groote Aziatische roofdieren, den leeuw en den
tijger, bij de Indogermanen ontbreken, niet daarentegen voor de in Europa levende,
met name den beer en den wolf. De tijger is niet in staat iets te bewijzen, daar hij evenals de kameel - ook den Indiërs ten tijde van den Rigveda, dus toen zij nog maar
alleen in het gebied van den Indus woonden, onbekend was. Maar het ontbreken van
een proethnischen naam voor den leeuw is zeker niet zonder beteekenis,

1
2

Zoo terecht K r e t s c h m e r , Einl. in die Gesch. der griech. Spr. blz. 65 noot 1.
S. R e i n a c h , L'origine des Aryens, blz. 79. - De berk komt ook in de steppe voor.
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al moet er ook op worden gewezen, dat volgens een mededeeling van Herodotus
(VII, 125 v.) een soort van leeuw nog in historischen tijd in Thracië en de
aangrenzende streken voorkwam. Behalve voor beer en wolf schijnt het woordenboek
der idg. grondtaal namen gekend te hebben voor de volgende zoogdieren: hond, otter,
bever, haas, muis, paard, rund, schaap, geit, zwijn; tot de Europeesche groep van
talen beperkt zijn de namen van den los, de wezel, den egel en het hert1. Zoo wijst,
evenals de boomnamen, de fauna van het praehistorisch Indogermanenland op de
gematigde zone, zonder meer. Een steppenland is even goed denkbaar als een
boschstreek. Wel heeft Schrader, de verdediger van de Pontische steppen als het
stamland, tegen zijn eigen hypothese het bezwaar geopperd dat de b e e r , waarvoor
de idg. grondtaal zelfs twee namen2 schijnt gekend te hebben, geen eigenlijk dier der
steppe is3. En dit is natuurlijk juist. Maar ook de eenvormigheid van het steppenland
wordt door boschjes afgebroken, en wouden omzoomen het. Ook in steppenlanden,
b.v. in de Ukraine en in het gebied der Kirgisen, zijn beren niet zeldzaam4.
Wat ons de linguistische palaeontologie omtrent het stamland der Indogermanen
zou kunnen leeren, komt in hoofdzaak hierop neder, dat het vermoedelijk een
binnenland geweest is, welks wateren met primitieve vaartuigen bevaren werden,
waar berken, wilgen, eenige coniferen

1
2
3
4

Het materiaal bij S c h r a d e r , t.a. pl. blz. 359 vv.
Skr. kša-, gr. αρκτος, lat. ursus, oudie. art enz. - ohd. bero, russ. ber- (in berloga ‘berenleger’):
skr. bhalla- (U h l e n b e c k , PBB 20, 37 v.).
S c h r a d e r , t.a. pl. blz. 637; daartegen K r e t s c h m e r , t.a. pl. blz. 58, wien ik de verwijzing
op Nehring's boek verschuldigd ben.
Zie A. N e h r i n g , Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, Berl. 1890, blz. 49.
101. 123.
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en een niet nauwkeurig te bepalen halmvrucht (skr. yáva-, gr. ξεα, lit. javai) groeiden,
de winter sneeuw en hagel bracht, en drie jaargetijden, lente, zomer en winter, zich
merkbaar onderscheidden. Dat is niet veel, want het past zoo tamelijk voor alle
streken van Europa en Azië, die in aanmerking kunnen komen. Bovendien, het ligt
voor de hand dat de namen van dieren en planten, die alleen voor het stamland
kenmerkend waren, bij de stammen die in landen met een andere fauna en flora
kwamen òf te loor moesten gaan òf een andere beteekenis moesten aannemen, zoodat
zij òf niet in een genoegzaam aantal talen zijn overgeleverd om hun opname in het
woordenboek der grondtaal te rechtvaardigen, òf omtrent hun oorspronkelijke
beteekenis geen zekere beslissing gedoogen. De methode der linguistische
palaeontologie zoude derhalve voor de nauwkeurige bepaling van de bakermat der
Indogermanen ook dan hopeloos zijn, wanneer niet tegen die methode zelve zeer
gewichtige bezwaren in 't midden waren te brengen. In de laatste jaren is dit het
krachtigst, maar niet zonder veel onhoudbare invallen, geschied in de inleiding op
het allermerkwaardigst mythologisch boek van den Deen H.S. Vo d s k o v 1;
gematigder en met meer methode in deuitnemende eerste hoofdstukken van P a u l
K r e t s c h m e r ' s even oorspronkelijke als grondige Einleitung in die Geschichte
der griechischen Sprache (Gött. 1896). Laat mij die bezwaren even aanstippen: meer
is in dit verband niet mogelijk.
Wij hebben gezien, dat de noodzakelijke hypothese van eene Indogermaansche
grondtaal even noodzakelijk met

1

H.S. Vo d s k o v , Sjaeledyrkelse og Naturdyrkelse. I: Rig-Veda og Edda, Kjøbhv. 1897 (zie
vooral blz. CIII der reeds in 1890 verschenen inleiding).
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zich medebrengt de hypothese van een Indogermaansch grondvolk, dat die taal heeft
gesproken. De taalwetenschap eischt gebiedend, dat op den drempel der
Indogermaansche geschiedenis een weinig talrijk, plaatselijk beperkt grondvolk
gestaan moet hebben: in den cultuurloozen voortijd, waarin de afbakening van het
Indogermaansch tegenover andere idiomen moet hebben plaats gehad, kan uitteraard
zijne verbreiding slechts gering zijn geweest. Immers, over een eenigszins uitgestrekt
gebied kan taalgemeenschap slechts behouden blijven door het verkeer, en dit is weer
afhankelijk van een zekere gemeenschappelijkheid van beschaving. Maar niet de
toestanden van deze cultuurlooze oorperiode tracht de ‘linguistische palaeontologie’
immers te reconstrueeren. Zij begaat, om het kort te zeggen, de fout dat zij het
g e m e e n s c h a p p e l i j k I n d o g e r m a a n s c h e zonder nader onderzoek voor
‘O o r i n d o g e r m a a n s c h ’ houdt en aan het ongesplitste grondvolk toekent. Een
voorbeeld, dat ik aan Kretschmer1 ontleen, moge dit verduidelijken. Uit de
omstandigheid, dat voor ‘rijden, wiel, as, naaf, juk’ in bijna alle Indogermaansche
talen gemeenschappelijke uitdrukkingen voorkomen, besluit de linguistische
palaeontologie dat aan de nog ongesplitste Indogermanen de wagen reeds bekend is
geweest. Is die gevolgtrekking juist? Door de vergelijking b.v. van skr. yugám, gr.
ξυγον, lat. jugum, got. juk, osl. igo, lit. jùngas komen we tot een idg. woord *jugom
‘juk’, dat zich, vermoedelijk tegelijk met het voorwerp dat het benaamt, te eeniger
tijd van een onbekend punt van uitgang uit verbreid moet hebben over het gansche
Indogermaansche taalgebied. Dat die

1

t.a. pl., blz. 21. - Het etymologische materiaal geeft S c h r a d e r , blz. 489.
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verbreiding geschied moet zijn in een tijdperk van e t h n i s c h e e e n h e i d , is een
onbewijsbare onderstelling. Zij kon ook onder volken plaats grijpen, die nòch
taalkundig nòch staatkundig een eenheid vormden, mits slechts tusschen hen
geographische continuïteit bestond. Immers, ook in historische tijden beletten taalen nationaliteitsgrenzen allerminst, dat een nieuw cultuurwoord van het eene idg.
volk tot het andere dringt. Het Indische woord voor ‘peper’, pippar , is met die
specerij zelve tot de Grieken gekomen, van dezen tot de Romeinen, en, pas eeuwen
later, tot de Germanen, Slaven en Litauers. Het woord voor ‘peper’ is dus nog in
historischen tijd even goed ‘gemeenindogermaansch’ geworden als dat voor ‘juk’ in
praehistorischen tijd. ‘Nur die verhängnisvolle Neigung’, zegt Kretschmer terecht,
‘Praehistorisches mit anderen Augen anzusehen als Historisches, kann zwischen den
beiden Vorgängen einen grundsätzlichen Unterschied erkennen wollen’. Men zal
dus steeds rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat niet alleen de
zoogenaamde bastaaardwoorden, maar ook de zoogenaamde ‘urverwandte’ woorden
door ontleening, d.w.z. door overneming van persoon op persoon, van stam op stam,
algemeen Indogermaansch zijn geworden. De tijd van dergelijke ‘ontleeningen’ kan
natuurlijk slechts in elk afzonderlijk geval relatief bepaald worden: zoo zoude b.v.
de verbreiding van het woord *jugom moeten vallen vóór den overgang van j tot ξ
in het Grieksch en vóór het einde der Germaansche klankverschuiving; de verbreiding
van andere woorden weer in andere taalperioden. Het geheele proces der vorming
van den gemeenindogermaanschen schat van cultuurbegrippen kan en zal zich dus
uitgestrekt hebben over groote, onderling zeer verschillende, tijdperken, en met de
erkenning dier waar-
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schijnlijkheid zakt het trotsche gebouw der ‘linguistische palaeontologie’ ineen. De
lexicale overeenstemmingen, die men tot reconstructie van de verhoudingen en
toestanden van den Indogermaanschen voortijd heeft gebezigd, vertegenwoordigen
wel, zij het ook niet zonder groote leemten, het cultuurkapitaal dat zich de
Indogermanen in den loop van den tijd verworven hebben, maar zij vergunnen ons
geen blik in een tijdperk van ethnische eenheid en van eenvormige beschaving.
Wordt het goed recht van de hier slechts kortelijk aangestipte overwegingen
toegegeven - en naar het mij voorkomt, is het moeilijk aan haar bewijskracht te
ontsnappen -, dan zal voor de oplossing van het stamlandraadsel de linguistische
palaeontologie ons niet veel verder brengen dan de anthropologie. Beide kunnen als
hulpwetenschappen goede en zeer te waardeeren diensten bewijzen, maar de leidende
rol bij het onderzoek te vervullen zijn zij niet in staat. Moeten we dus een berustend
ignoramus of zelfs een beschamend ignorabimus aanheffen? Ja en neen. Ja, wanneer
men onder het stamland der Indogermanen de oorspronkelijke woonplaatsen van dat
hypothetisch stammetje verstaat, waaruit de wijdvertakte boom der Indogermaansche
volken is opgegroeid. Neen, wanneer men, tevreden met het bereikbare, zich
voorshands er toe bepaalt het verbreidingsgebied der Indoermanen vast te stellen in
de oudst mogelijke periode, laat ons zeggen in de praehistorische periode die
onmiddellijk voorafgaat aan hun eerste optreden in het licht der geschiedenis. Dit
laatste is zonder gewaagde luchtsprongen mogelijk, zonder stoute salto mortale's
over alle historische en voorhistorische tusschentrappen heen, met de o u d s t e
g e s c h i e d k u n d i g e g e g e v e n s en de u i t k o m s t e n v a n h e t
p r a e h i s t o r i s c h o n d e r z o e k als betrekkelijk veilige gidsen.
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VII.
Reeds bij het eerste schemerlicht der historische overlevering nemen de
Indogermanen, tusschen de Iberiërs, de Liguriërs en de Etruskers in het Zuidwesten
en de Einnen met hunne verwanten in het Noordoosten, verreweg het grootste gedeelte
van Europa in. Hunne woonplaatsen strekken zich uit over de landen benoorden de
Alpen, van de Atlantische kust van Gallië tot in de Russische steppe, voorts over het
Donaugebied, het gansche Balkanschiereiland, benevens het oostelijk en zuidelijk
gedeelte van Italië. Daarbij sluiten zich van Zuid-Rusland dwars door de steppen aan
de Kaspische Zee en aan het Aral-meer tot naar den westelijken rand van Iran en tot
aan de Gangesvlakte de Ariërs (Iraniërs en Indiërs) aan, in Kleinazië tot in het
hoogland van Armenië de verschillende Kleinaziatische en Armeensche stammen.
De Europeesche Indogermanen zijn gesplitst in een reeks van afzonderlijke volken:
in het Noordoosten van het Balkanschiereiland de Thraciërs, in het Noordwesten de
Illyriërs, de voorouders der tegenwoordige Albaneezen, in het Zuiden de Hellenen;
in het Apennijnsche schiereiland de Italische stammen; verder naar het Noorden de
Kelten in het gebied van Donau en Rijn en van daar westelijk zich uitbreidende tot
aan de zee en tot op de Britsche eilanden; achter hen in 't Noorden en Noordoosten
de Germanen en de Balten-Slaven; de beide laatstvermelde volken trouwens zijn in
de vroegste perioden van de geschiedenis der oudheid nog niet tot den gezichtskring
van de beide groote zuidelijke cultuurvolken doorgedrongen.
Dit ontzaglijke gebied laat zich nu op grond van verschillende overwegingen
aanmerkelijk inkrimpen; d.w.z.
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een aantal streken van Azië en Europa, die reeds in den oudsten historischen tijd
Indogermaansche bevolking vertoonen, kunnen toch pas betrekkelijk laat door
Indogermaansche stammen zijn bezet. Uitteraard zijn dit vooral die landen die aan
de peripherie gelegen zijn1. In het Oosten I n d i ë . Niemand betwijfelt dat de
Indo-Ariërs niet oorspronkelijk op het Voor-Indisch schiereiland thuis behooren,
maar dat zij uit noordelijker en westelijker streken, waar zij in de onmiddellijke
nabijheid van de nauw verwante Iraniërs gewoond moeten hebben, in het
Vijfstroomenland (Pañjāb) zijn ingedrongen, stap voor stap in bloedigen strijd hun
land veroverende. In het N o o r d e n v a n E u r o p a zijn het - de heer Penka vergeve
het ons - de Skandinavische landen, alsmede het noordelijke en oostelijke Duitschland,
die geschrapt kunnen worden, waar de praehistorische verbreiding der Indogermanen
zal worden bepaald. Immers, gedurende den ijstijd waren deze landen onder gletschers
begraven en nagenoeg onbewoonbaar. Van het A p e n n i j n s c h e s c h i e r e i l a n d
geldt vrij wel hetzelfde: de Italiërs moeten in de palaeolithische periode nog ten
noorden van de Alpen gewoond hebben, wier hoogste toppen destijds als eenzame
bakens uit de alles bedekkende ijslaag oprezen. Dat ook het B a l k a n s c h i e r e i l a n d
niet tot het oudste verbreidingsgebied der Indogermanen behoort, is uit algemeene
overwegingen en om bepaalde andere redenen2 waarschijnlijk. Ten slotte schijnen
ook de K e l t e n , die trouwens reeds Herodotus (VI, 49) als het westelijkste volk

1
2

Vgl. K r e t s c h m e r , t.a. pl., blz. 59 v.; U h l e n b e c k , Taal en Lett. VII, 1 vv.
De oudste bewoners van Griekenland waren vermoedelijk niet-Indogermanen, ongeveer
hetzelfde ras dat de Grieken later in Klein-Azië vonden (K r e t s c h m e r , t.a. pl. blz. 289
vv. 401 vv.). De argumenten voor deze hypothese leveren talrijke plaatsnamen.
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van Europa kent, eerst in den aanvang van het eerste milennium v. Chr. het westelijke
Frankrijk te zijn binnen gerukt; later nog staken zij de zee over en bevolkten de
Britsche eilanden. Zoo krimpt dus het verbreidingsgebied der Indogermanen in een
praehistorisch tijdperk samen tot een betrekkelijk smalle, maar zeer lang gestrekte
strook, van Frankrijk door geheel Midden-Europa en het steppenland van Azië heen
tot naar Iran.
De vraag rijst, of de I r a n i ë r s van oudsher de geheele uitgestrektheid van gebied
hebben ingenomen, waar de geschiedenis hen aanwijst: van Bactra tot diep in
Europeesch Rusland. Dit moeilijke, in verschillenden zin beantwoorde, vraagstuk
leent zich niet tot eene bespreking te dezer plaatse. Maar wel moet ik bekennen dat
de waarschijnlijkheid mij zeer groot voorkomt, dat de Iraansche Scythen, die in de
oudheid in de steppen aan de Zwarte en de Kaspische Zee rondzwierven, als
achterblijvers beschouwd moeten worden, die hun nomadisch bestaan in het
steppenland voortzetten, nadat de groote massa van hunne stamverwanten, de
voorzaten der Indo-Iraniërs, zich in zuidelijke richting naar vruchtbaarder streken
hadden begeven.
Hoe men echter ook hierover denken moge, de hypothese van een immigratie der
Europeesche Indogermanen uit Azië is er door de hier toegepaste methode van
eliminatie niet waarschijnlijker op geworden. Dat deze onderstelling, hoe algemeen
verspreid en geliefkoosd ook, meer op gevoelsargumenten dan op wetenschappelijke
gegevens steunt, werd reeds betoogd. Wij zouden dan ook, na het vroeger gezegde,
ten opzichte van de Aziatische kwestie tot de orde van den dag kunnen overgaan,
ware het niet dat wij hier op onzen weg ontmoeten een eminent Indogermanist, den
Berlijnschen hoogleeraar J o -
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h a n n e s S c h m i d t , die in een belangwekkende verhandeling, in hoofdzaak reeds
voorgedragen op het Stockholmer Orientalistencongres van 1889, daarna uitgewerkt
in de geschriften der Berlijnsche Akademie, voor Azië opnieuw het recht van
eerstgeboorte heeft opgeëischt1. Hij vereenigt zich met de meening, door een kenner
van het Semitisch verkondigd, dat een - zonder twijfel merkwaardige - overeenkomst
tusschen de Sumerisch-Babylonische en de Indogermaansche woorden voor ‘koper’
en voor ‘bijl’ op een overouden invloed der Mesopotamische cultuur op die der
Indogermanen wijst2. Schmidt zelf komt tot dezelfde gevolgtrekking door een
waarneming van anderen aard. Hij vestigt de aandacht op de, ook vroeger geenszins
onbekende, omstandigheid, dat het tientallig stelsel der Indogermanen bij sommige
Europeesche volken, het sterkst bij de Germanen, gekruist wordt door sporen van
het twaalf- of liever zestigtallig stelsel, d.i. het stelsel waarop de geheele Babylonische
metrologie gebaseerd is. Daaruit maakt hij op, dat de Europeesche Indogermanen in
ver verwijderde dagen binnen de cultuursfeer van Mesopotamië gewoond moeten
hebben, toen de Ariërs zich reeds op hun weg naar het Zuiden daaruit losgemaakt
hadden. Men kan echter de door Schmidt geconstateerde feiten toegeven - ik laat dit
in 't midden -, zonder de door hem gegeven verklaring aannemelijk of ten minste
noodzakelijk te achten. Ook met die Europeesche hypothese, die de bakermat der

1
2

J o h . S c h m i d t , Die Urheimath der Indogermanen und das europäische Zahlsystem
(Abhandl. der kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin, phil.-hist. Cl., 1890).
F. H o m m e l , Die Namen der Säugethiere bei den südsemitischen Völkern (1879), blz. 414
v. - De correspondenties zijn: 1) sumer. urud ‘koper’: osl. ruda, on. raufi enz.; 2) sumer.
balag, babylon.-assyr. pilakku ‘bijl’: gr. πελεκυς, (skr. paraçú-).
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ongesplitste Indogermanen tusschen de Kaspische en de Zwarte Zee zoekt, zoude
zich de Babylonische invloed volkomen laten vereenigen. Maar kunnen wij over 't
geheel wel beslissen, hoe ver een cultuurinvloed zich uitgestrekt kan hebben? Meer
en meer toch vestigt zich op grond van de archaeologische vondsten de overtuiging,
dat reeds in overoude praehistorische tijden een primitief handelsverkeer bestaan
moet hebben, waardoor de voortbrengsels der beschaving van volk tot volk werden
overgebracht. De ontleening van het Babylonische sexagesimale systeem, gesteld
dat zij een feit is, zoude met geen enkele stamland-theorie in strijd zijn, zelfs niet
met de Skandinavische van Penka. Zij laat zich ook met de boven vastgestelde
praehistorische woonplaatsen der Europeesche Indogermanen zonder eenig bezwaar
vereenigen. Wanneer hebben nu de Europeesche Indogermanen deze hunne
praehistorische woonplaatsen, d.i. dus Midden-Europa en de Russische steppenlanden,
ingenomen? De uitkomsten van het praehistorisch onderzoek geven op d e z e vraag
natuurlijk geen antwoord, maar wel waken zij het hoogst waarschijnlijk, en dit is
voorshands genoeg, dat reeds in de oudste voor onze nasporingen toegankelijke
praehistorische periode Noord- en Midden-Europa door Indogermanen bevolkt is
geweest.

VIII.
De anthropologie en de voorhistorische archaeologie zijn het tegenwoordig in haar
meest gezaghebbende vertegenwoordigers hierover eens - anders dan negatief mogen
we ons helaas niet uitdrukken -, dat geen enkel gegeven tegen de onderstelling pleit,
dat de tegenwoordige Indogermaansche bevolking van Europa in rechte lijn
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afstamt van de bevolking, die reeds in den jongeren steentijd ons werelddeel
bewoonde. Om mij tot één voorbeeld te bepalen: het kan nauwelijks nog betwijfeld
worden dat de afvalhoopen op de Deensche eilanden, in Jutland en op de kusten van
Skandinavië, die oudste sporen van menschelijk bestaan aldaar, afkomstig zijn van
Germanen. Wanneer men toch in aanmerking neemt, dat in den ijstijd het noorden
van Europa onbewoonbaar was, terwijl wij in historischen tijd - of archaeologisch
uitgedrukt, in het zoogenaamde bronstijdperk - Noordduitschland en het zuidelijke
Skandinavië door Germanen bezet vinden, dan is de vraag meer dan gewettigd, aan
welk volk tusschen de ijsperiode en de bronsperiode wij de Deensche
kjøkkenmøddinger moeten toekennen, indien niet aan hetzelfde dat wij in historischen
tijd in Denemarken aantreffen. Zeker niet, zooals men lang gemeend heeft, aan de
Finnen en Lappen: men weet thans niet slechts dat deze stammen uit Siberië naar
het westen zijn getrokken, maar ook dat hunne primitieve cultuur van die van den
Skandinavischen steentijd zeer sterk afwijkt. Wil men dus niet een volk ad hoc
uitvinden, dan is de onderstelling onafwijsbaar dat het Skandinavische Noorden reeds
in den steentijd door Indogermanen bevolkt was. Daarmede strookt dat V i r c h o w
tusschen de schedelvondsten in de Deensche en Zweedsche steengraven en het
Nieuwdeensche en Nieuwzweedsche schedeltype een zoo groote overeenkomst
geconstateerd heeft, dat hij ook uit een anthropologisch oogpunt geneigd is om de
Denen en Zweden voor onmiddellijke afstammelingen te houden van de neolithische
menschen die in de joettestuer (hunnebedden) der beide landen zijn bijgezet1.

1

Zie S o p h . M ü l l e r , Nord. Altertumsk. I, 209 v.; K r e t s c h m e r , t.a. pl. blz. 62.
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Zoo wijzen dus de kjøkkenmøddinger naar een Indogermaansche bevolking van
Europa, die nog geen metalen, van alle huisdieren alleen den hond, veeteelt noch
landbouw kende en zich van schelpdieren en wild voedde, in een tijdperk derhalve,
aan de eigenlijke neolithische cultuur van Europa nog voorafgaande.
Waren ook de bewoners van Midden-Europa in de diluviale of palaeolithische
tijden, toen het rendier in de vlakten van Frankrijk doolde, of eerder nog, toen
mammouth, neushoorn en rivierpaard de dalen bevolkten, reeds Indogermanen? Wie
zal het thans zeggen? Mocht echter het voortgezet praehistorisch onderzoek aan 't
licht brengen, dat de zoogenaamde hiatus tusschen den ouderen en den jongeren
steentijd, zooals een Fransch archaeoloog het aardig heeft uitgedrukt1, slechts een
hiaat in onze kennis representeert, m.a.w. dat de neolithische cultuur zich organisch
uit de palaeolithische kan hebben ontwikkeld en niet het resultaat van invoer door
een vreemd volk behoeft te zijn, dan zoude de onderstelling geoorloofd worden dat
ook aan de palaeolithische cultuur van Europa reeds Indogermanen hebben
deelgenomen. Wie ook dan nog de Europeesche Indogermanen uit Azië wil laten
komen, moet met Vo d s k o v 2 aannemen, dat in een cultuurloozen oortijd de
Indogermanen met de Semieten en Mongolen op de bergen en hoogvlakten van Perzië
gewoond en zich van daar langzamerhand naar Europa verbreid hebben. Zonder
twijfel zullen ook voor zulke nevelachtige beweringen onder de ethnologen liefhebbers
te vinden zijn; maar den philoloog vergunne men hier halt te maken.

1
2

G. d e M o r t i l l e t , Le Préhistorique, 2e éd. (Paris 1885), p. 483.
t.a. pl. blz. LXXXIII vv. XC.
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Wat wij kunnen vaststellen of ten minste langs methodischen weg tot hooge
waarschijnlijkheid verheffen, is slechts zooveel dat reeds in de oudste voor ons
bereikbare praehistorische periode Indogermanen in Europa gewoond hebben. Wij
mogen daaraan toevoegen, dat de hypothese van eene immigratie van alle
Indogermanen uit Azië naar Europa noch in de anthropologie noch in de archaeologie
noch in de taalwetenschap noch in de historische traditie een veilig steunpunt vindt.
Daarentegen is het zeer aannemelijk dat het oudste verbreidingsgebied der
Indogermanen zich niet tot Europa bepaalde, maar zich door het Russische steppenland
tot in Azië heeft uitgestrekt; althans er bestaat geen voldoende reden om voor de
voorzaten der Ariërs (Indo-Iraniërs) nog westelijker woonplaatsen te onderstellen.
Tusschen Europa en Azië is, aardrijkskundig gesproken, geen vaste grens te trekken,
zeker niet ten zuiden van het Oeralgebergte; beide werelddeelen vormen eigenlijk
één continent; evenals heden ten dage Kirgisische stammen aan deze en gene zijde
van den Oeral rondzwerven, zoo trokken in de oudheid Iraansche Scythen tusschen
het Aralmeer en de Zwarte Zee heen en weer; dezelfde eindelooze steppe met hetzelfde
klimaat, denzelfden plantengroei, dezelfde fauna strekt zich uit aan weerskanten van
de Europeesch-Aziatische grens. En juist dit steppenland verklaart de ongemeene
uitbreiding der Ariërs in historischen tijd naar het Oosten: wat deze nomadische
stammen naar het Oosten, tot naar Iran en Indië, dreef, was blijkbaar de nood, het
gebrek aan land dat hun en hun kudden genoegzaam voedsel kon verstrekken.
Zoo zouden wij dus tot zekere hoogte op de oude vraag der linguistische
palaeontologie: Europa òf Azië? het antwoord kunnen geven, dat beide partijen
bevredigt:
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Europa èn Azië. En zelfs wanneer men met Schrader de Pontische steppen als het
centrum wil beschouwen, van waar in een - voor historisch en praehistorisch
onderzoek ontoegankelijken - voortijd de uitstraling der Indogermaansche volken
naar het westen en naar het oosten heeft plaats gegrepen, als hun eigenlijke bakermat
derhalve, ook dan blijft de grens tusschen beide werelddeelen willekeurig, ook dan
kunnen Europa en Azië over den Oeral heen elkander de verzoenende hand reiken.
Groningen.
B. SYMONS.
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Nieuwe gegevens betreffende de bedoelingen van Engeland bij het
werkdadig optreden op het vasteland gedurende den tweeden
coalitie-oorlog.
Verleden jaar is door mij medegedeeld, tot welke gevolgtrekking de studie van
grootendeels onuitgegeven bescheiden mij had gebracht met betrekking tot de vraag:
met welke bedoelingen de Engelsche Regeering in 1799 een Engelsch leger in
vereeniging met Russische strijdkrachten, op onze Noord-Hollandsche kust deed
landen. Die gevolgtrekking was, dat het haar in hoofdzaak te doen is geweest, om
hier te lande den ouden toestand van zaken te herstellen, zelfs met uitbreiding van
de macht en het gezag van het huis van Oranje, en dat daarbij niet als hoofdzaak
gold, zooals tot dusverre meestal werd aangenomen, het in bezit nemen van de
Bataafsche vloot.
In den loop van dit jaar mocht ik uit de Engelsche archieven nieuwe stukken
ontvangen, die mij, wat de hoofdzaak betreft, in die opvatting gesterkt hebben; mij
nieuw licht brachten over de benoeming van den hertog van York tot
opperbevelhebber, terwijl aanvankelijk was bepaald, dat de generaal Abercrombie
de Engelsche troepen zou aanvoeren; en mij tevens het juiste verband leerden kennen
tusschen de onderhandelingen te Berlijn
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en het uitzeilen van het eerste gedeelte van de landingstroepen uit Engeland. Op dit
laatste punt moet ik wijziging brengen in de verleden jaar daaromtrent uitgesproken
meening.
Laat mij vooraf in herinnering brengen, dat den 29sten December 1798 bij het
zoogenaamde Traité des subsides voor Engelsch geld de beschikking was verkregen
over 45.000 man Russische troepen; en dat Engeland, hetwelk op dat tijdstip geene
troepen voor eene expeditie op het vasteland kon afzonderen, hoopte dat Pruisen tot
de coalitie zou toetreden en met behulp van die 45.000 Russen de bevrijding zou
willen bewerken van de Bataafsche republiek uit den toestand van afhankelijkheid,
waarin deze ten opzichte van de Fransche republiek verkeerde.
Van den aanvang van 1799 af was de Russische gezant te Berlijn Panin daartoe
werkzaam, om te trachten den koning van Pruisen Frederik Wilhelm III over te halen
zijn systhema van neutraliteit te laten varen en zich bij de tot de tweede coalitie
verbonden mogendheden aan te sluiten. Half Februari was met hetzelfde doel uit
Engeland Thomas Grenville, broeder van den Engelschen staatssecretaris voor de
buitenlandsche betrekkingen, te Berlijn aangekomen en sinds dien tijd gaf de
weifelende houding van den Pruisischen koning eenige malen aanleiding tot de
meening, dat het doel der onderhandelingen zou worden bereikt; terwijl men dan
eenige dagen later weder moest ervaren, dat het pleit toch niet gewonnen was.
Zoo gaan, terwijl in Italië en Zwitserland de vijandelijkheden reeds in Maart waren
begonnen, in het noorden de vier eerste maanden voorbij in vergeefsche pogingen
van Panin en Thomas Grenville om Pruisen te winnen. Paul I, wien het in den volsten
zin des woords ernst was, om de naar zijn inzicht verderfelijke begrippen der
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Fransche republikeinen met alle kracht tegen te gaan, deed, toen de medewerking
van Pruisen niet spoedig genoeg te verkrijgen bleek, de aan Engeland beloofde 45.000
man evenwel oprukken, nu met bestemming naar Zwitserland en Italië. Maar ook
Pitt en Grenville bleven het groote doel voor oogen houden, hetwelk tegelijkertijd
de speciaal Britsche belangen zou dienen. De correspondentie tusschen de gebroeders
Grenville van Berlijn naar Londen vice-versa, en die van Londen met den Britschen
gezant in Petersburg Sir Whitworth, die ik nagenoeg geheel heb kunnen volgen,
getuigt daarvan ten duidelijkste.
Het plan van Engeland om van Rusland te vragen, wat Pruisen niet genegen scheen
te willen doen, is in het begin van Mei tot rijpheid gekomen. Hoogstwaarschijnlijk
heeft eene memorie van den erfprins van Oranje daartoe den doorslag gegeven; eene
memorie1, die den 24sten April uit Berlijn door Thomas Grenville afgezonden, den
1sten Mei te Londen was ontvangen. Althans twee dagen later, den 3den Mei, gaat van
uit Londen een depêche uit naar Whitworth, waarin hem wordt opgedragen den
Russischen keizer over te halen ‘to transport a body of Russian troops by sea in
sufficient numbers to act with effect for the delivrance of Holland.’ Dienzelfden
datum schrijft de minister Grenville aan zijn broer te Berlijn o.a.: ‘Whatever may be
the success of the Austrian arms in Swisserland or Italy the delivrance of Europe
must be incomplete, and the peculiar interest of this country be very inadequately
provided for, while Holland and the Low Countries (d.i. België) remain under the
dominion of France.’
De erfprins van Oranje (later Koning Willem I) was sinds eenige jaren te Berlijn.
De in de Republiek der

1

Zie de Bijlage.
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Vereenigde Provinciën in de laatste jaren vóór 1795 gevolgde staatkunde - die hij
voornamelijk aan zijn vader, den stadhouder Willem V weet - om zich steeds nauwer
bij Engeland aan te sluiten, had zijne goedkeuring niet kunnen wegdragen. De
Republiek was naar zijne meening door die staatkunde verlaagd tot eene Engelsche
provincie. Toen hem dan ook in 1796 door zijn schoonvader Frederik Wilhelm II
voor zich en de zijnen de Pruisische gastvrijheid was aangeboden, had hij het ouderlijk
gezin te Hamptoncourt verlaten, en zich met zijne gemalin te Berlijn gevestigd, in
de meening dat van de hulp van Pruisen het meeste heil was te verwachten.
Langzamerhand hadden zich zijne inzichten dienaangaande gewijzigd; en na een reis
naar Engeland in het laatst van 1798, waar hij zich met zijn vader verzoend en van
dezen volmacht tot handelen in diens naam verkregen had, had Thomas Grenville
hem meer en meer weten te overtuigen, dat aansluiting bij Engeland hem beter te
stade zou komen. Zoo had hij dezen in April 1799 bovengenoemde memorie ter hand
gesteld, waarin de toestand van de Republiek werd voorgesteld op eene wijze, die
zou kunnen doen verwachten, dat vreemde hulp slechts den stoot behoefde te geven
tot het afschudden van het Fransche juk, ja dat de bewoners zelven zonder zulke hulp
geneigd waren, zich van dat juk te ontslaan, en dat het oogenblik daartoe gekomen
was. Die memorie - als boven gezegd den 1sten Mei ter kennis gekomen van Lord
Grenville te Londen - kan zeker veel hebben bijgedragen tot het besluit der Engelsche
Regeering om, nu Pruisen niet te winnen scheen voor de taak, om de Republiek der
Vereenigde Nederlanden aan Franschen invloed te onttrekken, die taak aan Rusland
over te dragen.
Nadat aan Whitworth eenmaal de opdracht was verstrekt,
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dit nieuwe plan van Engeland bij Paul I te bepleiten, volgen natuurlijk daarna wenken,
nadere aanwijzingen, uiteenzetting van militaire plannen, mededeelingen aan Keizer
Paul te doen, enz. enz.; en het is uit de correspondentie gemakkelijk aan te toonen,
dat de inhoud der brieven, dienaangaande aan Whitworth gericht, steeds verband
houdt met, of een gevolg is van den stand der onderhandelingen te Berlijn. Een paar
voorbeelden. Den 28sten April schrijft Thomas Grenville te Berlijn aan zijn broer te
Londen, dat hij eene samenspreking had gehouden met den Pruisischen minister
Haugwitz, waarbij deze hem had medegedeeld, persoonlijk ten volle overtuigd te
zijn van de noodzakelijkheid der bevrijding van de Vereenigde Provinciën, en dat
het oogenblik, waarop dit met vrucht zou kunnen worden beproefd, hem toescheen
juist nu gekomen te zijn. Indien Engeland geld wilde geven voor het te velde brengen
van 60.000 man, zou de overeenkomst daaromtrent in het midden van Mei geteekend
kunnen worden, en de Pruisische koning dan verbonden zijn, om tegen half Juli de
operatiën te beginnen.
Die depêche komt den 6den Mei te Londen aan. Den volgenden dag - dat is dus 4
dagen nadat het nieuwe voorstel naar Petersburg verzonden was - gaat terstond van
Londen weder een schrijven uit aan Whitworth te Petersburg, waarin wordt
medegedeeld dat er kans is op de medewerking van 60.000 Pruisen tegen half Juli,
en dat met het oog daarop 20.000 Russen voldoende zullen zijn voor de overzeesche
expeditie ter bevrijding van Holland.
Den 13den Mei meldt Thomas Grenville uit Berlijn, dat Haugwitz niet geslaagd is
in zijne pogingen, om den koning te overtuigen. Dat bericht komt den 22sten Mei te
Londen. Den 23sten Mei wordt Whitworth daarmede in kennis gesteld, waarbij hem
werd opgedragen nu weer
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40 of 45.000 Russen te vragen voor de expeditie tegen Holland, en zich verder in
zijne onderhandelingen niet meer te laten leiden door welken ommekeer ook in de
gevoelens van het Berlijnsche hof. Mocht Pruisen nog tot het zenden van 60.000
man besluiten, dan zouden die 40 à 45.000 Russen toch ook wel gebezigd kunnen
worden en de overwinning te zekerder maken.
Te Londen blijft men echter - en dit is ook zeer natuurlijk - zijn gedragslijn steeds
richten naar de meerdere of mindere waarschijnlijkheid op Pruisen's medewerking;
doch langzamerhand ziet men daar tevens een nieuwen factor in rekening brengen;
namelijk de meerdere of mindere waarschijnlijkheid van medewerking van eene
Engelsche strijdmacht zelve. In het naschrift heb ik verleden jaar er op gewezen, dat
in het eerste voorstel aan Paul I alleen sprake was van eene Russische strijdmacht,
die de bevrijding van Holland zou op zich nemen. In den tweeden brief dienaangaande
aan Whitworth geschreven (den 7den Mei) wordt reeds een plan medegedeeld,
opgemaakt door den kapitein ter zee Popham, volgens hetwelk de Russen door de
Wadden de Zuiderzee moeten binnenkomen en te Muiden landen, terwijl terzelfder
tijd ‘from this country’ (d.i. van uit Engeland) eene diversie zal gericht worden tegen
Zeeland; en in de plannen, die genoemde kapitein - naar Petersburg gezonden om
voorlichting en hulp te bieden met betrekking tot het maritieme gedeelte der expeditie
- aan Paul I voorlegde, komen ook al dadelijk Engelsche troepen voor, die met de
Russen zouden samenwerken. Trouwens Paul had die medewerking terstond als
voorwaarde gesteld voor het verleenen van zijne hulp.
Die voorwaarde is stellig voor de Britsche regeering niet bezwarend geweest.
Reeds den 21sten Mei had Thomas
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Grenville uit Berlijn de waarschuwing doen hooren, die den 2den Juni te Londen
kwam. ‘Altho' there may be no actual ground of jealousy for us in seing a large
Russian army in Holland, yet common prudence would seem to suggest many motives
for not putting that country more than is necessary into the hands of any foreign
power.’ Die waarschuwing schijnt ter harte genomen te zijn; want 8 dagen daarna,
den 10den Juni, wordt in het Lagerhuis de wet ingediend, om 20.000 man van de
Militia in het staande leger te doen overgaan. Toen dus den 21sten of 22sten Juni te
Londen het eerste bericht van Whitworth inkwam (afgezonden 3 Juni), dat de
Russische keizer een geopend oor had geschonken aan het nieuwe voorstel, waren
er reeds maatregelen getroffen, om Engeland niet alleen bloot toeschouwer van de
bezetting van Holland te doen zijn.
In een depêche van den 2den Juli van lord Grenville aan Whitworth lezen we dan
ook reeds: ‘Daar het waarschijnlijk is, dat de Britsche divisie geruimen tijd zal gereed
zijn, vóórdat de Russen op de Hollandsche kust kunnen aankomen, zal het van de
omstandigheden en van den toestand van de Vereenigde Provinciën op dat oogenblik
afhangen of die twee troepenafdeelingen niet reeds met de voorgenomen operatiën
een aanvang zullen maken, daarbij de 2de Russische divisie als een reservekorps
doende volgen.’ Hier wordt reeds het denkbeeld, om zoo spoedig mogelijk op te
treden, op den voorgrond gesteld, en niet onwaarschijnlijk is dit weder een terugslag
op een depêche 2 dagen te voren (den 30sten Juni) van Thomas Grenville uit Berlijn
ontvangen (afgezonden den 19den Juni), waarin deze mededeeling doet van de
beraadslagingen van Graaf Haugwitz met den Pruisischen koning te Minden. Uit het
door Haugwitz aan het Pruisische ministerie daarover gezonden bericht, kon - zoo
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schreef Grenville - bij een eersten indruk opgemaakt worden, dat Pruisen met de
Verbonden Mogendheden zou willen samenwerken; doch een vijandelijk optreden
werd daarin weer zoo zeer op den achtergrond gedrongen door de neiging tot
onderhandelen, dat de voorslag alle sporen droeg van weifeling en onbeslistheid.
Den 12den Juli worden de aanwijzingen uit Londen naar Petersburg al duidelijker.
Tien duizend man Britsche troepen - zoo meldde Lord Grenville aan Whitworth zijn nu vereenigd en gereed ‘to proceed on the expedition whenever it is judged most
convenient.’ Het voornemen om desnoods alleen op te treden, stond dus toen vast.
Nog duidelijker, maar toch zeer voorzichtig, ten einde Keizer Paul niet te
ontstemmen, wordt dit uitgedrukt in de depêche, 3 dagen later (den 15den Juli) door
Grenville aan Whitworth verzonden. Daarin wordt het in Engeland vastgestelde
operatieplan medegedeeld: ‘Zijne Majesteit (d.i. George III) stelt, daar het goede
jaargetijde reeds zoover gevorderd is, voor, de strijdkrachten te concentreeren en
voor het tegenwoordige af te zien van den aanval op Walcheren (ook omdat Zeeland
te ver afgelegen is van den zetel van het Hollandsch bewind). Zijne Majesteit twijfelt
er niet aan of hij zal in staat zijn voor deze expeditie 20 à 25.000 man infanterie en
ten minste 6000 man cavalerie te kunnen leveren. Het bezit van de eilanden in den
mond van de Maas wordt geacht de meeste voordeelen te zullen aanbrengen. So great
is the Kings confidence in the aid and cooperation of His Ally, that it is His intention
to proceed without delay to execute that part of it which depends on His forces, which
in this confidence He thus volontarily exposes to the difficulties and dangers of the
first attack. A force of 10.000 British Infantry is now newly col-
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lected and will be ready to sail as soon after the 1st of August as wind and other
circumstances shall allow.
‘De Britsche divisie zal naar Goeree en Voorne overgebracht worden, en trachten
bezit te nemen van Brielle en Hellevoetsluis. De 1ste Russische divisie zal vermoedelijk
20 of 25 Augustus op de reede van Yarmouth aankomen. Daar het te hopen is, dat
Hellevoetsluis op dat oogenblik door de 1ste Britsche divisie genomen is, kunnen de
Russische troepen zonder oponthoud of moeite worden ontscheept, terwijl aan de
ontscheping bij Ameland of Delfzijl de last zou verbonden zijn, om kleinere vaartuigen
te verzamelen, ten einde de troepen van de transportschepen naar de kust over te
brengen. Het zal echter geraden zijn, om zoo spoedig mogelijk na den eersten aanval
ongeveer 3000 man af te zenden om bezit te nemen van Ameland, als eene diversie
en om onze vrienden in Groningen, Friesland en Overijsel van wapenen, ammunitie
en officieren te voorzien. Het tijdstip voor den aanval op Ameland hangt gedeeltelijk
van den loop der operatiën in Holland af, maar het meest waarschijnlijk is, dat die
zal geschieden tusschen den 20sten of 25sten Augustus en den 25sten September, den
vermoedelijken tijd van aankomst van de 1ste en 2de Russische divisiën. Aan het
hoofdleger, dat langs de Waal zal vooruitrukken, zullen kanonneerbooten en andere
gewapende schepen worden toegevoegd, terwijl maatregelen zullen worden genomen
om de opstandelingen in de Nederlanden (dat is in België) van wapenen en geld te
voorzien. Met dit plan zullen de Verbondenen in staat zijn vóór den winter het wettig
bewind in de Hollandsche provinciën te herstellen en zelfs zonder de medewerking
van Pruisen de behaalde voordeelen tot Vlaanderen en de Fransche grens voort te
zetten.
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Whitworth moet zijn uiterste best doen, om eventueele bezwaren van den keizer
tegen dit plan uit den weg te ruimen; indien hem dit niet mocht gelukken, dan mag
hij er in toestemmen, dat de 2de Russische divisie en de Zweedsche troepen (op wier
medewerking men toen nog rekende) in Groningen zouden ontschepen.’
Ziedaar het geheele operatieplan, den 15den Juli van Engelsche zijde uiteengezet.
Voor het onderwerp, dat hier bijzonder wordt nagegaan, vestig ik nog even de
aandacht op de woorden: ‘A force of 10.000 British Infantry will be ready to sail as
soon after the 1st of August as wind and other circumstances shall allow.’ Welke die
other circumstances, die het uitzeilen moeten veroorloven, zijn, wordt in het midden
gelaten. Men rekent den 1sten Augustus gereed te zijn, en zoo spoedig mogelijk daarna
uit te zeilen.
Den 27sten Juli schrijft lord Grenville nog aan zijn broer: ‘De eerste week in
Augustus is nog altijd vastgesteld voor het uitzeilen van de expeditie.’ Den 31sten
Juli echter komt het voorloopig bericht1 uit Berlijn (afgezonden 22 Juli), dat Graaf
Haugwitz aan Thomas Grenville de beslissing van den Pruisischen koning had
medegedeeld, om met de Franschen te onderhandelen, in plaats van zich met de
wapenen aan de zijde van den Engelschen koning te scharen. De Britsche gezant te
Berlijn sluit zijn schrijven met de volgende woorden: ‘Ik veronderstel dat nog een
andere sterke grond voor die gedragslijn moet gezocht worden in de verwachting
van de Pruisen, dat zij in staat zullen zijn Holland eerder te bezetten langs
vredelievenden weg (to preoccupy Holland peaceably), en dat zij zoodoende in één
slag zich zullen vrijwaren zoo-

1

Het officieele bericht van de conferentie van den 24sten Juli te Berlijn (zie de mededeelingen
van het vorige jaar) kwam eerst den 7den Augustus te Londen.
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wel voor de ergernis, waarmede zij de Verbonden Mogendheden zich zouden zien
meester maken van de Vereenigde Provinciën, als voor de vrees, die zij gevoelen
voor het vijandelijk optreden tegen Frankrijk. Ik vertrouw echter, dat Zijne Majesteit
met krachtige en werkdadige middelen de bevrijding van Holland door de wapenen
zal hebben verzekerd, terwijl Pruisen zich nog met vernederende onderhandelingen
te Parijs onledig houdt. En ik twijfel er niet aan of Zijner Majesteits ministers zullen
in de weerzinwekkende zwakheid van het Pruisische Kabinet nieuwen grond vinden
om met verdubbelden ijver de wijze, eervolle en waardige gedragslijn te volgen, die
zooveel zal toebrengen tot Engelands ware glorie, en tot de toekomstige rust in
Europa’.
Die woorden hebben den doorslag gegeven. Den volgenden dag wordt Whitworth
aangeschreven, bij Keizer Paul aan te dringen om nog 10.000 Russen meer
beschikbaar te stellen. Twee dagen daarna, den 3den Augustus, ontvangt Abercromby,
die de eerste Engelsche divisie zou aanvoeren, zijne instructie. Het schijnt, dat men
nog gewacht heeft op nadere mededeelingen uit Berlijn. Althans eerst den 6den wordt
door lord Grenville een antwoord aan zijn broeder gezonden, waarin o.a. de woorden
voorkomen: ‘Every degree of exertion has, in consequence of your dispatch1, been
used to anticipate the execution of the Prussian plan of negociation’. En hiermede is
het verband tusschen de onderhandelingen te Berlijn en het uitzeilen van de Engelsche
vloot, naar ik meen, bewezen - al is dit verband ook anders dan ik dit verleden jaar
met de mij toen ten dienste staande bescheiden voorstelde. Dat de vloot door
verschillende omstandigheden eerst den 13den Augustus uitzeilde, doet hier niets ter
zake.

1

Ik cursiveer.
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Ten slotte nog een enkel woord over het opdragen van het opperbevel over de
vereenigde Engelsch-Russische legermacht aan den hertog van York. Toen men in
Engeland het besluit had genomen, om, als de Russen in Groningen zouden landen,
door Engelsche troepen eene diversie te doen uitvoeren tegen Walcheren, was
Abercromby aangewezen als bevelhebber over die troepen. In de depêches, die van
Engeland uitgingen tijdens Whitworth te Petersburg over het nieuwe voorstel
onderhandelde, wordt dan ook niet gesproken van een opperbevelhebber over de
vereenigde krijgsmacht; evenmin komt daaromtrent iets voor in het verdrag, hetwelk
den 22sten Juni te Petersburg werd geteekend. Toch had Whitworth moeten toegeven,
dat daarin werd opgenomen, dat 13.000 of minstens 8000 man Engelsche troepen
gezamenlijk met de Russische zouden optreden. In het begeleidend schrijven,
waarmede hij den 23sten Juni het geteekende verdrag naar Engeland overzond, komt
echter voor: ‘Bij het verdrag is aangenomen, dat de oudste generaal als
opperbevelhebber zal optreden. Het was de wensch van Zijne Keizerlijke Majesteit,
dat geen ouder officier boven Generaal Herman zoude worden gesteld tenzij een
prins van den bloede. Ik maak hiervan melding in de meening, dat misschien Zijne
Koninklijke Hoogheid de hertog van York zou genegen zijn, om door zijne
tegenwoordigheid tot den goeden uitslag van de expeditie bij te dragen. Daar
hieromtrent evenwel geene vaste bepaling is opgenomen, blijft het geheel aan Zijne
Majesteit overgelaten, te handelen zooals hij zal noodig oordeelen, en het commando
op te dragen aan wien hij wil’.
Toen dat bericht in Engeland aankwam, was de Engelsche regeering reeds tot
geheel andere inzichten gekomen betreffende de deelneming van Engelsche troepen
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aan de expeditie dan aanvankelijk, den 3den Mei, bij het doen van haar voorstel de
bedoeling was geweest. De Militia-bill had gunstig gewerkt; nog steeds kwamen
vele militiamen zich voor het staande leger aanmelden. Engeland behoefde de
bevrijding van Holland niet meer aan Rusland over te laten; het had nu zelf een
legermacht van eenige beteekenis.
Als antwoord op bovenstaande mededeeling schreef lord Grenville dan ook den
15den Juli aan Whitworth: ‘Luitenant-Generaal Abercromby is als bevelhebber
aangewezen van de expeditie tegen de Hollandsche eilanden, en het is te hopen, dat
geen ouder officier door den keizer zal bestemd worden tot aanvoerder van de 1ste
Russische divisie. Wanneer men eenigszins in het vijandelijk land is doorgedrongen
en de strijdkrachten voldoende sterkte zullen hebben, zal het geheele vereenigde
leger worden gesteld onder het opperbevel van Z.K.H. Veldmaarschalk, den hertog
van York. Het is niet te verwachten, dat tegen die regeling eenig bezwaar zal rijzen,
wanneer in aanmerking genomen wordt, dat de Britsche troepen sterker in aantal
zullen zijn dan van eene der andere natiën (hier wordt ook nog op de Zweden
gerekend), en dat in werkelijkheid de geheele te bezigen macht in betaling zal zijn
bij Zijne Majesteit.’
Den 3den Augustus meldde Whitworth uit Petersburg terug: ‘Er is hier niet het
minste bezwaar tegen de benoeming van den hertog van York tot commandant ook
over het Russische leger.... Hetzelfde geldt met betrekking tot den commandeerenden
officier van de 1ste Russische divisie, die als zijnde Generaal-Majoor natuurlijk onder
het commando zal staan van Sir Ralph Abercromby.’
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.
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Bijlage.
Les brillants succès de S.A.R. l'Archiduc Charles remplissent de joie et d'espérance
les coeurs de tous ceux, qui sont portés pour la bonne cause et qui ont un intérêt au
triomphe de celle-ci. Il est même un devoir de tacher d'en profiter autant que possible
pour opérer la délivrance de toutes les contrées, qui se trouvent sous le joug de la
liberté française.
Les efforts, que les Français sont obligés de faire pour s'opposer aux armées
victorieuses de l'Empereur d'Allemagne, joints à ceux, qu'exigeront d'eux l'arrivée
de troupes, telles que celles de l'Empereur de Russie sous les ordres d'un Suworow,
ne permettront pas au Directoire de porter ses vues sur d'autres contrées que la Suisse
et l'Italie, où il lui faudra rassembler toutes ses forces, pour prévenir qu'il ne paye
cher une négligence à cet égard, la conquête de la Suisse fournissant surtout aux
armées Impériales les moyens d'inquiéter une frontière dénuée de tout moyen de
défence. Il ne parait même pas doutable, que dans le cas, où l'inconstance de la
Fortune favorisa un moment les Armées Republicaines, le Directoire n'oserait
cependant jamais s'affaiblir de ces cotés-là; Et les moyens des Armées réunies
Autrichiennes et Russes sont au reste si considérables, que leurs illustres chefs sauront
enchaîner la victoire et la rendre tout de bon infidèle au Directoire Régicide.
Ces considérations préalables ne laissent en particulier non plus aucun doute sur
la facilité avec laquelle on pourrait exécuter tout projet tendant à la délivrance de la
Hollande, où il serait suffisant qu'une armée se montrât aux frontières pour que sur
le champ une révolution s'opère dans l'intérieur; pouvant admettre en prin-
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cipe, que ce pays se trouve denué de Troupes Françaises qui pourraient en entreprendre
la défense, et que l'Armée Batave ainsi que les différents partis dans la République
désirent un autre ordre de choses, en en exceptant quelque peu d'individus, qui
profitent des calamités publiques pour avancer leurs affaires particulières.
La détermination du Roi de Prusse de prendre une part active à la guerre, ou bien
toute autre armée qui se porterait sur la frontière de la Hollande, en opérerait la
délivrance, et il ne serait pas nécessaire même de s'occuper de l'idée d'un projet de
contre-révolution, celle-ci ne pouvant manquer d'arriver par son propre poids du
moment que les bien-intentionnés se verraient soutenus par des Armées. Mais il
parait que la Prusse veut rester encore spectatrice de la lutte existante entre les Rois
et les Régicides, et il est possible pour ne pas dire probable, que de sitôt on ne pourrait
se trouver à même de porter d'autres armées quelconques vers la Hollande. En
attendant il se perd un tems précieux; les Insurgés Belges sont laissés sans secours;
quoiqu'ils se soutiennent encore ils ne peuvent prendre une véritable consistance: les
Hollandais sont tellement las et degoutés du Régime actuel qu'il est à prévoir et même
à craindre que la patience leur manquant ils ne finissent par des insurrections sans
concert et sans plan général, dont les suites pourraient être très fâcheuses à ceux, que
leur zèle emporterait, sans avoir de véritables avantages pour le bien-être du pays en
général et de la cause commune.
Toutes ces raisons semblent être autant de motifs à organiser un Plan général de
contre-révolution, lequel aurait pour but de faciliter aux troupes étrangères les moyens
d'occuper le Pays, ou si celles-ci tardaient à venir, ou bien que d'autres considérations
empêchassent
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de disposer de forces pour cet objet, en c e c a s de secouer le joug actuel par ses
propres moyens et d'établir en tout cas un concert avec les Insurgés Belges afin de
se soutenir réciproquement.
Il peut au premier coup d'oeil paraître impossible d'opérer une contre-révolution
dans la République sans invasion de troupes étrangères; mais l'on croit ne pas trop
avancer en affirmant, que les relations existantes avec l'ancien parti Stadhoudérien,
et celles qu'on a formées avec plusieurs personnes du Gouvernement et de l'armée
Bataves, mettent à même de pouvoir opérer efficacement en Hollande: Il ne s'agirait
d'ailleurs que de changer uniquement l'ordre établi et d'ouvrir les portes, afin
d'admettre ensuite des troupes étrangères, qui pourraient co-opérer à soutenir l'ouvrage
une fois commencé; ne pouvant y avoir de doute que la Révolution opérée la Prusse
ne fasse marcher immédiatement pour empêcher que les Français ne renversent
l'ouvrage fait, et supposé même que cette Puissance ne voulût pas encore se décider
il serait possible de s'assurer de 25 à 30/m. hommes de troupes Hanovriennes et
Hessoises qui pussent se glisser tout de suite dans la Hollande.
Pour opérer une contre-révolution dans la République tout dépend du secret, de
la célérité et de la latitude des moyens à employer; il est impossible d'entrer ici dans
tous les détails sur la manière d'agir pour parvenir à ce but, mais si le projet en
lui-même est admis et que les fonds nécessaires pour travailler soyent accordés par
l'Angleterre, l'on se charge de trouver et d'employer les personnes propres à donner
la consistance nécessaire au projet, qui aurait pour but
1o. De s'assurer de quelques personnes munies actuellement d'autorité et de crédit,
afin de faire la Révolution
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à la Haye et d'expédier de là des ordres partout pour faire changer le présent
établissement des affaires.
2o. De préparer la Révolution à Amsterdam afin que ces deux mouvemens se
fassent spontanément et dans le même tems où les Provinces de Frise et de Groningue
se déclareraient, desquelles on peut disposer, ainsi que de celles d'Overijssel et de
Gueldre, où il est facile d'organiser la Révolution.
Par des mouvemens aussi grands il y aurait en même tems par toute la République
une levée de bouclier générale et l'on aurait soin, d'avoir dans les villes importantes
des personnes de confiance pour y prendre le commandement des troupes, et de
s'assurer que la flotte se déclare contre le Gouvernement actuel. Trois mille hommes
de Troupes Anglaises que l'on pourrait sur le champ faire débarquer à Scheveningen,
seraient d'une utilité majeure pour la réussite de ce projet.
Comme mesure préalable on pourrait considérer d'abord le rassemblement des
officiers à la demie-paye Anglaise ou du moins un ordre sous l'un ou l'autre pretexte
de se tenir à portée afin d'en pouvoir faire usage sur le champ, ainsi que de s'assurer
de l'opinion particulière du Roi de Prusse sur semblable projet et d'avoir une promesse
de secours ou du moins son assentissement sur l'entreprise, ce qui parait ne pas
souffrir de difficultés.

Notices concernant l'exécution du Plan général pour la délivrance de la
Hollande.
1o. Les Provinces de Frise et de Groningue sont déjà organisées, et d'après des
assurances positives il suffira d'en donner le signal, et la Révolution s'y opérera.
2o. En Overijssel il est facile de se procurer des intel-
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ligences: il n'y a point de Français. Les soldats Bataves, aussi les officiers en partie
sont bons. Les autorités constituées y désirent même le changement.
3o. Une proclamation aux habitans et une amnestie devraient être données avec
des exceptions nécessaires.
4o. Ainsi qu'une assurance de laisser la subsistance à ceux des officiers Bataves,
qui se déclareraient en faveur de la Révolution.
5o. La Gueldre est dans le même cas que l'Overijssel. Il faudra avoir dans ces deux
Provinces des Officiers de confiance, qui se mettraient à la tête des troupes Bataves
et qui se ménageraient à cet effet des intelligences parmi elles.
6o. Dans les garnisons, où sont les Régimens de Waldeck, il faudra se mettre en
rapport avec les commandans.
7o. Quant aux forteresses du Brabant, il faudrait autant que possible, surtout là, où
il n'y a pas de Français, avoir des intelligences dans les Places, et ou s'assurer des
Commandans actuels, ou bien avoir des Officiers à portée pour tout de suite pouvoir
s'y constituer commandants lorsque le cas l'exigera.
8o. Entretenir les liaisons avec les gouvernans actuels de la Hollande et engager
ceux-ci à faire la révolution à la Haye; Si Daendels est à gagner, l'y employer, sans
quoi avoir un autre officier à la main, qui puisse tout de suite prendre la direction du
militaire.
9o. S'assurer que la Révolution faite les ordres soyent expédiés partout pour changer
les Institutions.
10o. Préparer à Amsterdam les esprits, afin que cette ville soit tout de suite
favorable.
11o. Les officiers de marine, que la misère a obligés de servir les Bataves, mais
dont les sentimens sont bons, devront être oralement entretenus par leurs anciens
amis,
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pour qu'ils fassent déclarer la flotte pour la Révolution et admettent les Anglais dans
le Texel.
12o. Aussitôt la Révolution en train les officiers du Rassemblement devront être
tout de suite partagés en corps et portés dans les garnisons respectives pour prendre
le commandement des troupes Bataves, les réorganiser et augmenter autant que
possible.
13o. Trois mille hommes de troupes Anglaises se présenter devant Schevening,
qui admis comme amis marcheraient à la Haye et de là où le besoin l'exigerait.
14o. La Zélande et l'Utrecht suiveraient d'elles mêmes pour autant que dans la
première le nombre des troupes Françaises ne fut pas trop considérable.
15o. Le plan général devrait rester un secret, même pour ceux, qui seraient employés
à l'exécution, pour prévenir que l'ébruitement d'une partie ne fasse manquer le tout
et que dans le cas de pareil malheur il n'y ait pas de victimes.
16o. Décider le moment d'opérer, pour que le mouvement général puisse s'exécuter
partout conjointement à l'époque convenue.
17o. Enfin se concerter avec les Insurgés Belges pour que ceux-ci opèrent en même
tems de manière à faciliter l'exécution de notre projet.
endorsed: In Mr. Grenville's No. 22.
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Levensbericht van Dr. J.J. Prins.
Toen het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden mij
de uitnoodiging zond om voor haar eene beknopte levensschets te schrijven van den
man, wiens naam hierboven vermeld staat, heb ik aanstonds toestemmend geantwoord.
Er kwam zooveel in mij op, dat mij drong. Nog met dien brief in de hand
vermenigvuldigden zich in mij de gedachten, die wel alle aarzeling tot zwijgen
moesten brengen. Want nauw is de betrekking die er van der jeugd af aan tusschen
mij en de mijnen met de familie Prins en wederkeerig tusschen haar en ons heeft
bestaan. Nog zie ik mij menigmalen weer zitten op de catechisatiebanken van Isaäc
Prins, die reeds aan den tienjarigen knaap, zoon uit het hem bevriende huis, in zijn
hart eene plaats wilde schenken, in den loop van vele, vele jaren den voormaligen
leerling, den lateren ambtgenoot al ruimer gegund. Naast het eerwaardig beeld van
den man, aan wien ik zooveel verschuldigd ben, weer zoo duidelijk verschenen aan
mijnen geest, schaarden zich die van zijne beide dochters, vriendinnen der jeugd van
mijne vrouw, ook de mijne, ons ontvallen helaas de eene, ons behouden de
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andere. 'k Ontmoette de blikken van het viertal jongste leden der familie, ook
persoonlijk ons zoo waard. Ik las in hunne oogen de verzekerdheid dat wij met hen
treurden om hun groot verlies, om het onze ook; de verwachting, dat ik het wel zou
doen.
Nu, dat sprak van zelf.
Ja, natuurlijk zou ik het doen, want ook de taak zelve, die men mij opdroeg, was
mij zoo welkom. Niet gaarne zou ik haar aan een ander hebben afgestaan. O, er zijn
die haar zouden hebben vervuld op voortreffelijke wijze en ik besefte zelf dat wat
ik ging leveren verre zou blijven beneden wat ik zou wenschen te geven. Maar ook
te mogen spreken van het leven des mans, die zoo hoog staat aangeschreven in mijne
schatting, die jaren lang voor mij was een zoo trouwe, innemende vriend, wiens beeld
zoo diep blijft ingedrukt in mijne herinnering, in mijn hart, dat zou mij zijn tot een,
ja weemoedig, maar toch ook groot genot.
En zij, wie mijn levensbericht niet geheel zou kunnen bevredigen, zij wisten toch
wel hoe gaarne ik het beter had geleverd. Ook zouden zij, die Prins goed hebben
gekend, wel gedachtig wezen aan de zachtmoedigheid in het oordeelen, waarvan hij
zelf ons het voorbeeld heeft gegeven.
Johannes Jacobus Prins werd den 9en October 1814 geboren te Langezwaag. Hij was
de tweede zoon van Isaäc Prins, toen predikant aldaar en van Martina Johanna van
de Moer. In het volgend jaar vertrokken zijne ouders naar Oud-Beyerland, in 1817
naar Alkmaar, in 1822 naar Dordrecht. Aldaar werd hij drie jaren lang onderwezen
op de uitmuntende Departementsschool van den Heer D. Geelhoed. In 1825
aanvaardde zijn vader
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het predikambt te Amsterdam, waar hij van zijn elfde jaar af zijne verdere opleiding
genoot. Het onderwijs, dat hij op de Fransche School van de Wed. van Oostveen
ontving, werd later door hem als zeer middelmatig gekenschetst. Inmiddels nam hij
privaatlessen in de Duitsche taal en leerde bij zijn vader de beginselen van het Latijn.
Reeds vroeg toch was in hem de lust ontwaakt om te studeeren en wel voor predikant,
tot die levenskeus aangetrokken zeker niet in de laatste plaats door de wijze, waarop
zijn voortreffelijke vader door zijn eigen voorbeeld, hem het werk der
evangeliebediening hoog leerde schatten. Hoe gelukkig zijn aanleg was bleek ook
hieruit, dat hij in het najaar van 1827, op dertienjarigen leeftijd, naar de toenmalige
Latijnsche school overgaande, geschikt werd geoordeeld om reeds onder de leerlingen
van de derde klasse te worden opgenomen. Zijn bezoek van deze school beantwoordde
volkomen aan dit veelbelovend begin en was, door het overspringen van de eerste
twee klassen, zoodanig bekort, dat hij in het voorjaar van 1831, na publieke promotie,
haar kon verlaten. Onder den rector F.C. Zillesen, hield hij de gebruikelijke
afscheidsoratie, waarvoor hij tot onderwerp had gekozen F.v. Reinhard, de beroemde
theoloog en moralist.
Het lag voor de hand dat de zeventienjarige student zijn loopbaan begon aan het
Athenaeum illustre der hoofdstad, waar zijne ouders woonden. Taco Roorda, de
beroemde Orientalist en scherpzinnige philosoof, David Jacobus van Lennep, de
smaakvolle literator, de geleerde beoefenaar der Nederlandsche letterkunde N.G.
van Kampen waren zijne eerste leermeesters aan die bloeiende inrichting van hooger
onderwijs. Bij hen stond Prins hoog aangeschreven, zoodat van Lennep en van
Kampen hem
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den toegang openden tot hun privatissima, en eerstgenoemde hem opdroeg onder
zijn praesidium eenige literarische theses in het openbaar te verdedigen. Hij was ook
lid van het Studentengezelschap Literis orientalibus sacrum, dat 's Maandags reeds
te zes uren bijeenkwam en waar, ook naar mijne herinnering, flink werd gewerkt,
den ganschen avond, tot het gezellig uur der ontspanning geslagen had. Na te Leiden
het propaedeutisch examen te hebben afgelegd, ging hij met zijn derde studiejaar
over in de school van den theologischen professor Gijsbertus Johannes Rooyens.
Volgens zijne eigen getuigenis heeft deze op zijne vorming den meesten invloed
gehad. Geen wonder ook, want, zoo iemand, dan was onze Rooyens een hoogst
beminnenswaardig man. Uit die vriendelijk schitterende oogen sprak een hart, dat u
onweerstaanbaar aantrok. En zoo ondubbelzinnig was de belangstelling die hij toonde
in zijne studenten, dat zij meerendeels onwillekeurig een gevoel kregen als waren
zij persoonlijk, in onderscheiding van anderen, de voorwerpen van zijne vaderlijke
toegenegenheid. Daarbij was zijn onderwijs in de vele wetenschappen, die hij te
doceeren had, zoo degelijk, zoo helder, dat die veelzijdige geleerdheid zijn jeugdige
discipelen wel met een diepen eerbied moest vervullen en zij, zonder te kunnen
zeggen waar het terrein lag, waarop Rooyens in 't bijzonder t' huis was, den indruk
ontvingen dat hij uitmuntte in al de vakken, waarin hij zijne leerlingen moest inwijden.
Ik gebruik daar ook het juiste woord voor de methode, door Rooyens gevolgd, bovenal
bij zijn onderwijs in de dogmatiek. De verstandige docent begreep dat het daarbij
niet zoozeer zijn toeleg moest zijn om zijne discipelen voor zijne eigene leerstellige
beschouwingen te winnen, als wel om, door eene zoo objectief mogelijke uiteenzetting
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van de hervormde kerkleer, hunne schreden te richten op den weg van het eigen
zelfstandig onderzoek der Christelijke waarheid.
Van dezen door hem zoo geliefden en om zijne uitstekende bekwaamheid hoog
vereerden leermeester werd de jonge Prins een der uitnemendste leerlingen. Met
groote vlijt legde hij zich toe op het verkrijgen van een degelijke algemeene kennis
der theologische wetenschap en in de moeite, die het hem gekost heeft om, bij het
ontstaan der dusgenaamde moderne richting, zich met hare beschouwingen te
vereenigen, valt de blijvende invloed niet te miskennen, dien de uiterst bedachtzame
Rooyens op zijn leerling heeft uitgeoefend.
Reeds als student toonde Prins het geheim te kennen, levenslang door hem in
practijk gebracht, om met zijnen tijd te woekeren. De vele colleges, die hij bij Rooyens
bijwoonde, met nog een bij des Amorie van der Hoeven in de uiterlijke
welsprekendheid, - lessen waarvoor hij zich met ernst placht voor te bereiden schrikten hem niet af van de poging, waartoe hij zich aangetrokken voelde, om de
door de Leidsche Faculteit uitgeschreven prijsvraag over 1 Petr. III : 18-22 te
beantwoorden. Hij slaagde daarin zoo gelukkig, dat zijne Commentatio over die
moeilijke plaats de bekroning met goud werd waardig gekeurd. Op aandrang van
Rooyens schreef hij daarenboven, gereed om het Amsterdamsche Athenaeum met
de Leidsche Academie te verwisselen, een Specimen Hermeneutico-theologicum de
loco Luc. II : 25-35, en verdedigde dat in het openbaar onder het praesidium van den
Hoogleeraar. In het najaar van 1835 vertrok hij met eenige anderen naar de Sleutelstad,
om er onder Clarisse, van Hengel en Kist zijne studiën voort te zetten. Hij mocht er
ook nog van der Palm hooren en ge-
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noot van dezen vele beleefdheden. Zijne professoren bejegenden hem met groote
welwillendheid. Aan van Hengel sloot hij zich bijzonder aan. Het Oostersch
gezelschap Beréschith vergoedde hem wat hij in het Amsterdamsche L.O.S. had
verloren. Met de vele vrienden, die hij zich verwierf, had hij een gezelligen omgang.
Tot hun getal behoorden Boonacker, Moll, Berns, de Wijs, Valeton, van Goens,
Nijhoff, Veltman, die hem vroeg door den dood ontviel, en anderen. Bij zijne Leidsche
medestudenten werd hij zoo geacht dat hij, door hen daartoe benoemd, een jaar
fungeerde als Praeses van de theologische faculteit en onder het Rectoraat van Prof.
Kist als Praeses praesidum, gelijk het heette.
In October 1837 deed hij te Middelburg zijn proponentsexamen en werd na
verdediging van zijne Dissertatio Theologica Inauguralis de locis Evangelistarum,
in quibus Jesus baptismi ritum subiisse traditur, den 20 Januari 1838 tot doctor in
de theologie bevorderd. Van Hengel was zijn promotor.
Aan Prins viel het zeldzaam voorrecht ten deele van reeds eene maand nadat hij
tot den predikdienst was toegelaten, een beroep te ontvangen. De gemeente van
Eemnes-Binnendijks koos hem tot opvolger van Ds. Jungius, die naar Rijswijk
vertrok. Zoo zag hij al aanstonds zich het uitzicht geopend om naar zijne vurige
begeerte in de evangeliebediening op te treden. Doch nu kwamen er dagen, waarop
het scheen als zou die hoop niet in vervulling mogen gaan. In de eerste maanden van
1838 was hij onderhevig aan eene pokziekte van zoo ernstigen aard, dat zij bange
zorg voor zijn leven deed ontstaan. Gelukkig werd die vrees beschaamd, het dreigend
gevaar afgewend en, na zijn volkomen herstel, smaakte Prins de vreugd van op den
6en Mei, door zijn vader tot haar
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ingeleid, zijn eerste woord tot zijne eerste gemeente te mogen spreken.
De jeugdige leeraar van Eemnes vond er zich welras geheel op zijn plaats. De
bijval, van vele zijden aan zijne prediking geschonken, strekte hem tot aanmoediging
en bij zijn herderlijk werk won hij, door zijn ernst en zijne minzaamheid, aller achting
en liefde. Met zijn ambtgenoot W. Moll, predikant te Vuursche, onderhield hij een
aangenaam verkeer.
Niet lang mocht de gemeente van Eemnes zich in het bezit van dezen haren
beminden leeraar verheugen. Weinig baatte het haar dat een op hem uitgebracht
beroep naar Amersfoort zonder gevolg moest blijven, omdat de eerste twee jaren
van zijn dienst op zijn eerste standplaats nog niet ten volle verstreken waren en de
gevraagde dispensatie van dezen door de wet bepaalden termijn werd geweigerd.
Zeer kort toch daarop volgde eene beroeping naar Alkmaar, die door Prins te eerder
werd aangenomen, omdat het hem een genoegelijk denkbeeld was er eenigermate
den arbeid zijns vaders te mogen voortzetten. Hij heeft die gemeente gediend van
13 Dec. 1840 tot in het het begin van 1843. Even als zijn vader, van wien hem gedurig,
soms op de meest treffende wijze bleek dat, na jaren, zijn arbeid er nog volstrekt niet
vergeten was, heeft hij er gelukkige dagen beleefd. 't Was ook aldaar dat de grondslag
werd gelegd van zijn veeljarig huiselijk geluk, door zijn huwelijk met Christina
Johanna Kluppel, dochter van Mr. J.A. Kluppel, President der Rechtbank.
Ongeveer een jaar na het sluiten van deze echtverbintenis verbond hij zich aan de
gemeente van Rotterdam, waar hij ruim twaalf jaren heeft gearbeid. 't Zijn jaren
geweest van eene rustelooze werkzaamheid, van eene

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

8
schier bovenmatige inspanning. Voor de menigvuldige predikbeurten, die hij te
vervullen had, bereidde hij zich voor met de meeste nauwgezetheid. Hij was gewoon
zijn preeken te schrijven en ze te memoriseeren met zorg, ten einde ze uit te spreken
geheel zooals zij waren opgesteld. Zijne catechisaties waren zoo talrijk, dat hij er
met moeite de uren voor vinden kon en menigen middag met de zijnen aan tafel zat,
het horloge naast zich, om aanstonds na den zooveel mogelijk bekorten maaltijd zich
weder aan zijne leerlingen te kunnen wijden. Het gezette huisbezoek, met trouwe
volharding verricht en waaruit voor den predikant in eene groote stad daarenboven
nog zoo veelvuldige bemoeiingen voortvloeien, kostte hem veel tijd. Nemen wij
daarbij in aanmerking de vergaderingen van den kerkeraad, die van het Classikaal
Bestuur, waarin hij eenige jaren als assessor zitting had, en die van het Nederl.
Zendelinggenootschap, dat hem onder zijne bestuurders en vele jaren onder de leden
van het hoofdbestuur tellen mocht, welks bijeenkomsten hij daarenboven geruimen
tijd als voorzitter te leiden had, dan moet het wel verbazing wekken dat al deze
werkzaamheden hem niet hebben belet om, blijkens de hierachter gevoegde lijst
zijner geschriften, in die Rotterdamsche jaren 1843-56 nog zoo veel voor de pers te
werken.
Maar aan de werkkracht, die hem ten dienste stond, vrucht van zijn sterk gestel,
paarde Prins een grooten werklust, bron van evenredige vaardigheid bij den arbeid.
En eenmaal met zijn werk begonnen, was hij er straks zoo geheel in met hoofd en
hart - totus in illo - dat hij er ook niet licht van werd afgeleid en daardoor er zoo
voorspoedig in vorderen kon. Zelfs niet te ontwijken afleidingen waren niet in staat
hem, gelijk men zegt,
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uit zijn centrum te brengen, zoodat hij, verdiept in het opstellen van eene predicatie,
maar daarvan afgeroepen om het een of ander gemeentelid te woord te staan, na
afloop van dit gesprek tot de studeerkamer weergekeerd, de neergelegde pen terstond
weer kon opvatten om onmiddellijk een nog niet geëindigden volzin te voltooien.
Zijn zeventienjarige kerkelijke loopbaan heeft Prins te Rotterdam besloten.
Verreweg de meeste van die jaren heeft hij daar doorgebracht, als prediker hoog
gewaardeerd, als mensch algemeen geëerd en bemind. Gaarne ware hij daar werkzaam
gebleven, want de evangeliebediening was de lust zijns levens, aan haar hing hij met
geheel zijne ziel. En ofschoon reeds meer dan eenmaal voor hoogeren werkkring in
aanmerking gekomen - te Franeker nevens Scholten, te Leiden nevens Niemeyer er was in hem of in zijne omgeving niets, dat hem begeerig maakte naar verandering.
Toch is die gekomen. In 1855, toen door den dood van Niemeyer de leerstoel van
zijn hooggeëerden en geliefden leermeester van Hengel opnieuw was opengevallen,
werd hij geroepen om die plaats te vervullen.
Na rijp beraad, in overeenstemming ook met van Hengel's begeerte, besloot hij
die roepstem te volgen. Het onderwijs, dat hij zou te geven hebben, kwam geheel
overeen met zijne neigingen. Al wat op de uitlegging van den Bijbel, bepaaldelijk
die des Nieuwen Verbonds betrekking heeft, had van het begin van zijn studietijd
af, bij voorkeur en onafgebroken zijne aandacht getrokken. En de practische theologie,
die daarnevens voor zijne rekening kwam, zou hem de gewenschte gelegenheid
schenken om de kweekelingen der hoogeschool, bestemd voor het herder- en
leeraarsambt in de Hervormde kerk, met zijne ervaring te dienen en voor hun
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werkkring in de gemeente te vormen. Hoe welkom hem ook deze taak was en hoe
groot gewicht hij er aan hechtte, het bleek reeds aanstonds uit de rede, waarmede hij
het hoogleeraarsambt aanvaardde: Oratio de institutione academica ad futurum
Sacrorum antistitem formandum aptissima.
Opdat dit van zijn eigen onderwijs te meer mocht gelden, gaf hij ook allengs aan
zijne lessen over de practische theologie deze uitbreiding, dat hij er uren van practische
oefening, homiletische zoowel als catechetische, aan toevoegde en ook voor het
Nederlandsch kerkrecht eenige belangstelling trachtte te winnen. Wat hij in zijne
woorden van afscheid, bij het einde zijner lessen te kennen heeft gegeven: ‘Ik heb
wel eens gemeend, dat die practische oefeningen de meest vruchtbare lessen zijn
geweest, die ik gegeven heb’, ditzelfde heb ik door meer dan een zijner voormalige
leerlingen met groote dankbaarheid hooren erkennen. Hoeveel zij ook voor hunne
theologische studiën aan hunne andere professoren verplicht waren, een groot
voorrecht achtten zij het, bij hunne opleiding tot hunne werkzaamheden in de
gemeente, den raad en de voorlichting van een leermeester als Prins te hebben mogen
genieten. Hoe nuttig waren hun voor de inrichting en bewerking hunner predicatiën
de vele wenken van den zelf zoo smaakvollen, keurigen, stichtelijken prediker op
zijn schetscollege ontvangen! Hoe hij daarbij het oog had op de behoefte van
toekomstige jeugdige leeraars, daarvan moge tot proef dienen dat hij bepaaldelijk
ook schetsen aan de orde stelde voor de jaarlijks terugkeerende feeststoffen, welker
afwisselende behandeling zoo gewenscht moet heeten. Uitnemend vruchtbaar waren
niet minder de oefeningen in het geven van godsdienstonderwijs, die onder de leiding
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van den zoo ervaren catecheet geregeld in het weeshuis gehouden werden.
Stelde de Hoogleeraar, met het oog op de bestemming zijner discipelen, al deze
oefeningen op zoo hoogen prijs, niet dan met oprecht leedgevoel heeft hij ze dan
ook, bij de nieuwe regeling van het Hooger Onderwijs in 1877, afgestaan aan zijne
vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aangestelde ambtgenooten. Van dien
tijd af heeft hij zich, behalve de uitlegging van de oud-christelijke letterkunde, vakken
opgedragen gezien, vroeger door anderen vertegenwoordigd, tot de
Inleidingswetenschap en de Critiek en Hermeneutiek des N.T. betrekkelijk. Ofschoon
reeds in leeftijd gevorderd behoefde hij er niet tegen op te zien om deze vakken te
behandelen, omdat zij ten nauwste samenhangen met de Nieuw-Testamentische
Exegese, die van den beginne hoofdzaak was in zijn onderwijs. In de vele jaren van
zijn professoraat heeft hij dan ook eene breede reeks van geschriften des N.T. of
gedeelten van deze voor zijne leerlingen uitgelegd. Ten einde toe hield hij zich daarbij
op de hoogte van de vorderingen door de wetenschap gemaakt, zoodat hij b.v. na
langen tijd de Johanneïsche Apocalypse, een tot dusver voor hem gesloten boek, te
hebben laten rusten, het ten laatste in zijn onderwijs heeft opgenomen. Bij het licht
van onzen tijd, had hij het thans leeren begrijpen en waardeeren.
Met zoo voorbeeldige en onverflauwde toewijding aan zijne roeping heeft Prins
dertig jaren lang het hoogleeraarsambt te Leiden mogen bekleeden. En welke
betrekking hij ook verder aanvaardde - ze waren vele - hij vervulde ze en bleef er
zich van kwijten met den meesten ijver en de stiptste nauwgezetheid.
Zoo is onze Maatschappij, die hem in 1853 tot lid
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benoemde, hem een aantal levensberichten van afgestorven leden verschuldigd, en
daarnevens de schoone rede, waarmede hij hare Algemeene Vergadering op 18 Juni
1885 heeft geopend.
Na te Leiden bij herhaling als ouderling gediend te hebben, werd hij beurtelings
aldaar en te Brielle tot lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland gekozen.
In dat college heeft hij twaalf jaren achtereen en daarna nog drie jaren zitting gehad.
Als adviseerend lid woonde hij de Synode bij in 1858, 61, 66, 68, 70 en 74; de
Synodale Commissie in 1864, 76, 84-87. Meer dan 40 jaren was hij lid van het
Provinciaal College van Toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen
van de Herv. Gemeenten in Zuid-Holland. Hij vervulde die betrekking tot aan zijnen
dood. Ook had hij tal van jaren mede zitting in het Algemeen College van Toezicht
op die administratie in Nederland, als lid en vice-president.
Van 1868 tot 1893 was hij Voorzitter van de Maatschappij van Welstand.
In het Haagsch Genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst
volgde hij in 1871 van Hengel op als bestuurder en in 1885 Scholten als quaestor.
Van het Hoofdbestuur van het Nederl. Zendelinggenootschap bleef hij voorzitter
tot in 1893, en van 1856 praeses van de Leidsche Afdeeling diens Genootschaps,
gelijk mede van de Leidsche Afdeeling van het Nederl. Bijbelgenootschap.
Sedert 1871-1892 was hij Regent en President van het Bestuur van het H.G. of
Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden.
Ook was hij Curator van het Stolpiaansch legaat.
Wat al Colleges en Instellingen, waaraan hij zijne medewerking verleende, die hij
hielp besturen en wier leden
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zoo duidelijk toonden hem en zijn arbeid te waardeeren! Wat o.a. het ‘Haagsch
genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst’ aan hem te danken
heeft, daarover is de schrijver dezer regelen het best in staat te oordeelen. Van zijne
toewijding aan de belangen van dat genootschap in den loop van 27 jaren gewijd,
ben ik niet minder dan 21 jaren getuige geweest. Hoe uitstekend was hij ook onder
de werkzaamheden, als bestuurders ons opgedragen, altijd op zijne plaats. Hoe trouw
deed hij daar zijn licht schijnen bij de beoordeeling der ingekomen verhandelingen.
Hoeveel ijver wendde hij aan om concepten van nieuwe prijsvragen in te leveren.
Hoe verdienstelijk maakte hij zich bij de eindcorrectie der bekroonde stukken. Hoe
nauwgezet was hij in zijn beheer over de geldelijke aangelegenheden. En hoeveel
genoten wij van zijn echt vriendschappelijken, gezelligen omgang. Ach wat zal 't
ons vreemd zijn en hoeveel zullen wij missen, als wij weer samenkomen zonder
onzen Nestor, ..... zonder Prins.
Toen aan het einde van den academischen cursus van 1885 de onverbiddelijke wet
den 70-jarige dwong als hoogleeraar af te treden, was hij nog een kras man. Maar
hij erkende de deugdelijkheid dier wet en uit de woorden van afscheid tot zijne
studenten gesproken - wel gedrukt, maar niet in den handel verkrijgbaar - waait ons
een geest van ootmoedige dankbaarheid aan den God zijns levens voor de hem
geschonken voorrechten tegen, die voorzeker in het hart zijner leerlingen een
onuitwisbaren indruk heeft achtergelaten. Ook zullen zij niet licht de bezielde en
ernstige taal vergeten, waarmede hij hen opwekte om zich verder te blijven
voorbereiden voor hunne heerlijke bediening en die eenmaal als getrouwe voorgangers
der gemeente te vervullen.
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Na het ingaan van zijn emeritaat heeft Prins nog dertien jaren geleefd. Wat de wet
hem niet kon verbieden, dat heeft hij gedaan, ook dat laatste tijdperk zijns levens
aan gezette werkzaamheid gewijd. Zoo lang het hem vergund werd bleef hij de
onderscheiden betrekkingen bekleeden, die hem waren opgedragen, en hoe hij ten
einde toe ook in wijder kring heeft getracht nuttig te zijn, daarvan geeft de lijst zijner
geschriften sedert 1885 eene eervolle getuigenis.
Wat deze en gene zijner vrienden - zij zouden het zoo gaarne gezien hebben - als
zij den altijd en ook na ernstige ziekte welras opnieuw zoo krachtigen man, weder
eens hadden ontmoet - tot elkaar spraken: ‘Prins gaat zijn vader na’ (deze had den
ongewonen leeftijd van 98 jaren mogen bereiken), dat heeft niet mogen zijn. Op den
24en Mei dezes jaars is hij ontslapen, toch ruim 83 jaren oud, bewaard voor hevig
lijden, tot betrekkelijk weinige uren voor zijn einde in het bezit van helder bewustzijn.
Op den 28en daaraanvolgende stonden wij aan zijn graf en wierpen eene frissche
bloem op de kist, waarin zijn stoffelijk overschot was neergedaald. Aan die geopende
groeve werd hem eene waardige hulde gebracht door den hoogleeraar C.P. Tiele en
den emeritus-predikant H.G. Hagen. Met hun gevoelvolle taal stemden van ganscher
harte allen in, ook zij die wel gaarne mede lucht hadden gegeven aan de
gewaarwordingen, die hen bezielden, maar het verlangen der familie begrepen en
eerbiedigden, dat er aan dit graf niet te veel zou gesproken worden1.
Toen ik op zijn 80en verjaardag den hoogvereerden

1

Wij mogen er prijs op stellen dat de woorden, door Prof. C.P. Tiele bij die gelegenheid
gesproken, zijn opgenomen in no 23 van ‘de Hervorming’ d.d. 4 Juni 1898.
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jubilaris uit naam zijner medebestunrders van het Haagsche Genootschap tot
verdediging van den Chr. godsdienst had toegesproken, toen zag hij mij aan met een
lachend gelaat en sprak als inleiding tot zijn antwoord ‘gij hebt weder getoond hoe
geneigd de vriendschap is om te overdrijven.’ Toch was ik overtuigd dit niet gedaan
te hebben en zal er mij evenzeer voor wachten, bij hetgeen ik nog wensch toe te
voegen aan het beknopte, tot dusver gegeven levensbericht van mijn onvergetelijken
vriend.
Reeds deed ik uitkomen hoezeer zijn lange leven in dubbelen zin lang verdient te
heeten, wegens den voorbeeldigen, onverpoosden, ten einde toe onverflauwden ijver
waarmede hij heeft gearbeid, en dat op zoo veelzijdig gebied. Deze man heeft gewerkt
zoo lang het voor hem dag bleef, tot de nacht kwam, die een einde maakt aan de
aardsche taak. Voor Prins was leven werken, werken leven.
En wat hij deed, dat deed hij goed, met onmiskenbare bekwaamheid. Zoo druk ik
met opzet mij uit, omdat dit woord, naar ik meen, zijn persoon en werk juist
karakteriseert. Prins was wel een man van studie, maar meer nog een man van de
practijk. De godgeleerde wetenschap had hij lief, ja ook om haar zelve, maar bovenal
omdat men geen goed evangeliedienaar kan zijn, zonder een goed theoloog te wezen.
Vandaar dat hij, aan theologen lof toezwaaiend, bepaaldelijk hunne bekwaamheid
placht te roemen, waar men wel eens een ander woord zou verwacht hebben. Ik zou
hiervan menige proef kunnen aanhalen. Welnu, wat hij in anderen zoo gaarne roemde,
dit is ook het doelwit geweest van zijn eigen streven. Uit te munten door buitengewone
geleerdheid, een baanbreker te zijn op het een of ander gebied van de encyclopaedie
der theologische wetenschap, dit is niet zijne eerzucht geweest. Zooveel in hem was
te beantwoorden aan
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de practische eischen, door hem op den voorgrond gesteld, van de gewichtige ambten,
die hem werden toevertrouwd, zietdaar de levensroeping, in welker vervulling hij
zijne eer en zijne voldoening heeft gezocht, en - gevonden.
Waar Prins eene taak op zich nam, daar bleek dat zij hem ook kon worden
toevertrouwd. Hij was er voor berekend, zij berustte in bekwame handen.
Al de jaren van zijn evangeliedienst heeft hij getoond de rechte man op de rechte
plaats te wezen, als prediker, als pastor, als catecheet uitmuntend en opgewassen
tegen den omvangrijken, soms schier te bezwarenden arbeid, die op zijne schouderen
rustte. Vooral de Rotterdamsche gemeente, aan welke het leeuwendeel van zijn
diensttijd is te beurt gevallen, heeft hem door de hooge waardeering, die zij hem
betoonde, door de wijze, waarop zij hem droeg als op hare handen, de
ondubbelzinnigste blijken gegeven van de dankbaarheid, welke zij koesterde voor
zijn bezit. Zulk een indruk had hij daar achter gelaten, dat 48 jaren nadat hij uit die
gemeente was vertrokken, bij het vernemen van zijn afsterven, uit haar eene stem is
opgegaan, getuigend dat de smaakvolle en stichtelijke prediker er nog voortleefde
in de herinnering.
Wat van den evangeliedienaar had gegolden, datzelfde mag in niet minder
nadrukkelijken zin van den hoogleeraar gezegd worden. Als docent heeft Prins bij
zijne talrijke leerlingen van vroegeren en lateren tijd een geëerden naam verworven.
Zijn onderwijs in de exegese des N.T. en aanverwante vakken werd door hen op prijs
gesteld en bovenal waren zij ingenomen met de vele practische lessen en wenken,
die hij hun ten beste gaf, als bestemd om eenmaal als evangeliedienaren op te treden.
Daarvoor hen te bekwamen, 't was en bleef zijn streven. Hoe hoog zij zijn onderwijs
waardeerden en met
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hoeveel liefde zij ook in latere jaren dit bleven herdenken, dat is o.a. op welsprekende
wijze aan den dag gekomen toen hij zijn vijfentwintigjarig professoraat mocht
herdenken. Niet lang te voren had Kuenen hetzelfde jubileum gevierd, naar verdienste
op de meest schitterende wijze gehuldigd. De vroegere en toenmalige leerlingen van
Prins hebben gewild dat zijn feest even luisterrijk zou wezen. Hij moest zien, hoeveel
zij van hem hielden1. En 't bleef niet bij dat voornemen. Hij heeft het gezien, en de
zijnen en wij, zijne vrienden, hebben er ons van harte over verheugd, gelijk hij zelf
nog bij zijn afscheid, vijf jaren later, met dankbaarheid op dien blijden feestdag
terugzag.
Zoo er iets is geweest, waaraan Prins een bijzonder hooge waarde toekende, dan
was dit ongetwijfeld de bediening des evangelies. Met al de liefde van zijn hart heeft
hij zelf zich jaren lang aan haar gewijd en zou er den lust zijns levens ook voortaan
in gevonden hebben, indien hij niet tot hooger werkkring ware geroepen geworden.
Trouwens die roeping lachte hem ook daarom toe, omdat zij hem de gelegenheid
bood om de groote zaak, waarvoor hij tot dusver had geleefd, langs anderen weg te
blijven dienen. Het professoraat in de theologie heeft hij aanvaard, bovenal omdat
hij het academisch onderwijs als het geschikte middel beschouwde tot opleiding van
de toekomstige evangeliedienaars2, ja, het daarvoor volstrekt onmisbaar achtte3. En
toen het getal al schaar-

1

2
3

Zoo verhaalt van den Bergh in de ‘Hervorming’ no 22, dd. 28 Mei 1898, in een gevoelvol
woord, aanstonds na den dood van zijn voormaligen leermeester uit zijn hart en zijne pen
gevloeid.
't Was, gelijk ik reeds herinnerde, het onderwerp van de rede, die hij hield bij het aanvaarden
van zijn professoraat.
Oratio de schola et ecclesia, in re Christiana apte conjunctis nec unquam disjungendis. Deze
redevoering werd door Prins gehouden 8 Febr. 1867, bij zijn aftreden als Rector-magnificus.
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scher begon te worden van de jongelingen, die op het predikambt hunne keuze
vestigden, toen heeft hij dat niet lijdelijk kunnen aanzien. Van hoogen ernst en van
warme bezieling tintelt het woord, waarmede hij de zwarigheden, die zoovelen
terughielden, trachtte te ontzenuwen en bij hen geestdrift te wekken voor eene
levensroeping, die hij zelf als de schoonste waardeerde en liefhad1.
Vragen wij naar de richting, waarin Prins zich op godsdienstig en godgeleerd
gebied heeft bewogen, dan is het antwoord gereed. Prins had den milden geest van
zijn vader geërfd. Op den voorgrond stond in zijne prediking niet de dogmatiek, maar
het leven, de ware vroomheid, het practisch Christendom. Het recht der wetenschap,
hare onafhankelijkheid stond bij hem boven allen twijfel2.
Met de ietwat conservatieve natuur van Prins, discipel van den zoo bedachtzamen
Rooyens, van den niet minder omzichtigen van Hengel, kwam het overeen, tegenover
de vooruitstrevende wetenschap, wier vrijheid hij eerbiedigde, toch eene gereserveerde
houding aan te nemen. Dit niet alleen. Waar, in den naam der wetenschap, uitkomsten
werden voorgedragen, die hij niet als vruchten van een bedaard, ernstig onderzoek
vermocht te erkennen, daar voelde hij zich gedrongen om er polemisch tegen op te
treden. Vooral waar dingen werden verkondigd, die naar zijne meening het christelijk
geloofs-

1
2

Over de studie der godgeleerdheid en de keuze van het predikambt in de Hervormde Kerk.
Briefwisseling met een jeugdigen vriend H.W. Mooy 1868.
Aangehaalde oratie d.d. 8 Febr. 1869.
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leven konden in gevaar brengen, achtte hij zich geroepen het zijne te doen, ten einde
dat gevaar af te wenden. Toen nu, voor ongeveer een 40-tal jaren de nieuwere richting
op godsdienstig en theologisch gebied, die men als de moderne heeft gelieven te
doopen, zich baan brak in ons vaderland, en o.a. het feit van Jezus' lichamelijke
opstanding door velen in twijfel getrokken en bestreden werd, greep Prins welras
naar de pen om dien aanval af te weren. Zijn in 1861 verschenen boek: D e
r e a l i t e i t v a n 'sH e e r e n o p s t a n d i n g u i t d e d o o d e n ,kritischonderzocht,
historisch gewaardeerd en dogmatisch beoordeeld was van die poging de vrucht1.
Zij heeft, hoe ook te beoordeelen, er aanleiding toe gegeven dat het punt in quaestie,
van alle zijden bezien, tot voldoende klaarheid is gebracht geworden. Waar Prins
zich zoo gehecht betoonde aan hetgeen voor hem als waarheid gold en dat zoo
naijverig in bescherming nam, daar was het hem toch om de waarheid, om deze
alleen te doen. Op hem zelf was van toepassing, wat hij van de Kerk, die hij zoo
liefhad, zoo nadrukkelijk verklaarde: ‘zoo dikwerf evenwel de theologische
wetenschap, naar haren eisch beoefend, te voorschijn brengt wat overeenkomt met
de natuur en daarvoor gegronde bewijzen levert, daar lijdt het geen twijfel of de
Kerk, die misschien langen tijd zich er tegen verzette, neemt het toch ten slotte aan
en maakt het zich ten eigendom’2. Dat gulden woord kenschetst hemzelven. Wat hij
van de Kerk vertrouwde, dat bracht hij zelf in beoefening.

1

2

Een verslag van dat geschrift en van de uitgebreide wederzijdsche polemische literatuur, die
het heeft uitgelokt, vindt men in het verdienstelijk geschrift van Dr. W.C. van Manen: Het
Nieuwe Testament sedert 1859, bl. 84 en volgg.
Oratio de schola et ecclesia, boven aangehaald bl. 15.
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Volkomen naar waarheid heeft Prof. Tiele aan zijn graf getuigd: ‘de plaats, die Prins
in de wetenschap innam, was die, welke men van zijn aard en aanleg verwachten
kon. Geen vriend van uitersten, was hij nochtans niet afkeerig van de uitkomsten der
nieuwe wetenschap, en als hij door gezet onderzoek zich overtuigd had, dat zij op
goede gronden steunden, verzette hij er zich niet tegen, maar nam ze in zich op en
verwerkte ze zelfstandig’1. Zoo klonk dan ook, toen hij afscheid nam van zijne
discipelen, tot hen het woord, hem zelf diep uit de ziel gegrepen: ‘Gij, mijne Heeren!
waardeert uwe voorrechten! Maakt de gelegenheid, u hier voor uwe vorming
geschonken, u dankbaar ten nutte! Blijft getrouw aan de beginselen d e r w a a r l i j k
v r i j e u n i v e r s i t e i t , die hier worden voorgestaan! Weest vrij en vroom!’
Vrij en - vroom, ja, dat was de leus die in zijn hart geschreven stond. Wie Prins
goed hebben gekend door intiemen omgang, wie den toegang hadden tot zijn huis,
gelijk ik dien jaren lang mocht genieten, zelfs dagen aaneen verkeerend onder zijn
gastvrij dak, zij zullen hier van ganscher harte met mij instemmen. Een vroom man
was Prins, en dat in den gezonden zin des woords. Ongekunsteld, eenvoudig, nederig
was de godsdienstige stemming van zijn gemoed. Als huisvader was hij priester in
den kring der zijnen, zonder eenige gemaaktheid, door zijne natuurlijkheid, zijne
oprechtheid machtig. 't Was een genot hem gade te slaan in dat midden, allen ten
zegen door zijne warme liefde, door zijne minzaamheid, door zijne zachtmoedigheid
met zooveel ernst gepaard. En wat hij was voor zijne vrienden, voor mij ook, dat kan
ik naar waarde niet roemen!

1

De Hervorming aangeh. plaats.
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Zeker Prins had zijne eigenaardigheden. In al zijn gulheid, in al zijne
toeschietelijkheid, in al zijne vertrouwelijkheid spreidde hij eene deftigheid, eene
waardigheid ten toon, die wel eens voor stroefheid, voor eene zekere hoogheid werd
aangezien. Maar wie hem veel ontmoetten vergaten dit wel spoedig en kregen een
anderen indruk. Zoo was hij geweest van der jeugd af aan, 't was zoo hem aangeboren,
't hing zoo samen met zijne houding, zijn voorkomen, dat zij er geen aanstoot aan
konden nemen. Er kwam bij, naar ik meen, dat Prins het ambt van den
evangeliedienaar, dat van den theologischen professor dan ook, zoo hoog waardeerde,
zoo verheven achtte. 't Was hem tot zoo groote eer die zoo gewichtige ambten te
bekleeden. En vrij van eene valsche nederigheid, waar tegenover zich zelf, droeg hij
het bewustzijn in zich om van bekwaam te zijn voor zijn werk, en nuttig te zijn door
zijn werk. Zoo voelde hij zich op zijne plaats op de verheven plaats, waarop hij zich
bewoog. En zoo bewoog hij zich steeds met eene zekere plechtstatigheid in zijn
voorkomen, in zijn doen. Maar 't hinderde niet, 't was geen verwaandheid, 't was zoo
naïef en welras had men er geen oog meer voor.
Prins, zoovelen ten zegen, heeft zelf een gezegend leven mogen leiden. Ook hij
heeft zijn deel gehad aan de beproevingen, die het aardsche leven met zich brengt.
Te Rotterdam heeft hij herhaalde malen een zijner lieve kinderen aan den dood
moeten afstaan. Het voorrecht heeft hij moeten missen dat hij zijn levensweg mocht
ten einde brengen aan de zijde van de dierbare echtgenoote, aan wie hij hing met al
de liefde van zijn hart. Ook heeft hij van tijd tot tijd geleden, onder soms zeer ernstige
krankheid. En als allen, zal hij in zijn leven wel menige teleurstelling, menig leed
hebben ondervonden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

22
Maar, wij denken er aan met dankbare sympathie, over het geheel heeft onze vriend
het menschelijk leven van de lichtzijde mogen kennen. Lang heeft hij geleefd, in den
regel gezond, krachtig naar lichaam en geest. Voorspoedig was zijn loopbaan. De
gemeenten, die hij heeft gediend, hebben hem hoog geschat, zijne discipelen den
hoogleeraar niet minder. In de algemeene liefde van wie hem kenden heeft hij gedeeld.
Trouwe vrienden heeft hij zich verworven. Zijne verdiensten werden erkend, ook
door de Regeering. Sedert 1867 sierde het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw
zijne borst. Zijn eenigen zoon mocht hij in 1875 te Berkenwoude bevestigen in de
evangeliebediening en jarenlang getuigen zijn van de wijze, waarop de zoon zich
beijverde om 's vaders voetstappen te drukken. En nadat de smartelijkste slag zijns
levens hem trof en de vriendin zijner ziel hem was ontvallen, heeft het drietal zijner
dochters hem ten einde toe met eene liefde, met eene teedere zorg omringd, die een
helder, vriendelijk licht hebben geworpen op de laatste, ook nu nog zoo gezegende
jaren van zijn leven.
Ja rijk gezegend is Prins geweest. Hoe hij zelf daarvan doordrongen was, hoe diep
hij dit gevoelde, daarvan getuigt het eenvoudig, maar in zijn eenvoud zoo welsprekend
gedichtje, dat hij bij gelegenheid van zijn 80en geboortedag, 9 Oct. 1894 aan den
feestdisch uitsprak en voor de zijnen en zijne vrienden drukken liet. Ik meen deze
schets van 's mans leven niet beter te kunnen besluiten, dan door deze, zijne eigen
ontboezeming hier te laten volgen.
Tachtig jaren,
Heengevaren
Op de vleug'len van den tijd,
Stemmen 't hart tot dankbaarheid.
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Mij omringen
Zegeningen
Zonder maat en zonder tal:
'k Prijs Gods goedheid bovenal.
Tot mijn werken
Wou Hij sterken
Mijn verstand, mijn hoofd en hart,
En Hij lenigde al mijn smart.
Langer leefde ik,
Hooger klom ik,
Dan ik ooit verwachten kon:
Kracht vloeide uit de Levensbron.
Moest 'k met rampen
Soms ook kampen,
Treurde ik over gade en kroost,
Nooit ontbrak het mij aan troost.
Gods genade
Sloeg mij gade,
Schonk mij vriend'lijk kracht naar kruis,
Zegende me in hart en huis.
Wat me ooit griefde,
Vriendschap, liefde
Strooiden bloemen op het pad,
Dat mij God gewezen had.
Zou 'k dan klagen,
Nu mijn dagen
Korten en straks d' avond daalt,
Door het licht der hoop bestraald?
Neen! 'k ga moedig
En blijmoedig
Voorwaarts, op dien lichtglans af:
'k Verbeid een hooger heil aan d' and're zij' van 't graf.

A m s t e r d a m , 30 Aug. 1898.
H.P. BERLAGE.
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Lijst der geschriften van Johannes Jacobus Prins.
1834.

Dichtstukje, getiteld ‘Het logisch
redeneerend meisje’, naar het Duitsch.
Amst. Studenten-almanak van dat jaar,
bl. 90, 91.

1835.

Specimen Hermeneutico-theologicum de
loco Luc. II : 25-35, praeside V.C.
Rooyens publice defensum. Amsterd. W.
Brave Jr.

1835.

Commentatio de loco I Petr. III : 18-22,
praemio ornata, in Annalibus Acad. L.B.

1836.

Herinnering aan Petrus Elias, J.U. St.
Amst. Studenten-almanak van dat jaar,
bl. 83-92.

1838.

Disputatio theologica inauguralis de locis
Euangelistarum, in quibus Jesus baptismi
ritum subiisse traditur. Amsterd. S.J.
Prins.

1842.

Handleiding ten gebruike bij het
Eenvoudig onderwijs in de Christelijke
leer. Amsterd. v. Heteren en Prins.
Hiervan verscheen nog in 1880 de
zevende druk.

1842.

Viertal opmerkingen van uitlegkundigen
aard, in V. Willes, Uitlegk. Bijdragen, D.
I, bl. 290-299.

1843.

Verklaring van Joh. XI : 25, 26. ibid. D.
II. bl. 153-163.

1845.

Over Dr. Thoden v. Velzen's Het
Evangelie aan de dooden verkondigd,
Godgel. Bijdr. D. XIX. bl. 641-693.

1846.

Verkl. van Joh. XIX : 13-16, v. Willes en
Dresselhuis, Uitlegk. Bijdr. D. IV. bl.
159-177.

1846.

Leerrede over Gods naauwlettend toezicht
op de gedragingen des menschen, volgens
Mal. III : 14-18. Arnhem, Leerredenen
tot bevord. van evangelische kennis en
Chr. leven.

1848.

De handhaving onzer Protestantsche
voorregten ernstig aanbevolen. Leerrede
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over Openb. III : 11b., Rotterdam, v.
Gogh.
1849.

Iets over 1 Petr. III : 18-IV : 6. Open brief
aan J.I. Doedes, Jaarbb. v. Wetensch.
Theol. D. VI.

1850.

Aanprijzing van de genootschappelijke
zamenwerking tot verspreiding des
Bijbels. Toespraak, namens het Bestuur
der Rotterd. Afd. v.h. Nederl. Bijbelgen.,
gehouden 17 Oct. Rotterd. v. Baalen en
Zonen.
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1851.

Handboek tot de kennis van de H.
Schriften des O. en N. Verbonds. Eerste
Deel. Rotterd. v.d. Meer en Verbruggen.
Het tweede is gevolgd in 1852. De tweede
druk in één deel is verschenen in 1855.

1851.

Zedelijke reinheid in den toekomstigen
hemelburger volstrekt onmisbaar.
Leerrede volgens Openb. XXI : 27.
Arnhem

1853.

Het driejarig verblijf van Paulus in
Arabië, kort na zijne bekeering,
Evangeliespiegel, bl. 7-24.

1853.

Het tweeledig opschrift van het
onwankelbaar Godsgebouw der
gemeente. Leerrede volgens 2 Tim. II :
19. Arnhem.

1853.

De beste fakkel op de levensreize. Kl.
stukjes uitgegeven door het Nederl.
Zendelinggen.

1854.

Geschiedenis van den Bijbel.
Volksbiblioth. no 47, Amsterdam,
Weytingh en v.d. Haart. Hiervan is een
tweede druk verschenen in 1857, en ten
dienste der zending, eene Maleische
vertaling.

1854.

Allerlei uit de H. Schriften des N.V., tot
leering en stichting bijeenverzameld.
's-Hertogenb. Gebr. Muller.

1854.

Troostwoord aan Borger ontleend. Licht,
Liefde en Leven, bl. 215-218.

1854.

Jacobus, de broeder des Heeren, met eene
afzonderlijke verschijning des verrezene
verwaardigd. Evangeliespiegel, bl.
97-116.

1854.

Iets over gezang 98, bij de Hervormden
in gebruik. L.L.L., bl. 262-269.

1854.

De Christen Gods navolger door zijne
kinderlijke betrekking tot hem. Leerrede
volgens Eph. V : 1. Arnhem.

1855.

Stier's unlutherische Thesen. Godg. Bijdr.
bl. 107-126.
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1855.

Gods getrouwe zorg voor weduwen en
weezen. Leerrede, gehouden 28 Oct.
1855. Rotterdam. Wed. J.B. Ulrich.

1855.

De zaligheid is in geen ander.
Afscheidsrede, uitgesproken te Rotterdam
2 Dec. 1855. Rotterd. P.C. Hoog.

1856.

Oratio de institutione academica ad
futurum Sacrorum antistitem formandum
aptissima. L.B.P. Engels.

1856.

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
L.L.L. bl. 57-76.

1856.

Dr. Proes, de Bergrede des Heeren,
beoordeeld in Godg. Bijdr., bl. 913-946.

1857.

Vlugtige wenken over de zending,
ontleend aan de lijdensgeschiedenis van
den Heer. L.L.L. bl. 38-70.

1857.

G. Volkmar, Die Religion Jesu,
beoordeeld in Godg. Bijdr., bl. 291-333.

1857.

God hoort de zondaars niet. Chr. Album,
bl. 291-298.

1857.

Bijdrage tot de kennis van de gemeenten
in Galatië, ten tijde van Paulus, G.B., bl.
881-897.

1858.

Necrologie van W. Broos, G.B., bl.
90-94.

1858.

Koloss. IV : 16. L.L.L., bl. 91-109.

1858.

Leerredenen, te Leiden bij P. Engels.

1858.

Dr. Laatsman, Disp. Theol. beoordeeld
in G.B., bl. 247-259.

1859.

Homiletische Proeve, strekkende o.a. ook
tot aankondiging van Dr. T. Modderman's
Leerredenen. G.B., bl. 533-559.
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1859.

Iets over het kruisdragen bij de
Romeinen. Ald., bl. 676-679.

1859.

‘Uw Vader weet, wat gij van noode hebt,
eer gij hem bidt’, L.L.L., bl. 280-292.

1859.

Korte schets van het hedendaagsch
kerkrecht in de Nederl. Herv. Kerk. Ten
gebruike bij de akademische lessen.

1859.

Verklaring van 1 Petr. I : 10-12. Jaarbb.
van Wetensch. Theologie. D. II, bl.
473-496.

1860.

Hulde aan de nagedachtenis van den
Hoogleeraar Dr. N.C. Kist, door een
zijner voormalige leerlingen.

1860.

De lijdensgeschiedenis volgens Johannes.
Eene bijdrage tot handhaving van de
echtheid van zijn evangelie. Maandschr.
v. Christ., bl. 129-152, 193-215.

1860.

Maakt Lucas, aan het einde van zijn Ev.
(H. 24 : 51) melding van Jezus'
hemelvaart of niet? G.B., bl. 449-458.

1860.

Twee uitgaven van den brief aan de
Galatiërs, Winer en Wieteler. Jaarbb.
v.W. Theol. D. III, bl. 406-434.

1860.

Prof. Muurling's Praktische
Godgeleerdheid, 2e uitg. beoordeeld in
de Algemeene Kunst- en Letterbode, no
52, 53.

1861.

Het verlangen naar God de kracht des
gebeds. Eene toespraak. Chr. Album, bl.
6-13.

1861.

De preek zonder tekst. G.B., bl. 449-470.

1861.

De grondslag van het Christendom,
volgens 1 Kor. 3 : 11. Ev. preken,
uitgegeven te Groningen bij Scholtens.

1861.

De realiteit van 's Heeren opstanding uit
de dooden, kritisch onderzocht, historisch
gewaardeerd, dogmatisch beoordeeld.
Leiden, P. Engels.

1861.

Korte schets der katechetiek. Ten
gebruike bij de academische lessen.
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1862.

‘Uw koningrijk kome!’ Leerredenen te
Arnhem uitgegeven, bl. 1-18.

1862.

J. Hartog, Geschiedenis van de
Predikkunde in de Prot. Kerk van
Nederland, beoordeeld. G.B., bl. 139-160.

1862.

L.C. Lentz, Die alte Wahrheit u.s.w. in
einem offenen Briefe an Prof. Loman,
beoordeeld. G.B., bl. 307-328.

1862.

Iets over Straatman's kritisch onderzoek
enz. G.B., bl. 519-526.

1862.

Exegetisch-critische opmerkingen over
Hebr. IV : 2, VII : 11, VIII : 3. G.B., bl.
609-619.

1862.

Over Hebr. II : 5-18. Evangeliespiegel,
bl. 289-302.

1863.

De getuigenis van den apostel Paulus
aangaande 's Heeren opstanding uit de
dooden nader overwogen. Leiden, P.
Engels.

1863.

Een woord van zelfverdediging. G.B., bl.
245-249.

1863.

Dr. Schotel's geschiedenis van den
Heidelbergschen katechismus,
beoordeeld. G.B., bl. 305-320.

1863.

Levensbericht van R. Adriani. Handel.
v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk.

1864.

Uitlegkundig onderzoek naar Gal. II : 19.
G.B., bl. 97-116.

1864.

Is de opstandingsvraag reeds beslist?
Ald., bl. 462-573.

1864.

Feestrede ter gelegenheid der openbare
viering van het 50-jarig bestaan des
Nederl. Bijbelgenootschaps, Afd. Leiden.
P. Engels.
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1866.

De voorwaarden van den waren
vooruitgang op elk gebied. Chr. Album,
bl. 5-18.

1866.

Leerrede over 1 Kor. XV : 32b: De
zedelijke waarde van het geloof aan de
opstanding der dooden. Leiden, P. Engels.

1866.

Is 's Heeren opstanding uit de dooden een
feit of niet? G.B., bl. 914-921.

1867.

Oratio de schola et ecclesia, in re
christiana apte conjunctis nec unquam
disjungendis, habita d. 8 Febr. L.B., P.
Engels. - Ook vertaald uitgegeven ald.

1867.

Iets over de ερμηνεια γλωσσων. G.B., bl.
609-625.

1868.

De maaltijd des Heeren in de
Korinthische gemeente, ten tijde van
Paulus. Leiden, P. Engels.

1868.

De bede om een rein hart. Chr. Album,
bl. 17-28.

1868.

Over de studie der godgeleerdheid en de
keuze van het predikambt in de Herv.
Kerk. Amsterdam, H.W. Mooy.

1868.

Een woord naar aanleiding van eene
beoordeeling(?) der nieuwe
Bijbelvertaling, Geloof en vrijheid, bl.
279-291.

1868.

Vast in het geloof, vrij in de wetenschap.
Toespraak gehouden tot opening der
lessen. Ald., bl. 549-564.

1869.

Aan de stemgerechtigde leden der
Hervormde gemeente. Een woord ter zake
van het kerkelijk beheer. Leiden, Gebr.
v.d. Hoek.

1869.

Onverstand. Chr. Alb., bl. 101-110.

1869.

Levensbericht van D.H. Wildschut.
Handel. v.d. Maatsch. der Nederl. Letterk.

1869.

Openlijke verklaring namens de
Protestantsche genootschappen, in
antwoord op de uitnoodiging van den
Paus te Rome. Leiden, de Breuk en Smits.
Mede in het Fransch uitgegeven.
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Dr. A.H. Blom, de Brief van Jacobus,
beoordeeld. G.B., bl. 59-84.

1870.

De Brief aan de Romeinen, volgens
Renen. G.B., bl. 275-286.

1870.

Het kerkrecht der Nederl. Herv. Kerk,
historisch-critisch beschreven. Leiden,
S.C. van Doesburgh.

1870.

De Synode van 1870 en haar besluit
betrekkelijk de Doopsformule, uit hare
Handelingen toegelicht. Ald.

1870.

Dr. G.J. Vos, Acad. Proefschr. over de
nieuwe Bijbelvert., beoordeeld. G.B., bl.
839-864.

1871.

Levensbericht van Prof. W.A. van
Hengel. Handel. v.d. Maatsch. der Nederl.
Letterk.

1872.

Verklaring van Matth. XI : 25-30 (vgl.
Luk. X : 21-24) volgens Keim. Nieuw en
Oud, bl. 73-88.

1872.

Over eene gevaarlijke définitie. Brief aan
den redacteur van den Tijdspiegel, bl.
370-376.

1872.

Rede gehouden op de Algemeene
vergadering der Maatsch. van Welstand,
28 Mei, ter gelegenheid van haar 50-jarig
bestaan.

1872.

Wetenschap en Hervorming. Gel. en Vr.,
bl. 557-573.

1872.

De Brief aan de Galatiërs in de ed. N.T.
VIII, van Tischendorf, Theol. Tijdschr.
VIe jaarg., bl. 615-627.
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1873.

Een geneesmiddel erger dan de kwaal.
Bedenkingen tegen het antwoord, door
Dr. J. Cramer gegeven op de vraag:
Waarheen nu? Amst. H.W. Mooy.

1874.

Rom. I-VI, volgens Tischendorf's ed.
N.T. VIII. Theol. Tijdschr. VIIIe jaarg.,
bl. 510-520.

1874.

Levensbericht van Dr. J.J. Rambonnet.
Handel. v.d. Maatsch. d. Nederl. Letterk.

1875.

Godsdienstige Rede tot voorbereiding
van het Academiefeest, d. 7 Febr. Leiden
S.C. van Doesburgh.

1875.

Dr. G. Volkmar, Paulus' Römerbrief,
beoordeeld. Theol. T. IXe jaarg., bl.
297-309.

1875.

Over Bijbelvertaling. Volksbibliotheek.
2e jaarg. no 2. Amst. Loman.

1876.

v. Schulte, Der Cölibatszwang und dessen
Aufhebung. Theol. T. Xe jaarg., bl.
378-382.

1876.

Het Synodaal Regl. op het H.O. in de
godgeleerdheid tot vorming van Predd.
in de Nederl. Herv. Kerk. Amst. H.W.
Mooy.

1876.

v. Zerschwitz, Syst. der Prakt. Theol.,
Abth. I, Theol. T. Xe jaarg., bl. 577-582.

1877.

Id. Abth. II, jaarg. XI, bl. 534-541.

1878.

Nog iets over Gal. III : 20 en, in verband
daarmede, over vs. 13 en 16. Theol. T.
XIIe jaarg., bl. 410-420.

1878.

Weiffenbach, Die Papias-Fragmente über
Marc. u. Luc. Ald., bl. 643-652.

1879.

Die praktische Theologie in den
Niederlanden in Zeitschr. f. prakt.
Theologie, 1er Jahrg., S. 395-402.

1879.

Zeitschr. f. praktische Theologie. Theol.
T. XIIIe jaarg., bl. 291-296, 620-622.

1879.

Levensbericht van Isaäc Prins. Handel.
v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk.
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De brief van Paulus aan de Galatiërs
tegenover de bedenkingen van Dr. A.
Pierson gehandhaafd. Leiden, A.H.
Adriani.

1880.

Iets over Zendingwetenschap. In de
Mededeelingen van het Nederl.
Zendelinggenootschap.

1880.

Giebt es einen untrüglichen Prüfstein für
die Güte jeder Predigt? Zeitschr. für
prakt. Theol., S. 258-267.

1881.

Ditzelfde opstel als homiletische bijdrage
in Geloof en Vrijheid, bl. 164-176.

1881.

Dr. F. Nippold, Die Theorie der Trennung
von Kirche u. Staat geschichtlich
betrachtet. Theol. T. XVe jaarg., bl.
472-480.

1881.

Dr. E. Haupt, Die Kirche und die
theologische Lehrfreiheit. Ald., bl.
651-654.

1882.

Dr. G. Finster, Geschichte der
theol.-kirchl. Entwickelung in der
Deutsch-reform. Schweiz. Ald. XVIe
jaarg., bl. 97-99.

1882.

Dr. R. Rothe's Geschichte der Predigt,
herausgegeben von Aug. Trimmelmann.
Ald., bl. 543-549.

1882.

Brief aan Dr. J. Bruinwold Riedel, in het
Tijdschr. voor Weezenverpleging. Leiden,
v. Doesburgh.
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1882

Apologetische Polemiek. Leiden, A.H.
Adriani.

1883.

Hand. XV en Gal. II. Theol. T. jaarg.
XVII, bl. 440-450.

1883.

Een algemeen Ev. Prot.
Zendelinggenootschap. Mededeelingen
v.h. Nederl. Zendelinggenootschap.

1884.

Διδαχη των ιβ αποστολων. In usum
studiosae juventutis repetiit J.J.P.L.B.,
E.J. Brill.

1884.

Matth. XIII : 10b. ‘Waarom spreekt gij
tot hen in gelijkenissen?’ Theol. T. XVIIIe
jaarg. bl. 25-38.

1884.

J.H. Maronier, Korte geschiedenis van
het godsdienstonderwijs in de Chr. Kerk.
Ald., bl. 227-232.

1885.

Dr. D.C. Thijm, De beteekenis van den
Chr. doop enz. Ald. XIXe jaarg., bl.
73-86.

1885.

De bestemming van den Brief aan de
Hebreërs. Ald., bl. 347-364.

1885.

Woorden van afscheid, gesproken tot de
studenten in de godgeleerdheid te Leiden,
d. 12 Juni. (Niet in den handel).

1885.

Rede gehouden ter opening der Alg.
vergadering van de Maatsch. der Nederl.
Letterkunde, 18 Juni.

1885.

De 1e Brief van Paulus aan de
Thessalonikers. Theol. T. XIXe jaarg., bl.
552-559.

1886.

De Theologische studie op de
hoogeschool. Ald. XXe jaarg., bl.
245-258.

1887.

De brief aan de Galatiërs met zich zelven
in tegenspraak gebracht. Ald. XXIe Jaarg.,
bl. 65-91.

1887.

De gelijkenissen van Jezus, volgens Dr.
A. Jülicher, I. Biblioth. v. mod. Theol. D.
VII, bl. 551-575.
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1887.

Levensbericht van Christiaan Krabbe.
Handel. van de Maatsch. d. Nederl.
Letterk.

1888.

Dr. J. Cramer, de geschiedenis van het
leerstuk der Inspiratie, Th. T. XXIIe
jaarg., bl. 446-455.

1888.

Seneca en zijne verhouding tot het
Christendom, volgens J. Kreyser, Bibl. v.
mod. Theol., D. IX, bl. 371-397.

1889.

Dr. W.J. Bok, Godsdienst, Christendom,
kerkelijke gemeenschap. Th. T. XXIIIe
jaarg. bl. 444-457.

1890.

P. Lobstein, La doctrine de la St. Cène,
Essai dogmatique. Ald. XXIVe jaarg., bl.
185-194.

1890.

M.A. Gooszen, De Heidelbergsche
Catechismus. Textus rec. met toelichtende
teksten. Ald., bl. 427-437.

1890.

Petri Bod Historia Hungarorum
ecclesiastica. T. II edidit post
Rauwenhoffii obitum J.J.P. - T. III
praefatus est.

1891.

Over de regeling van het kerkelijk beheer
bij de Hervormden in Nederland, naar
aanleiding van Prof. Cannegieter, over
het recht der Synode enz. Th. T. XXVe
jaarg., bl. 62-77.

1891.

Achelis, Christusreden. Ald., bl. 433.

1891.

J.H. Gunning, Onze eeredienst. Ald., bl.
436-446.

1891.

Dr. H.H. Kuyper, De opleiding tot den
dienst des Woords bij de Gereformeerden.
Ald., bl. 516-521.
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1891.

Nog eens: De regeling van het kerkelijk
beheer enz., naar aanleiding van
Cannegieter's Uitstel geen afstel enz. Th.
T. XXVe jaarg., blz. 611-621.

1892.

Toespraak gehouden Woensdag 15 Juni
bij de opening der Alg. Verg. der
Maatsch. van Welstand.

1894.

Levensbericht van Dr. C.E. van
Koetsveld. Handel. van de Maatsch. d.
Nederl. Letterkunde.

1895.

Godsdienstig Dagboek. 1, 2, 17 Jan.; 21,
22 Febr.; 7, 8, 16 Apr.; 5 Mei; 4, 14 Juli;
8, 21 Aug.; 6, 16, 26 Sept.; 3, 9, 15 Oct.;
3, 17, 18 Nov.

1895.

Dr. J.H. Slotemaker de Bruyne, Akad.
Proefschr. Th. T. XXIXe jaarg., bl.
229-243.

1896.

Seneca en het Christendom, beoordeeling
van Dr. Baumgarten's boek. Th. T. XXXe
jaarg., bl. 229-243.

1896.

Godsdienstig Dagboek. 3, 29 Jan.; 8
Febr.; 21, 28 Maart; 12, 19 Apr.; 18 Mei;
1, 19, 20 Juni; 28 Juli; 19 Aug.; 20 Sept.;
1, 18 Oct.; 16 Nov.; 12, 20 Dec.

1897.

Idem 4, 10, 28 Jan.; 7 Febr.; 4, 9 Maart;
21, 22 Apr.; 21 Mei; 3, 10 Juni; 1, 18, 19
Juli; 14 Aug.; 5, 24, Sept.; 11, 28 Oct.;
14 Nov.

1898.

Georgius Hornius en zijne Kerkelijke
Historie. Arch. der Ned. Kerkgesch. VIe
D., bl. 321-342.

In het Bijbelsch Woordenboek voor het Chr. gezin, uitgegeven door Moll, Veth
en Domela Nieuwenhuis, leverde Prins 150 artikelen, gewijd aan de personen,
voorkomende in het N.T.
Van de Synodale Bijbelvertaling des N.V. zijn de historische boeken door hem
behandeld met Hartog en Blom; werd de eindredactie door hem tot stand gebracht
met Vissering, en werd hij bij de Revisie en Uitgave bijgestaan door Muurling en
Van Doesburgh.
Eindelijk zijn door hem in de Godgeleerde Bijdragen van 1840 af en in de
Vaderlandsche Letteroeseningen van 1844 tot 1857 onderscheidene, deels zeer
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anoniem.
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Levensbericht van Hendrik Johannes Bool.
Aan de uitnoodiging van het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde de levensgeschiedenis van Hendrik Johannes Bool in herinnering te
brengen, heb ik gaarne voldaan. In den aanvang van zijn openbare loopbaan waren
wij ambtgenooten en ons geheele leven lang zijn wij vrienden geweest, al leefden
wij verre van elkander. Reeds in 1863 vertrok hij naar Indië, waar hij zeventien jaar
zich zoo loffelijk onderscheidde in de loopbaan, in de Indische Gids van Juni 1898
geschetst.
Die uitvoerige levensschets vulde ik slechts door meer ondergeschikte
bijzonderheden aan, vooral uit de jaren van Bool's verblijf in Nederland, waarvan ik
van meer nabij getuige was geweest. De omvang der bladzijden, aan Bool gewijd,
bleek echter de ruimte te overschrijden, die in de ‘Levensberichten’ der Maatschappij
van Letterkunde aan de afgestorven medeleden kan worden gewijd. Ik bepaalde mij
dus tot het zoo volledig mogelijk weergeven van den inhoud van genoemd tijdschrift,
waartoe de schrijver mij zeer welwillend verlof gaf.
Bool was de zoon van onbemiddelde ouders te Schoon-
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dijke in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij werd den 27sten Februari 1828 geboren. Zijn
vader, die hem eene goede opvoeding wilde geven, zond hem naar de Ecole
évangélique te Rijssel, waar in die dagen verscheidene Zeeuwsche jongelieden hunne
opleiding ontvingen. In 1843 keerde hij huiswaarts en kreeg eene plaats als klerk op
het kantoor van den ontvanger der registratie te Middelburg, den heer Rethaan Macaré.
Hij deed hier kennis op van belasting- en finantiewezen en raakte er bevriend met
den toenmaligen surnumerair A. van Eck, later hypotheekbewaarder, en door dezen
met diens broeder D. van Eck, destijds advokaat te Middelburg, die in 1848 tot lid
van de Tweede Kamer werd gekozen. Het was op diens aanraden, dat Bool naar den
Haag ging en zich toelegde op de stenografie, toen het plan was gerijpt om eene
stenografische inrichting aan de Kamers te verbinden. In 1849 behoorde hij tot het
zestal aangestelde stenografen en bekleedde die betrekking tot hem den 31sten Maart
1859 eervol ontslag werd verleend in verband met zijne benoeming tot ambtenaar
bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Hij trad daar op als chef der afdeeling
Nijverheid op eene jaarwedde van ƒ 1500. Deze benoeming had hij te danken aan
den minister Thorbecke, die, met zijne verdiensten bekend, reeds vroeger zijne
medewerking had ingeroepen voor de uitgave zijner Parlementaire redevoeringen
en voor die van Hogendorp's Bijdragen tot de huishouding van Staat. Thorbecke gaf
meermalen zijne ingenomenheid met het werk van Bool te kennen, zoodat velen hem
als particulier secretaris van dien staatsman beschouwden.
Op de hoogte van zijn nieuwe betrekking gekomen, wist Bool weder tijd voor
anderen arbeid te vinden. Door Dr. W.R. baron van Hoëvell, lid der Tweede Kamer,
kwam hij ook met andere Indische specialiteiten in aanraking, in
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1856 werd hij lid van het Indisch Genootschap, in 1858 werd hij in het bestuur
daarvan benoemd en in 1860 tot secretaris en medewerker aan de Koloniale
Jaarboeken, die ten doel hadden een overzicht te geven van het belangrijkste dat in
de Koloniën voorviel en van hetgeen voor Indië in het Moederland door de Regeering
en door de Volksvertegenwoordiging werd verricht. Voor laatstgenoemde rubriek
gaf Bool als inleiding in een zestal artikelen een geschiedkundig overzicht van het
aandeel der Volksvertegenwoordiging aan de wetgeving voor de Koloniën, op welke
verdienstelijke artikelen o.a. de hoogleeraar Veth de aandacht vestigde.
Zijne belangstelling in koloniale aangelegenheden werd erkend door zijne
benoeming in 1861 tot lid en daarna tot tweeden secretaris van het Koninklijk Instituut
voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië.
Een ander belangrijk werk, dat Bool met den secretaris der Rijkscommissie voor
de Statistiek, Jhr. Mr. W. Six ondernam, was de voortzetting van de herhaaldelijk
gestaakte uitgave van den Staatsalmanak. De Regeering schonk hem daarvoor de
vergunning en deze taak kon aan geen betere handen worden toevertrouwd. Thans,
na een veertigjarig bestaan heeft men alle gelegenheid gehad de onmisbaarheid van
dit werk te beseffen en de uitnemende inrichting ervan op prijs te stellen, die voor
het grootste gedeelte te danken is aan de grondslagen door Bool gelegd.
Al spoedig evenwel moest hij die taak aan anderen overdragen. Door zijn
gestadigen en uitgebreiden arbeid op koloniaal gebied was Bool veel in aanraking
gekomen met Indische specialiteiten en deze waardeerden algemeen zijne talenten
en zijne kennis van koloniale aangelegenheden. Het toenmalig lid der Tweede Kamer,
Dr. W.R. baron van
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Hoëvell had groote sympathie voor hem opgevat; ook Fransen van de Putte had, vóór
hij als minister optrad, hem leeren kennen en waardeeren. Toen, onder diens
ministerschap, de Gouverneur-Generaal, baron Sloet van de Beele den wensch te
kennen gaf, dat ook in Indië de statistieke gegevens onder wetenschappelijke leiding
zouden worden verzameld en bewerkt en daarvoor de uitzending verlangde van een
ambtenaar aan wien deze taak kon worden toevertrouwd, was diens keuze gevallen
op Mr. IJssel de Schepper, chef der afdeeling Statistiek ter provinciale griffie van
Gelderland, van welk gewest de heer Sloet Commissaris des Konings was geweest.
De Minister Fransen van de Putte benoemde hem als zoodanig maar voegde er Bool
als tweeden ambtenaar of onderchef bij. Men beweerde dat dit geschiedde met de
bedoeling, dat de Gouverneur-Generaal den uitnemenden, talentvollen ambtenaar
tot zijn particulier secretaris zou benoemen. Dit is echter nooit geschied, en men wil
dat de heer Sloet zelfs eenigermate ontstemd was over dezen onderstelden toeleg
van de Regeering van het Moederland en dit bij Bool's aankomst hem niet onduidelijk
deed gevoelen, zóó zelfs, dat Bool in Januari 1864 te Batavia gekomen, in beraad
stond of hij maar niet liever zoo spoedig mogelijk naar Holland zou terugkeeren,
vooral ook omdat Thorbecke, toen hij van dezen afscheid nam, hem eene verbetering
van positie had voorgespiegeld.
Bool was met zijne echtgenoote en twee kinderen naar Indië gegaan en dat werkte
mede om hem al spoedig het denkbeeld om terug te keeren van zich te doen zetten.
Te Batavia werd hij, behalve misschien door den Gouverneur-Generaal, overal
hartelijk ontvangen.
Evenals van alle niet gefortuneerde ambtenaren was, wegens de kortingen tot
terugbetaling van het genoten
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voorschot op zijn tractement, de finantieele toestand van Bool aanvankelijk niet
gunstig; zijn inkomen bedroeg ƒ 300 's maands. Hij ging echter met moed aan den
arbeid. Tot de werkzaamheden van de afdeeling Statistiek was o.a. gebracht de
bewerking van een register of almanak, bestemd om het toen bestaande Naamregister
te vervangen. Deze taak was toegedacht aan den gewezen redacteur van den
Nederlandschen Staatsalmanak. Het was geen gemakkelijke taak van alle takken
van dienst en van de voornaamste instellingen eene beknopte, maar tevens zooveel
mogelijk volledige beschrijving te geven, als inleiding van de onderscheiden
afdeelingen van het naamregister. Bool volbracht haar zooals van hem te verwachten
was. De Regeeringsalmanak, dien Bool voor het jaar 1865 samenstelde, werd door
hem zóó ingericht, dat die, op de door hem aangegeven wijze vervolgd, naar het
oordeel van den hoogleeraar Mr. J. de Louter, welhaast als een officieel compendium
van Indisch staatsrecht kan worden beschouwd.
Inmiddels was in de finantieele omstandigheden van Bool eene belangrijke
verbetering gekomen door de opdracht, 20 Juli 1864, van de redactie van de Javasche
Courant. Aan deze opdracht was verbonden eene toelage van ƒ 200 's maands. En
hij had zich onder de ambtenaren der Algemeene Secretarie reeds zoo gezien weten
te maken, dat het hem door niemand werd misgund. Wel tijdroovend, maar niet zwaar
was het werk van den redacteur der Javasche Courant. Hij had te zorgen voor een
kort uittreksel uit de Nederlandsche Staatscourant, voor ordening der hem door de
Algemeene Secretarie verstrekte opgaven van benoemingen en der mededeelingen
uit de verschillende gewesten, en verder tweemalen 's weeks voor eene zorgvuldige
correctie ter
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Landsdrukkerij, waarmede op den dag der verschijning van de courant eenige uren
gemoeid waren. Bool zorgde intusschen wel dat het bureauwerk er niet onder leed.
De Algemeene Secretaris had spoedig ingezien, dat van Bool's werkkracht meer
partij kon worden getrokken dan bij de afdeeling Statistiek mogelijk was. De leiding
van de afdeeling was bij Mr. IJssel de Schepper in goede handen. Het werk van den
sous-chef kon, althans in den eersten tijd, worden toevertrouwd aan ieder bekwaam
en ijverig bureau-ambtenaar.
In November 1864 kwamen er ter Algemeene Secretarie vacatures in den rang
van referendaris. Het werk dat Bool reeds geleverd had was een waarborg, dat zijne
benoeming eene belangrijke aanwinst zou wezen voor den administratieven arbeid
der Algemeene Secretarie, en in de vacature werd voorzien door de benoeming van
Bool tot referendaris. Van dit oogenblik was voor hem het uitzicht geopend op eene
voorspoedige Indische carrière.
De referendarissen waren in den regel geen chef van eenige afdeeling, maar belast
met het bewerken van belangrijke onderwerpen, waaraan in de afdeelingen, zonder
vertraging der dagelijksche zaken, geen voldoende tijd en zorg konden worden
besteed.
Veel buitengewoon werk gaf in dien tijd de voorbereiding der invoering van de
comptabiliteitswet en van de reorganisatie der departementen van algemeen bestuur.
Aan Bool werd bij voorkeur de behandeling van zaken van finantieelen aard
toevertrouwd. Onder zijne papieren berust een particulier schrijven van den
Gouverneur-Generaal Myer, waarin deze hem zijne bijzondere tevredenheid betuigt
wegens de voortvarendheid en zorg, waarmede eene regeling der
gouvernementssuikercultuur door hem, overeenkomstig de inzichten van
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den Gouverneur-Generaal, volbracht was en waarin deze een nieuw bewijs had
gevonden van zijne bijzondere bedrevenheid in de behandeling van gewichtige zaken.
De Gouverneur-Generaal verzekerde hem ‘zoowel van zijne hoogachting als van
zijne persoonlijke genegenheid.’
Toen die aangelegenheid later bij de Staten-Generaal in behandeling kwam,
verklaarde Thorbecke in de Tweede Kamer (31 Mei 1870), dat de regeling, zooals
zij door den Minister de Waal was voorgesteld, in het wezen die was van den Minister
Myer; eene opmerking, die zeker ook Bool niet onaangenaam zal zijn geweest.
Eene andere belangrijke zaak, welke door den referendaris Bool is behandeld, was
de verhooging van de bezoldiging der inlandsche hoofden en ambtenaren op Java
en Madura, een vraagstuk dat groote behoedzaamheid vorderde, omdat het verband
had met de indertijd door den Gouverneur-Generaal Sloet van de Beele en den
Minister van Koloniën Fransen van de Putte aanhangig gemaakte, maar op voorstel
van den Minister van Koloniën Myer geschorste hervorming van het inlandsch bestuur
op Java en Madura. Ook dit werk van Bool werd door den Gouverneur-Generaal
zeer gewaardeerd.
In het begin van 1867 werd Bool door den Directeur van Financiën en den Raad
van Indië voorgedragen voor de betrekking van Inspecteur van Financiën, maar de
Gouverneur-Generaal behield hem liever voor de Algemeene Secretarie en benoemde
hem eenige maanden later (21 October 1867) tot Gouvernementssecretaris. Als
jongste secretaris had volgens gewoonte Bool den secretaris van den Raad van Indië
moeten vervangen, die toentertijd door den Gouverneur-Generaal aan den Raad van
Indië werd toegevoegd, maar deze achtte het beter van den regel af te wijken en
bestemde Bool voor de taak van
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den tweeden secretaris ter Algemeene Secretarie. Deze hoofdambtenaar is in zekeren
zin verantwoordelijk voor de redactie der besluiten van den Gouverneur-Generaal
en heeft toe te zien, dat geen beschikkingen worden genomen in strijd met wettelijke
verordeningen of andere voorschriften, een hoogst belangrijke, omvangrijke en
afmattende taak.
Niettemin werd Bool nog verscheidene malen belast met het uitwerken van
belangrijke voorstellen of beschikkingen van den Gouverneur-Generaal, o.a. van een
voorstel tot reorganisatie der Preanger Regentschappen. Ten gevolge van deze
opdracht had Bool het voorrecht eenige dagen in dit gewest door te brengen op het
buitenverblijf van den Gouverneur-Generaal te Tjipanas, waar deze van tijd tot tijd
de koele berglucht komt genieten. Dit uitstapje, dat ook Bool eene aangename
afwisseling en uitspanning bezorgde, had voor hem te meer waarde, omdat hij
daardoor in de gelegenheid kwam plaatselijk eenige kennis op te doen van de
eigenaardige toestanden van dat gewest, en niet minder omdat de
Gouverneur-Generaal Myer te Tjipanas, waar de eischen der etiquette minder streng
zijn, ongedwongen gezelligheid op prijs stelde, gaarne uit zijne rijke ervaring
mededeelingen deed en veel wist te vertellen van den door hem beleefden tijd, toen
van den Bosch en Baud Indië regeerden.
Den 18den December 1869 werd Bool bevorderd tot Eersten
Gouvernementssecretaris. Bij deze benoeming legde hij de redactie van de Javasche
Courant neder.
In zijne handen kwam nu de dagelijksche leiding van het bureau. Hij had te zorgen
voor de afdoening der zaken, die zonder voorafgaande beslissing van den
Gouverneur-Generaal in behandeling kunnen genomen worden; voor
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de aanschrijvingen, die van regeeringswege aan de autoriteiten worden gericht en
voor de nota's, die op last, hetzij van den Algemeenen Secretaris, hetzij van den
Gouverneur-Generaal, omtrent voorkomende quaestiën worden opgesteld, of
opmerkingen bevatten, waartoe de bewerking van eenig stuk den daarmede belasten
ambtenaar aanleiding heeft gegeven.
Meermalen kwam echter ook een deel der correspondentie van den
Gouverneur-Generaal met het Departement van Koloniën voor rekening van den
Eersten Gouvernementssecretaris. De Gouverneur-Generaal Myer zag zich gedurende
het grootste gedeelte van zijn bestuur geplaatst tegenover Ministers, die, naar het
hem voorkwam, geen blijk gaven, dat zij zich in de uitoefening hunner ambsplichten
aan den invloed van persoonlijke tegeningenomenheid wisten te onttrekken en wier
depêches dus met dubbele omzichtigheid moesten worden beantwoord. Deze taak
rustte, voor zoover zij niet door den Gouverneur-Generaal persoonlijk werd vervuld,
op den Algemeenen Secretaris, maar werd ook dikwijls toevertrouwd aan Bool, die
het onbeperkt vertrouwen van den Algemeenen Secretaris genoot en bij uitnemendheid
het talent bezat om de denkbeelden van den Gouverneur-Generaal uit te werken, en
de opmerkingen van het Departement waardig, bondig en met den vereischten takt
te weerleggen.
Een nog gewichtiger taak stond Bool te wachten. Langzamerhand waren de uitgaven
voor Nederlandsch-Indië belangrijk toegenomen, doch de inkomsten niet in gelijke
verhouding gestegen. De Gouverneur-Generaal achtte zich daarom verplicht te
trachten eene meer gewenschte verhouding te verkrijgen. Met dit doel besloot hij
eene herziening en verbetering der verschillende belastingen te doen ontwerpen en
droeg den 24sten Maart 1870 aan
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Bool op daartoe de noodige voorstellen uit te werken. Eene toelage van ƒ 500 's
maands was aan deze opdracht verbonden.
In het voorloopig verslag omtrent de Indische Begrooting voor 1871 werd de
opmerking gemaakt, dat er geen deugdelijk ontwerp eener herziening van de
belastingen kon worden verkregen, wanneer dat moest worden opgemaakt door een
ambtenaar, die zoozeer met werk is overladen als de eerste gouvernementssecretaris,
tenzij hij zijne ambtsplichten om der wille van de buitengewone taak verzuimt, wat
zeker ook in 's lands belang niet wenschelijk is. ‘Bij eene opdracht als deze wordt
het,’ zoo luidt het verslag ‘wanneer de toelaag voortduurt, het belang van hem, aan
wien zij gedaan is, om het vervullen daarvan zoo lang mogelijk uit te stellen. En dit
verdient geene goedkeuring.’
Deze opmerkingen maakten te Batavia een allerongunstigsten indruk. In een
particulier schrijven van daar, aan het Vaderland van 14 Januari 1871, komt o.a. het
volgende voor: ‘Dat de Tweede Kamer zich tot het orgaan van dergelijke lasterlijke
insinuatiën maakt, is waarlijk wel wat erg. Zij die zoo iets in eene gewone vergadering
durven uitspreken, moeten al zeer weinig achting voor zich zelven hebben.
Men maakt zich hier nog meer boos, omdat de beschuldiging volkomen ongegrond
en de insinuatie volkomen valsch is. Wel verre van weinig werk te willen leveren
voor veel geld, heeft Bool den Gouverneur-Generaal verzocht de hem voor dit
buitengewone werk verleende toelage te schorsen voor den tijd dat hij, wegens ziekte
van een der gouvernementssecretarissen diens werkzaamheden had waar te nemen
en dus met het buitengewone werk niet zooveel vorderde als hij zelf verlangde.’
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De eer, dat hij in elken werkkring hard heeft gewerkt en nooit iets heeft uitgesteld,
dat voor afdoening vatbaar was, zal ieder, die Bool heeft gekend, hem zonder
voorbehoud geven. Maar in Nederland moest hij deelen in de ongenade, waarin de
Gouverneur-Generaal Myer was gevallen.
In de eerste plaats nam Bool de landrente ter hand. Deze belasting, afkomstig van
het Engelsche tusschenbestuur, was na de herstelling van het Nederlandsche gezag
gebleken wegens ‘volslagen gebrek aan kennis van de ware uitgestrektheid,
gesteldheid en vruchtbaarheid der velden in bijna alle residenties’ onmogelijk naar
‘een regelmatigen en alzoo billijken maatstaf’ geheven te kunnen worden, waarom
de Regeering besloot tot een jaarlijkschen aanslag bij overeenkomst met de hoofden
en de oudsten van elke dessa.
Bool bestudeerde het onderwerp zoo grondig als hem mogelijk was en had na
eenige maanden de voldoening een ontwerp tot regeling te kunnen indienen, dat de
instemming verwierf van alle geraadpleegde hoofden van gewestelijk bestuur, en,
na overeenkomstig hunne adviezen en die van den Raad van Indië te zijn gewijzigd,
door den Gouverneur-Generaal aan de beslissing van het opperbestuur werd
onderworpen. De toenmalige Minister van Koloniën, E. de Waal, bracht in zijn
rapport aan den Koning hulde aan de wijze, waarop deze zaak was ter hand genomen
en volbracht. De gevraagde machtiging tot uitvoering werd dadelijk verleend.
De Gouverneur-Generaal Myer vleide zich nog vóór zijne aftreding de vereischte
verordening te zullen zien opgenomen in het Staatsblad, maar onverwacht waren
door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, die vroeger Bool met zijn succes
had gelukgewenscht, bezwaren
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tegen de ontworpen regeling ingebracht en zelfs wijzigingen in de grondslagen
voorgesteld. Na nieuwe raadpleging der hoofden van gewestelijk bestuur en den
Raad van Indië werden echter de bezwaren ongegrond en de voorgestelde wijzigingen
onnoodig geacht en stelde de opvolger van den Gouverneur-Generaal Myer, de
Gouverneur-Generaal Loudon de door Bool ontworpen regeling vast. (Staatsblad
1872 no. 66).
Bij de voorbereiding der uitvoering kwamen echter verschillende moeilijkheden
aan den dag, die vroeger door de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur waren
voorbijgezien, en het begin waren van eene lijdensgeschiedenis, welke Bool het
verkregen succes zeer vergalde.
De Directeuren van Binnenlandsch Bestuur Levyssohn Norman, Fitz Verploegh,
Bosscher en Henny stelden achtereenvolgens nieuwe regelingen voor, maar geen
van deze allen voldeed. Later is aan den Hoofdinspecteur der Cultures, Dr. Sollewijn
Gelpke, opgedragen onder zijne leiding in alle gewesten, waar landrente wordt
geheven, gegevens te doen verzamelen voor eene nieuwe regeling en eene nieuwe
verordening te doen ontwerpen. Het resultaat ook van dezen arbeid is bekend. Nog
altijd is men op Java bezig met het verzamelen van gegevens en het nemen van
proeven. Billijkheid vordert te erkennen, dat met de toen beschikbare gegevens Bool
geen beter ontwerp had kunnen leveren dan hij geleverd heeft.
Behalve dit ontwerp tot regeling der landrente waren door Bool achtereenvolgens
verscheidene andere belastingontwerpen ingediend, ook een op de opiumpacht. Ten
aanzien van deze ontwikkelde Bool in eene speciale nota het denkbeeld om den
pachttermijn in drie jaren, in stede van een jaar, te stellen. Al deze stukken waren in
Indië nog aanhangig, toen de Gouverneur-Generaal Myer het
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bestuur overgaf aan zijn opvolger. Zij bleven onafgedaan, in afwachting van het
resultaat der zending van den Inspecteur-Generaal Motké, waartoe op voorstel van
den Minister van Koloniën van Bosse, in overleg met den benoemden
Gouverneur-Generaal Loudon, was besloten.
De laatste opdracht, die Bool van den Gouverneur-Generaal Myer ontving, was
het samenstellen van een verslag van zijn bestuur, dat in den vorm eener afscheidsrede
bij de overgave van het bestuur in den Raad van Indië zou kunnen worden
voorgedragen. Zoodra Bool met dezen arbeid gereed was, werd hij naar Buitenzorg
ontboden om het stuk den Gouverneur-Generaal voor te lezen, en een paar dagen
later ontving hij een particulier schrijven met vernieuwde en hartelijke dankbetuiging
voor de bijzondere zorg aan de samenstelling der ‘Rede’ besteed. Toen de
Gouverneur-Generaal bij de overgave van het bestuur verklaarde het te betreuren,
dat verschillende zijner voorstellen om den bijzonderen ijver en de geschiktheid van
sommige ambtenaren door eene onderscheiding te erkennen, bij het opperbestuur
nog geen ingang hadden gevonden, was daarin ongetwijfeld begrepen de Eerste
Gouvernementssecretaris Bool.
De zending van den Inspecteur-Generaal Motké bracht in Indië de gemoederen
niet weinig in beweging. Men zag er in den toeleg om Bool den voet dwars te zetten
en een spotdicht van die strekking verscheen. Later is gebleken, dat Motké en Bool,
die in Nederland reeds met elkander bevriend waren, het zeer goed met elkander
konden vinden. De directeur van Financiën Rutering vond echter in die zending
aanleiding om zijn ontslag te nemen en Bool werd in April 1872 in diens plaats
benoemd, waartoe hij bij uitnemendheid geschikt was.
Toch is het twijfelachtig of hij niet liever zijne carrière
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bij de Algemeene Secretarie zou hebben vervolgd; zeer waarschijnlijk zou hij dan
van zijne ambtelijke loopbaan nog meer voldoening hebben gehad dan het geval is
geweest. Maar het was te voorzien, dat zijn voorganger als eerste
Gouvernements-Secretaris, de toenmalige Directeur van Binnenlandsch Bestuur, Mr.
Levyssohn Norman, zoodra de betrekking van Algemeen Secretaris mocht vacant
komen, ook zou wenschen, zooals later ook gebleken is, daarvoor in aanmerking te
komen, vooral omdat in die dagen een departementschef zoogoed als geen kans had
op eene bevordering tot lid van den Raad van Indië, welke voor den Algemeenen
Secretaris in den regel is weggelegd. Onder deze omstandigheden had de betrekking
van Directeur van Financiën voor Bool veel aanlokkends. Zijn aftreden als
Gouvernementssecretaris werd ter Algemeene Secretarie door iedereen betreurd.
Bool was algemeen bemind en de ambtenaren gaven daarvan blijk door de aanbieding
van een fraai aandenken, eene onderscheiding welke op dat bureau hoogst zeldzaam
is.
Bool trad als Directeur van Financiën op met moed, maar tevens in het volle besef
der moeielijkheden van de taak, die hij had aanvaard. Na de inwerkingtreding van
de comptabiliteitswet en de reorganisatie der departementen van algemeen bestuur
liet de administratie bij alle takken van dienst veel te wenschen. Het meerendeel der
bureau-ambtenaren, als klerk in dienst getreden, miste in die dagen de ontwikkeling,
onmisbaar om zich gemakkelijk in eene nieuwe orde van zaken in te werken, en, was
al speciaal tot voorbereiding der uitvoering van de comptabiliteitswet een
hoofdambtenaar uit Nederland naar Batavia gezonden, toch was die voorbereiding
niet naar den eisch geslaagd. Bij alle departementen was in het werk een belangrijke
achterstand ontstaan, die zelfs
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door tijdelijk beschikbaar gesteld personeel niet had kunnen worden bijgewerkt. Ook
in Nederland bestond groote ontevredenheid over den gang van zaken in Indië. Vooral
de partij, die van de uitvaardiging der comptabiliteitswet en van de vaststelling der
Indische begrooting bij de wet hooge verwachting had gekoesterd, weet de
teleurstelling aan fundamenteele gebreken in het finantieele beheer in Indië. De
Minister van Koloniën van Bosse verklaarde in de Memorie van toelichting der
ontwerp-begrooting van 1872 ‘de oorzaak van het kwaad te zoeken in de
omstandigheid, dat de waarde van een ordelijk en geregeld beheer der geldmiddelen
hier en daar te veel als bijwerk werd beschouwd.’ Al werd in deze beschuldiging de
Directeur der Financiën niet uitdrukkelijk genoemd, toch lag het voor de hand, dat
op zijn beheer scherp zou worden toegezien en van hem dubbele waakzaamheid werd
verlangd.
Ongelukkigerwijze had er kort na Bool's optreden als Directeur van Financiën een
voorval plaats, dat, zij het ook ten onrechte, hem het grievend verwijt van nalatigheid
berokkende. Aan den Directeur van Financiën was eene dagvaardiging beteekend in
zake den eisch van den opiumpachter te Soerabaia tot vergoeding van geleden schade,
wegens ten vorigen jare betaald, maar niet terstond geleverd opium. Het afschrift
van het exploit dier dagvaarding geraakte in het ongereede en de zaak ontging
daardoor aan de aandacht van den Directeur Bool, die misschien het stuk zelf niet
had gezien, maar anders het zeker had gesteld in handen van den Secretaris van het
Departement, ter bijvoeging bij de stukken die op de zaak betrekking hadden. Dien
ten gevolge verzuimde hij den Procureur-Generaal aan te schrijven om de belangen
van den lande waar te nemen, en het gevolg was, dat de
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regeering door den Raad van Justitie te Batavia bij verstek werd veroordeeld tot
schadevergoeding. Bij onderzoek in de bureaux van het Departement bleken zoowel
het afschrift van het exploit als de bescheiden betreffende de verstrekking van opium
aan den pachter te Soerabaia spoorloos te zijn verdwenen. Later is het afschrift van
het exploit toevalligerwijze teruggevonden en zijn ook de andere stukken, maar eerst
na verloop van maanden, terecht gekomen. Den schuldige aan het zoekraken heeft
men echter niet kunnen ontdekken, ondanks het scherpst onderzoek, ook uit Nederland
bevolen. Bool had den indruk, dat de secretaris, wiens activiteit niet bijzonder groot
was, had verzuimd de door den Directeur opgevraagde stukken hem tijdig voor te
leggen en daarom ze had zoekgemaakt. Maar het bewijs was niet te leveren en door
velen, vooral in Nederland, werd de door het land geleden schade geweten aan de
nalatigheid van den Directeur.
De regeering werd door den Raad van Justitie te Soerabaia veroordeeld tot betaling
van de kosten van het proces in eersten aanleg en in hooger beroep, doch bij het
vonnis betreffende de schadevergoeding werd het bedrag daarvan bepaald op ƒ 1372,
terwijl de pachter werd verwezen in de kosten van het proces. Door het
Hooggerechtshof werd echter dit vonnis vernietigd en de regeering veroordeeld tot
eene schadevergoeding, welke eene credietopening boven de begrooting noodig
maakte tot een bedrag van ƒ 142.343.95.
Zich van geen schuld bewust, heeft Bool zich deze zaak, waarover hij dikwijls
veel meer heeft moeten hooren dan billijk was, levenslang sterk aangetrokken.
Hoogst waarschijnlijk moet daarin ook de reden worden gezocht van de minder
welwillende stemming, die de in
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1873 opgetreden Vice-President van den Raad van Indië, O. van Rees ten aanzien
van Bool liet blijken en die er niet beter op werd, toen hij in den Hoofd-Inspecteur
van Financiën Sprenger van Eyk, aan wien na den dood van Motké opgedragen was
voorstellen te doen tot verbetering der comptabiliteitswet, den man naar zijn hart
had gevonden voor de behandeling van finantieele aangelegenheden.
Bool deed intusschen wat hij kon. Hij bracht aan het Departement orde en regel
in de afdoening van zaken, deed een aanzienlijken achterstand bijwerken en had de
hand in verschillende belangrijke regelingen. Hij werkte niet zonder voldoening en
werd door den Gouverneur-Generaal Loudon zeer gewaardeerd. Maar onder de
aanhoudende inspanning begon zijne gezondheid te lijden. Bovendien drukte hem
op den duur de afwezigheid van zijne naaste betrekkingen, die hij zich verplicht had
geacht, terwille van de opvoeding der kinderen, naar Holland te laten vertrekken.
Het viel hem dan ook niet moeielijk gevolg te geven aan den raad van zijn geneesheer
en verlof naar Europa te vragen. Bij zijn vertrek vereerden de ambtenaren van het
Departement hem een exemplaar der photografiën van de oudheden van Java,
vervaardigd door van Kinsbergen. Eenige ambtenaren van den dienst der in- en
uitvoerrechten zonden hem op den dag van zijn vertrek een telegram, waarin zij hem
een spoedig en volkomen herstel toewenschten en de hoop te kennen gaven, dat hij
bij terugkomst andermaal hun chef mocht worden. Zijn opvolger Sprenger van Eyk
verklaarde later, dat Bool het departement van financiën met succes georganiseerd
en in uitstekende orde achtergelaten had.
Het verlof deed Bool goed. Bij gelegenheid van een tijdelijk verblijf in zijne
geboorteplaats werd hem door
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het bestuur der Vereeniging tot bevordering van Volksonderwijs eene candidatuur
voor de Tweede Kamer aangeboden. Met waardeering van dit blijk van vertrouwen,
bedankte Bool echter in het belang van den candidaat der liberale kiesvereeniging
en ter voorkoming, dat de liberale partij in het district het onderspit zou delven ten
gevolge van versnippering van stemmen.
Er bestaat grond om aan te nemen, dat hij in 1876 veel kans zou hebben gehad om
te worden voorgedragen voor de toen opengevallen betrekking van Secretaris-Generaal
bij het Departement van Koloniën, ware de ongelukkige dagvaardingshistorie van
1872 hem hier te lande minder zwaar aangerekend.
In het begin van 1877 kwam Bool van verlof in Indië terug en werd hij op
wachtgeld gesteld.
Intusschen werd de Algemeene Secretaris Mr. Levyssohn Norman benoemd tot
lid van den Raad van Indië en vleide Bool zich voor de opengevallen betrekking in
aanmerking te komen. Bitter teleurgesteld voelde hij zich door de benoeming van
zijn opvolger aan het departement van Financiën Sprenger van Eyk tot Algemeen
Secretaris en diens vervanging door den Inspecteur van Financiën Michielsen.
Persoonlijk kon de in 1875 opgetreden Gouverneur-Generaal van Lansberge over
de bekwaamheden en verdiensten van Bool niet oordeelen, en de invloed van den
Vice-President van den Raad van Indië O. van Rees was in die dagen, als altijd, zeer
groot. Gelukkig echter miste Bool niet allen steun in den Raad van Indië, maar vond
hij, wanneer het noodig was, een warm verdediger in het lid van den Raad, zijn
vroegeren ambtgenoot en trouwen vriend, Mr. van Harencarspel.
Weldra bleek dat de Gouverneur-Generaal Bool had
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bestemd om orde te brengen in een departement, dat sinds jaren aanleiding had
gegeven tot ernstige klachten. Onverholen werd het uitgesproken, dat het departement
van Burgerlijke Openbare Werken een broeinest van knoeierijen was en millioenen
(?) wist zoek te maken, hetzij door oneerlijkheid van mindere ambtenaren, hetzij
door gebrek aan toezicht van boven. De Gouverneur-Generaal van Lansberge had
de overtuiging, dat van een ambtenaar uit het corps ingenieurs geen verbetering te
wachten was, omdat het corps een aaneengesloten geheel vormt, welks leden elkander
niet verraden. Daarom was hij vast besloten bij de eerstkomende benoeming van een
Directeur van Burgerlijke Openbare Werken iemand van buitenaf te nemen, die goed
administrateur was en geheel vrij tegenover ingenieurs en opzichters. Toen die
benoeming in 1877 moest worden gedaan, bepaalde de Gouverneur-Generaal zijne
keuze op Bool, vooral ook omdat hij wist te kunnen rekenen op diens strikte
eerlijkheid, hetgeen zijns inziens hier de hoofdzaak was.
Deze benoeming viel natuurlijk niet in den smaak van de ingenieurs en de
ambtenaren van het departement en werd door velen toegeschreven aan het bloot
verlangen van den Gouverneur-Generaal om Bool te herplaatsen.
Spoedig echter zou Bool toonen de ware man op de juiste plaats te zijn. Hij bracht
orde in het bureau en tucht onder het personeel. Zelfs zijn mededinger naar de
betrekking van directeur, de hoofdingenieur Schram, als technisch adviseur den
directeur toegevoegd, verzekerde niet lang na Bool's optreding aan den
Gouverneur-Generaal, dat de gang van zaken bij het departement zoo zeer verbeterd
was, dat er geen vergelijking met vroeger mogelijk was.
De directeur van Burgerlijke Openbare Werken had

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

50
veel voldoening van zijn arbeid en toen hij in 1879 opnieuw zich verplicht zag verlof
naar Europa te vragen, betuigde de Gouverneur-Generaal hem daarover zijn leedwezen
en verzocht hij hem de regeering te willen voorlichten omtrent de keuze van zijn
opvolger.
In het vaderland teruggekeerd, vestigde Bool zich te Leiden, teneinde zijn zoons
in de gelegenheid te stellen eene academische opleiding te genieten. Nauwelijks had
hij een jaar daar gewoond of hij werd tot lid van den gemeenteraad gekozen en van
toen af wijdde hij zich geheel aan de belangen van de stad zijner inwoning.
In 1881 legde Jhr. de Jonge zijn mandaat als lid van de Tweede Kamer voor het
district Middelburg neder. Terstond viel de aandacht op Bool om tot diens opvolger
te worden gekozen. Als Zeeuw was hij de aangewezen persoon en hij werd dan ook
bij eerste stemming gekozen, maar met de meerderheid van slechts eene stem. Bij
het onderzoek der geloofsbrieven bleek echter dat er eene onregelmatigheid had
plaats gehad; de verkiezing werd vernietigd en bij de herstemming bleef Bool in de
minderheid.
Hij kon zich dus geheel blijven geven aan de gemeentelijke belangen van Leiden
en hij had daartoe te meer gelegenheid doordat hij in verschillende gemeentelijke
collegiën werd benoemd, o.a. tot curator van de Instelling tot opleiding van Indische
ambtenaren en daarna tot wethouder van financiën. Den 17den Mei 1882 werd hem,
op zijn verzoek, eervol ontslag uit den Indischen dienst verleend met een pensioen
van ƒ 6600.
Zijn curatorschap van de Instelling tot opleiding van Indische ambtenaren eindigde
met de opheffing dier Instelling in 1885, toen daartoe door den gemeenteraad besloten
was. Prof. Buys was een van hen, die twee in-
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stellingen van gelijken aard - ook te Delft bestaat er eene - overbodig achtten en
daarom de opheffing aanried. Bool verdedigde de instelling te Leiden, omdat de
studenten in de gelegenheid waren ook van het universitair onderwijs partij te trekken,
maar de gemeenteraad stemde vóór de opheffing. Van de beraadslaging over dit
onderwerp gaf Bool, zonder zijn naam, in den jaargang 1886 een overzicht in het
Tijdschrift voor Nederlandsch Indië.
In deze eerste jaren van betrekkelijke rust schreef Bool menig artikel in
Nederlandsche tijdschriften over koloniale onderwerpen. Onder anderen komt in de
jaargangen 1883, 1888 en 1898 van de Tijdspiegel eene studie voor over ‘de
Oost-Indische Compagnie’ en ‘Hoe Java in ons bezit is gekomen’. In den jaargang
1883 van de Economist gaf hij een hoogst belangrijk en uitvoerig artikel over ‘de
Koloniale wereld’, een overzicht bevattende van alle bestaande koloniën, terwijl hij
in de Indische Gids van 1884 eene beschouwing gaf over de militieplichtigheid van
in Nederland verblijf houdende zonen van Oost- en West-Indische ambtenaren en
officieren met verlof.
Naar aanleiding van een in de Tijdspiegel van 1883 voorkomende beoordeeling
van The Statesman's Yearbook, dat een overzicht geeft van alle staten der beschaafde
wereld, waarin Bool op verschillende onjuiste voorstellingen wees, die dit jaarboek
bevatte, noodigde de uitgever, wien hij eene vertaling van zijn artikel zond, hem uit
om zelf de rubriek Nederland en zijn koloniën te bewerken. Aan deze uitnoodiging
werd gaarne door Bool gevolg gegeven, zoodat hij een einde kon maken aan dezen
‘wanklank uit den vreemde’, gelijk hij hem noemde. Gedurende eenige jaren leverde
hij zijne bijdrage aan genoemd Engelsch periodiek werk.
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In 1889 verscheen van hem in de Vragen des Tijds een artikel over ‘Koloniale
hervormingen’, waarin hij de noodzakelijkheid van de verandering en de invoering
van verschillende instellingen betoogde. In den jaargang 1894 van hetzelfde tijdschrift
en de Gids van 1892 ontwikkelde hij zijne denkbeelden over noodzakelijke
wijzigingen van het Indisch Regeeringsreglement. Hij kwam op tegen het beginsel
der Indische baten en de vaststelling der Indische begrooting door de Staten-Generaal.
Zijne meening daarover zette hij bij herhaling in de Tweede Kamer uiteen en beval
hij ook met nadruk aan in het laatste artikel van zijne hand in den jaargang 1897 van
de Vragen des Tijds.
In 1887 werd Bool weder candidaat gesteld voor de Tweede Kamer, thans in het
district Leiden, waar tot dusver slechts anti-vrijzinnige afgevaardigden waren gekozen.
Den 6den Maart werd hij gekozen. Was die verkiezing een triomf voor de liberale
partij, zij was de kroon op den veeljarigen hoogstverdienstelijken arbeid in 's lands
belang van den verkozene, die er zijn liefsten wensch door vervuld zag, en het
welverdiende loon voor hetgeen hij van zijne jongelingschap af op staatkundig gebied
had gedaan.
Uit den aard der zaak bleven hem ook als volksvertegenwoordiger de toestanden
en belangen van Indië bovenal ter harte gaan. Zijne parlementaire adviezen betroffen
inzonderheid onze koloniën en het koloniaal beleid. Hij toonde zich een man van
vooruitgang, gelijk hij van zijne jeugd af geweest was, maar van bezadigden
vooruitgang. ‘Het is mijne vaste overtuiging,’ zeide hij in eene der eerste
kamerzittingen, waarin hij het woord voerde, ‘dat zonder radicale hervorming bijna
alles wat men voor Indië wil doen, slechts betrekkelijk nut zal
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opleveren, een nut, dat misschien in vele gevallen niet eens zal opwegen tegen de
verwarring, die er in het geheel zal gebracht worden als men niet geleidelijk te werk
gaat’.... ‘Er is geen wezenlijke regeling van den financieelen toestand denkbaar, of
zij moet de financieele eenheid van Nederland en Indië verbreken, maar daarom
behoeft zij nog de belangen van Nederland en Indië niet te scheiden. Die belangen
zijn een; wat Indië benadeelt, benadeelt ook Nederland.’
Toen de heer van Houten de meening uitsprak, dat wanneer hier te lande door
regeering en vertegenwoordiging een liberale politiek werd voorgestaan, in Indië
geen conservatieve politiek mocht worden gevolgd, voerde Bool daartegen aan: ‘Die
verklaring miskent eene voorname zaak. Er bestaat een groot onderscheid tusschen
Nederland en Indië: Hier eene beschaafde en ontwikkelde maatschappij; daar eene
zeer primitieve maatschappij die nog tot eene zeer primitieve ontwikkeling is
gekomen. Om die reden zou ik meenen, dat er altijd verschil zal bestaan tusschen de
staatkunde, die hier en die welke daar gevolgd moet worden.’
In denzelfden geest sprak hij, toen hij als vertegenwoordiger van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde van Ned. Indië deel nam aan het ‘Congrès
Colonial et International’ in 1889 te Parijs gehouden, waarop hij eene voordracht
over Nederlandsch Indië hield.
‘Eene oorzaak van Indië's ongunstigen financieelen toestand acht ik gelegen,’ zegt
hij in een zijner adviezen, ‘in de verderfelijke gewoonte om alle buitengewone
uitgaven, zelfs de meest buitengewone, toch maar uit de gewone middelen te dekken.
Al wat is uitgegeven voor de haven van Tandjong Priok, voor de spoorwegen en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

54
last not least voor den oorlog op Atjeh is uit de gewone middelen gedekt. Ik vraag
of dit billijk en ik vraag of dit voorzichtig is.
Indië kan zeer goed in al zijne behoeften voorzien, mits de Nederlandsche politiek
het niet belet goede financiën te maken. Ik weet wel, dat er zijn, die dezen weg niet
op willen; die als er gesproken wordt van leening, terstond gewagen van duizenden
tekort, welke ten slotte zouden komen ten laste van Nederlandsche
belastingschuldigen; maar ik geloof, dat de onderstelling niet gewaagd is, dat zij, die
aldus durven spreken, ook degenen zijn, die zonder gewetensbezwaar al de batige
sloten van Indië voor Nederland gebruikten en Indië den Atjeh-oorlog hebben laten
betalen.’
Omtrent de opiumpacht had Bool zijn eigen denkbeelden. Hij erkende, dat het
opiumverbruik een kanker is voor de bevolking, maar meende dat rekening moest
worden gehouden met het feit, dat, evenals de Nederlander zich de jenever tot prikkel
heeft gekozen, de oosterling zijn heil zoekt in opium. Doet men dit, dan kan
bezwaarlijk ontkend worden, dat de opium in Indië een even geschikt voorwerp van
belasting is als de jenever in Nederland. Hij zag in de verpachting van het recht tot
den verkoop van opium in het klein vooralsnog de beste wijze van belastingheffing,
mits alles gedaan werd om den sluikhandel tegen te gaan.
Ook omtrent de koffiekultuur en andere belastingen en bronnen van inkomsten
ontwikkelde hij bij herhaling denkbeelden, die van zijne ervaring en groote kennis
van zaken getuigen. Plaatsruimte belet ons daaromtrent in bijzonderheden te treden.
Bij de algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1897 stelde Bool, evenals
verscheidene andere afge-
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vaardigden, zich niet weder verkiesbaar. Misschien sproot zijn besluit voort uit de
meening, dat bij de veranderde omstandigheden zijne herkiezing minder waarschijnlijk
was, maar zeker ook uit de ondervinding, dat het parlementair leven niet beantwoordde
aan hetgeen hij er van verwacht had. Hij meende zijne laatste jaren nuttiger te kunnen
besteden door de vruchten zijner ervaring op andere wijze openbaar te maken dan
in parlementaire adviezen, die hij in den laatsten tijd niet meer voor de vuist uitsprak
maar vooraf schreef en dan in de Kamer voorlas. Zijne gedenkschriften in het licht
te geven was steeds eene illusie van hem geweest. Zijn levensdraad werd afgesneden
vóórdat hij daartoe de gelegenheid had.
Wat hij als volksvertegenwoordiger zeide en in zijne vele studiën in periodieke
werken schreef, bevat echter eene rijke bron voor de kennis van Nederlandsch Indië,
op welks toestanden Bool in de verschillende betrekkingen, welke hij in de ambtelijke
wereld bekleedde, een gewichtigen en heilzamen invloed heeft uitgeoefend.
Was hij hooggewaardeerd om zijne kennis en zijne verdiensten, allen die ooit met
hem in aanraking kwamen hadden eerbied en sympathie voor hem om zijn degelijk
karakter en zijne deugden. Ware verdienste kenmerkt zich door bescheidenheid en
ook deze was hem in hooge mate eigen. Hij was een eenvoudig hartelijk man, een
trouw vriend en zijn dood werd door talloos velen betreurd. Hij stierf den 22sten
Januari 1898 aan eene hevige longontsteking, die in weinige dagen een einde aan
zijn leven maakte. Zijn stoffelijk overschot rust op het kerkhof te Utrecht, in welke
stad hij zich in 1896 gevestigd had toen zijn oudste zoon daar tot gemeentesecretaris
was benoemd.
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Bool was ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw, waartoe hij in 1889
werd benoemd en in hetzelfde jaar schonk hem het Fransche Gouvernement het
kommandeurskruis van de Cambodja-orde.
A r n h e m , December 1898.
G. KELLER.†

†

Terwijl dit Levensbericht reeds ter perse was, onvingen wij het treurige bericht van het
overlijden van den auteur. Zijn zoon Mr. G. Keller Jr. te Amsterdam heeft welwillend voor
de correctie gezorgd.
Noot van het Bestuur.
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Levensbericht van Meinardus Siderius Pols.
Men heeft mij verzocht, voor de Maatschappij van Letterkunde een levensbericht te
schrijven van den hoogleeraar Pols. En ik heb aanstonds geweigerd, eerst aarzelend,
toen beslist. Want ik behoor niet tot Pols' oude vrienden, die zijn leven hebben
medegemaakt, zelfs niet tot zijne ambtgenooten, die hem althans in de laatste jaren
bijna dagelijks spraken. En Pols was niet iemand, die zich gemakkelijk gaf: hij was
gesloten en sprak nooit over zich zelven. Zoo weet ik dus niets, hoegenaamd niets
van zijn gemoedsleven, al heb ik een bijzonder sterken indruk van zijne
persoonlijkheid behouden. Daarbij komt nog iets: zijn geheele loopbaan door is hij
criminalist geweest, en ik matig mij niet aan een jurist te zijn, noch een criminalist
te beoordeelen. Dus, ik weigerde, daarbij zou het blijven.
En toch treed ik thans op als beschrijver van zijn leven. Dezer dagen heeft Mr. De
Pinto zijn ouden vriend uitgeluid in de Koninklijke Academie van Wetenschappen
in een voortreffelijk stuk, zéér uitvoerig, uiterst belangrijk voor de geschiedenis van
het Nederlandsche strafrecht en bovendien zoo hartelijk als men dit van hem ver-
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wachten mocht. Toch ontbreekt er iets aan de uitnemende verhandeling en wel iets
zeer belangrijks: de beteekenis van Pols als historicus wordt slechts zeer in het
voorbijgaan besproken. Dat is geheel niet euvel te duiden aan Mr. De Pinto, die op
dit gebied een vreemdeling is. Maar toch, ‘dat mag niet!’ was mijne eerste gedachte,
en die gedachte heeft mij bewogen op mijn besluit terug te komen. De taak, die ik
thans op mij neem, - nog altijd aarzelend, hoewel gedrongen door plichtgevoel, - is
trouwens eene andere dan die ik aanvankelijk weigerde. Wat ik thans zal leveren
bedoelt slechts eene aanvulling te zijn van hetgeen Mr. De Pinto reeds gaf. Den
beroemden criminalist laat ik geheel ter zijde; ik zal slechts spreken over den
historicus en daarbij geven de herinneringen, die mij van mijn langjarig verkeer met
den overledene gebleven zijn. Zoo ik dusdoende geen compleet levensbericht geef,
kan ik mij rechtvaardigen met de overweging, dat juist de persoon van den historicus
bij de Maatschappij van Letterkunde den doorslag moet gegeven hebben, toen zij
hem opnam onder hare leden, en dat dus juist het levensbericht van den historicus
door haar natuurlijk gewenscht moet worden.
Geene omvangrijke taak is het, die ik aanvaard. Het eigenlijke leven van Pols kan
in weinige regels verhaald worden. Ongehuwd, een typische celibatair, leefde hij
eigenlijk slechts op zijne kamer, te midden van zijne boeken. Eene jaarlijksche reis
met een vriend, nu en dan eene vriendschappelijke bijeenkomst op de achterkamer,
dat waren de évenementen van zijn leven. En zoo moet het ongeveer altijd geweest
zijn. Van zijn vroeger leven in Den Haag wisten wij niets, dan dat hij daar als jong
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advocaat, later als auditeur-militair had samengewoond met zijne moeder en eene
zuster, wier woning nog altijd bij zijne uitstapjes naar de hofstad voor hem zijn tehuis
vertegenwoordigde. Maar ook zonder dat hij daarover iets mededeelde, kan ik mij
dat leven in Den Haag volkomen goed voorstellen. Feitelijk de heer des huizes, een
weinig ontzien maar daarbij om zijne goedheid gewaardeerd en geliefd; op de Witte
Societeit dagelijks het gewenschte middelpunt van een gezelligen kring; overigens
steeds op zijne kamer, werkende aan zijne ambtelijke taak, studeerende en ook
genietende van de producten der litteratuur. Een leven, kalm gelukkig, in een kring,
waarin hij zich volkomen thuis gevoelde.
Dat bleef hetzelfde, toen hij in 1875 door zijne bevordering tot advocaat-fiscaal
naar Utrecht verhuizen moest. Maar de omstandigheden veranderden: zijn leven
werd eenzamer, de celibataire plooi werd meer geaccentueerd. Ik heb dit langzame
proces bijgewoond; want dadelijk toen hij te Utrecht kwam, heb ik hem leeren kennen
in het huis van zijn vriend en lateren ambtgenoot J.A. Fruin. Zijn gezellige aard
maakte hem aanvankelijk in dien kring een gewenschten gast aan vroolijke diners
en aan de huiselijke theetafel. Allengs, met het klimmen der jaren, trok hij zich meer
en meer daarvan terug; de schaduw der eenzaamheid daalde over hem en had een
onmiskenbaren invloed op zijn persoon, die niet vreemd bleef aan zekere
zelfgenoegzaamheid. Maar toch tot zijn levenseind toe bleef hij in den kleiner
geworden kring, waarin hij verkeerde, eene zeer gewenschte verschijning, meestal
het middelpunt van het gesprek, altijd een persoon, die zich niet vergeten deed. En
tot zijn levenseind toe bleef hij ook voor zijne vrienden onveranderlijk de hartelijke
gastheer, die met een blijden
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uitroep den binnentredende begroette en die gaarne des avonds een kleinen kring
vereenigde in zijne woning.
Gelukkig voelde hij zich in zijn leven te Utrecht. Dat toonde hij, toen zijn vriend
Kappeyne hem weinige jaren na zijne verhuizing (1877) een verleidelijk lokaas
voorhield door hem aan te zoeken, als zijn ambtgenoot van Justitie plaats te nemen
in het door hem gevormde Ministerie. Mij verwondert het niet, dat Pols dit aanzoek
van de hand gewezen heeft. Hij was, de heer De Pinto zeide het reeds, zwaar ter tale;
maar hij was ook zwaar van beweging. Solide, dit was de indruk, dien ieder terstond
van zijne persoonlijkheid kreeg, een solide, ernstige geleerde. Onder geleerden
behoorde hij thuis; maar onmogelijk kan ik mij hem voorstellen in de Tweede Kamer,
volgende het spel der politieke berekeningen, rekening houdende met overwegingen
van opportuniteit, combineerende, intrigeerende misschien. En ik ben zeker, dat Pols
zelf dit ook gevoeld moet hebben. Ik heb altijd gemeend, dat hij zich zelven volkomen
op zijne juiste waarde schatte. Valsche nederigheid was hem onbekend; hij wist wat
hij waard was en deed zich gelden waar het pas gaf, zonder zich met gemaakte
bescheidenheid op den achtergrond te houden. Maar even goed kende hij zijne zwakke
zijden: geen oogenblik was hij blind voor wat hem ontbrak, en nooit kon men hem
ook maar een oogenblik aanmatigend vinden. Zoo begrijp ik volkomen, dat hij het
een zeer verleidelijk aanbod moet hebben gevonden, in de gelegenheid gesteld te
worden om de invoering mogelijk te maken van het nieuwe Strafwetboek, waaraan
zijn geheele hart hing. Maar ik begrijp ook, dat hij, na zich lang en ernstig beraden
te hebben, met vast besluit dit aanbod heeft van de hand gewezen.
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Eerst twee jaren later (1879) werd de aanneming van het Utrechtsche professoraat
in het strafrecht (waartoe Kappeyne hem in strijd met de voordracht, maar tot blijde
verrassing der voordragenden had voorgesteld) het beslissende keerpunt in zijn leven.
De samenstelling zijner dictaten kostte hem de eerste jaren (hij heeft het mij zelf
verklaard) veel zorg. En geen wonder, want waarlijk van niemand minder dan van
hem mocht men verwachten dat hij licht en dicht, zonder ernstig wikken en wegen,
een systeem zou in elkander zetten! Maar hij was toen geheel op zijne plaats. En
uiterlijk veranderde ook toen zijn leven niet belangrijk. Hij kon wel eens klagen, dat
de nieuwe werkkring hem nòg meer dan vroeger aan zijne kamer bond; hij kon wel
eens glimlachend opmerken, dat hij het dagelijksche bezoek miste van den bode van
het Hoog Militaire Gerechtshof, die hem 's morgens in de portefeuille met stukken
het eenige nieuws bracht voor zijnen dag; maar toch, hij voelde zich gelukkig in den
ruil en vond in den kring zijner ambtgenooten ruimschoots vergoeding voor wat hij
van zijnen vroegeren werkkring miste.
Zoo is hij gebleven op zijne kamer, verre niet alleen van de kronkelpaden der
politiek, maar althans in de laatste jaren ook verre van bijna elke aanraking met de
praktijk. Zoo heeft hij de wetenschap, en haar alleen, gediend tot aan zijnen dood
toe. Eenige maanden voor zijn overlijden heeft hij zijn professoraat nedergelegd, om
zich geheel aan de studie te wijden. Hij verlangde daarnaar, ook omdat hij in het
collegegeven niet meer het oude behagen schepte. Zijne dictaten, natuurlijk geheel
omgewerkt bij de invoering der nieuwe wetboeken, waren sedert op dezelfde leest
geschoeid gebleven. Hij had, zijn zwak kennende, alles nagenoeg letterlijk op het
papier
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gebracht. En toen hij zoodoende het resultaat van zijne jarenlange studiën eenmaal
in vasten vorm had gebracht, moet hij (ik ben er overtuigd van) gevoeld hebben, dat
het zoo goed was. Het lag niet in zijne natuur, om wat hij eenmaal wel overwogen
had vastgesteld, lichtelijk te veranderen. Voor denkbeelden, die met zijne eenmaal
gevestigde overtuiging in strijd waren, was hij niet zeer toegankelijk; ja hij kon niet
gemakkelijk komen in afwijkende theorieën. Ik herinner mij, dat ik thuis ben gekomen
na het hooren van zijne bewonderde academische rede over Lombroso met den indruk
(den indruk van een leek!), dat hij aan de ideeën van zijnen tegenstander met
volmaakte goede trouw toch niet volkomen recht had gedaan. En zoo vind ik het
verklaarbaar, dat Pols' dictaten, in 1888 bewonderenswaardig door grondigheid en
volledigheid, in 1897 nog even bewonderenswaardig en volledig waren, maar toch
wellicht niet volkomen rekening hielden met alles, wat er in die jaren gegist had in
de hoofden der jongeren. De studenten kan deze zekere starheid wel gehinderd
hebben, al bleven zij den degelijken leermeester even hoog schatten, den humanen
leidsman en vriend even warm aanhangen. Iets dergelijks moet er geweest zijn
tusschen Pols en zijn gehoor. En zoo heeft hij zonder bitterheid, maar niet zonder
eenigen weemoed het besluit genomen, heen te gaan voordat de wet hem tot heengaan
dwong. Toch, bij zijn afscheid, in de volle gehoorzaal, heeft hij aan zijne studenten
verklaard, dat niet eenig gebrek aan belangstelling hunnerzijds hem tot heengaan
had gedwongen; integendeel, hij wist dat hunne gehechtheid hem bijgebleven was
tot het laatste toe, en hij dankte daarvoor met hartelijkheid.
Zóo was hij. Er was in hem altijd iets groots. Het feit herinnert mij een voorval
van een paar jaren vroeger. De
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door den rooster aangewezen voorzitter van het Utrechtsch Genootschap bleek niet
zeer lang voor de vergadering verhinderd. Natuurlijk zaten wij verlegen; doch weldra
bood Pols zich voor het presidium aan, hoewel hij eerst kort geleden aan de beurt
was geweest. De geroemde rede over John Howard is toen door hem in enkele weken
gesteld; den avond voor de vergadering was het stuk nog niet eens geheel voltooid.
Desniettegenstaande liep alles uitnemend af. Doch op het einde werd de vergadering
(naar aanleiding van het bekende voorstel over de toelating van dames) eenigszins
stormachtig. Pols, tegenstander van het voorstel, pousseerde de zaak wat sterk, en
zoo kwam het, dat hij, hoewel vele leden der Directie het met hem eens waren, op
zeker oogenblik geheel alleen kwam te staan tegenover hen allen. Het was eenigszins
pijnlijk (vooral nu hij presideerde om ons te gerieven), maar er was niets aan te doen.
Geen woord werd er later over gesproken, maar op de eerste vergadering na de
vacantie werden wij verrast door zijn verzoek om ontslag. Tot intrekken was hij niet
te bewegen, en hoewel dadelijk tot honorair lid benoemd, heeft hij nooit weder in
eene Directie-vergadering een voet gezet. Maar niemand onzer heeft ooit het
allergeringste woord van verwijt van zijne lippen gehoord; de vriendschapsbetrekking
met geen onzer is ook maar één enkel oogenblik gestoord geworden.
Hartelijk hebben wij zijn bedanken betreurd, ook eenigszins om hem zelven, omdat
het hem weder meer zou vereenzamen. In nog veel sterkere mate was dit het geval,
toen hij besloot af te treden als hoogleeraar. Doch wij wisten, dat er niet aan te denken
viel hem van besluit te doen veranderen, al voelde hij zelf wel de daaraan verbondene
bezwaren. Ten slotte troostten wij ons met
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hem in de overtuiging, dat hij zich thans geheel en onverdeeld aan de studie, aan de
vaderlandsche rechtsgeschiedenis vooral, zou kunnen wijden. Toen het ambtelooze
leven pas begonnen was, heeft hij wel lachende verklaard, dat geene macht ter wereld
hem er toe zou brengen, weder lid van de eene of andere commissie te worden.
Zou de studie, de studie en niets dan de studie, hem op den duur voldoening
geschonken hebben en gelukkig gelaten hebben? Wij weten het niet. Slechts enkele
maanden heeft zijn bezige rusttijd geduurd. Des avonds nog opgewekt aanwezig in
den kring zijner gewezene ambtgenooten, werd hij den volgenden morgen dood in
zijn bed gevonden, reeds koud en verstijfd in eene houding van volkomene rust. De
indruk van zijn plotselingen dood was groot: in zijn kleinen kring werd hij en wordt
hij nog steeds zeer gemist. Maar toch was er in dat heengaan iets harmonisch, iets
bevredigends: bij dit kalme, effene leven behoorde zulk een dood, zonder pijn en
zonder schokkende emotie!
Het leven van Pols was ongetwijfeld gelukkig; maar in één opzicht heeft het geluk
hem niet gediend: zijn levensloop heeft hem onwillekeurig meer dan hem lief was
verwijderd van het eigenlijke vak zijner keuze. Altijd heb ik den indruk gehad, dat
de rechtsgeschiedenis zijne eerste en laatste liefde is geweest; tot het laatst toe
verlangde hij altijd, dat zijne criminalistische studiën hem gelegenheid zouden laten
zich meer te wijden aan de rechtsgeschiedenis, wier studie hem verpoozing scheen
van anderen arbeid. Mr. De Pinto heeft dezen indruk geheel bevestigd: de studie van
het strafrecht, die hem aanvankelijk niet aantrok, kwam eerst later toevallig op zijnen
weg en heeft hem toen steeds meer in beslag ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

65
nomen. Reeds dit op zich zelf gaf natuurlijk aanleiding, dat Pols betrekkelijk weinig
over het vak zijner voorkeur gepubliceerd heeft. Maar daarbij kwam nog eene andere
reden.
Pols schreef veel en gaarne; wellicht had hij, zooals ook anderen wel, er behoefte
aan zijne denkbeelden uit te werken op het papier, om zich eene zaak in haar geheelen
omvang duidelijk en precies voor den geest te kunnen stellen. Anders dan zoovelen,
die door hun onderwerp, wanneer het onderzoek is afgeloopen, niet langer geboeid
worden, had hij blijkbaar behoefte, om zijne resultaten uit te werken: vóór dien tijd
liet het onderwerp hem niet geheel los. Vandaar, dat in zijne nalatenschap gevonden
zijn tal van opstellen, betrekking hebbende op Nederlands staatkundige geschiedenis
in de middeleeuwen, niet vluchtig geschetst en slordig ten papiere geworpen, maar
somtijds eerst na herhaalde omwerking vastgesteld.
Doch tusschen opstellen en publiceeren bestond bij Pols eene wijde klove. IJdelheid
was eene zwakheid, die hem geheel en volkomen onbekend was; bepaalden aandrang
om tot het drukken zijner opstellen over te gaan gevoelde hij niet. En dan was er
altijd iets, dat hem daarvan terughield. Hij was blijkbaar ingenomen met zijne
historische opstellen en liet ze gaarne lezen, als men er om vroeg. Maar uitgeven,
dat was iets geheel anders! Altijd ontbrak er nog iets aan; bepaaldelijk schijnt de
vorm zijner geschiften hem bijna nooit geheel bevredigd te hebben; althans zoodra
er van uitgaven sprake was, werkte hij ze steeds weder om, al bleef de inhoud
grootendeels onveranderd. Zoo heeft Pols bijna alleen dan studiën over historische
onderwerpen in het licht gegeven, wanneer de eene of andere aanleiding hem
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daartoe drong. En daarom bestaat er eenige kans, dat zijn naam als criminalist zal
blijven leven, maar als historicus zal vergeten worden.
Om deze reden is het niet zeer gemakkelijk te spreken over Pols' verdiensten op
dit gebied. Maar juist om deze reden wil ik het toch beproeven, omdat het noodzakelijk
is. Ik weet van nabij, dat zijn ruime blik en zijn scherpzinnig verstand het gebied der
middeleeuwsche rechtsgeschiedenis van Nederland volkomen omvatten. Ik weet,
dat hij zich op dit gebied tehuis gevoelde en dat hij er meester was. En zoo gevoel
ik, dat ik niet mag nalaten daarvan te getuigen en te wijzen op de groote beteekenis,
die Pols' gepubliceerde studiën ook op historisch terrein bezitten.
Was er ooit eene periode in Pols' leven, waarin hij zich niet met zijne meest
geliefkoosde studiën bezighield? Ik geloof het niet. Voor een zijner nagelatene
historische opstellen (de door mij onlangs in het licht gegevene studie over graaf Jan
I van Holland) schreef hij tusschen 1880 en 1890 eene nieuwe inleiding, waarin hij
getuigde, dat het bestudeeren van dit onderwerp hem ‘vele jaren geleden’ groot genot
had gegeven. In eene andere verhandeling (de in 1887 uitgegevene studie over de
Egmondsche cyrograaf) verklaart hij, dit onderwerp ‘een twintigtal jaren geleden’
bestudeerd te hebben. En de opstellen over Philips van Leyden moeten noodzakelijk
ouder zijn dan 1864, toen Fruin in zijne meesterlijke studie over hetzelfde onderwerp
de meeste ook door Pols verkregene resultaten openbaar maakte. Zoo zien wij dus
Pols op ongeveer 30jarigen leeftijd geheel verdiept in de staatkundige geschiedenis
onzer middeleeuwen. Uit deze periode moet zijne grondige bekendheid met Van den
Bergh's Oorkondenboek van Holland
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en Zeeland dagteekenen, - eene bekendheid, die hem later, zooals hij vertelde, de
studie der drooge grafelijkheidsrekeningen tot een genot maakte, omdat hij telkens
en telkens weder in de oude rekenposten oude bekenden van vroeger terugvond.
Maar zijne studiën hebben zich blijkbaar niet bij die voor de hand liggende bronnen
bepaald: ook andere, oudere moet hij gelezen hebben, gelezen niet met den vluchtigen
blik van een dilettant, maar met de rustige aandacht van een geleerde. De onderwerpen
zijner opstellen getuigen het: het zijn bijna altijd de oude, den geschiedkundigen
welbekende thema's, die hem boeien, omdat zijn scherpzinnig verstand ook na de
degelijke argumenten zijner voorgangers nog iets nieuws, iets meer afdoends daarover
kon in het midden brengen. De oudste Egmondsche geschiedbronnen, de echtheid
van het charter van Dirk V, de quaestie van het Zeeuwsche leenverband, de oudste
geschiedenis van Groningen in verband met het charter van 1040 en dergelijke meer,
dat zijn de onderwerpen, die hij met voorliefde bestudeerde. En daarnaast (ik duidde
het reeds aan) houdt Philips van Leyden en zijn merkwaardig boek hem langen tijd
bezig. Tegelijk met Fruin, wellicht zelfs reeds voor hem, had hij de groote beteekenis
van dit boek opgemerkt en besloten, de zoo hoog noodige nieuwe uitgave daarvan
te bezorgen. Zelfs had hij in zijn exemplaar den tekst van het werk reeds voor een
derde met het oog op die nieuwe uitgave ingevuld en geëmendeerd. En in niet minder
dan vier opstellen over den auteur en alles wat met hem in betrekking stond had hij
het materiaal neergelegd voor de breede inleiding, die de nieuwe uitgave zou
versieren1.

1

Zoowel dit exemplaar als de opstellen bevinden zich thans met toestemming der familie in
handen van prof. Fruin, die met groote bereidvaardigheid op verzoek der Vereeniging tot
uitgave van oudvaderlandsche rechtsbronnen het werk heeft op zich genomen, dat zijn
overleden vriend onvoltooid had gelaten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

68
Slechts één enkel opstel over een rechtshistorisch onderwerp heeft Pols in deze
periode in het licht gegeven: zijne studie Over de samenstelling van de Lex Frisionum,
die in 1871 eene plaats vond in het tijdschrift Themis. Een klein opstel, slechts weinige
bladzijden groot, doch belangrijker dan de kleine omvang zou doen vermoeden.
Iederen lezer moet dadelijk treffen de stoute greep, waarmede de nog betrekkelijk
jonge geleerde in zijn eerste geschrift op dit vreemde gebied de verschillende
bestanddeelen, waaruit het rechtsboek volgens hem is samengesteld, met vaste hand
rangschikt; bepaaldelijk de door hem voor het eerst aangewezene nauwe verwantschap
der wet met de Lex Alamannorum is een feit, dat voor de geschiedenis dezer overoude
rechtsbron van groote beteekenis zal blijven.
Behalve dit opstel heeft Pols er voor zijne komst te Utrecht in 1875 nog vele ten
papiere gebracht. Hij heeft deze stukken nooit geheel uit het oog verloren. Enkele
heeft hij bij latere gelegenheden omgewerkt in het licht gegeven; allen bleef hij, waar
de gelegenheid zich voordeed, voortdurend voorzien van kantteekeningen en
aanvullingen, die zijne uitgebreide lectuur hem leverde. En Philips van Leyden heeft
hem zelfs zóózeer geboeid, dat hij zich bij het aanvragen van zijn emeritaat voornam,
de uitgave van het merkwaardige boek te hervatten en voor de Vereeniging tot uitgave
van oudvaderlandsche rechtsbronnen ten einde te brengen.
Toch was het schrijven van al deze opstellen niet de hoofdzaak, die hem bezighield
in zijne Haagsche
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levensjaren. Van zijn onverdroten arbeid op het gebied onzer geschiedenis getuigt
daarnaast nog een werk van veel langeren adem: niets meer of minder dan eene
Nederlandsche rechtsgeschiedenis, die hij helaas onvoltooid achterliet als een
monument van zijne verbazende geleerdheid, en als een zwijgend protest tegen de
fataliteit, die hem steeds aftrok van het vak zijner voorliefde. Ook dit werk zijner
jeugd, dat zijn hoofdwerk had moeten worden, is echter later in gewijzigden vorm
herleefd; ik zal de gelegenheid hebben daarop terug te komen.
Zoo was dus Pols, toen hij in 1875 te Utrecht aankwam, reeds een geleerde, die
op het gebied onzer middeleeuwsche geschiedenis voor slechts weinigen behoefde
te wijken. En natuurlijk verloor hij dan ook die studiën niet uit het oog, toen zijn
nieuw ambt van advocaatfiscaal hem tijd bleek te laten voor andere werkzaamheden.
Te minder was dit te verwachten, nu hij dadelijk het verkeer met zijnen studievriend
den hoogleeraar J.A. Fruin had hervat. Ook bij dezen had de weder oplevende studie
der Nederlandsche rechtsgeschiedenis warme belangstelling gewekt; geen wonder,
dat op de niet zeldzame bijeenkomsten der beide vrienden gesprekken over de
onderwerpen, die hun beiden na aan het hart lagen, niet zeldzaam waren. Spoedig
spraken zij af, op geregelde tijden des avonds samen te komen. Jan Matthyssen's
Rechtsboek van Den Briel werd dan gelezen en besproken. Het kon niet anders, of
zoodoende moest zich spoedig de overtuiging vestigen, dat eene nieuwe uitgave van
het boek dringend noodzakelijk was. En toen het besluit eenmaal genomen was, die
gewenschte uitgave zelf te ondernemen, moest natuurlijk de onvoldoende gelegenheid,
die toen hier te lande voor
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het in het licht zenden van dergelijke uitgaven bestond, de aandacht trekken der beide
belangstellenden.
De uitgaven van middeleeuwsche stadrechten, die vooral J.A. Fruin zelf in die
dagen bezorgde, vonden meestal eene te bescheiden plaats in de Nieuwe bijdragen
voor rechtsgeleerdheid en wetgeving, waar ook de redacteur De Geer van Jutphaas
enkele bijdragen van dien aard had geplaatst. Wij zagen, dat ook het tijdschrift Themis
zijne bladen voor bijdragen van dien aard niet sloot. Beide tijdschriften waren bij de
juristen in hoog aanzien en werden veel gelezen; zij brachten dus de rechtshistorische
studiën onder de oogen der beste juristen. Maar toch kan de opneming der stukken
in deze organen slechts weinigen bevredigd hebben: de enkele rechtshistorische
studiën stonden in de dikke banden der Bijdragen als verscholen; nog minder moeten
uitgaven van middeleeuwsche teksten zich daar tehuis gevoeld hebben. Naarmate
het getal van dergelijke publicatiën grooter werd, moest dan ook de behoefte aan een
speciaal orgaan, waarin ze allen bijeen eene plaats konden vinden, zich steeds
dringender doen gevoelen. In die behoefte besloten Pols en Fruin te voorzien; het
was, zoo ik mij niet vergis, vooral Fruin, die, praktisch als hij was, de zaak wist te
doen slagen.
Het was in den boezem van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, dat de zaak
tot stand kwam. Fruin was directeur van het Genootschap met den ouderen Mr. De
Geer van Jutphaas, die op dit gebied zijne sporen reeds lang had verdiend; ook Pols
werd, terwijl de zaak aanhangig was, tot directeur benoemd. Op de algemeene
vergadering van het genootschap van 26 Juni 1877 nu werd door de Sectie van
rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen het voorstel gedaan, om aan eene commissie
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van vijf leden een onderzoek op te dragen, in hoever het genootschap bevorderlijk
zou kunnen zijn aan het uitgeven van oude Nederlandsche rechtsbronnen op breede
schaal. Het was Fruin, die het voorstel in de sectievergadering had gedaan en
verdedigd, en natuurlijk werd hij met zijn mededirecteur De Geer in de eerste plaats
in de commissie gekozen; naast hen vond men behalve de beroemde namen van Mr.
G. de Vries Az. en Mr. L.A.J.W. baron Sloet van de Beele ook dadelijk Pols. In de
vergadering van 25 Juni 1878 bracht deze commissie een rapport uit, waarin het niet
moeielijk is den stijl van Pols te herkennen. Het concludeerde tot het uitspreken van
den wensch tot de oprichting eener vereeniging voor het uitgeven van
oudnederlandsche rechtsbronnen en tot het benoemen eener commissie, die, gesteund
door een crediet uit de fondsen van het Utrechtsch genootschap, het noodige zou
doen om die oprichting te bevorderen. Het voorstel der commissie werd bij acclamatie
aangenomen en zij zelve gecontinueerd. In de algemeene vergadering van 24 Juni
1879 kon dan ook de oprichting der vereeniging medegedeeld en overgegaan worden
tot de keuze der bestuurders, waartoe de vijf commissieleden werden aangewezen.
Van den beginne af was Pols secretaris en hij bleef dit tot zijnen dood; van den
beginne af ook was hij met Fruin en De Geer lid der commissie van redactie.
In de Vereeniging tot uitgave van oudvaderlandsche rechtsbronnen heeft zich dan
ook de werkzaamheid van Pols op het gebied der rechtsgeschiedenis sedert 1879
geconcentreerd. Met Fruin heeft hij aanvankelijk hare werkzaamheden geleid, en
sedert deze reeds in 1884 aan de vereeniging ontvallen was, is hij hare ziel geweest
tot op het oogenblik van zijnen dood. Niet alleen
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de omvangrijke correspondentie met de bewerkers der uitgaven rustte al dien tijd op
hem als secretaris; maar ook het bespreken dier uitgaven met de soms nog min
ervarenen, het nazien hunner eerste proeven, het vormen der ijverige jonge lieden
tot degelijke en nauwgezette tekstuitgevers, ja het toezicht op het drukken moest hij
als redacteur op zich nemen. Nagenoeg alles, wat gedaan moest worden, kwam voor
zijne rekening. Niet het minst aan het ontzag voor zijne bekende persoonlijkheid,
aan zijne uitgebreide relatiën en aan zijn volhardenden ijver was het ook te danken,
dat het ledental der jonge vereeniging zich in enkele jaren verdubbelde. En zoo de
vereeniging voor de uitgave van oudvaderlandsche rechtsbronnen thans met eere
bekend is, niet alleen in ons vaderland maar ook verre buiten zijne grenzen, dan is
dit nagenoeg uitsluitend te danken aan de werkzaamheid van Pols.
Zeer zeker is dit zijne grootste verdienste voor de Nederlandsche
rechtsgeschiedenis, - eene verdienste, die zwaarder weegt en meer blijvende vruchten
heeft gedragen dan de uitgave van tal van geschriften. Toch heeft Pols zich ook in
dit opzicht verre van onbetuigd gelaten. Het was weder de vereeniging, die van deze
werkzaamheid het meest profiteerde: geene aflevering van de jaarlijks verschijnende
Verslagen en mededeelingen kwam in het licht, waarin niet Pols door een of meer
tekstuitgaven vertegenwoordigd was, soms omdat hij iets gevonden had, dat hij
wenschte te publiceeren, - meermalen ook omdat gebrek aan medewerking hem wel
drong thans te geven, wat hij anders misschien nog eenigen tijd uitgesteld had. Zoo
verschenen achtereenvolgens in het licht kleinere rechtsbronnen van Nyenburg,
Bunschoten, Putten, Geervliet, Heenvliet, Veere,
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Dreischor, Middelburg, Goeree, Den Briel, Westlauwersch Friesland, Dirksland,
Hagestein, Langerak en Hattem. Al deze uitgaven hebben haar belang; enkelen
daarvan zijn zelfs betrekkelijk omvangrijk, zooals de rechten van Geervliet en Goeree.
Het belangrijkst van allen is de uitgave van het keurboek van Hattem, dat de laatste
aflevering, die door Pols in het licht gegeven is, versierde; deze publicatie, waarvoor
verschillende handschriften vergeleken moesten worden, hield hem maanden lang
bezig.
Toch zijn al deze uitgaven, die te zamen een dik boekdeel zouden vullen en een
eerbiedwekkenden arbeid vertegenwoordigen, niet het meeste noch het belangrijkste,
wat Pols voor de vereeniging deed. Hij schonk haar bovendien drie omvangrijke
werken, die een even hoog denkbeeld geven van zijnen ijver en zijne toewijding aan
de vereeniging, maar een veel hooger van zijne bekwaamheid. Allereerst heb ik
hierbij het oog op de reeds genoemde uitgave van Jan Matthyssen's Rechtsboek van
Den Briel, waarmede de oprichters Fruin en Pols de serie van de uitgaven der
vereeniging openden. Een werk van onbetwistbaar nut, een werk bovendien, dat
behalve nauwkeurigheid ook groote kennis eischte.
Het werk van den Brielschen klerk is als aangewezen om te dienen als handleiding
voor hen, die zich met onze rechtsinstellingen wenschen bekend te maken. En zij,
die zich voor de herleving dezer studie interesseerden, konden waarlijk niet beter
hunne dankbaarheid voor Jan Matthyssen's doelmatigen arbeid toonen dan door dien
toegankelijk te maken voor hunne opvolgers. Want dit was noodig: de tekst van het
tractaat, in de vorige eeuw in het licht gegeven door het om zijne ijverige slordigheid
bekende tweetal Van Alkemade en Van der
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Schelling, was op tal van plaatsen onverstaanbaar. In het archief van Den Briel berust
nog het daarvoor gebruikte oude handschrift, dat als het origineel gold, maar dat zich
bij eenigszins nauwgezette lectuur al zeer spoedig verraadt als een op vele plaatsen
vermeerderd, maar ook op meer plaatsen bedorven afschrift. Daarnaast bestaat een
excerpt uit een ander handschrift, dat de gebreken van het eerste hier en daar in een
helder licht plaatst. Eene nieuwe editie was dus niet alleen noodig, maar ook mogelijk.
Toch leverde zij de grootste moeielijkheden. Het gold hier niet, als zoo dikwijls, het
eenvoudig afdrukken van een overgeleverden tekst; die tekst moest goed begrepen
worden. De uitgever moest geheel indringen in de bedoeling van den auteur, dikwijls
zelfs die raden, waar ze duister geworden was; slechts voor hen, die met de
oudhollandsche rechtstoestanden volkomen vertrouwd waren, was dus de oplossing
der moeielijkheden mogelijk.
Ik verhaalde reeds, hoe Fruin en Pols geruimen tijd besteedden aan de gezette
lectuur van den tekst en het herstel der corrupte plaatsen. Het resultaat van hun werk
is, dat de studie van het boek thans, nu de tekst vastgesteld is zoo goed als dit thans
nog doenlijk is, weder mogelijk is zonder overwegende moeielijkheden; de weinige
overgeblevene bezwaren worden in noten aangewezen en zooveel mogelijk opgelost.
Wie van de beide uitgevers het grootste aandeel had aan het nuttige werk, is niet
meer uit te maken; maar ééne bijzonderheid is kenmerkend voor Pols. Aan het slot
der uitgave zijn eenige zoogenaamde excursen geplaatst, die enkele geheel bedorvene
plaatsen uitvoerig bespreken. Deze excursen zijn allen van de hand van Pols, die
daarin voorstellen doet tot het herstellen van den tekst door
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stoute uitwerping van geheele perioden, - voorstellen, die zijn meer bedachtzame
vriend aarzelde in den tekst zelf op te nemen. De uitgave opende de werkzaamheid
der vereeniging op waardige wijze; Fruin en Pols hebben daardoor alle beoefenaars
der Nederlandsche rechtsgeschiedenis ten zeerste aan zich verplicht.
Niet minder voortreffelijk is de tweede tekstuitgave, waarmede Pols de werken
der vereeniging verrijkte: die van de Westfriesche stadrechten. Het is eene verzameling
van groote en kleine stadrechten, allen behoorende tot dezelfde familie en door Pols
zelven samengebracht en volgens een vast plan vereenigd. Deze rechten danken allen
hun oorsprong aan het stadrecht van Medemblik, de oude Westfriesche hoofdstad,
die in 1289 van Floris V het recht van Alkmaar verkreeg, dat op zijne beurt weder
ontleend was aan het Haarlemsche moederrecht. Dit oude Medembliksche recht, dat
zich op Westfrieschen bodem, onafhankelijk van het moederrecht, ontwikkeld heeft,
is met uitzondering van den stadbrief zelven verloren tengevolge van het geheele
verval der stad. Maar het heeft tijdens zijn bestaan het leven geschonken aan tal van
dochterrechten, die nog in verschillende afschriften bewaard zijn, allereerst aan het
recht van Enkhuizen, waarvan verschillende handschriften bestaan, en aan dat van
Hoorn, nedergelegd in tal van zeer omvangrijke keurboeken.
Vorderde dus de uitgave van deze rechten veel zorg, moeielijk op te sporen waren
zij niet. Maar naast deze groote, belangrijkste rechtsbronnen bestonden tal van
kleinere, die o.a. in de verschillende kleine Westfriesche stadjes Grootebroek,
Schellinkhout, Westwoude, Hoogwoude, Abbekerk, Sybekarspel, Winkel en Burghorn
waren ontstaan. Uit den aard der zaak was het niet gemakkelijk,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

76
van deze thans tot dorpjes verwordene plaatsen de oude keurboeken te ontdekken.
Pols nam het kloeke besluit ze zelf in loco te gaan opsporen. Bijgestaan en
geïntroduceerd door zijnen vriend, den later zoo bekenden Hoornschen burgemeester
Mr. W.K. baron Van Dedem, reisde hij al de afgelegene plaatsjes rond en mocht er
in slagen in de meeste nog een grooter of kleiner keurboekje uit de middeleeuwen
te ontdekken. En het aldus verzamelde materiaal, waarbij Hoorn en Enkhuizen den
hoofdschotel leverden, vereenigde hij toen systematisch in een dik deel van de werken
der vereeniging.
Zoo was niet alleen van de hoofdrechten eene voortreffelijke editie geleverd, maar
waren ook de kleinere, op zich zelf onbeduidende rechtsbronnen in hun eigenaardig
verband in het licht gegeven en zoodoende tot hun recht gebracht. Waarlijk een model
ter navolging voor de behandeling van de rechten van alle dergelijke stedenfamilies!
Maar Pols stelde zich daarmede niet tevreden. Op den bundel liet hij in eenen tweeden
band volgen eene groote verzameling stadbrieven van de verschillende Westfriesche
steden, met een herdruk der Westfriesche dingtalen. En een uitvoerig systematisch
zaakregister op het geheele werk zou met eene korte historische inleiding het geheel
besluiten.
Allengs werd echter het plan uitgebreid: uit den systematischen index groeide eene
uiteenzetting van het oude Westfriesche stadrecht, zooals zich dit uit de verschillende
stadrechten deed kennen. Een zéér gelukkig denkbeeld: immers het gemis van het
Medembliksche moederrecht kon zoodoende eenigszins worden vergoed door hetgeen
de dochterrechten boden, en bepalingen, die wellicht alleen voorkwamen in de
rechtsboekjes der kleine Westfriesche stadjes, kwamen zoodoende van zelf
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op hare plaatsen in het kader, door de wetten der andere steden geleverd. Het
samenstellen van zulk een overzicht, soms wel eens bedenkelijk omdat het in hetzelfde
verband bijeenvoegt wat niet juist bijeenbehoort, was in dit geval volkomen
geoorloofd, omdat het alleen de nauwverwante rechten betrof van eenzelfde
stedenfamilie. Pols zelf stelde dezen arbeid niet bijzonder hoog; maar toch vult hij
op hoogst bevredigende wijze eene lacune aan in onze wetenschappelijke litteratuur
door het geven van een volledig overzicht van het stedelijke rechtsleven in eene
bepaalde streek gedurende de middeleeuwen. Ook hierdoor leverde Pols een
voorbeeld, dat, voor andere dergelijke groepen (b.v. voor de Zutphensche, de
Overijsselsche of de Zeeuwsche steden) nagevolgd, onze kennis belangrijk zou
vooruitbrengen door het geven van gelegenheid tot vergelijking van de eigenaardige
verschillen der stadrechten van verschillende streken.
Het derde groote werk, dat Pols voor de vereeniging tot stand bracht, de uitgave
van het Nijmeegsche stadrecht, is van inhoud zeker niet het minst belangrijke. En
de bewerking daarvan heeft hem ook meer zorg gebaard dan die van de beide andere
uitgaven. Maar als tekstpublicatie is dit werk toch het minst merkwaardige der drie.
Toen de rijksarchivaris in Noord-Brabant Mr. C.C.N. Krom onverwachts kwam te
overlijden, waren enkele vellen afgedrukt van eene door hem ondernomene uitgave
van het Nijmeegsche stadrecht. Aanvankelijk werd beproefd, het werk met behulp
van zijne nagelatene collaties en aanteekeningen door een vriend van den overledene
te doen voortzetten. Maar die nalatenschap bleek ten slotte te onvolledig: wellicht
had de ijzeren werkkracht van Krom zelven den druk kunnen gaande houden; maar
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toen van alle zijden niet alleen uit het Nijmeegsche stadsarchief, maar ook van elders
nieuwe handschriften van rechtsbronnen, ja geheel nieuwe rechtsbronnen der oude
rijksstad te voorschijn kwamen, bleek het raadzaam eene andere wijze van werken
te volgen en de uitgave tijdelijk te staken. Pols zelf belastte zich nu vi coactus met
de bewerking van het meer en meer aanzwellende materiaal. Maanden bij maanden
is hij bezig geweest met het sorteeren van de omvangrijke stof en het vergelijken en
collationeeren der tallooze handschriften. Een labor improbus, die hem menigen
zucht gekost heeft! Maar eindelijk is dan toch een stadrecht bijeengebracht, dat niet
alleen lijviger is dan bijna alle andere, maar dat ook hoogst merkwaardige (waaronder
nergens elders voorkomende) rechtsbronnen bevat. Pols had zich voorgenomen, ook
deze uitgave te doen voorafgaan door eene breede historische inleiding, die de
ontwikkeling en de inrichting der zoo merkwaardige Nijmeegsche constitutie zou
beschrijven. Daartoe is het helaas niet gekomen; hij voelde zich in dit werk, dat van
een ander overgenomen was, steeds minder tehuis dan in zijne eigene Westfriesche
rechtsbronnen. En bovendien bleek het bijna ondoenlijk, de ontwikkeling eener
aanzienlijke stad zooals Nijmegen behoorlijk te beschrijven, zonder innige bekendheid
met het op verren afstand bewaarde archief der stad. Al is het dus te begrijpen, dat
Pols zijn plan opgaf, zeer zeker is het te betreuren: hij beter dan vele anderen zou
deze moeilijke taak gelukkig hebben volbracht.
In zijne betrekking tot de vereeniging tot uitgave van oudvaderlandsche
rechtsbronnen ligt Pols' hoofdverdienste voor onze middeleeuwsche geschiedenis.
Toch niet zijne eenige verdienste. Want ook buiten dezen kring van bemoeiingen
heeft hij verschillende opstellen uitgegeven, die
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reeds op zich zelf hem recht zouden gegeven hebben op eene eervolle plaats onder
de beoefenaars onzer oude geschiedenis. Ik wil ook die opstellen kortelijk bespreken.
In de eerste plaats vermeld ik de belangrijke rede Over ontstaan en karakter der
Hollandsche nationaliteit, waarmede Pols in 1879 de algemeene vergadering van
het Provinciaal Utrechtsch genootschap opende. Zij geeft aardige opmerkingen over
de beteekenis van het begrip nationaliteit; maar de kern der rede is de uiteenzetting
van de merkwaardige vervorming, die het begrip stadrecht onderging in Westfriesland,
waar meer dan eens het territoir van verschillende dorpen vereenigd werd tot eene
stad, zoodat ten slotte het geheele land uit steden bestond. Al hebben deze formatiën
zich natuurlijk niet kunnen ontwikkelen tot steden in den eigenlijken zin van het
woord, toch hebben zij historische beteekenis, als hoogst eigenaardige
laat-middeleeuwsche vergroeiingen van een oud en bekend beginsel. Het is Pols'
verdienste deze formaties, die hij in den loop zijner Westfriesche rechtsstudiën goed
had leeren kennen, het eerst opgemerkt en duidelijk in het licht gesteld te hebben.
Veel hooger staat zijne studie over De middeleeuwsche rechtspleging in zake van
doodslag, die hij in 1884 in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen voordroeg.
Hem komt weder de eer toe, deze voor oningewijden raadselachtige procedure het
eerst uit de oude dingtalen opgedolven en met groote helderheid uiteengezet te hebben.
Trouwens daartoe was hij, de rechtshistoricus en criminalist, door zijne studiën als
aangewezen. Zijn opstel, waarop later Fockema Andreae, Van Riemsdijk en Fruin
verder hebben voortgebouwd, kan bij de Nederlandsche rechtshistorici nooit vergeten
worden.
Aan de Akademie schonk hij drie jaren later ook zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

80
belangrijk opstel Over de onechtheid van den giftbrief van Dirk V van 1083, dat later
eene plaats vond in Fruin's Bijdragen. Het heeft mij - ik erken het gaarne - steeds
verwonderd, dat juist deze twistvraag, die eigenlijk alleen uit een diplomatisch
oogpunt belang heeft, bijna al onze grootste mediaevisten heeft bewogen tot het
publiceeren van studiën, die juist de moeielijke diplomatische quaestie nauwelijks
behandelen. Maar toch heb ik dit opstel van Pols altijd zéér hoog gesteld als een
schitterend bewijs van zijne ongemeene geleerdheid en scherpzinnigheid. Zijn betoog
culmineert in de vergelijking van het charter met het oude gravenregister, waarvan
hij een beteren (sedert door Fruin gepubliceerden) tekst ontdekt had. Hij heeft den
slag niet gewonnen, want Fruin is niet overtuigd. Maar hij heeft toch iets bereikt, dat
niemand voor of na hem ooit vermocht heeft. De publieke opinie was sedert Kluit's
onderzoek van de echtheid van het charter overtuigd. Welnu, wanneer men thans
personen van gezag naar hun oordeel vraagt over deze netelige quaestie, wordt men
telkens verrast door het antwoord: ‘Ik kan de bezwaren, door Fruin en anderen
aangevoerd, niet weerleggen; maar ik ben overtuigd, dat het charter zal blijken onecht
te zijn.’ Vergis ik mij niet, dan is de publieke opinie om: op dit éénige punt is zij niet
met Robert Fruin. - Pols zelf staafde zijne door Kappeyne en Fruin aangevallene
meening nog uitvoerig in eene tweede studie: De echtheid der cyrograaf van Dirk
V nader getoetst. Het stuk is scherpzinnig en geleerd als het eerste, maar het heeft
uit den aard der zaak minder belang.
Geheel op zich zelf staat een artikel over Les rôles d'Oléron et leurs additions,
dat Pols plaatste in de Nouvelle revue de droit français en dat onbekende bijvoeg-
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selen der bekende zeerechten bevat, die hij gevonden had in twee handschriften te
Leeuwarden en te 's-Gravenhage. Voor de geschiedenis der beroemde rechtsbron
heeft de vondst belang: het eene fragment is afkomstig uit Bretagne, het andere,
vroeger bekend als een product van Engelsche wetgeving, blijkt hier overtuigend te
Oléron zelf ontstaan te zijn.
De hulde, aan Robert Fruin door eenigen zijner vrienden en vereerders gebracht
bij zijn aftreden als hoogleeraar (1894), gaf aanleiding, dat Pols den bij deze
gelegenheid aan Fruin aangeboden bundel verrijkte met eene Bijdrage tot de kritiek
der Annales Egmondani. Evenals de studie over de echtheid der cyrograaf, was ook
dit opstel eene omwerking van een ouder, dat de vrucht was geweest zijner studiën
over de oudste Egmondsche geschiedbronnen in zijne Haagsche periode. Aanleiding
tot die omwerking gaf het feit, dat de geleerde kenner der Friesche oudheid Von
Richthofen in zijne laatste studie over de Egmondsche geschiedbronnen de Annales
Egmondani, die in de laatste jaren algemeen als de bron van het Chronicon
Egmondanum erkend waren, onttroond had en het Chronicon weder op zijne oude
plaats aan het hoofd der oude Hollandsche geschiedkundige overlevering had gesteld.
Daartegen kwam Pols in het krijt en hij deed dit met zulk eene overstelpende kennis,
dat hij, alleen door een nauwkeurig exposé van zaken, zijn beroemden tegenstander
zóo totaal versloeg, dat geen sterveling er aan denken zal zijne meening op dit punt
nog voor juist te houden. Maar hiermede was Pols niet tevreden: hij stelde ook een
onderzoek in naar de bronnen der Annales en kwam hierbij weder tot volkomen
nieuwe resultaten, bepaaldelijk door te wijzen op nog geheel onbekende bronnen:
Vlaamsche vervolgen
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der bekende kroniek van Sigebert van Gembloux, blijkbaar medegebracht door den
abt van Egmond, die afkomstig was uit een Vlaamsch klooster.
Langen tijd heeft Pols geaarzeld, of hij in den Fruin-bundel deze omwerking zijner
studie over de Annales Egmondani zou opnemen, dan wel of hij eene andere oude
studie over Graaf Jan I van Holland thans voor de pers zou gereedmaken. De Annales
behielden het veld, en ik heb mij destijds, als mederedacteur van den bundel, over
de keus wel bedroefd, omdat het gekozene opstel met zijne onmiskenbaar groote
verdiensten toch niet aangenaam is voor de lectuur en dus in het kader van dezen
bundel minder goed past. Daarom te meer verheugde het mij, dat ik onlangs in de
gelegenheid was, de toen tijdelijk achtergestelde studie over Jan I nog onder de oogen
van het publiek te brengen. Het stuk, zonder twijfel aangenamer van vorm dan dat
over de Annales Egmondani, schijnt mij daarentegen voor de wetenschap minder
hooge beteekenis te hebben. Maar belang heeft het toch stellig, niet alleen omdat het
uit de dikwijls niet goed overeenstemmende berichten van Stoke's Rijmkroniek door
vergelijking met de oude oorkonden een goed sluitend geheel heeft gevormd, dat de
rol der verschillende handelende personen goed duidelijk maakt en vooral een helder
licht werpt op de figuur van Wolfert van Borselen, maar ook omdat het in de inleiding
belangrijke bijdragen levert tot de kritiek van Stoke's beroemd werk zelf.
Men ziet het, de wetenschappelijke bagage van den rechtshistoricus Pols is niet
licht. Toch heb ik nog niet gesproken van zijn hoofdwerk op dit gebied, dat ik ten
slotte moet behandelen. In den nazomer van 1885 opende Pols naar aanleiding van
bijzondere omstandigheden, die

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

83
Mr. De Pinto in zijn levensbericht uitvoerig bespreekt, een college over Nederlandsche
rechtsgeschiedenis. Hij zag in de collegekamer in het oude Utrechtsche
universiteitsgebouw voor zich een geheel ander gehoor dan een hoogleeraar gewoon
is te ontmoeten. Vele ambtgenooten, verscheidene rechterlijke ambtenaren en eenige
andere personen, sommigen aanzienlijk, velen hoog bejaard, allen van gevorderden
leeftijd. Studenten ontbraken; later bleek, dat zekere schroom hen teruggehouden
had hunne namen op de lijst te plaatsen naast de vele ouderen, die zich gehaast hadden
toe te treden.
Twee jaren lang is Pols met zijne voordrachten voortgegaan en al dien tijd is zijn
publiek hem trouw gebleven, niet alleen pro forma, maar in den letterlijken zin des
woords. Zij, die eenmaal gekomen waren, ontbraken buiten bepaalde noodzaak nooit
weder; het getal toehoorders is zelfs nog iets geklommen. En geen wonder, want wat
hun werd medegedeeld was voor verreweg de meesten geheel nieuw. Het was eene
geschiedenis van de wording der Nederlandsche staten, die dit ingewikkelde proces
ook aan oningewijden volkomen duidelijk maakte, zonder toch in den regel te
vervallen in speciale onderzoekingen, die alleen belang hebben voor historici van
beroep. Ik heb deze voordrachten van den beginne af geregeld gevolgd, en ik ben
dus volgens mijne aanteekeningen in staat een kort overzicht te geven van de
onderwerpen, die Pols in die twee jaren behandelde.
De zeer breede inleiding besprak eerst de Germaansche stammen en hunne
maatschappelijke toestanden na de verhuizing, - daarna de dragers van het openbaar
gezag in het Frankische rijk: de volksvergadering, dan de koningen, de graven, de
missi dominici en de hertogen, - eindelijk de steunpunten van de nieuwe koninklijke
macht:
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de opkomst van een bevoorrechten stand, de instelling van het gevolg, den invloed
der Romeinschrechtelijke begrippen en den omvang der domeinen. Dan kwam aan
de orde het ontstaan van het leenstelsel (onder den invloed van de verandering der
economische toestanden in de 9e en 10e eeuwen); als oorzaken van het leenstelsel
noemde spreker het senioraat, het beneficiën-stelsel en de immuniteit. Ten slotte
behandelde hij zeer uitvoerig (misschien iets te uitvoerig naar den smaak der leeken)
de samenstelling der volksrechten (de lex Salica, de lex Frisionum, de lex Saxonum
enz.), de capitularia en de formulae.
Eerst toen wendde Pols zich tot de speciaal Nederlandsche staatsgeschiedenis en
besprak in eene eerste afdeeling de vorming der territoriën na den val van het
Frankische rijk: de hertogdommen Ripuarië en Friesland, Lotharingen en Saksen,
daarna uitvoerig de graafschappen Holland, Gelder en Utrecht.
De tweede periode in de geschiedenis der territoriën (de 12e en 13e eeuwen) begon
met een overzicht van den vooruitgang der geestelijke en sociale ontwikkeling sedert
het jaar 1000. Dan volgde eene uitvoerige geschiedenis van de geographische en
politieke wording der verschillende territoriën. Elk onderdeel van de graafschappen
Holland, Friesland, het Oversticht en Gelderland (het Nedersticht ontbrak) werd
afzonderlijk besproken, zijne annexatie en bestuursinrichting behandeld.
Eindelijk werd in eene afzonderlijke afdeeling de staatsrechtelijke organisatie der
gewesten besproken. De betrekkingen met het Duitsche rijk werden vermeld. Dan
werd de positie van den graaf behandeld, achtereenvolgens als landsheer (waarbij
de burggraafschappen, de baljuwschappen, de hooge heerlijkheden, de geestelijke
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immuniteiten en de steden ter sprake kwamen), daarna als leenheer en als grondheer
(waarbij de hoorigheid behandeld werd). Ten slotte werd de opkomst der steden in
de verschillende deelen van het land besproken en de regeering dier steden geschetst.
Het zal menigeen verwonderen, evenals het ons verwonderde, hoe de hoogleeraar
in het strafrecht plotseling gereed kon zijn, een zóo uitgebreid college te geven over
een onderwerp, dat hem vreemd scheen te moeten zijn. Zelfs zij, die wisten dat Pols
op dit gebied beter thuis was dan zelfs vele specialiteiten, hadden aanleiding om zich
over zóo groote productiviteit te verbazen. Eerst na zijn dood werd mij het raadsel
opgelost, toen ik onder zijne nagelatene papieren zijne onvoltooide Nederlandsche
rechtsgeschiedenis vond, die volkomen overeenkwam met het vroeger door mij
gehoorde. Ook iets anders werd mij toen duidelijk: de min of meer ongelijkmatige
behandeling van verschillende onderdeelen vond haar grond in de omstandigheid,
dat enkele episoden (bepaaldelijk ook de geschiedenis van het sticht Utrecht) in het
handschrift nog niet of nauwelijks uitgewerkt waren, terwijl de meeste andere
afdeelingen geheel gereed waren. Het raadsel was opgelost; maar die oplossing
verminderde niet ons leedwezen, dat Pols, die door de voltooiing van zijn breed
opgezet werk eene leemte in onze historische litteratuur zoo bevredigend had kunnen
aanvullen, daartoe niet gekomen was.
En evenmin verminderde de omstandigheid, dat Pols het materiaal voor zijn college
reeds grootendeels bijeen had gehad, de dankbaarheid van allen, die het wel meenden
met de Utrechtsche hoogeschool, voor zijn optreden. Door dat optreden werd eene
schijnbaar onoplosbare moeielijkheid bevredigend afgewikkeld en de slagboom
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opgeheven, die gedreigd had het toevloeien van studenten in de rechten naar deze
universiteit twee jaren lang onmogelijk te maken juist op een tijd, toen de bekende
motie Schaepman de zwakste der hoogescholen met den ondergang bedreigde. Pols
(en Pols alleen) kon helpen in dezen nood: reeds dit stemde tot dankbaarheid. Maar
hij wilde ook helpen: hij zelf was het, die het ingenieuse plan uitdacht, waardoor het
aan de regeering mogelijk werd een hoogleeraar in de rechten te benoemen twee
jaren vroeger dan anders het geval zou geweest zijn. De overweging, dat hij zelf die
twee jaren lang dubbel werk zou moeten verrichten, deed hem geen oogenblik aarzelen
om het voorstel te doen. Want zóo was hij: de zaken en de personen, in wie hij
eenmaal belang stelde, konden op hem rekenen in lief en leed; geene opoffering van
tijd of moeite was hem te groot.
Zóo zal hij blijven leven in onze herinnering, de degelijke, solide geleerde, de man
van karakter, onveranderlijk trouw aan zijne vrienden, aan zijne wetenschap, aan
zijne beginselen. Zijne nagedachtenis zullen wij in eere blijven houden om zijne
groote hoedanigheden met al de eigenaardigheden, die daarmede noodzakelijk gepaard
gingen. Laat mij, waar ik met deze gedachte besluit, nog éene opmerking maken,
omdat de trek, dien het geldt, mij van zoo bijzonder groot belang schijnt voor de
juiste waardeering van Pols' persoonlijkheid.
Mr. De Pinto heeft in zijn levensbericht geprotesteerd tegen het gezegde van een
van Pols' ambtgenooten, dat hij eene ‘conservatief aangelegde natuur’ zou zijn
geweest. Geprotesteerd met zekere levendigheid. ‘Mr. De Pinto schijnt conservatisme
als eene soort van infamie te beschouwen,’ zeide iemand, die met mij de rede aan-
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hoorde. Die indruk was niet onverklaarbaar. Was er grond voor die levendigheid?
Aanvankelijk zou ik geneigd geweest zijn, de gewraakte uitspraak van Pols'
ambtgenoot te onderschrijven. Maar het betoog van den heer De Pinto heeft mij
overtuigd: inderdaad, Pols was niet conservatief van aanleg. Een ieder kan in zijne
omgeving personen aanwijzen (ik althans zou het kunnen), die bij een voorstel tot
verandering eener oude instelling steeds onmiddellijk er aan denken, dat die instelling,
door het gebruik beproefd, zich in den loop der tijden als doeltreffend heeft doen
kennen: zij zijn dus geneigd haar te behouden, omdat zij oud is. Anderen merken
daarentegen dadelijk met evenveel nadruk op, dat deze zelfde instelling, berekend
op de toestanden eener vorige eeuw, onmogelijk geschikt kan zijn voor de geheel
veranderde van onzen tijd: zij zijn dus even geneigd de instelling op te heffen, juist
omdat zij oud is. Dit zijn de conservatieven en de radicalen van aanleg. Tot geen
van beiden behoorde Pols. Toch was hij m.i. conservatief al de jaren, dat ik hem
gekend heb.
Ik herinner mij een magistraatspersoon, knap en doortastend, die veel goeds tot
stand gebracht heeft. Toen hij tusschen de 60 en 70 was, kwam een jongere zich
naast hem plaatsen, even knap en doortastend, maar met andere inzichten dan hij
gehad had en nog steeds had. Hij droeg andere maatregelen voor dan vroegere tijden
ze gewenscht hadden; hij sloeg de hand aan zaken, die de oude man vroeger met
inspanning had tot stand gebracht en waarop hij trotsch was geweest zijn leven lang.
Het was bitter voor hem. Maar ten slotte overwon hij toch zich zelven. Hij wist, dat
de jongere een bekwaam en een achtenswaardig man was, die het
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goede bedoelde. En met vertrouwen gaf hij zijne stem mede aan de voordracht,
‘want,’ zoo sprak hij, ‘het is goed, dat wij ouderen eenigszins komen in de
denkbeelden der jongeren; wij moeten niet altijd willen, dat de wereld zal blijven
gaan juist zooals zij ging in onze jeugd.’ - Niet alzoo Pols; hij had zich in de jaren
zijner ontwikkeling door noesten arbeid eene overtuiging in wetenschap en politiek
veroverd, die in zijn lange leven bevestigd was, één was geworden met zijn persoon;
voor die overtuiging stond hij pal, daarvoor streed hij, als het pas gaf, onbekommerd
of zij in strijd kwam met wat bestond en met de meeningen van anderen. Met die
overtuiging heeft hij dan ook geleefd en is hij gestorven, en hij zou daarmede
gestorven zijn, al waren hem nog 25 levensjaren gegund geweest.
Zeker, de houding van mijn ouden magistraatspersoon was wijzer, edelmoediger
ook. Maar de houding van Pols was vaster, mannelijker van karakter, hooger van
overtuiging. Wij achten dit geene infamie; wij willen hem daarom hooghouden, ook
al verschillen onze inzichten van de zijne. Indien men hem, die zich verschanste in
zijne welgevestigde meening, iets zou ten laste leggen, dan zou het alleen dít kunnen
zijn, dat hij, die zijn leven aan de historische studiën had gewijd, daarvan niet had
geleerd, dat alles zich wijzigt en ontwikkelt op deze aarde, dat wij, arme stervelingen,
de absolute waarheid nooit zullen kennen, en dat alles, wat wij tot stand brengen als
wij onze overtuigingen omzetten in daden, zóo onvolmaakt is, dat volgende geslachten
in onze fouten steeds maar al te veel aanleiding zullen vinden tot het inslaan van
andere, dikwijls tegenovergestelde wegen naar hetzelfde doel: het geluk der
menschheid.
Nog ééne opmerking moet ik daaraan verbinden, om
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Pols volkomen recht te doen. Waar het zijne overtuiging gold gaf hij geen kamp,
bleef hij onverzettelijk ten einde toe. Maar hoe ook in de discussie de meeningen
mochten botsen, op zijne waardeering van den persoon had dit niet den geringsten
invloed. De ambtgenoot, die de geïncrimineerde woorden sprak, is (ik weet dit zeker)
de eerste om dit met warmte toe te stemmen. Alle kleingeestigheid was hem vreemd:
de vastheid, die ten grondslag lag aan den onbuigbaren tegenstand en die hem dikwijls
onverzoenlijk maakte waar hij zich gekrenkt achtte, uitte zich tegenover zijne vrienden
evenzeer in onkreukbaren trouw en in onveranderlijke vriendschap. Ook in dit opzicht
was hij ..... conservatief.
S. MULLER FZ.
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Levensbericht van David Henriquez de Castro Mz.
In vriendschappelijken kout stonden we Maandagmiddag 3 October 1898 in het Park
te Amsterdam, om straks getuigen te zijn van eene plechtigheid, die ons beiden belang
inboezemde.
Aan de nagedachtenis van den onvergetelijken A.C. Wertheim, omtrent wiens
werkzaam leven de Heer de Castro zoo vaak met mij gesproken had, zoude dien
middag in tegenwoordigheid eener aanzienlijke schare van vereerders hulde worden
gebracht. In het naar Wertheim genoemde park zou een gedenkteeken worden onthuld,
dat de Castro had gehoopt van uit zijne woning nog tal van jaren te kunnen
aanschouwen; een gedenkteeken, dat tot in verre nageslachten zoude getuigen van
den zegenrijken werkkring van den te vroeg ontslapen, bezielden en bezielenden
Amsterdamschen burger, van den eertijds zoo nuttig werkzamen menschenvriend
en staatsburger.
Had weleer de Heer D. Henriquez de Castro evenals A.C. Wertheim aan de groeve
van Dr. Sarphati in gevoelvolle woorden het groote verlies voor Amsterdam geschetst
van dien energieken, liefdevollen en kundigen man, thans stond de reeds bejaarde
Heer de Castro daar, den guren noordenwind trotseerende, te midden
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der menigte op het open terrein, om ook door zijne tegenwoordigheid van eerbiedige
hulde en oprechte waardeering blijk te geven jegens den man, wiens streven en
werken hij zoo dikwerf van nabij had kunnen gadeslaan.
Met liefde volbracht onze Heer de C. eene daad van piëteit ter eere van de
nagedachtenis van den ook door hem bewonderden filanthroop .... weinig kunnende
beseffen, dat spoediger dan hij en anderen zulks hadden kunnen bevroeden, de dag
zou aanbreken, waarop ook zijn veelomvattende taak hier op aarde afgesponnen zou
zijn.
Te huis gekomen met een gevoel van zelfvoldoening, dat den Heer de C. steeds
bezielde, zoo vaak hij liefdeplichten tegenover mannen van eer en talent volbracht
had, werd hij op het ziekbed geworpen, dat helaas spoedig bleek zijn stervenssponde
te moeten worden - na eene ongesteldheid van slechts enkele dagen gaf de man, op
dien dag mijner ontmoeting in ‘het park’ blijkbaar nog krachtig en opgewekt, den
geest - Amsterdam verloor een bescheiden burger van den ouden stempel, vol
belangstelling voor al wat goed en nuttig was, de wetenschap miste een onvermoeid,
nauwgezet beoefenaar, verwanten en vrienden betreurden den gemoedelijken
verzorger en trouwen raadsman.
Naar gelang de beteekenis was van hem, die uit ons midden verdween, bevatten
de nieuwsbladen woorden van hulde en weemoed en berichten omtrent de wijze,
waarop het stoffelijk overblijfsel aan den schoot der aarde werd toevertrouwd. De
rouwtijd gaat geleidelijk voorbij, familieleden staren weemoedig op de ledige plaats
binnen den kring hunner omgeving, maar de wereld gaat voort en in het algemeen
volgt op den traan een zucht en daarop weer later in gelatenheid en kalmte eene
herinnering. Maar er zijn uitverkorenen, wier streven en werken hun

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

92
eene plaats in de onvergankelijke historiebladen verzekeren, omdat de waardeering
voor de door hen nagelaten geestesproducten van dien aard kan zijn, dat de
belangstelling in hun arbeid niet beperkt blijft tot den engeren kring, waarbinnen de
overledene zich dagelijks bewogen heeft, maar zich als het ware opdringt aan allen,
die oor en oog hebben voor met heerlijke resultaten bekroonde inspanning en
arbeidzaamheid, die, in haar geheel genomen, kunnen geacht worden te zijn in het
belang van kennis en wetenschap en daardoor ten nutte van het algemeen.
Zulk een uitverkorene was in mijn oogen de eenvoudige, goedige Heer de Castro.
Die hem van nabij hebben gekend, zullen het ongetwijfeld met mij van hem getuigen.
Wanneer ik mij nu nederzet, om eenige woorden te wijden aan zijne nagedachtenis,
dan verricht ik hiermede een daad van erkentelijkheid en plicht. Erkentelijkheid
jegens den man, dien ik het voorrecht had, gedurende vele jaren in zijne uitgebreide
studiën te volgen en aan wiens rijke bron van ontwikkeling des geestes en ervaring
des levens ik mij menigmaal heb mogen laven; plicht tegenover den kundigen, exacten
onderzoeker en navorscher, die gedurende een onafgebroken reeks van jaren met
onnoemelijk vele opofferingen en met groote toewijding in den dienst der wetenschap
vooral op het gebied van historie en oudheidkunde heeft gearbeid, en die niet gerust
heeft, voordat hij de vruchten zijner nasporingen ook ten nutte van het nageslacht
heeft kunnen achterlaten.
Zette ik mij dus met liefde aan den arbeid, bemoedigd werd ik nog bij mijn streven,
toen allen, tot wie ik mij om inlichtingen wendde, mij deze welwillend verstrekten,
voor welke welwillendheid allereerst mijn besten dank.
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Wanneer ons oordeel omtrent de verdiensten van den Heer de Castro afhankelijk zou
moeten gesteld worden van het aantal werken, waarin hij de resultaten zijner
veelvuldige onderzoekingen en nasporingen heeft nedergelegd, dan zoude, daar de
kwantiteit van volledige boekwerken, door de C. geschreven, niet groot is, dit oordeel
voor menigeen zeer zeker teleurstellend moeten worden.
Ons voorbehoudend op die werken, weinig in aantal, maar groot in waarde, nader
terug te komen, merken wij intusschen al dadelijk op, dat de Heer de Castro noch
door de omgeving in zijn prilste jeugd, noch door zijn physieke gesteldheid in een
volgend levenstijdperk er aanvankelijk toe gebracht werd, eene zóódanige roeping
te vervullen, dat blijvende monumenten van zijn waarlijk grootschen arbeid lang na
zijn verscheiden zijn roem zouden kunnen verbreiden. De Castro was van nature
leer- en weetgierig, onderzoeker op elk gebied, dat binnen zijn bereik kwam, een
man met zekere conservatieve neigingen, gehecht aan het oude, het reeds bestaande
en het vroeger gestichte, en vooral vol bewondering en belangstelling voor het
verleden van zijn stam, vol piëteitsgevoel voor de imposante figuren, die het
martelaarsleven op het Iberische schiereiland hadden ondergaan of de herinnering
aan hun ‘tranendal op aarde’ door hun meesterlijke, hartroerende geschriften
vereeuwigd hadden. In het gemoed van de C. zetelde evenzeer innige waardeering
jegens allen, die tot de verbetering van het levenslot zijner stamgenooten in
verschillende landen hadden medegewerkt, en al, wat zijn weetgierigheid op dit
gebied bevredigen kon, zocht hij met eigen oog, gemoed en verstand te doorgronden;
geen hinderpaal was hem te groot - eens met een onderzoek begonnen, scheidde hij
niet van de zaak, voordat hij volkomen meester was
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van het terrein. Met een hart en gemoed, zoo ontvankelijk voor verheven indrukken,
was de Castro jaren achtereen, als ronddolend in gaarden van wetenschap en kennis,
bezig een schat van heerlijke planten, die hem het meest bekoorlijk voorkwamen,
aan te kweeken, aan wier heilzamen invloed hij een harmonisch samenwerkend
geheel van overleggen en handelen te danken had, dat getuigde van groot exactheid.
De bijzondere belangstelling voor boeken1, de lust tot het verzamelen van zeldzame
werken, zelfs tot het aanschaffen van schijnbaar nietswaardige kleinigheden,2 welke
zucht hij door de gezegende omstandigheden zijns levens gemakkelijk kon bevredigen,
dit alles, het moet ongetwijfeld beaamd worden - baande hem den weg, om eerder
dan anderen tot het gewenschte resultaat te komen. Bekende archivarissen en
bibliothecarissen kunnen het getuigen, hoe de C. zijn bibliotheek voortdurend heeft
uitgebreid, en hoe deze meermalen door mannen van naam geraadpleegd werd3.

1

2

3

De grond tot zijn ruim voorziene bibliotheek op het gebied der profane wetenschappen alsook
op Hebraisch en Judaisch gebied werd gelegd door eene erfenis van een zijner verwanten,
den Heer Aron Henriquez z.g.
In het onlangs verschenen werk van Prof. Freudenthal ‘die Lebensgeschichte Spinoza's’
maakt de geleerde schrijver melding van het in de verzameling van de Castro opgemerkt
briefje van Baruch Spinoza, wegens verschuldigde offergelden aan de Port. Isr. gemeente.
Hierbij teekent Fr. aan, dat dit briefje van groote beteekenis is; het is een bewijs, dat, in strijd
met de bewering van Meinsma, Spinoza zich nog tot het jaar 1656 als lid van de Port. Isr.
gemeente beschouwde.
Vooral op het gebied der Joodsch-Spaansche geschriften heeft de Castro's bibliotheek groote
beteekenis. Toen Dr. M. Kayserlings werk: ‘Bibliotheca Espagnola’ verscheen, vestigde de
C. de aandacht van den geleerden vriend op eene lange lijst van werken, die in zijn bibliotheek
voorhanden waren, doch niet in Kayserlings werk voorkwamen. In de ‘Revue des études
Juives’ kwam Kayserling toen later op die belangrijke boekenlijst terug. In het straks
genoemde werk van Prof. Freudenthal wordt met waardeering van de Castro's bibliotheek
melding gemaakt.
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David Henriquez de Castro werd 22 Januari 1826 geboren uit aanzienlijke brave
ouders van adellijke afkomst,1 wier hoogste idealen bestonden in het streng vasthouden
aan het geloof der vaderen, het onbekrompen helpen en schragen van nooddruftigen,
en last not least in het bevorderen der joodsche wetenschap en het steunen van hare
voortplanters. Het is naar mijne innige overtuiging niet te veel gezegd, als ik durf
veronderstellen, dat de Castro aan die innige vroomheid, aan die onopgeschroefde,
aan die gemoedelijke liefde zijner ouders voor den medemensch dankte den hem
eigen karakteristieken eenvoud, den vriendschappelijken omgang met allen, die met
hem in aanraking kwamen, de bewondering voor Israëls roemvol verleden, zijne
gehechtheid aan sommige joodsche ceremoniën.
De dagen van toenmaals waren intusschen niet die van heden, waarin ontwikkeling
op profaan gebied meer algemeen als een onvoorwaardelijke eisch aan het komende
geslacht moet worden gesteld. Toch lag het in de bedoeling der ouders om dezen
zoon, die blijkbaar niet zonder aanleg was, wat verder te doen ontwikkelen. De goede
plannen der ouders werden echter spoedig verijdeld, daar de jonge man door zwakke
gezondheid zijne studiën weldra moest afbreken.
Werd dus het gymnasium maar al te spoedig verlaten, de dorst naar kennis brandde
te zeer in het gemoed van den tengeren, jongen man, dan dat hij zich kon verge-

1

Het stamhuis der familie de Castro wordt in Spanje gevonden en dagteekent reeds van het
midden der 12e eeuw. Door vermaagschapping ontstonden verschillende takken, waaronder
die der Henriquez de Castro's. Deze tak wordt voor het eerst aangetroffen in de Zuidelijke
Nederlanden ter gelegenheid van de verheffing der heerlijkheid van Etterbeek tot Baronnie
door Koning Karel van Spanje (20 Nov. 1673) ten behoeve van Don Diego Henriquez de
Castro.
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noegen met het weinigje kennis, door hem tot nu toe opgedaan; de boeken bleven
zijn vrienden, leeren, nasporen en onderzoeken zijn lievelingsbezigheid.
Vooral aan de nuttige lessen van den bekenden geneesheer Dr. E.B. Asscher1 was
de Castro veel van zijn vorming verschuldigd. In de laatste jaren van zijn studiën en
in de eerste jaren na zijne promotie hield deze algemeen ontwikkelde medicus zich
onledig met het verstrekken van onderricht in de ‘humaniora’ en wiskunde, en het
repeteeren met studenten, die examen wenschten af te leggen. Zoo was Dr. Asscher
ook de man, die ten huize van den Heer de C. onderricht gaf in Latijn, Grieksch en
wiskunde, op welke vakken de jonge de C. zich zooveel mogelijk met de borst
toelegde.
Dr. Asscher volgde met belangstelling de leergierigheid van zijn discipel, en
vorderde deze misschien wat langzaam, bij het eindigen der studiën moest getuigd
worden, dat de C. niet alleen flinke vorderingen had gemaakt in het Latijn en in de
wiskunde, maar ook van het Grieksch wel eenige kennis had opgedaan. Ook de
Hebreeuw-

1

In een welwillend mij verleend persoonlijk onderhoud deelde mij Dr. Asscher mede, dat ook
in latere jaren steeds een band van vriendschap bleef bestaan tusschen voormalig leeraar en
leerling en dat, ofschoon ze niet dikwijls bij elkaar kwamen, het toch opvallend was, hoe de
heer de C. bij iedere samenkomst blijken gaf van groote algemeene kennis, zooals die niet
vaak wordt aangetroffen. In de laatste jaren van het leven des Heeren de C. had Dr. Asscher
nog bijzondere gelegenheid, omdat hij toen zijn medicus was, zijn liefde voor oudheidkunde
op te merken in de eerste plaats en alle andere wetenschappen in het algemeen, daar vooral
bij lichte ongesteldheden na afloop der medische verzorging een onderhoud volgde van meer
dan een uur soms, waarin de Heer de C. blijkbaar groot genoegen schepte en waarin
wederkeerig van beide zijden werd genoten.
Denzelfden indruk had ook de Heer D. da Costa Gomes, arts alhier, van den overledene; ik
mocht dit als oorgetuige van vele belangrijke gesprekken zelf meermalen opmerken.
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sche, Portugeesche en Spaansche talen waren hem niet vreemd gebleven; het was
n.l. voorheen geen zeldzaam voorkomend gebruik, de jongelieden behalve met de
gewijde taal en de joodsche wetenschappen ook met de kennis der andere genoemde
talen goed bekend te maken.
Door zijn onverzadigbaren lust tot lezen en navorschen, door zijn omgang en
correspondentie met mannen van naam en beteekenis zoowel in het buiten- als in
het binnenland vormde de Castro allengskens zich zelf en was hij een autodidact
van niet geringe beteekenis.
Bij mijn informatiën, ingesteld bij ouderen van dagen, die meer dan ik in staat
waren te oordeelen over vroegere levensbijzonderheden van de Castro, trof het mij
te vernemen, dat hij zeer lang moet hebben doorgegaan voor een hoogst eenvoudig
persoon, bijna zoude ik zeggen voor een onbekende op het gebied van wetenschap.
Men kan uit dien tijd van hem slechts het volgende zeggen.
Na zijn huwelijk met Jonkvrouw R. Suasso nam hij deel aan het leven binnen zijn
kerkelijke gemeente als lid van het Collegie van Parnassynen, als ouderling en als
lid van den kerkeraad. Ook verleende hij zijn hulp bij het oprichten van een leenfonds
binnen zijn gemeente, welk fonds hij op onbekrompen wijze heeft gesteund.
Medegearbeid heeft hij tot wering van bedelarij en tot het oprichten van het
zoogenaamde patronaat over de Port. Isr. weesjongens, met het doel deze jongens
twee jaar na het verlaten van het weeshuis onder behoorlijk toezicht te houden.
Omstreeks het jaar 1860 zien wij de Castro zich meer en meer bewegen buiten den
kring zijner dagelijksche omgeving; hij bezoekt zoowel in het binnen- als in het
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buitenland de bibliotheken1 en toont een bijzondere neiging tot het onderzoek op
oudheidkundig gebied2. Niet minder ging hem het algemeen belang ter harte, getuige
de reeks artikelen van zijn hand in de bladen over allerlei onderwerpen en in het
bijzonder het aandeel dat hij in 1864 had genomen in de oprichting van ‘het
Vondelpark.’ Toch moet ik, der waarheid getrouw, constateeren, dat niets de Castro
meer aantrok, dan het stil, rustig en kalm voortarbeiden binnen de wanden van het
hem dierbare studeervertrek, zich in het algemeen goed rekenschap gevende van de
vraagstukken van den dag, maar bovenal zich ernstig verdiepende in de historiebladen
des voorgeslachts, of in de geschiedenis der oude kunst.
In zijn gemeente trad de Castro nagenoeg niet meer naar den voorgrond dan ieder
ander, maar in de geleerde wereld, zoowel in het buiten- als in het binnenland, werd
zijn naam bekend en steeds met eere genoemd.
Vooral door hetgeen de Castro in betrekking tot de begraafplaats te Ouderkerk
a.d. Amstel heeft volbracht, heeft hij zich een eerezuil gesticht zoowel voor binnen
als buiten den kring zijner kerkelijke gemeente. Zonder ophef, sober, zonder onnutten
woordenpraal, maar in eenvoudige en duidelijke bewoordingen met kritischen tact
zijn geschriften samenstellende, heeft hij de kennis

1
2

De koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage ontving eens, naar aanleiding van eenige
genotvolle uren door de C. daar doorgebracht, een serie kostbare boekwerken ten geschenke.
Zoo was de C.o.a. in het bezit gekomen van de studietafel met hare verschillende accessoren
van den beroemden Alexander Humboldt, welke voorwerpen hij 16 April 1861 bij een bezoek
van Z.M. wijlen koning Willem III in Artis ter bezichtiging stelde en in 1865 aan het Institut
Impérial de France te Parijs ten geschenke gaf. Van dit geleerd lichaam was Humboldt eertijds
lid.
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der geschiedenis verrijkt en ons vergund een diepen blik te werpen in het kerkelijk,
wereldlijk en gemeentelijk leven van een vermaard voorgeslacht. In betrekking tot
deze niet genoeg te prijzen arbeid, waarvan de resultaten o.a. ten opzichte van de
levensbijzonderheden van Spinoza1 steeds blijvende waardeering zullen behouden,
ontwikkelde de Castro al de kracht van zijn uitgebreide historische kennis, van zijn
verbazend groote belezenheid, van zijn degelijke bronnenstudie, conscientieuse
exactheid in het nagaan van feiten, data, namen en van allerlei andere
wetenswaardigheden. Hij was daarbij de waardige navolger van mannen als Luzatto,
Rapoport, Lewyssohn, Finn en anderen.
Ik mag er van getuigen, met hoeveel vlijt, liefde, inspanning en opoffering de
Castro zich aan deze studiën heeft gewijd. De verrassende resultaten van zijn arbeid
bleven geen geheim meer, de waardeering voor zijn streven bereikte hem spoedig
van ver over de grenzen. De geleerde Dr. Munk2 gewaagde met bijzonderen lof van
zijn arbeid, terwijl de Redactie van het N.I.W. in no. 21 van den tweeden jaargang
terecht schreef: ‘de C. behoort tot de helaas weinigen, die, eene hooge sport van den
maatschappelijken ladder innemende, evenwel hun tijd, hun krachten en hun geld in
ruime mate veil hebben voor de beoefening van een of ander vak der joodsche
wetenschap.’
‘Ook mij maakte genoemde bewaarder (de Heer D.

1
2

O.a. met eere gereleveerd door Meinsma, Freudenthal e.a.
In het N.I.W. van 11 Febr. 1867 wijdde de C. eene zaakrijke necrologie aan de nagedachtenis
van Munk. Evenzeer heeft de C. krachtig geijverd voor het plaatsen van een monument op
het graf van dieu geleerde, in welk streven hij steun vond bij den Opperrabbijn Gerzon en
het Centr. Consistorie van de All. Israel. Univ.
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Fidanque, bewaarder der Isr. Ouderkerker begraafpl.) eens opmerkzaam op die fraaie
zerken. Hij nam bij die gelegenheid een scherf of spaander van den grond, legde
daarmede een der zerken bloot en gaf ze mij ter beschouwing. Ik zag .... en de lust
tot verder onderzoek was bij mij ten volle ontwaakt.’
Aldus in de voorrede van de Castro's bekend werk ‘Keur van Grafsteenen’ enz.
Er is in betrekking tot den arbeid, door de C. op die begraafplaats verricht, reeds veel
geschreven; er is eenigszins recht gedaan aan den bewonderenswaardigen geest van
volharding, aan de inspanning, den rusteloozen ijver en de arbeidzaamheid, door de
C. op deze beroemde begraafplaats ontwikkeld1: ‘Aan zijn stalen ijver is het te danken,
dat tal van opschriften op grafzerken, door ouderdom bijna geheel onleesbaar
geworden, zijn ontraadseld en menige verrassende historische of andere ontdekkingen
werden verkregen. Een bijna vergeten begraafplaats is door dien reuzenarbeid tot
haar recht gekomen, zoodat zij nu veilig tot de voornaamste onzer joodsche
begraafplaatsen mag worden gerekend.’
De kunstschatten uit den tijd van Quellinus, Verhulst en van de van Luchterens
werden frisch en gaaf van uit den bodem, waarin zij verzonken waren, te voorschijn
gebracht, en door opmetseling2 steeds binnen het bereik der grafbezoekers gehouden.
1
2

cfm. Isr. Nieuwsbode 21 Juni 1887.
Hieronder de namen van eenige door den Heer de Castro gerestaureerde en door hem aan de
vergetelheid ontrukte grafsteden.
Gerestaureerde grafsteden.
Het eerste lijk te Ouderkerk begraven (een kind van David Senior).
Don Manuel Teixeira de Mattos, resident van koningin Christine van Zweden alhier.
Diego Teixeira de Mattos, zijn zoon, edelman aan het hof van genoemde koningin.
Moses bar Jehudah Bebri, gezant van sultan Mahomed IV bij het hof van Zweden.
Docter Abraham Gomes de Sossa, lijfarts van den infant Ferdinand, zoon van koning Filippus
III van Spanje.
Haham Moses Raphael de Aguilar.
Docter Benjamin Musaphia, lijfarts van koning Christiaan IV van Denemarken, bekend
lexicograaf enz.
Moses Machado, provisor generaal bij het Statenleger onder prins Willem III.
Baron Don Manuel de Belmonte, resident van den koning van Spanje in Holland.
Haham Menasseh Ben-Israel.
Haham Abraham Cohen Herera bekend kabbalist, vroeger Spaansch resident te Cadix.
Haham Saul Levi Morteira, bekend prediker en schrijver, leermeester van den wijsgeer
Spinoza.
David Salom de Azevedo, resident van den Dey van Algiers te Amsterdam.
Docter Isaac Oroblo de Castro, lijfarts van den Hertog van Medina-Celi, leeraar aan de
universiteit te Salamanca, later professor aan de hoogeschool te Toulouse, beroemd
apologetisch schrijver.
Haham Joseph Pardo, eerste opperrabbijn der eerste gemeente Beth-Jahacob.
Haham Jacob Sasportas, resident van den keizer van Marokko alhier.
Haham David Pardo, eerste opperrabbijn der derde gemeente Beth-Israel.
Don Samuel Palacha, gezant van den keizer van Marokko bij de Staten van Holland in Den
Haag en een der grondvesters der Port. gemeente alhier.
Haham Isaac Aboab, opperrabbijn der in 1639 vereenigde drie gemeenten.
Docter Ephraim Bueno, bekwaam arts.
Docter Joseph Bueno, arts bij Prins Maurits.
Daniel Levi de Barrios, kapitein in 't Spaansche leger, beroemd Spaansch dichter en oudste
geschiedschrijver der Port. gemeente.
Docter Eliau Montalto, lijfarts van koningin Maria de Medicis.
Joseph Penso Felix, uitstekend nieuw-hebr. dichter.
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A l de zich op de ‘oude afdeeling’ bevindende zerken werden blootgelegd en de
opschriften zeer zorgvuldig

Jacob Juda Leon (Templo), bekend door zijn afbeelding van en werk ver den Tempel van
Salomo. Ook door zijne Spaansche vertaling der Psalmen.
Jacob de Pina, beroemd Spaansch dichter.
Dona Mayor Rodrigues en Francesco Nunes Homem, eerste Port. Israëliet, die te Amsterdam
voet aan wal zetten.
David Franco Mendes, bekwaam Hebr. dichter en schrijver van hoogst belangrijke geschriften
over de geschiedenis der Port. gemeente alhier.
Jacob Israel Belmonte, die hier het eerste minjan bijeenbracht.
Isaac de Pinedo, bekend door zijn beroemde gecommentarieerde vertaling van het werk van
Stephanus ‘de Urbibus.’
Docter Isaac de Rocamora, vroeger Dominicaner monnik, later voornaam arts en dichter.
Uri Alevi, kleinzoon van den bekenden Moses Uri Alevi, voornaam Hebr. drukker.
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verzameld. Met inbegrip der zerken op een aangrenzend terrein werden zes duizend
grafsteenen te voorschijn gebracht, waaronder ongeveer tweehonderd, die deels om
de opschriften, deels om hun bijzonder fraai beeldhouwwerk uitmunten.
De geheele plattegrond of atlas der begraafplaats werd vervaardigd op 31 cartons
op de schaal van 26 streep per meter. De merkwaardige grafsteenen werd daarop in
rood, de overige in blauw getint.
Ongeveer 14 jaren achtereen heeft de C. zich in deze studiën verdiept, steeds
grafschriften ontcijferende, opsporende allerlei biografische aanteekeningen en zich
in den breede rekenschap gevende van alle bijzonderheden, op het somwijlen na
weken of maanden van inspanning ontcijferde grafschrift voorkomende, totdat hij
eindelijk in den jare 1883 bij den uitgever E.J. Brill te Leiden zijn meergenoemd
werk ‘Keur van Grafsteenen’ (1e bundel) deed verschijnen, een groot standaardwerk
van blijvende waarde, welke bundel van grafschriften de beschrijving bevat van een
ruim 30-tal grafsteenen, die òf uit een historisch oogpunt of om hunne kunstwaarde
de bijzondere aandacht verdienen, meerendeels vergezeld van levensbijzonderheden
omtrent de personen in de op-
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schriften vermeld, zoomede van photo-lithografische afbeeldingen voorzien.
Dit werk zag het licht in het Hollandsch, maar ook in het Hoogduitsch, als blijk
van eerbiedige hulde jegens Dr. Kayserling, den kloeken man, die van de geschiedenis
en letterkunde der Sefardische Joden een bijzondere studie had gemaakt.
Door de verschijning van dit werk was de Castro's roem gevestigd1. Ontelbaar
groot was het aantal zijner onderzoekingen naar oude grafsteenen, die zich uitstrekten
ook tot de graven van groote steden in Europa, waardoor hij met corypheën der
wetenschap meer en meer in onophoudelijke correspondentie stond.
Maar bij dezen grootschen arbeid heeft de C. het geenszins gelaten. Tijdens zijne
studiën op de begraafplaats, vierde de Port. Israël. gemeente met grooten luister het
200-jarig bestaan harer beroemde Synagoge. De Castro was er w e d e r , niet slechts
als Penningmeester der feestcommissie, maar bovenal als auteur van ‘de Synagoge’
een degelijk bearbeid feestboek, met photografie van de Synagoge2, waarin een schat
van tot dusverre geheel onbekende bijzonderheden in betrekking tot de geschiedenis
van de Port. Isr. Synagoge werden opgenomen, benevens eenige historische
aanteekeningen betreffende de vroegere bedehuizen der Port. Israël. gemeente te
Amsterdam. Reeds vroeger mochten wij opmerken, dat de geschriften van de Castro
uitstekende bijdragen zijn

1

2

De binnen- en buitenlandsche bladen maakten met grooten lof van de kostbare pennevrucht
melding wegens de breede opvatting, de heerlijke uitvoering en den bewonderenswaardigen
onderzoekingsgeest, reeds bij den eersten oogopslag in dit geschrift merkbaar.
Enkele afdrukken verschenen met meerdere photografiën en op zwaar papier.
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tot de kennis van de geschiedenis der Joden in Nederland, welke geschiedenis, om
met den eminenten bibliograaf Roest te spreken, nog geschreven moet worden. Het
is de Castro ook bij zijn nasporingen gelukt, menige bijzonderheid in betrekking tot
het leven en de familie van Spinoza op te sporen1. Niet minder mogen met eere
vermeld worden zijn belangrijke ontdekkingen op de Middelburger Israël.
begraafplaats2, bij welken arbeid de C. werd ter zijde gestaan door den Heer H. van
Beem, Isr. Leeraar dezer gemeente. Die ontdekkingen zijn van niet geringe beteekenis,
daar zij betrekking hebben op de nakomelingen van den beroemden Menasseh Ben
Israël. Op diezelfde begraafplaats liet de C. vele grafsteenen voor zijne rekening
restaureeren.
Ten einde zijne kerkelijke gemeente de vruchten te doen genieten van zijn
uitgebreide studiën liet de C. alle grafschriften der door hem te Ouderkerk onderzochte
afdeelingen behoorlijk in schrift brengen, voorzag een en ander van alphabetische
registers en gaf dit alles met de boven reeds vermelde cartons van den platten grond
successievelijk aan de Port. Israël. gemeente te Amsterdam voor het archief ten
geschenke, voor welke daad van piëteit de Heer de C. meermalen vanwege den
kerkeraad den rechtmatig hem toekomenden dank en de hulde mocht erlangen.
Zijn verdienste voor de geschiedenis van het Portugeesche Rijk en de Nederl.
letter- en oudheidkunde werden openlijk erkend door de hem vanwege den koning
van Por-

1
2

Oud-Holland, 6e jaargang bevat een zeer belangrijke bijdrage van de hand des Heeren de C.
getiteld ‘ad Spinozam.’
Vergelijk het hieromtrent voorkomende in het Centraalbl. v. Israel. in Nederl. van 3 Nov.
1893.
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tugal toegekende ridderorde, door zijne benoeming tot lid van de Maatschappij der
Nederl. letterkunde te Leiden in 1885, en, bij besluit van eene vergadering in 1894,
tot lid van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen te Middelburg.
Ook binnen den kring van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, welks
medestichter de Castro was, naar mij werd verzekerd, was hij een welkome
verschijning en met belangstelling hebben sommige leden van dit Genootschap,
gebruik makende van eene vriendelijke uitnoodiging van den Heer de C., met eigen
oogen te Ouderkerk den arbeid van hun gewaardeerd medelid bewonderd en zijn
geest van humaniteit en verdraagzaamheid gehuldigd.
Ziedaar het leven van den Heer de C. naar mijne overtuiging, zonder opsmukking
van woorden te boek gesteld. Zooals hij zelf de waarheid lief had en haar onvermoeid
nastreefde, heb ik getracht feiten uit zijn arbeidzaam leven te releveeren, die
onomstootelijk vast staan. Dat leven .... het was voor het meerendeel als met rozen
bezaaid, totdat vooral in de laatste jaren de bittere slagen van het wreede noodlot
door telkens opvolgende verliezen binnen den kring zijner dierbare verwanten hem
beangstigden, inzonderheid toen zijne geliefde gade van zijne zijde werd weggerukt.
Bleef de C. er nog naar streven zijn geest te verzadigen, door lezen en herlezen, door
besprekingen of enkele onderzoekingen nog steeds kennis en wetenschap te vergaren
- van ernstige studiën, tot een bepaald doel leidende, thans geen sprake meer. Hij
achtte het zaak, zich wegens zijn hoogen leeftijd meer in acht te nemen, en zocht
slechts door ontspanning van lichaam en geest, door ge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

106
trouwe voortzetting van zijn werk der liefdadigheid op bescheiden, maar doeltreffende
wijze, de door hem zoo zeer gewenschte levensopgewektheid te behouden.
Tot aan den laatsten dag zijns levens bleef hij zich intusschen nog met inspanning
wijden aan het hem sedert den dood van Mr. I.L. de Leão Laguna opgedragen
Voorzitterschap van de Hoofdcommissie van de Portug. Israëlieten in Nederland.
Volbloed vereerder van het roemruchtig huis van Oranje, als dankbare nazaat der
natie, die eenmaal in ons gezegend vaderland een veilig toevluchtsoord heeft
gevonden, was het hem, den gevorderden in jaren, nog een groot genoegen als
Penningmeester der Commissie voor de versiering der N. Heerengracht alhier tijdens
de Kroningsfeesten actief te kunnen zijn. Met ernst en liefde begaf hij zich 6 Sept
1898, vergezeld van den Secretaris, den WelEd. Heer I.H. Mendes da Costa als
vertegenwoordigers van de Portugeesche Israëlieten in Nederland ter Nieuwe kerk
om getuigen te zijn van de plechtige inhuldiging van onze geëerbiedigde Vorstin
Koningin Wilhelmina.
Nog op één enkele bijzonderheid wil ik aan het eind van deze levensschets wijzen.
Het was Februari 1897; wijlen de Opperrabbijn Tal, die met de bewerking van het
laatst door Z.W. Eerw. geschreven werk ‘Oranjebloesems’ enz. was begonnen, vroeg
mij om aanwijzing van personen, die hem bij zijn arbeid ter zijde zouden kunnen
staan. Ik verwees Z.W. Eerw. in de eerste plaats naar den historicus de Castro, en
mocht binnen enkele dagen van den Opperrabbijn Tal vernemen, dat de Heer de C.
hem gaarne zeer belangrijke aanwijzingen en mededeelingen had verstrekt. Een
gedeelte van de resultaten van Tal's alom geprezen arbeid durf ik gerustelijk op
rekening van de inlichtingen en mededeelingen des Heeren de C. stellen.
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Met den Heer M. Henriquez de Castro, zoon van den door mij geschetsten historicus,
aan wiens bereidwilligheid ik vele mijner inlichtingen te danken heb, bevond ik mij
eenige weken na het verscheiden zijns dierbaren vaders in het studeervertrek, de
plaats, waar de C. zooveel gedacht, gesproken, gelezen en gearbeid had. Alles, alles
was nog onaangeroerd als voorheen! Bij den eersten indruk wekte de aanblik van
een en ander de gedachte in mij op, dat de onvermoeid werkzame en zoo weetgierige
de C. slechts voor enkele minuten die kamer had verlaten. . . . . O speling van het
toeval, het werk ‘Oranjebloesems’ lag daar nog opengeslagen op zijn schrijftafel ....
de man moest dus nog terugkomen? Zoo geleek het mij; helaas, het heeft zoo niet
mogen zijn! De Castro was den geleerden bewerker van ‘Oranjebloesems’, welks
schrijver juist op dien avond met den naderenden dood worstelde, slechts enkele
weken in den dood voorgegaan (20 October 1898). De Castro's arbeid hier op aarde
was volbracht! Laat ons er aan toevoegen: tot roem voor zijn naam, tot eer van de
zijnen, tot nut van zijn kerkelijke gemeente en van allen, die belang stellen in en
leering willen putten uit heerlijke producten van nauwgezette studiën.
Amsterdam, Januari 1899.
A. VAN CREVELD MZ.
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Levensbericht van A.H. van der Hoeve.
Vangt de levensbeschrijving van zoovelen, die in ruimer kring zich naam hadden
gemaakt en in de meer bijzondere waardeering hunner tijdgenooten roemen mochten,
veeltijds aan met de mededeeling, dat in de ure hunner begrafenis eene talrijke menigte
zich rondom de groeve, welke het stoffelijk overschot ontvangen zoude, had vereenigd
- nopens de uitvaart van van der Hoeve mag iets dergelijks niet getuigd worden.
Slechts een tweetal zijner zonen, een kleinzoon, zijn oude vriend, de Heer E.J. Baron
van Pallandt, en steller dezer regelen, die hem als Predikant te Keppel is opgevolgd,
bevonden zich den 7en Juli 1898 op het nieuwe kerkhof te Hilversum, toen het lijk
van van der Hoeve daar aan den schoot der aarde werd toevertrouwd.
Moet de verklaring van dit verschijnsel hierin gezocht worden, dat van der Hoeve
steeds in de schaduwen van het verborgene had geleefd, dat hij slechts in den kleinen
kring zijner beperkte naaste omgeving bekend geweest was? Allerminst! Van van
der Hoeve moge het niet kunnen gelden, dat zijn voetstap, eenmaal gedrukt in
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het stuifzand der tijden, niet weder zal worden uitgewischt, dat zijn naam in de rollen
der geschiedenis zal blijven schitteren - dit neemt niet weg, dat hij, inzonderheid
door zijn arbeid op letterkundig gebied, gedurende tal van jaren eene zeer
onderscheiden plaats onder de mannen van beteekenis voor ons land en onze dagen
innam, en dat van zijne persoonlijkheid steeds eene zeldzame bekoring uitging,
waaraan allen, die in nadere aanraking met hem mochten komen, in den regel eene
dankbare herinnering bleven bewaren.
Het gering getal der aanwezigen op den doodenakker van Hilversum is dan ook
uitsluitend hieraan toe te schrijven, dat van der Hoeve in genoemde plaats, waar hij
slechts de allerlaatste jaren zijns levens doorbracht, voor zijne omgeving een
vreemdeling gebleven was, en voorts aan het feit dat, toen hij op vijfennegentig-jarigen
leeftijd ten grave daalde, het geslacht grootendeels was weggestorven, hetwelk voor
den schrijver van De wereld in het klein en Menschenwaan en Christendom eens
zulk eene warme waardeering gekoesterd had.
Tot het mededeelen der voornaamste bijzonderheden uit van der Hoeve's leven
werd ik in staat gesteld door de gegevens, welke zijn oudste zoon, de mede
welbekende auteur G.J. van der Hoeve, mij wel op de meest bereidvaardige wijze
heeft willen verstrekken.
Adriaan Hendrik van der Hoeve werd geboren te Amsterdam den 26en Maart 1803.
Had hij eigen neiging kunnen volgen, dan zoude hij reeds als knaap begonnen zijn,
de grondslagen te leggen voor eene latere academische opleiding, doch een samenloop
van omstandigheden maakte de voldoening aan deze begeerte onmogelijk, en in den
handel scheen van der Hoeve zich eene toekomst te moeten zoeken. Eene eerste
plaatsing vond
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hij op het cargadoorskantoor van een oom. Hier evenwel was zijn verblijf niet van
langen duur, daar bedoelde oom, op schandelijke wijze door zijn compagnon
bedrogen, zich verplicht zag de firma te ontbinden en het kantoor op te heffen.
Na verder eenigen tijd op het kantoor van den Portugeeschen Consul werkzaam
te zijn geweest, werd hem door familieleden eene betrekking te Kuilenburg bezorgd,
waaraan uitnemende vooruitzichten verbonden schenen. Ook die betrekking echter
zeide hij spoedig vaarwel en die vooruitzichten gaf hij prijs, omdat het oogenblik
gekomen was, waarop zijn levensprogramma eene afdoende wijziging mocht
ondergaan.
Te Kuilenburg toch maakte van der Hoeve kennis met verschillende jongelieden,
welke de Latijnsche school aldaar bezochten, en kwam hij weldra ook in aanraking
met den rector dier school, den Heer Balfoort. Hierdoor vond de lust tot studie, die
onderdrukt maar nooit uitgedoofd was, nieuwen prikkel. De collegiebanken hadden
nu eenmaal voor hem zooveel meer aantrekkelijks dan de kantoorkruk. Van der
Hoeve aarzelde niet den Heer Balfoort deelgenoot te maken van de machtige begeerte,
die hem vervulde, en deze zag er geen bezwaar in om den jongeling, al mocht hij
ook reeds negentien jaren tellen, nog tijdig de Academie te doen bereiken. Alleen er zoude natuurlijk met inspanning van alle krachten gewerkt moeten worden, waarom
de rector het dan ook noodig oordeelde, dat van der Hoeve te zijnen huize zich
vestigde, opdat van elk beschikbaar oogenblik voor de studie gebruik mocht kunnen
worden gemaakt.
Drie jaren bracht van der Hoeve onder het dak van zijn leermeester door, jaren,
waaraan hij steeds de aangenaamste herinneringen heeft behouden. De bekwame
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leermeester toch was tevens de opgewekte vriend, wat ook door het betrekkelijk
gering verschil van leeftijd tusschen hem en zijn nieuwen huisgenoot verklaard wordt.
Na die drie jaren kon van der Hoeve Kuilenburg verlaten, om als student in de
godgeleerdheid aan de Utrechtsche Hoogeschool te worden ingeschreven. Had van
der Hoeve in Kuilenburg met zijn tijd weten te woekeren - ook de jaren, aan de
Academie doorgebracht, wist hij op uitnemende wijze te besteden. Een goed student
is hij geweest in den besten zin van dat woord. Met ernstigen ijver heeft hij zich aan
de beoefening der wetenschap gewijd, maar daarbij ook volop genoten van het
aangename, dat het jolige studentenleven kan schenken. Reeds in zijn eerste jaar
werd onze theoloog als lid aangenomen van het destijds zoo gunstig bekende
Letterkundig Gezelschap Utile Dulci, en vele vriendschapsbanden, in dien kring
geknoopt, bleken ook in verder leven duurzaam. Van der Hoeve's beste vriend uit
de academiejaren was intusschen P.O.C. Vorselman de Heer, de latere hoogleeraar
in de philosophie te Deventer. Met dezen, dien hij reeds te Kuilenburg had leeren
kennen, woonde hij samen, en gelijktijdig hebben die beiden zich eens, ieder op
eigen gebied, gewaagd in een edelen wedstrijd. Te Leuven was eene mathematische
prijsvraag uitgeschreven, en te Groningen eene theologische. Vorselman de Heer
wilde de eerste beantwoorden, van der Hoeve de laatste. Aan den nacht werden de
uren voor dien arbeid ontwoekerd. En die arbeid is niet vergeefsch gebleken. Aan
van der Hoeve werd te Groningen het gouden eeremetaal toegekend, terwijl aan de
Heer te Leuven de tweede prijs ten deel viel.
Na in Mei 1830 met goed gevolg te Zwolle het proponentsexamen te hebben
afgelegd, werd van der Hoeve

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

112
in October van datzelfde jaar tot predikant te Gendringen beroepen, waar hij den
19en December zijne bediening aanvaardde. Kort te voren was hij in den echt getreden
met Vrouwe Clasina Verwoert.
Gedurende zeven jaren heeft hij in Gendringen met volkomen toewijding en
onverflauwden ijver gearbeid, en zag zich daar gedragen door de steeds klimmende
genegenheid zijner gemeente. Toch meende hij niet te mogen weigeren, toen in 1837
een beroep naar Keppel tot hem kwam. De gedachte aan de opvoeding, die zijne
kinderen later zouden behoeven, en die op het afgelegen grensdorp zoovele bezwaren
met zich zoude brengen, legde hier vooral gewicht in de schaal. Het was in October
1837, dat hij zich aan de gemeente van Olden-Keppel en Keppel Binnen als haar
herder en leeraar verbond.
Van der Hoeve's werkzaamheid te Keppel kenmerkte zich door dezelfde
voortreffelijke eigenschappen, als waardoor die te Gendringen zich had onderscheiden,
en weldra wist de nieuwe leeraar zich dan ook hier eene zeer aanzienlijke plaats in
de harten zijner gemeenteleden te verwerven. Die plaats heeft hij blijven behouden
gedurende de 33 jaren, waarin hij de Keppelsche gemeente als haar voorganger
gediend heeft, en daarin mede vindt het feit zijne verklaring, dat van der Hoeve ook
na het nederleggen zijner betrekking - in 1871 - te Keppel gevestigd bleef, en aldaar
nog bijna het vierde van eene eeuw als emeritus heeft doorgebracht. De begeerte om
de laatste levensdagen in de nabijheid zijner dochters te wezen was oorzaak, dat hij
in 1894 Keppel verwisselde met Hilversum.
Indien van der Hoeve het begeerd mocht hebben om door een tastbaar bewijs de
overtuiging op te doen van
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de warme liefde, die zijne oude Keppelsche gemeente hem ook in de dagen zijner
rust bleef toedragen, dan vond die begeerte zeker volle bevrediging op den dag, die
hem den leeftijd van 90 jaren zag bereiken. Die dag was een Zondag. Aanzienlijken
en geringen, ouden en jongen beijverden zich toen den jubilaris met hunne
gelukwenschen, hunne bloemen, hunne geschenken te naderen. Eene inzonderheid
onvergetelijke ure werd doorgebracht in het vriendelijke kerkje van Laag Keppel.
Daar zoude de krachtige, beminlijke grijsaard nog eens voor de laatste maal den
kansel beklimmen. Daar was - ik mag wel zeggen: de geheele gemeente vereenigd.
Daar zag zij met eene zoo diepe ontroering, maar tevens met eene zoo innige
genegenheid op tot den negentigjarige, den in zijn langen levensduur waarlijk ook
zoo veelvuldig en veelzijdig beproefde, die aan zijn afscheidswoord, waarmede hij
uit het openbare leven zich terugtrok, ten grondslag gelegd had den jubel van Israëls
psalmdichter: ‘L o o f d e n H e e r , m i j n e z i e l , e n v e r g e e t g e e n e v a n
z i j n e w e l d a d e n ’.
Den ontwikkelingsgang zijner inzichten en overtuigingen op het gebied der
godgeleerdheid heeft van der Hoeve zelf in de hoofdzaak geschetst in door hem
achtergelaten ‘mededeelingen en ontboezemingen’. Wij ontleenen daaraan het
volgende: ‘Toen ik als leerling van de hoogleeraren Heringa, Bouman en Rooyaards
de academie verliet, behoorde ik mede tot de destijds dusgenaamde liberale theologen,
die mij later bleken onder de orthodoxen gerangschikt te moeten worden. Toen er
zich bedenkingen en zwarigheden bij mij opdeden, maakte ik kennis met de Groninger
richting en omhelsde die als eene oplossing uit een steeds pijnlijker wordenden strijd.
In mijne Keppelsche gemeente kon ik mij vrij genoeg uitspreken

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

114
en verwierf er vele geestverwanten. In den Doesburgschen ring trof ik jongere
ambtsbroeders aan, dan in mijn vorigen Deutichemschen ring. Dit gaf aanleiding tot
bepaalde samenkomsten met deze, waarin wij menig vraagstuk behandelden1. Daar
deed zich een nieuw verschijnsel voor: de moderne richting, die bij mij en anderen
te gereeder ingang vond, omdat de grondslagen daarvoor gelegd waren door de
Groninger richting. Ik mocht het genoegen smaken dat het grootste en meest
ontwikkelde gedeelte der gemeente met mij van lieverlede zonder geprononceerde
en schokkende overgangen medeging ....’
Vorderde zijne werkzaamheid in de gemeente veel van van der Hoeve, dit belette
hem niet den tijd te vinden, om zich ook aan andere belangen te wijden. Zoo is hij
vele jaren achtereen praeses geweest van het Classicaal Bestuur van Zutphen2. Zoo
toonde hij zich, daartoe aangezocht, zonder eenige aarzeling bereid, om mede te
werken tot het stichten eener nieuwe kerkelijke gemeente in de buurtschap Halle
nabij Zelhem; deed voor dat doel eene collectereis met zijn ambtgenoot en vriend
Horst van Angerlo, en rustte niet, eer ook dit pogen met volkomen bevredigenden
uitslag bekroond was. Zoo wist hij sedert 1866 zijn herderlijk ambt te Keppel te
vereenigen met de betrekking van godsdienstleeraar bij de strafgevangenis van
jeugdige veroordeelden De Kruisberg, en heeft hij die betrekking gedurende tien
jaren

1

2

Aan deze samenkomsten werd deelgenomen door de H.H. Horst, Gulden, Fijnebuik en R.J.
Jungius, destijds predikanten te Angerlo, Didam, Zevenaar en Drempt. Men was er begonnen
met de lezing van Scholten's Leer der Hervormde Kerk, waarmede door van der Hoeve in
den aanvang gedweept werd.
In de jaren van zijn emeritaat werd van der Hoeve benoemd tot lid van het Provinciaal
Kerkbestuur van Gelderland, en is daarna zelfs als lid van de Synode der Ned. Herv. Kerk
opgetreden.
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waargenomen, waarbij in lateren tijd zijn opvolger te Keppel hem door het overnemen
der catechisaties ter zijde stond.
Het arbeidsveld, hem aan De Kruisberg geopend, had voor iemand als van der
Hoeve bijzonder veel aantrekkelijks, en in zijne persoonlijkheid was juist datgene
vereenigd, wat hem voor een optreden in dezen eigenaardigen werkkring eene
zeldzame geschiktheid verleende. Zijn ideaal van philanthropie heeft hij zelf geschetst
in de door hem uitgegeven brochure Piet Voorman en het van haar verklaard, dat zij:
‘het excelsior beoogt, de veredeling en verheffing van den mensch zich ten doel stelt,
zich hulpvaardig betoont om den struikelende te ondersteunen en de reddende hand
uitstrekt om den gevallene op te richten, niet slechts met een traan van deelneming
in het oog, maar bovenal met goed beleid en beraden overleg, met vastheid en
kloekheid van karakter ....’ Welnu, dat ideaal heeft van der Hoeve getracht gedurende
zijne werkzaamheid aan De Kruisberg aldaar in praktijk te brengen. Hij heeft er naar
gestreefd zulk een philanthroop onder de jeugdige misdadigers, die op De Kruisberg
hun straftijd moesten doorbrengen, te zijn.
Niet lang nadat van der Hoeve zijne functie als godsdienstleeraar aan De Kruisberg
aanvaard had, rijpte bij hem meer en meer eene belangrijke overweging. Hij kwam
tot het inzicht, dat hij niet alleen voor het tegenwoordig oogenblik zich aan de reeds
zoo vroegtijdig veroordeelden had te wijden, maar dat ook met de toekomst van deze
laatsten rekening moest gehouden worden. Die toekomst toch gaf zooveel te denken
en te vreezen. Na hunne invrijheidstelling zouden de ontslagenen juist zooveel
behoefte aan steun en hulp hebben, en de ervaring leerde het op maar al te droeve
wijze, hoe weinig de
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maatschappij, waarin de knapen terugkeerden, bereid was deze te verleenen; hoe
gevoelloos, hoe onbarmhartig, hoe wreed die maatschappij was voor de
gebrandmerkten met de blaam, dat zij nauwelijks de gevangenis hadden verlaten.
Met het oog op dit alles vormde van der Hoeve het plan om een toevluchtsoord, een
doorgangshuis te stichten, waar zij, die De Kruisberg verlieten en voor wie dit
wenschelijk werd geoordeeld, aanstonds eene liefderijke opname zouden kunnen
vinden, en vanwaar zij daarna zooveel gemakkelijker in het maatschappelijk leven
zouden kunnen terugkeeren. Ongeloofelijk is de moeite geweest, die van der Hoeve
zich getroost heeft, om dit plan tot verwezenlijking te brengen. Hij gaf daartoe zijne
straksgenoemde, met zooveel warmte en overtuiging geschreven brochure Piet
Voorman een balling in zijn eigen land, in het licht. Hij wist eene commissie ad hoc
van vijfentwintig leden samen te stellen, waarin negen commissarissen des Konings
in verschillende provinciën zitting namen, terwijl het voorzitterschap door Jhr. Mr.
J. de Bosch Kemper, destijds lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, en het
secretariaat door Mr. A.E.J. Modderman, in die dagen nog Hoogleeraar aan de
Leidsche Academie, aanvaard werd. Toch heeft van der Hoeve de vervulling van
zijn vurig gekoesterden wensch niet mogen aanschouwen. Het was vooral de
tegenwerking van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, dat in
dergelijke stichting eene gevaarlijke mededingster meende te moeten vreezen,
waardoor de uitvoering van het werkelijk zoo edele voornemen verijdeld werd.
Van van der Hoeve's arbeid op letterkundig gebied werd tot dusver door mij in
deze schets nog geene opzettelijke melding gemaakt. En echter is het inzonderheid
deze arbeid geweest, waaraan hij een groot deel
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van zijn leven gegeven, en waardoor hij zich een zoo welverdienden naam onder
zijne tijdgenooten verworven heeft. Ontzaglijk is - gelijk blijken kan uit de hierachter
volgende, uit aanteekeningen van den auteur zelf opgemaakte lijst - het aantal van
grootere en kleinere geschriften, van oorspronkelijke werken en vertalingen, die van
van der Hoeve's hand verschenen zijn. Verreweg de meeste daarvan verplaatsen ons
op het gebied van theologie of romantiek, en leggen dan steeds getuigenis af van des
schrijvers wetenschappelijken zin, of wel van zijne diepe menschenkennis, van zijne
juiste opmerkingsgave, bovenal van zijne reine verbeelding en zijn innig vroom
gemoed. De werken, waardoor van der Hoeve den meesten opgang gemaakt heeft,
waren wel zijne romans van grooter omvang: De wereld in het klein en Menschenwaan
en Christendom. In beide spiegelt zich op de meest heldere, maar tevens objectieve
wijze de strijd af, welke in die dagen op theologisch gebied gevoerd werd, en van
beiden bleek binnen slechts weinige jaren een herdruk noodzakelijk.
Tot in zijn laten levensavond is van der Hoeve met zijn bellettristischen arbeid
voor de pers voortgegaan. Die arbeid was hem meer dan eene aangename bezigheid;
die was voor hem eene bepaalde behoefte. Aardig echter was het om op te merken,
hoezeer hij ook toen nog zich verplaatsen kon in de romantische toestanden, door
hem ontworpen; hoe volkomen hij als het ware medeleefde met de personen, aan
welke zijne verbeelding het aanzijn gegeven had. Ten bewijze daarvan het volgende.
Bij zekere gelegenheid las mijn onvergetelijke vriend mij, gelijk hij gewoon was,
weder eene zijner juist voltooide pennevruchten voor en maakte ik hem de opmerking,
dat in het geschetste geval het ‘krijgen van elkander der geliefden’ - na al wat was
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voorafgegaan - mij psychologisch toch wel wat heel bedenkelijk toescheen. Van der
Hoeve's antwoord op deze bedenking luidde zonder eenig dralen: ‘Ik wijzig mijne
voorstelling niet. Ik heb mijne heldin onder het schrijven veel te lief gekregen, dan
dat ik haar ten slotte niet gelukkig zoude zien’. En, toen van der Hoeve dit antwoord
gaf, was hij bij - of in de negentig!!
Ik sta aan het einde mijner taak om de levensgeschiedenis te schrijven van van der
Hoeve. Van eigenlijk gezegde geschiedenis was slechts zoo weinig te geven, doch
leven in den hoogeren zin van dat woord is er bij van der Hoeve zooveel geweest.
Zijn leven toch werd gekenmerkt door onverpoosde werkzaamheid, gedragen - ook
onder groote teleurstelling en beproeving - door een onwankelbaar geloof, gewijd
aan de medemenschen, geadeld door innige vroomheid. Zij, die van der Hoeve meer
van nabij gekend hebben, staren hem na met een oog, waarin, nevens een traan van
weemoed, een glinster van hooge waardeering, van oprechte dankbaarheid te
bespeuren is.
Keppel.
C.J. VAN BEMMEL SUYCK.
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Lijst der geschriften van A.H. van der Hoeve.
Responsio ad Quaest.: De notione, natura et necessitate της μετανοιας, quam Jesus
et Apostoli postulant. Gron. 1831.
Over de stichtelijke viering van den dag des Heeren. Amst. 1841.
De Vier Evangeliën, met toelichtende aanmerkingen voorzien. 3 dltjes. Doesb.
1842-44.
Met W. Immink.
Karaktertrekken en historische fragmenten uit het leven van Frederik Willem III door
Dr. Eylert, uit het Hoogd. vert. 3 dln. Amst. 1844.
Een viertal brieven over enkele van Rome's leerstellingen. Doesb. 1845.
Met W. Immink.
Aangename Herinneringen van Holland en zijne bewoners. Uit het Hoogd. van F.W.
Dethmar. 2 dln. Doesb. 1848.
De Christen aan de bron van troost bij het verlies van dierbare betrekkingen, vrij
bewerkt naar het Hoogd. van Dr. R.T. Eylert. Amst. 1849.
De Grieksche kerk in Rusland. Amst. 1850.
London-Gendringen. Amst. 1851.
Elisabeth Frij. Uit het Hoogd. Amst. 1851.
De Wereld in 't klein. 2 dln. Amst. 1853.
Herdrukt in 1857.
Het leven van Jezus voor kinderen. 2 dln. Arnh. 1855.
Hiervan eene kleinere uitgave bewerkt voor de Evang. Maatschappij.
Levensbeelden. Schetsen en Verhalen. Arnh. 1858.
Godsdienstig Huisboek voor Vrouwen. Naar het Hoogd. van Ehrenberg. Amst.
1859.
De Macht der Liefde. Amst. 1859.
Menschenwaan en Christendom. Een roman en geen roman. 2 dln. Amst. 1861.
Herdrukt in 1864.
De wisselingen des levens. Naar het Hoogd. van F.W. Hackländer. 2 dln. Arnh. 1862.
De kunst om in 't publiek te spreken. Naar het Fransch van Bautain. Amst. 1863.
Christus'-prediking. Naar het Hoogd. van F. Schleiermacher. Arnh. 1865.
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Bijbelsche geschiedenis. Oud en Nieuw verbond. 2 dln. Arnhem 1865.
Met medewerking van J.P. de Keyser.
Piet Voorman, een banneling in zijn eigen land. Doesb. 1869.
Levensschets van J.P. de Keyser in de Levensberichten van de Maatschappij d.
Nederl. Letterk. te Leiden 1878.
Fierheid adelt. 2 dln. Amst. 1880.
Frederik's grootvader. 's-Gravenh. 1883.
Levensernst. Doet. 1888.
Voorts tal van Bijdragen in verschillende Tijdschriften en Jaarboeken, als:
Vaderlandsche Letteroefeningen. Christophilus. Recensent ook der recensenten.
Godgeleerde Bijdragen. Repertorium voor buitenlandsche theologie. Tijdspiegel.
Iris. Nederland. De Morgenster. Evangeliespiegel. Theophania. Leerredenen bij G.W.
van der Wiel. De Nieuwe Boekzaal. De feestvierende Christen. Album voor de jeugd.
Charis. Vesta. Het brood des levens. Het familiemagazijn. 's Levens leerschool.
Christelijk album. Bibliotheek voor het Huisgezin. Het Morgenlicht. Westfriesland.
Nieuw Leeskabinet. Bijbelsch dagschrift. Volksletterkunde. Cornelia (jaarboekje).
Agape, Christelijk jaarboekje. Voor visschers gevangen. Proza en Poëzie, Amst.
1875. Evang. Volksalmanak. Nieuw Leven.
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Levensbericht van den Luitenant-Generaal A.W. Ph. Weitzel.1
August Wilhelm Philip Weitzel, zoon van Johan Philip Weitzel en van Louise
Wilhelmine Frederike Diatz de Vivano, zag op 6 Januari 1816 te 's-Gravenhage het
levenslicht; op den 29sten van lentemaand 1896 sloot hij aldaar de oogen. Gedurende
vijfenzestig jaren had hij nagenoeg onafgebroken den staat gediend: eerst als
krijgsman, laatstelijk als raadsman van de kroon. Zijn eerste officiëele naamteekening
als vrijwilliger bij het wapen der infanterie (17 Nov. 1831) beloofde trouw aan den
koning, gehoorzaamheid aan de wet, onderwerping aan de krijgstucht. Aan het einde
van zijn staatkundige loopbaan, bekrachtigde ook zijn naam de herziene grondwet,
die voor zijne opvolgers de baan moest effenen tot het invoeren van de militaire
hervormingen, waarvan voor een deel 's lands toekomst afhangt; vooral tot invoering
van wetten, waardoor het leger, dat Weitzel zoo innig heeft liefgehad, een school
van tucht en gehoorzaamheid voor heel de natie moet worden.

1

De bewerking van dit levensbericht is vertraagd door omstandigheden buiten schuld van het
Bestuur der Maatsch. van Ned. Letterk.
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Evenals veel andere mannen van beteekenis van zijn tijd had Weitzel gedurende de
jeugd betrekkelijk weinig geleerd. De Koninklijke Militaire Akademie was in 1830
tijdelijk opgeheven, terwijl bij de korpsen aan de adspirant-officieren slechts enkele
maanden onderricht werd gegeven in vakken, die thans tot het meer uitgebreid lager
onderwijs worden gerekend.
Wat Weitzel is geworden had hij uitsluitend aan zich zelf, aan zijn karakter, aan
zijn ijver en zijn gezond verstand te danken. Meer nog dan het zwaard, verhief
Weitzel's pen hem tot het hooge standpunt, dat hij in de maatschappij heeft bekleed:
hooger dan één der overige zestig, met welke hij op 7 December 1837 de epaulet
verwierf. Reeds zeer vroeg huldigde Weitzel het gezegde: ‘dat 't een slecht soldaat
is, die geen generaal wil worden’. Zijne tijdgenooten herinnerden zich, hem
meermalen te hooren pleiten: ‘onder ons zestigen zal 't er toch wel één tot generaal
brengen - en waarom ik niet zoo goed als een ander?’ - een typisch bewijs van
zelfvertrouwen en van gepaste militaire eerzucht.
Weitzel verwierf de eerste letterkundige lauweren, nog jong officier zijnde, als
medewerker van den ‘Militaire Spectator’, toen onder redactie van J.C. van Rijneveld.
Zijne opstellen ‘De Nederlandsche soldaat, de Schildwacht, de Nederlandsche
onderofficier, de Nederlandsche officier, Necrologie der slobkousen’ en zooveel
andere, in de jaren 1842 tot '48 in voormeld tijdschrift verschenen, getuigen van
bekendheid mét, vooral van hart voor den soldaat, wiens lief en leed hij in het gelid
had gedeeld. Luchthartig in vorm, vol gezonden humor, soms sarcastisch en toch
immer met diepen ernst, schetste hij den eenvoudigen milicien, wanneer deze eenmaal
in de gelederen en op de chambree was geschoold, als een type
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van gehoorzaamheid en van goeden wil, van wien men met een goed woord alles
gedaan kon krijgen - ware hij vóór vijftig jaar niet minder dan nu ‘gelijk de
Nederlandsche officier, een vriend van pruttelen, alleen met dit onderscheid, dat de
soldaat altijd, doch de officier slechts zoolang pruttelt tot hij zachtkens is ingeslapen’.
Voor dien, trots een zeer korte oefening - van 1840 tot '43 bleven de lichtingen niet
langer dan drie of vier maanden onder de wapenen - dóór en dóór properen kerel,
gewoonlijk zonder geld op zak en toch immer bereid om een kameraad bij te staan,
met zijn soldaten-latijn ten spijte van taalgeleerden, met zijn natuurlijken afkeer van
artsenijen en hospitalen maar groote voorliefde voor huismiddeltjes enz. enz., trok
Weitzel te velde tegen het jammerlijke vooroordeel, dat toen niet alleen door de
geringe volksklassen, maar ook door de gegoede en beschaafde standen vooral in
onze koopsteden werd gevoed tegen de school van eer en plicht. Jammerlijk
vooroordeel! heden nog hier en daar merkbaar, waardig te zijn gesproten uit den
achterlijken toestand der krijgsmachten in vroegere dagen; waardig om te dagteekenen
uit den tijd, toen deze meerendeels bestonden uit huurlingen; toen, op enkele
uitzonderingen na, slechts zulke Nederlanders in de gelederen plaats namen, voor
wie in de burgermaatschappij niets meer te hopen viel; toen de jongeling, aan wien
alle vermaningen, alle raadgevingen vruchteloos waren verspild, ten slotte nog enkel
werd waardig gekeurd om het kalfsvel te volgen, om op een oorlogsschip of naar
‘den Oost’ te gaan! In de jaren van bezuiniging - vooral op het leger -, volgende op
onze scheiding van Zuid-Nederland, behoorde er zedelijke moed toe, om den
eenvoudigen vrijwilliger en den milicien niet te rangschikken onder het geheel
onbeschaafde deel der
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natie; om den onderofficier van professie, dien in eigen oogen geweldigen dienaar,
te verheffen als een kostbaar deel van het skelet van den soldatenstand; om de
officieren, zonder vooruitzicht op bevordering - zelf was de heer Weitzel dertien jaar
tweede-luitenant! - of welvaart, bij het bluffen en zwetsen van geld-autocraten uit
onze groote koopsteden of uit de Koninklijke residentie, op te wekken tot volharding
en plichtsbetrachting in den strijd om het bestaan. Weitzel's ontleding van het
betalings-briefje van een tweede-luitenant der infanterie gedurende de regeering van
Neerlands Tweeden Koning, met een batig slot van vijf, zegge vijf guldens voor bals,
opera's, concerten, casino's, bal-costumé's, liefhebberij-comedies, verplichte bijwoning
van korps-diners, ongerekend kleine cadeau's en verrassingen voor rozenroode lippen
en
‘ ... oogen, nooit genoeg aanschouwd’ -

zijne denkbeelden omtrent de militaire eer; zijn eisch om de barbaarsche gewoonte
van het tweegevecht te vervangen door rechtbanken van eer; zijn strijd tegen zekere
bellettristen, die zich nimmer moeite hadden gegeven om den militair te bestudeeren
en toch nooit verlegen waren om aan hunne lezers een figuur op te disschen, dien zij
luitenant, kapitein of generaal noemden, soms op één been maar in elk geval lam en
ellendig in hunne verhalen lieten voortsukkelen, daarmede trachtende den
officiers-stand belachelijk te maken - die pleidooien zijn de pen van Joachim Ambert
en van Paul de Musset waardig. Bedoelde artikelen zijn wellicht minder gelezen dan
Kempees' ‘Holloway-Pillen voor een jong officier’, maar minstens even leerrijk en
even goed gedacht.
Geen wonder, dat de luitenant-kolonel van Rijneveld in 1847 bij zijn overplaatsing
naar Indië om aldaar het
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bevel over de artillerie te aanvaarden, zich gelukkig achtte, de leiding van het door
hem gestichte orgaan aan den heer Weitzel te mogen overdragen. Zes jaren lang, tot
hij als adjudant van den luitenant-generaal ridder de Stuers naar Nederlandsch-Indië
vertrok, redigeerde Weitzel den ‘Militaire Spectator’ met groot talent. Ook later bleef
hij een trouwe en hooggewaardeerde medewerker van ons oudste, meest klassieke
militair orgaan.
De in 1832 opgerichte ‘Militaire Spectator’ verkeerde nog, én in letterkundige
opzichten én als tolk der meeningen van leger en vloot, in een ontwikkelingstijdperk.
Met de geheele maatschappij legde het leger zich in die dagen berustend en zwijgend
neder bij de vaderlijke, beter gezegd, autocratische regeeringswijze van Koning
Willem I, aanvankelijk ook door zijn opvolger nageleefd. Tot critiek voelden weinigen
zich geroepen, en dan nog met groote omzichtigheid. Tijdschriften en dagbladen
leidden een droomerig leven, en steunden veelal bij gebrek aan algemeene deelneming
op geldelijken bijstand van hooger hand, waarmede de periodieke pers zich inderdaad
aan banden legde. Maar het getij verliep. Ook de krijgsmachten trachtte men in meer
wetenschappelijken zin te ontwikkelen. Om daartoe te geraken was een vrijer uiting
van denkbeelden noodig. Kind van zijn tijd, daarom niet minder goed soldaat,
ontwierp Weitzel, ten einde den ‘Militaire Spectator’ in den algemeenen vooruitgang
te doen deelen, tevens coöperatief te werken, een volledig programma, waarin o.a.
voorkwam: ‘De belangen en rechten van het leger zullen wij met warme
vrijmoedigheid voorstaan en verdedigen.... De wenschen van het leger zullen in ons
ten allen tijde gereede tolken vinden. Bestaande grieven, leemten en gebreken zullen
wij aanwijzen.... Instellingen en verordeningen zullen wij met gepaste
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rondheid beoordeelen....’ Geenszins zijne plichten als militair ambtenaar van den
Staat verzakende, ging de nieuw-opgetreden leider van het tijdschrift voort: ‘Nimmer
evenwel zullen de redacteuren vergeten, dat zij voorstanders en verkondigers der
krijgstucht behooren te zijn: maar verkondigers eener verlichte, beschaafde,
welbegrepen krijgstucht, eener krijgstucht, die gegrond is, niet op willekeur maar op
wetten en verordeningen en die haar oorsprong vindt, niet in slaafsche onderdanigheid,
maar in vertrouwen op en eerbied voor verdiensten en bekwaamheden.... Nimmer
verliezen zij uit het oog, wat men aan hooger rang verschuldigd zij; maar niet minder
zullen zij den zwakken verdedigen tegen den eigendunk van den machtigen’.
De tweede daad van den anoniemen redacteur was om het oorlogsbestuur te
bedanken voor elke subsidie: bestaande in een abonnement voor een zeker aantal
exemplaren, die echter niet werden afgeleverd. Van de gewonnen vrijheid heeft de
‘Militaire Spectator’ nimmer misbruik gemaakt. Wél heeft Weitzel nog menige lans
moeten breken voor het vrije woord, dat de grondwet even goed aan militairen als
aan andere onderdanen van het koninkrijk waarborgde. Hoewel zijne artikelen over
de raden van krijgstucht1 en andere dergelijke inzendingen den heer Weitzel groote
moeielijkheden, onheusche bejegeningen, zelfs bedreigingen van
grootwaardigheids-bekleeders berokkenden, week de ‘Militaire Spectator’ van den
ingeslagen, goeden weg niet af. Gedurende de jaren der grondwetsherziening voor
1848 nam ons militair tijdschrift, dank zij het ingenomen onafhankelijke standpunt,
levendig deel aan de bespreking der vragen van

1

Militaire Spectator, 1849.
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den dag. Nimmer de plichten vergetende, waaraan de officieren in de eerste plaats
hadden te gehoorzamen, kampte het leger-orgaan onvervaard voor hunne rechten als
vrije burgers van den staat. Weitzel bestreed de struisvogel-tactiek, die zoo langen
tijd betreffende de vraagstukken der landsverdediging en het leger was gehuldigd.
Het floers van geheimzinnigheid verscheurende, bracht de ‘Militaire Spectator’ veel
bij tot het verspreiden van juister begrippen omtrent het punt der landsverdediging.
Met de heeren Stieltjes en Storm van 's Gravesande bond Weitzel krachtig den strijd
aan tegen de overtollige, daarom schadelijke vestingen, wier onderhoud en
bewapening leidden tot groote schade voor de levende strijdkrachten.
Sinds den aanvang van 1850 begon de letterkundige werkzaamheid van Weitzel
zich door een toevallige aanleiding te bewegen in een richting, die gewichtigen
invloed op zijn loopbaan en op geheel zijn volgend leven heeft uitgeoefend. Bij een
gesprek toch met jonkheer K.W. de Kock, eerste-luitenant der grenadiers, zoon van
den bevelhebber van dien naam gedurende den Java-oorlog tegen Diepo Negoro,
vernam Weitzel, dat de familie de Kock nog een groote hoeveelheid papieren en
bescheiden bezat, voormelden oorlog betreffende. Inderdaad vond hij lijvige bundels
met officiëele stukken, die - zeker geen lofspraak op het toenmalige Indische
legerbestuur! - in het bezit van generaal Merkus de Kock waren gebleven en reeds
belangrijk door vocht, stof en verwaarloozing hadden geleden.
Tot dien tijd bestond alleen een kort overzicht van den Java-oorlog, geschreven
door den majoor, later luitenant-generaal F.V.A. ridder de Stuers, schoonzoon van
generaal de Kock. Dit werkje dagteekende van het einde dier gebeurtenissen; een
tijdstip, waarop het gouvernement al zeer weinig gesteld was op openbaarheid

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

128
ten aanzien van Indische aangelegenheden. Geen wonder, dat Weitzel, toen zijn
vriend de Kock schroomde om de voorhanden bouwstoffen te verwerken, gaarne die
taak aanvaardde.
Aanvankelijk kondigde hij dezen arbeid aan in den ‘Militaire Spectator’ als:
‘Gedenkwaardige Tafereelen uit den oorlog op Java van 1825-1830’. Maar al spoedig
na het verschijnen van de eerste artikelen, werd hij van verschillende zijden
aangezocht om dien oorlog in zijn geheel, d.i. van 1825-1830, te bewerken. In 1852
en '53 is daarvan een afzonderlijke uitgave in twee deelen verschenen: bovendien
meer uitvoerig en volledig, wat de staat- en staathuishoudkundige gedeelten betreft,
die in een militair tijdschrift minder te huis behoorden. Groote wilskracht was noodig,
om de aan dien arbeid verbonden bezwaren te overwinnen. Alvorens de rijke
bouwstoffen naar behooren te kunnen ontleden, moest de Heer Weitzel zich voldoende
kennis omtrent Insulinde en haar bevolking eigen maken. Voorts verschilde, in dien
tijd meer nog dan thans, de in Indië gevolgde vechtwijze van die in Europeesche
oorlogen. Op staatkundig gebied lagen voetangels en klemmen voor den jeugdigen
redacteur van ons militair orgaan, waarmede hij rekening had te houden. Weitzel
verwierf zich door zijn werk - vóór het onlangs door kapitein P.J.F. Louw geschreven
standaardwerk ‘de Java-oorlog van 1825-30’ zeker het meestgelezene op dit gebied
- niet alleen een welverdienden naam als schrijver over de Indische krijgsgeschiedenis,
maar hij ontsloot zich daarmede tevens den weg naar Nederlandsch-Indië.
Aan den luitenant-generaal F.V.A. de Stuers toch werd bij zijn benoeming tot
commandant van het Nederlandsch-Indische leger opgedragen om de Indische strijd-
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krachten en weermiddelen overeenkomstig het in Augustus 1853 vastgestelde
Koninklijk Besluit en naar de voorstellen van den generaal-majoor baron von Gagern
in te richten.
Generaal de Stuers noodigde den eerste-luitenant Weitzel uit, hem te vergezellen.
Weitzel nam gretig het aanbod aan, dat bovendien kans gaf op buitengewone
bevordering. Aangezien de nieuwe legerbevelhebber vijf jaar noodig rekende om
zijn opdracht uit te voeren, werd Weitzel de eerste voor vijf jaren bij het leger in
Oost-Indië gedetacheerde Nederlandsche officier. In dien tijd bezocht hij een groot
deel onzer bezittingen en kon op de plaatsen, waar de oorlog met Diepo Negoro was
gevoerd, te Pleret en elders, zijn vroegere beschrijving toetsen aan het oorlogstooneel,
aan de natuur in het tropische klimaat, aan de zeden en gewoonten van den Javaan
en aan de verhalen van ooggetuigen in dien geweldigen strijd. Mocht hij vroeger het
zeggen van Indische officieren en ambtenaren: ‘dat hij Indië had ‘beschreven alsof
hij lange jaren dáár had vertoefd’ -, meer als een hoffelijkheid dan als billijken lof
opnemen, thans oogstte hij de voldoening, dat deze hem toekwam. Zelfs vond hij
gelegenheid om allengs ontstane verkeerde opvattingen en sterk overdreven legenden
te bestrijden. Als adjudant, eerst bij den luitenant-generaal ridder de Stuers, na zijn
vertrek bij den luitenant-generaal van Swieten, nam kapitein Weitzel een werkzaam
en belangrijk aandeel aan de voorbereidende maatregelen tot reorganisatie der
pradjoerits, bedoelende de oprichting van een soort van militie of schutterij in onze
koloniën.
Niet enkel meester van de pen op het bureau en in de studeerkamer, maar ook het
zwaard op het terrein wetende te hanteeren, verwierf hij in 1856 in de Lampongs het
geparelde kruis van de Militaire Willems Orde. Begrijpe-
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lijkerwijs wierp de oorlogsondervinding van den jongen ridder zoowel vruchten af
voor het Indische leger als voor zijne letterkundige studiën.
Tot de eerste rekenen wij o.a. de invoering van den ransel, waartegen de Indische
militaire autoriteiten zich immer hadden verzet, maar die op Weitzel's aandrang
volgens Algemeene Order voor het leger van 1858 no 8 bij de veldbataljons werd
aangenomen.
Tweemaal beschreef hij de expeditie in de Lampongs: de eerste maal in 1862 in
den ‘Militaire Spectator’, daarna afzonderlijk onder den titel van ‘Schetsen uit het
oorlogsleven in Nederlandsch-Indië’. Onder talrijke andere bijdragen van Weitzel's
hand betreffende de Indische krijgsgeschiedenis verdienen de aandacht zijn historisch
overzicht van den aanval op Sintang in 1856, en het verhaal van de expeditie naar
Timor in 1857, voorkomende in de Bijlagen van den jaargang 1860 van meergemeld
tijdschrift; voorts: de derde militaire expeditie naar het eiland Bali in 1849’, het
geschiedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes in 1856 enz.
Ook op hoogeren leeftijd hield hij zich met voorliefde bezig met Indische
aangelegenheden, zooals blijkt uit de lijst zijner lettervruchten aan het slot van ons
opstel. Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen beloonde den
onvermoeiden werker met het lidmaatschap (24 April 1855). Bij het vraagstuk onzer
dagen betreffende de samensmelting der officiers-kaders van het Nederlandsche en
het Nederlandsch-Indische leger, waarvan de oplossing is opgedragen aan de
Staats-Commissie van 21 October 1898 no 15 (Staats-Courant van 28 October
daaraanvolgende no 252), verkregen Weitzel's overwegingen dienaangaande in den
‘Militaire Spectator’ van 1849, eveneens in zijn geschrift: ‘De beteekenis en de
geschie-
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denis onzer grondwettige voorschriften aangaande de landsverdediging, zoowel met
betrekking tot Nederland als tot zijne Overzeesche bezittingen (1880)’ nieuw en
actuëel belang. Zoolang de fusie der beide officiers-corpsen niet is tot stand gebracht,
in afwachting eener in de toekomst ook door ons gewenschte algeheele samensmelting
daarvan, blijft wellicht wederzijdsche detacheering der Nederlandsche en der
Nederlandsch-Indische officieren op de ruimste schaal, de meest
aanbevelingswaardige richting tot oplossing van dit zoo belangrijke onderdeel onzer
weerbaarheid. Wij vermeenen dat samensmelting der beide officiers-corpsen is in
het belang van staat en volk. Daartoe worden ingrijpende wijzigingen bij de aanstelling
der officieren gevorderd, maar zonder terugwerkende kracht voor hen, die zich onder
geheel andere voorwaarden aan 's lands dienst hebben verbonden. Men ga echter bij
een volgende generatie niet voort om de schoone gelegenheid ongebruikt te laten
voorbijgaan, die de koloniën aanbieden tot karaktervorming en om oorlogservaring
op te doen. Alleen de werkelijke oorlog leidt tot zelfkennis. Hoe toch te leeren wat
men in het vuur waard zij, dan in het vuur? In dit opzicht zijn onze koloniën als
practische krijgsschool, ná de théoretische vorming aan de hoogste inrichting voor
militair onderwijs te 's-Gravenhage, veel te lang verwaarloosd!
Toen gedurende het derde ministerie Heemskerk (23 April 1883), waarin generaal
Weitzel voor de tweede maal het oorlogsbestuur aanvaardde, de minister van koloniën
van Bloemen Waanders ontviel, voerde Weitzel tevens gedurende eenige maanden
ad interim de portefeuille van laatstgenoemd departement. Ongetwijfeld kwam hem
daarbij zijn Indische ondervinding uitmuntend te stade.
Aan de loopbaan van den heer Weitzel als hoofd-
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officier en als directeur van de Normaal-Schietschool (26 Maart 1860 tot 16 April
1872) herinneren de wetenschappelijke leercursus: ‘Handleiding bij het schieten met
draagbare vuurwapenen’ en andere geschriften van gelijken aard; voorts een
levensbeschrijving van generaal ridder de Stuers, verschillende vlugschriften
betreffende legerorganisatie en legerbeheer; ook zijne ‘Herinneringen van een
oud-vrijwilliger (1881)’, waarin hij onder gezelligen kout de geschiedenis van zijn
eerste dienstjaren mededeelde.
Levendig staat onze eerste ontmoeting met den toenmaligen kolonel Weitzel ons
voor den geest. 't Was op 24 Juli van het oorlogsjaar 1870, toen hij als
brigade-commandant bij de Derde Divisie de officieren van het 2de Regiment
Infanterie kwam voorstellen aan den luitenant-generaal Knoop, aan wien steller dezes
als adjudant was toegevoegd. Terwijl de meeste officieren er na den nachtelijken
tocht vermoeid uitzagen - het 2de Regiment had Maastricht den vorigen avond tegen
tien uur per spoor verlaten, deels in goederen- en voor het militair vervoer haastig
ingerichte beestenwagens - straalden de oogen van kolonel Weitzel van opgewektheid.
Gisteren morgen nog dreigde hem het gevaar, bij den tusschen Duitschland en
Frankrijk verklaarden oorlog, te Maastricht van het leger te worden afgesneden zooals kolonel Weitzel later dikwerf niet zonder zekere overdrijving beweerde -; en
thans stond hij met het kompleete personeel zijner vier bataljons, waarbij vijf
lichtingen militie en het daartoe behoorende materiëel, veilig in Gelderland, nog wel
in Arnhems schilderachtige, gastvrije dreven.
Ruim een jaar te voren had kolonel Weitzel een geheime instructie ontvangen met
het voorschrift, hoe te handelen bij een onverhoedschen aanval op het oostelijk
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frontier des rijks. Deze bevelen kwamen daarop neer, dat hij tot elken prijs moest
zorgen, met de vier bataljons in garnizoen te Maastricht bij het gros van het leger
aan te sluiten. Kon dit niet meer per spoorweg geschieden, dan moest hij langs den
rechter Maas-oever desnoods over België marcheeren! Bij deze instructie had men
echter twee kleinigheden over het hoofd gezien; in de eerste plaats: dat tot uitvoering
van bedoelde bevelen het gezag van den betrokken regiments-commandant, wilde
hij Belgisch grondgebied vermijden, zich verder moest uitstrekken dan binnen de
muren van Maastricht; in de tweede plaats dat het betreden van vreemd grondgebied,
hetgeen in de spanning dier dagen en bij de mogelijkheid van ontbrekend
spoorweg-materiëel schier onvermijdelijk scheen, niets meer of minder zou zijn dan
een opzettelijke schending der onzijdigheid van België met alle gevolgen van dien.
Ofschoon Weitzel ernstig had overwogen om de tegen voormelde instructie gerezen
bezwaren kenbaar te maken ter plaatse, waar het behoorde, had hij, door de
ondervinding geleerd, gezwegen en eenvoudig besloten te gehoorzamen. Gelukkig
was hij bijtijds in overleg getreden met den station-chef te Maastricht omtrent een
eventuëel plotseling vertrek van het garnizoen, en had toen tot zijn niet geringe
verbazing vernomen, dat deze ambtenaar totaal onbekend was met het door het
oorlogsbestuur uitgevaardigde voorschrift omtrent de wijze, waarop troepen en
oorlogs-materiëel moesten worden vervoerd. Kolonel Weitzel verstrekte zijn eigen
exemplaar van gemeld voorschrift aan den station-chef. In de critieke dagen van Juli
1870 opperde hij geen bezwaren, maar bereidde zich met kalmte voor op alle
gebeurlijkheden: als hoofdzaak in het oog houdende, niet met zijn regiment te worden
afgesneden.
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Bij den dienst in 1870 aan het stafkwartier van den luitenant-generaal Knoop, wiens
naam bij het leger en in onze letterkunde zoo hoog staat aangeschreven, had ik het
voorrecht soms meermalen daags in aanraking te komen met den kolonel Weitzel.
Vooral in de laatste helft van Juli, terwijl bij den plotseling uitgebroken krijg tusschen
Frankrijk en Duitschland onzekerheid den staatkundigen gezichtseinder omfloerste;
toen elke dag, weldra elk uur nieuwe berichten en verandering bracht, bleven de
staf-officieren te Arnhem meerendeels bijéén in hetzelfde kwartier, in hetzelfde hôtel
- de ‘Pays-Bas’ - aan dezelfde tafel enz., terwijl aanvankelijk de beide brigades hunne
bureau's hadden in het locaal der ‘Koepok-Inrichting’ nabij het raadhuis. Terwijl één
der brigadiers zich onder den drang zijner omgeving al spoedig vrijmaakte om zijn
bureau elders weelderig en gemakkelijk in te richten, vergenoegde zijn collega,
kolonel Weitzel, zich met een paar eenvoudige kamers op de eerste verdieping van
het stafkwartier. Telkens kwam hij dan naar beneden, en luchtte bij afwezigheid van
generaal Knoop en van den chef van den staf - den majoor, later luitenant-generaal
van der Star - oprecht zijn hart aan de toegevoegde officieren, onder welke ook de
eerste-luitenant der huzaren H.W.J.E. baron Taets van Amerongen, thans kamerheer
van Hare Majesteit de Koningin. Het hoofdonderwerp bij al zijne gesprekken vormde
de toestand, waarin wij ons bevonden, waarbij de menigvuldige telkens aan den dag
komende leemten met betrekking tot de organisatie, de verpleging, de uitrusting en
de oefening der troepen, ruime stof tot opmerkingen gaven aan Weitzel's
scherpzinnigen, kritischen geest. Sarcastisch liet hij zich dan uit omtrent de ‘open
deuren’ te Westervoort en te Pannerden. Te Westervoort reden de Duitsche treinen
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vol geladen door het fort, dat zoodoende, had Duitschland ons inderdaad kwaad
willen doen, elk oogenblik aan een overvalling ware blootgesteld geweest. Ofschoon
de aldaar commandeerende kapitein der artillerie - de thans gepensioneerde
luitenant-generaal Kretzer - met onvolprezen ijver alle krachten inspande om door
waakzaamheid en doeltreffende maatregelen bedoeld gevaar te voorkomen, boden
de nabijheid der grenzen, de bouw en de aanleg van het fort op den verkeerden
Yssel-oever bezwaren, waarin op dat oogenblik geen Caesar of von Moltke kon te
gemoet komen. De juiste opmerkingen van kapitein Kretzer omtrent de dreigende
gevaren vonden vollen weerklank bij kolonel Weitzel, meer dan bij generaal Knoop:
een optimist van het gelukkigste gehalte, wiens zwijgend handelen in deze dagen
echter zelfvertrouwen kweekte en allen tot plichtsbetrachting opwekte. Generaal
Knoop nam aan als een uitgemaakte zaak, dat ieder evenveel plichtbesef en toewijding
aan het vaderland bezat als hij zelf. Hij was overtuigd, dat elke bevelhebber in
hoogeren of lageren rang, geholpen door die eigenschappen, ook met zeer
middelmatige, des noods met slechte middelen kon slagen. Kolonel Weitzel had
echter geen vrede met redeneeringen, of met halve maatregelen - al viel voor 't
oogenblik niets meer te verhelpen dan werkelijk geschiedde! - die de stormvrijheid
van het hoofdtoegangspunt naar Arnhem en de verdediging van den IJssel niet konden
verzekeren!
‘Generaal Knoop’ - pruttelde hij vermakelijk - ‘is hoogst bekwaam, vol geestdrift,
maar ziet alles te rozenkleurig in! Hij is nimmer in den werkelijken oorlog op de
proef gesteld. Ik heb in Java en op Sumatra wel om geleerd voorzichtig te zijn!
Tusschen een generaal op het bureau en een bevelhebber te paard bestaat
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gelijk onderscheid als tusschen een kunst-criticus en een artiste. De eerste kan
bijdragen om de kunst tot een hoogeren trap van volkomenheid op te voeren, maar
de andere brengt voort!’ enz. enz.
Vooral wanneer de heer Weitzel stellingen verdedigde, omtrent de strekking
waarvan hij volle overtuiging gevoelde, was hij een krachtige, soms heftige ‘debater!’
Met billijken lof voor de populaire krijgsgeschiedkundige geschriften van generaal
Knoop, beweerde Weitzel niettemin, dat Mevrouw Bosboom Toussaint geen ongelijk
had gehad met te beweren, dat Knoop nimmer boeken had uitgegeven, maar
meesterlijk de kunst verstond, om fraaie artikelen te schrijven uit de boeken van
anderen. Wij konden 't daarmede niet eens zijn. Erkennende, hoe jammer 't was, dat
generaal Knoop niet, meer dan hij deed, de stof voor zijne leerrijke geschriften putte
uit oorspronkelijke bronnen, rangschikten wij enkele zijner geschriften onder de
krijgsgeschiedkundige standaardwerken. Kolonel Weitzel vereenigde zich met dit
protest ten gunste van Knoop's arbeid betreffende het merkwaardige jaar 1672 en
den Koning-stadhouder Willem III.... ‘Maar die Gidsartikelen’ - hield hij dan vol ‘zijn zoo droog en zoo dor, zoo doorspekt met noten en aanteekeningen, dat zij schier
niet zijn te lezen!’
Gelijk kregen wij niet. Bij andere gesprekken, de handelingen van den minister
van den Bosch, nog meer die van generaal von Mulken scherp hekelende - jammerde
hij, dat generaal Knoop als kamerlid door overgroote goedigheid en optimisme was
tegengevallen en teruggedeinsd voor mr. Thorbecke's voorstel om als minister van
oorlog aan zijne denkbeelden omtrent de landsverdediging vleesch en bloed te
schenken. Lachend vroeg ik vergunning om den aanstaanden ‘minister van
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oorlog’ Weitzel bij voorbaat als ‘Excellentie’ te mogen aanspreken. Inderdaad achtte
hij op jongeren leeftijd de aan het ministerschap verbonden moeielijkheden al te
licht. Dat heeft de ondervinding hem geleerd, toen hij zelf driemaal werd geroepen,
om de leiding van het oorlogsbestuur te aanvaarden of voort te zetten: op 4 October
1873 in het ministerie de Vries - Fransen van de Putte, tot vervanging van Menno
David graaf van Limburg Stirum, den onvermoeiden kampvechter voor het beginsel
tot het afschaffen der dienstvervanging; terwijl hij in Augustus 1874, kort na de
tweede expeditie van Atjeh, overging in het kabinet Heemskerk - van Lijnden van
Sandenburg; van 23 April 1883 tot 20 April 1888, als reeds gezegd, in het derde
kabinet Heemskerk. Terwijl zoo goed op zijne schouders als op die zijner vóórgangers
met looden zwaarte het fatum drukte, dat elke ingrijpende verbetering onzer levende
strijdkrachten belette, moeten zijn vroegere hekeldichten tegen anderen hem als
verwijten van ‘Saint Michel’ in de ooren hebben geklonken. De wet van 18 April
1874 tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel is trots de herhaalde, meest
welsprekende en schoonste betoogen van den schrijver Weitzel tegen geldverspilling
aan vestingen en forten ten koste van de levende strijdkrachten, door den minister
Weitzel tot stand gebracht. Sinds de invoering van de bedoelde wet zijn de toestanden
belangrijk veranderd: doch de wet bleef tot heden ongewijzigd. Terwijl de
ontwikkeling van Rotterdam en de reusachtig telken jare toenemende
scheepvaartbeweging naar en langs de Rotte-stad, als plaats van internationaal verkeer
van de hoogste beteekenis, aanspraak mogen maken op billijke voorzieningen tot
waarborg van de veiligheid en het behoud der monden van den Rijn - o.i. met hoogere
eischen aan
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's lands vloot! - gaat sinds Weitzel's optreden als minister de stelling van Amsterdam
voort millioenen te verslinden, ofschoon het althans zonder verbetering van het
Noordzeekanaal de mededinging tegenover Rotterdam onmogelijk kan volhouden.
Reeds ontstond daartegen levendige reactie.
Als raadsman van de kroon mocht generaal Weitzel medewerken aan de herziening
der grondwet, waardoor voornamelijk de troonopvolging is geregeld en de hinderpalen
zijn omvergeworpen, die volgens velen een beletsel waren geweest voor de
hervorming onzer strijdkrachten. Aan den luitenant-generaal Eland is het
benijdenswaardige voorrecht beschoren om voor het leger de vruchten te plukken,
die bij de grondwetsherziening zijn gekiemd.
Het levensbericht van Weitzel ware niet volledig, zonder een kort woord omtrent
zijn deel aan het oprichten van de Vereeniging ‘Eigen Hulp’. Het denkbeeld van
coöperatie trok hem aan; hij begreep hoe weldadig het beginsel, mits goed toegepast
en uitgevoerd, kon werken. Met mannen als Kuyper, Coninck Liefsting, Pekelharing
en anderen behoorde Weitzel tot hen, die in ons land de eerste schreden op den weg
van coöperatie hebben gedaan.
Niet allen bleven trouw aan het vaandel; doch generaal Weitzel heeft dit immer
hoog gehouden! IJverig sloeg hij de handen aan het werk om een consumtieafdeeling
op goede grondslagen tot stand te brengen. Tót zijn overlijden bleef hij een volijverig
commissaris der bloeiende ‘Winkelvereeniging’ van het district 's-Gravenhage. En
toen door eigen ondervinding de overtuiging bij hem was gerijpt, dat dergelijke
instellingen ook in andere garnizoenen groot nut zouden kunnen afwerpen, schroomde
hij niet, hoe hoog ook geplaatst, om daarvoor persoonlijk door voordrachten hier en
daar propaganda te maken.
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Hiervan getuigt o.a. Breda, waar zijn woord aanstonds wortel heeft geschoten.
Zijn beleid, zijn overleg en taai geduld blonken het meest uit bij de Afdeeling
‘Zekerheidsstelling’. Weitzel smaakte de voldoening dat de wet en de ook onder zijn
samenwerking ontworpen statuten zoo lang hij leefde nagenoeg onveranderd zijn
gehandhaafd. Als voorzitter van het bestuur mocht hij er zich in verheugen dat meer
dan duizend ambtenaren van allerlei rang en stand de weldaden ondervonden van
dezen voor niet gefortuneerden onontbeerlijken steun. Dankbaar herinneren zich de
medebestuurders en opvolgers van den heer Weitzel, wat hij voor deze Afdeeling in
het bijzonder, voor ‘Eigen Hulp’ in het algemeen heeft verricht.
Zoowel door zijn militaire loopbaan, waarbij hij de Nederlandsche ridderorden reeds
als kapitein, tevens de hoogste militaire rangen verwierf, als door zijne pennevruchten,
blijft generaal Weitzel behooren tot de sieraden der Maatschappij van Letterkunde,
welke in dit opzicht geen waardiger onder zijne medeleden kan aanwijzen. Goed
opmerkende, immer het karakter bestudeerende van de personen, met welke hij in
aanraking kwam, schetste hij later velen zonder aanzien van persoon en - met een
scherpe pen. Tot bewijs daarvan strekt zijn opstel ‘Twee Keizers’ in de ‘Psychiatrische
bladen’ van 1890. Ofschoon deze bijdrage zeer verschillend is beoordeeld, mag men
aannemen, dat alleen vaderlandsliefde hem deze vakstudie heeft doen ondernemen.
Dat zijne uitgebreide kennis, zoowel in het vaderland als daar buiten de aandacht
heeft getrokken en hoog is gewaardeerd, vertolkten de opdrachten van het
lidmaatschap in talrijke geleerde en wetenschappelijke genootschappen. Wij ver-
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melden o.a. de Natuurkundige vereeniging -, benevens het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, het Historisch Genootschap
te Utrecht, de ‘Kaiserlich-Königliche Geographische Gesellschaft’ en de ‘Geologische
Reichsanstalt’ te Weenen enz.
Generaal Weitzel heeft zijn denkbeelden veelal aan eigen ondervinding en aan
eigen bronnen kunnen toetsen: dank zij de uitmuntende, in onzen tijd al te veel
verwaarloosde gewoonte om een dagboek, althans meer of min uitvoerige
aanteekeningen te houden omtrent gebeurtenissen en handelingen, waarvan men
getuige was, of waaraan men heeft deelgenomen. In zoo verre dergelijke
aanteekeningen den onmiskenbaren stempel dragen van den leeftijd waarop, van de
maatschappelijke omstandigheden, waaronder ze worden geboekt, vormen ze een
spiegel tot zelfkennis en kweeken toegeeflijkheid voor de inconsequentie of de
gebreken van anderen. In voorspoed herinneren ze aan eigen zwakheden en
waarschuwen tegen overschatting; in tegenspoed onderhouden ze gevoel van
eigenwaarde en voorkomen vertwijfeling. Ook generaal Weitzel heeft op bejaarden
leeftijd en als staatsman anders moeten handelen en beslissen, dan zijn pen als jong
officier had gewild. Het eigen levensboek draagt onwraakbare bewijzen voor
veranderlijkheid van eigen inzichten en voor begane feilen. Alleen hij, die niet werkt,
maakt ook geen fouten. Bovendien bevatten zoodanige levensregisters evenals de
brieven van mannen van beteekenis - men denke aan de correspondentie van vorsten
en vorstinnen van beteekenis, aan de ‘diaries’ van mannen als Harris Earl of
Malmesbury, aan het journaal van den generaal baron de Constant Rebecque, aan
de gedenkschriften van Bismarck enz., - onschatbare bewijzen tot billijke waardeering
van tijdgenooten;
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ook om nog na tientallen jaren onderschatting, logen en laster van partijdige schrijvers
als een Charras tegenover Napoleon, als Siborne jegens Engelands bondgenooten in
1815, met levende wapenen te bestrijden en te vernietigen tot rechtvaardiging van
personen, wier drijfveeren soms langen tijd onbekend moesten blijven: Brieven en
dagboeken, genealogieën en rekeningen vormen het gebeente der wereldgeschiedenis
- welker taak het is, volgens Tacitus, om schoone en edele daden aan de vergetelheid
te ontrukken, vrees te verwekken voor een onteerden naam en voor het oordeel der
nakomelingschap omtrent slechte gesprekken en daden1. Aan de klassieken der
oudheid ontleende generaal Weitzel onderstaande woorden van beteekenis2 ‘Hij, die de pen opneemt als geschiedschrijver, legt zich ernstige verplichtingen
op. De geschiedenis als zoodanig is rechter. Het betaamt den historicus om
verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen; maar aan zijne uitspraken
moet de volle waarheid ten grondslag liggen, zij moeten naar recht en naar billijkheid,
naar eer en geweten worden gegeven. Als mensch staat het hem vrij verkeerde
handelingen met den mantel der liefde te bedekken; maar als geschiedschrijver, als
rechter, is hem dit niet geoorloofd. Mits daartoe termen vindende, moge hij vrij
spreken: doch het recht van gratie ligt niet in zijne hand.’
's-G r a v e n h a g e , 6 December 1898.
F. DE BAS.

1
2

Annales van Tacitus, Lib. III, Cap. LXV: ‘Quod praecipuum munus annalium reor, ne virtutes
sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit.’
Uit de Aanteekeningen van generaal Weitzel, waarvan Mevrouw zijn Echtgenoote ons inzage
wilde verleenen.
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Lijst der geschriften van A.W. Ph. Weitzel.
I. BOEKWERKEN.
1852-1853.

De oorlog op Java van 1825 tot 1830.
Hoofdzakelijk bewerkt naar de nagelaten
papieren van Z.E. den luitenant-generaal
baron Merkus de Kock. 2 deelen, met
platen. Breda, Broese & Co. 8o.

1854.

Handleiding bij het schieten met
draagbare vuurwapenen. Met platen. (De
tweede druk is van het jaar 1864). Breda,
Broese & C6. 8o.

1859.

De derde militaire expeditie naar het
eiland Bali in 1849. Met kaart.
Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. 8o.

1860.

Batavia in 1858. Met kaart. Gorinchem
J. Noorduyn & Zoon. 8o.

1862.

Schetsen uit het oorlogsleven in
Nederlandsch-Indië. De Lampongs in
1856. Gorinchem 8o.

1862.

Het leven van den generaal-majoor (later
luitenant-generaal en adjudant in
buitengewonen dienst van Zijne Majesteit
den Koning) F.V.A. Ridder de Stuers,
Ridder der Militaire Willems Orde 3de
Klasse, Commandeur der Orde van den
Nederlandschen Leeuw, Groot-Officier
der Orde van de Eikenkroon, Officier van
het Legioen van Eer, Ridder van de Orde
der Réunie, oud-Bevelhebber van het
Nederlandsche leger in Oost-Indië. Breda,
Broese & Co. 8o.

1870.

De geschiedenis van het onderwijs in het
schieten bij de Nederlandsche infanterie.
Gorinchem 8o.

1871.

De organisatie bij de wet onzer
strijdkrachten te land. Breda 8o.

1871.

Het leven van den ridmeester J.P.
Weitzel, Ridder van de Orde van de
Réunie ... door zijn zoon den Kolonel
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A.W.P. Weitzel. Breda 8o. (Niet in den
handel).
1878.

De militaire pensioenen bij de Land- en
Zeemacht, zoowel in Nederland als in
Indië. 's-Gravenhage 8o.

1880.

De beteekenis en de geschiedenis onzer
grondwettige voorschriften aangaande de
landsverdediging, zoowel met betrekking
tot Nederland als tot zijne Overzeesche
bezittingen. 's-Gravenhange 8o.
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1881.

Herinneringen van een oud-vrijwilliger.
Schetsen en beelden uit het militaire leven
tusschen 1830-1840. 's-Gravenhage 8o.

1882.

Borneo van Zuid naar Noord.
Recensie van Perelaer's Borneo van Zuid
naar Noord. 's-Gravenhage 8o.

1883.

Geschiedkundig overzicht van de
expeditie naar Tomorie op Celebes in het
jaar 1856. Met kaart. 's-Gravenhage 8o.

II. ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFTEN.
Militaire Spectator.
1842.

Blz. 73. De Nederlandsche soldaat. - Blz.
131. De Nederlandsche onderofficier. Blz. 203. De Nederlandsche officier.

1843.

Blz. 105. De schildwacht. - Blz. 206, 235
en 257. Het tweegevecht.

1845.

Blz. 113. Het Oude en het Nieuwe jaar.
-

1847.

Blz. 165, 215 en Jg. 1848 bl. 40.
Schetsen, beelden, portretten. Waarheid
en phantasie. Proeven van militaire
litteratuur. - Blz. 185. De Politieken.

1848.

Blz. 13. De tweede klasse van discipline.
- Blz. 106. Necrologie der slobkousen. Blz. 146. Studiën der officieren-theoriën.
- Blz. 171. Militaire eer. - Blz. 194. Aan
den lezer. - Blz. 196. Het ontwerp van
grondwet. - Blz. 201. Belangrijke proeven
hier te lande genomen met draagbare
vuurwapenen. - Blz. 215, 237.
Verschillende beschouwingen. - Blz. 226.
Pligt en gevoel.

1849.

Blz. 1 en 456. Raden van krijgstucht. Blz. 26. De zoetelaarster. - Blz. 47, 93,
141, 187. Verschillende beschouwingen.
- Blz. 110. Over de samenwerking der
land- en zeemagt tot de defensie. - Blz.
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126. Iets over de proeve van bezuiniging
op de begrooting van oorlog enz. - Blz.
133. Over de noodzakelijkheid om het
Nederl.- in verband te brengen met het
O.I. Leger en een goed staand leger als
in Engeland te moeten onderhouden. Blz. 181. Eenige noten onder het
ingezonden stuk: ‘Aan de Redactie van
den Militairen Spectator door den Majoor
der artillerie E. van Löben Sels.’ - Blz.
220. Eenige bemerkingen op het
vlugschrift ‘Militaire administratie enz.’
1850.

Blz. 141, 200, 239, 365, 415, 452, 494 en
533. Gedenkwaardige tafereelen uit den
oorlog op Java van 1825-1830.

1851.

Blz. 24, 93, 187, 235 en 379, als boven.

1852.

Blz. 114, 157, 221, 241, 337, 385, 433 en
529, als boven.

1853.

Blz. 1, 97, 145, 193, 241, 289, 359, 385,
445, 482 en 529, als boven. - Blz. 70. De
generaal-majoor jhr. Carel van der Wijck.

1854.

Blz. 1, 49, 97, 145 en 193, als boven. Blz. 68. De schietoefeningen der
infanterie.

1856.

Blz. 527. De expeditie tegen Tomorie op
de Oostkust van Celebes in 1856.

1860.

Bijlage Bladz. 67. Historisch overzicht
van den aanval op Sintang in 1856.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

144

1862.

Blz. 214 en 259. De generaal-majoor jhr.
de Stuers. - Schetsen uit het oorlogsleven
in Nederlandsch-Indië. De Lampongs in
1856.

1873.

Blz. 113 en 164. De krijgsgebeurtenissen
op Celebes in 1859-1860.

1881.

Blz. 889. De tiendaagsche veldtocht.
Recensie van het werk van den kapitein
van den generalen staf W.E.A.
Wupperman.
Staat van dienst van wijlen Zijne
Majesteit Koning Willem II.

1882.

Blz. 1. Het 50jarig bestaan van den
Militairen Spectator. - Blz. 263. Borneo
van Zuid naar Noord.

1883.

Blz. 291. Generaal A.W.P. Weitzel als
recensent en zijn naschrift op Blz. 299.

Het Vaandel.
1853-54.

Blz. 401. De verdediging van Mariënburg
in 1815.

De Gids.
1863.

III Kwartaal. Blz. 575. Beoordeeling van
W.A. van Rees, Algemeene orders van
het Nederlandsche Leger in Oost-Indië.

1863.

IV Kwartaal. Blz. 179. Handboek van
postkommandanten op Java.

Verslagen der Vereeniging tot beoefening van de Krijgswetenschap.
1866.

2 Februari. Denkbeelden over de
verdediging van Java.
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Indisch Militair Tijdschrift.
1871.

Blz. 644. Over de wijze van voorziening
in de kleeding en uitrusting der officieren.

1872.

Blz. 1. Hollandsche denkbeelden over
Indische toestanden. Bespreking naar
aanleiding van het (in 1871 door Weitzel)
uitgegeven stuk ‘De organisatie bij de
wet onzer strijdkrachten te land.’

Album der Natuur.
1872.

Blz. 161. Het ontstaan van den zedelijken
en verstandelijken mensch.

1873.

Blz. 196. Blijk van overleg bij een paard.

De Tijdspiegel.
1880.

(Juni). Een volkslied voor Nederland.

Indische Gids.
1883.

Blz. 381. Critische overzichten van E.B.
Kielstra's beschrijving van den
Atjeh-oorlog. - Blz. 416. Aankondiging
van Kielstra's Atjeh-oorlog.

Psychiatrische Bladen.
1890.

Twee Keizers.
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Levensbericht van Mr. W. Bezemer.
Na zijn heengaan de levensgeschiedenis te schrijven van een man, die het toppunt
van zijn ‘kunnen’ bereikt heeft, moge smartelijk zijn; wanneer men daarbij van
uitnemende gaven van verstand en hart getuigen kan, als van tot volle rijpheid
gekomen vruchten van opvoeding en studie, dan is daarin toch een zekere voldoening.
Wordt echter door den dood plotseling een eind gemaakt aan groote verwachtingen,
dan blijft voor den levensbeschrijver niet alleen het smartelijke, maar teleurstelling
gaat er mede samen in plaats van voldoening. Toch nam ik met ingenomenheid de
taak op mij het levensbericht op te stellen van den jongen man wiens naam boven
deze bladzijden staat, volkomen overtuigd, dat mocht het door anderen in schooner
vorm zijn gedaan, de sympathie, waarmede ik dat korte leven beschrijven ga, van 't
zuiverst gehalte is. Moge wat ik over hem mededeel het stempel dezer ingenomenheid
dragen en zij die hem kenden, in deze enkele bladzijden zijn beeld naar waarheid
geteekend vinden.
Op den 19den Februari 1866 werd Willem Bezemer te
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's-Hertogenbosch geboren. Hij was de eenige zoon van den Heer M.H. Bezemer,
boekhandelaar te dier stede en van Mevrouw P.M.J. Bezemer-Timmerman. Als kind
reeds paarde hij aan een zekere linkschheid en eenzelvigheid een sterk geheugen en
de boekwinkel zijns vaders gaf hem niet alleen stof genoeg om aan zijn leeslust te
voldoen, maar deed hem vele zaken in het geheugen opnemen, die nog wel wat te
hoog waren voor zijn jaren, doch later misschien op de richting van zijn denken meer
invloed hebben gehad, dan hij zelf vermoeden kon.
Zijn eerste onderwijs ontving Bezemer van den heer Morren te 's-Hertogenbosch,
in wiens plaats later de heer van der Woerd kwam. Over het onderwijs van den laatste
sprak hij steeds met groote waardeering; hij had aan diens degelijke methode, die
alle overlading der jeugdige hersenen zorgvuldig vermeed, veel te danken.
In September 1879 verliet hij de lagere voor de Rijks Hoogere Burgerschool; maar
na hier een jaar te zijn geweest, ging hij naar 't Gymnasium over. Grooten invloed
op zijne vorming had dáár de heer Piper, zijn leeraar in de latijnsche taal, want door
dezen geestdriftvollen latinist werd hij zoo geïnspireerd, dat die taal ook hem lief
werd en bleef. Had hij in de eerste drie jaren minder goede eindcijfers voor zijn
vorderingen en gedrag; hij deelt in zijn autobiografie mede dat de laatste drie altijd
lieflijke herinneringen voor hem behielden en als hij over zijn komen in de vijfde
klasse schrijft, voegt hij er met blijkbare voldoening aan toe: ‘de studie ging hoe
langer hoe beter, vooral in de oude talen had ik veel liefhebberij gekregen en ik
woonde in deze klasse het onderwijs in de beide afdeelingen A en B bij, daar ik
eindexamen wilde afleggen voor alle faculteiten.’ Maakte dit examen hem van te
voren zenuwachtig, al mocht hij zich met grond voor den
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beste der klasse houden, toen het eenmaal begonnen was, gevoelde hij zich spoedig
op zijn gemak. Hij verkreeg beide getuigschriften (A en B) en in September 1885
vertrok hij naar Leiden om daar, ofschoon naar zijn aanleg meer litterator, volgens
den wensch zijns vaders, in de rechten te studeeren.
Vooral de beide eerste jaren van zijn student-zijn was Bezemer een gezellig fuiver,
al stond ook toen zijn onbeholpenheid, welke hem trouwens nooit verliet, volgens
de getuigenis zijner vrienden, vaak belemmerend in den weg bij 't kennismaken met
vreemden.
Groot kollegelooper was hij niet; het kollege over romeinsch recht, gegeven door
Prof. d'Ablaing, woonde hij echter geregeld bij; die van Prof. van der Vlugt over
rechts-encyclopedie en van Prof. Greven over economie, minder. Behalve deze
gewone kolleges bezocht hij getrouw met zijn vriend J.C. Overvoorde, den
tegenwoordigen archivaris van Dordrecht, dàt van Prof. Fockema Andreae over
oud-hollandsch recht, waar zij gewoonlijk de eenige auditores waren. Ook het kollege
over rechtsphilosophie door Prof. van der Vlugt gegeven, werd door Bezemer, doch
weinig con amore, bijgewoond, evenals een privatissimum dat Prof. Buys aan slechts
enkele studenten gaf. Zijne studiën gingen geregeld voort; nadat hij bij Mr. Goudsmit
privaatrecht gerepeteerd had, deed hij 23 April 1888 het eerste gedeelte van zijn
doctoraal examen: publiek recht, dat zeer goed ging, en den 30en April d.a.v., volgens
zijn eigen getuigenis minder goed, het tweede.
Van dit examen had hij zijne ouders onkundig gelaten; hoe het telegram, dat hen
van het welslagen in kennis stelde, hen verraste en verblijdde, laat zich begrijpen.
Na eenige rust begon nu in hetzelfde jaar de arbeid aan het
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proefschrift, dat door zijn onderwerp: Bijdrage tot de kennis van het oude cijns- en
grondrenterecht in Brabant, omvangrijke nasporingen zoowel in het rijks-archief
van Noord-Brabant als in het gemeente-archief van 's-Hertogenbosch, in de boekerij
van het Provinciaal Genootschap dier provincie, en ook in België noodzakelijk
maakte. In September 1889 kwam de dissertatie gereed en op den dertigsten dier
maand had de promotie plaats.
‘Op den bepaalden dag, 's middags ruim 4 uur werd ik’, zoo verhaalt hij zelf deze
gebeurtenis, ‘plechtig in de senaatskamer binnengeleid. Het defendeeren ging goed,
vooral had ik het aan den stok met Prof. Buys over stelling 12: ‘Een verbod aan
officieren om over krijgskundige onderwerpen te schrijven, is ongrondwettig’; het
debat was zeer geanimeerd, doch ik handhaafde mijn standpunt. Na afloop kwam
het judicium, in tegenwoordigheid van mijn paranimfen J.C. Overvoorde en C.
Amshoff, mijn vader en mijne vrienden. Onmogelijk kan ik het gevoel beschrijven
dat ik kreeg toen de rectormagnificus, Prof. Franchimont, het ‘met lof’ uitsprak, want
op die onderscheiding had ik in 't geheel niet durven hopen. Prof. Fockema Andreae
promoveerde mij daarop met eenige hartelijke woorden en de plechtigheid was
afgeloopen.
Men begrijpt in welk een stemming ik het verdere gedeelte van den dag doorbracht,
hoe opgetogen ik was door 't behaald succes! Men begrijpt ook hoe gelukkig en
tevreden mijn vader was. Wij hadden nog een aangenaam promotie-diner, tot laat in
den nacht, en den volgenden dag verliet ik Leiden. Daar ik feitelijk reeds te 's Bosch
woonde had ik niets meer te regelen. Een nieuw tijdperk ging voor mij aanbreken.’
Dat nieuwe tijdperk begon met teleurstelling. Zijn ves-
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tiging als praktizeerend advokaat leverde geen resultaten, ofschoon hij, na 't succes
dat hij met zijn dissertatie en promotie beleefd had, daar wel op meende te mogen
rekenen. Een poging om op het parket van den prokureur-generaal te komen mislukte,
evenals die bij het Openbaar Ministerie van het kantongerecht. De officier van justitie
wilde geen volontairs, de griffier der rechtbank evenmin en op de griffie der rechtbank
waren reeds twee jonge advokaten. Door verschillende oorzaken gevoelde hij zich
bovendien onder de Bossche bevolking niet op zijn plaats. Was 't wonder dat hij,
waar alles zoo tegensloeg, aarzelde te gelooven aan zijn benoeming tot
adjunkt-archivaris te Rotterdam, waarvan de telegraaf hem, als St.-Nikolaas-surprise,
den 5en December 1890 bericht bracht?
Nu zou dan alles veranderen; de vrees dat zijne studiën zonder resultaat zouden
blijven werd opgeheven; een bestemming lag vóór hem; een arbeidstaak werd hem
aangewezen, die hij met liefde aanvaardde en tot den dag van zijn dood vervuld heeft
met een ijver en een volharding, die onnavolgbaar mogen genoemd worden. Het was
hem, schreef hij ergens, of hij uit Egyptenland in 't Beloofde land zou komen. ‘Nooit
zal ik de verrukking vergeten,’ heet het op een andere plaats, ‘die bij dit bericht over
mij kwam, ik gevoelde mij als een ter dood veroordeelde, wien plotseling genade en
vrijheid geschonken is’.
Zoo kwam hij in Januari 1891 te Rotterdam als adjunktarchivaris en werd hij door
den archivaris aan mij voorgesteld. Was een gerucht van zonderlingheid hem
vooruitgegaan en had men mij zelfs van een lastig humeur gesproken, ik heb in
Willem Bezemer een goeden, eerlijken, trouwen vriend gevonden. Zeide ik, bij de
eerste maal dat ik hem de hand reikte, te hopen dat wij lang
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en aangenaam samenwerken mochten, waarom is het eerste gedeelte van dezen
wensch niet als het tweede in vervulling gegaan?
Hoe hij gewerkt heeft in de zeven jaren, dat hij die betrekking bekleedde1! Zijn
dagboek geeft geregeld aan wat hij op 't archief verrichtte; de geheele kopie van het
tweede deel der Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, dat de oudste
Kronieken bevat en het meerendeel der inleiding; de kopie van het derde deel
dierzelfde serie, waarin de oudste rekeningen dezer stad zijn afgedrukt, waarvoor hij
ook de Inleiding, als laatsten meer wetenschappelijken arbeid, opstelde en de Registers
bij zijn dood voor 't grootste deel gereed waren, de duizende regesten, door hem
gëexcerpeerd en geschreven, die daar nog ter uitgaaf berusten en nog jaren na zijn
dood moeten getuigen van zijn weergalooze werkkracht; zijn er een blijvend
getuigenis van, en deden voor de toekomst nog veel verwachten.
Wat hij in eigen tijd daarenboven nog aan inspanning en studie vorderenden arbeid
't licht deed zien, kan blijken uit de betrekkelijk lange lijst van grootere en kleinere
werken achter dit levensbericht geplaatst. En dit alles ondanks zijn zenuwziekte, die
na twee jaren van voor hem ongekend, ongestoord levensgeluk, hem onherroepelijk
in hare kluisters sloeg.
In 1893 verloofd met mijn tweede dochter, kreeg de vriendschap, die wij elkander
oprecht toedroegen, een nog nauwer karakter. Niet zonder rechtmatigen trots hoopte
ik op den tijd, waarop het ‘papa’ waarmede hij mij sints

1

In den eersten tijd van zijn verblijf te Rotterdam kwam hij in kennis met veel jongelieden
uit de handelswereld, maar de geheel andere richting, die zijn denken en werken had, dan
de hunne, zoowel als zijn verloving, deed al spoedig dien omgang verminderen en eindelijk
ophouden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

151
dien tijd bijna altijd aansprak, door mijn schoonzoon mij zou worden toegevoegd,
en, heeft dit ook niet mogen zijn, ik verheug mij in de zekerheid, dat mijn zedelijke
steun zijn, ook door mij in de verste verte niet in al haar omvang en diepte gepeilde,
zielskrankheid eenigszins heeft mogen verlichten.
't Lijdt dunkt mij geen twijfel of een jongen man van zooveel bekwaamheden en
arbeidskracht wachtte een schitterende toekomst. Ware zijne ziekte geen belemmering
geweest, hij had zeker den raad van een zijner akademische leeraars gevolgd, om
niet te solliciteeren naar het amsterdamsch adjunkt-archivariaat maar naar het
archivariaat zelf en zich daarbij, evenals de overleden archivaris Mr. N. de Roever,
als privaat-docent in oudhollandsch recht voor de studenten der amsterdamsche
Universiteit beschikbaar te stellen. Dat een man als Prof. Fockema Andreae hem
dezen raad gaf, kan als bewijs gelden, hoe deze zijne kennis hoog stelde en het
getuigenis van dezen leermeester en vriend, dat hij Bezemers uitstekende
eigenschappen van verstand en hart kende en waardeerde, mag, als dat van een der
meest bevoegden, in dit levensbericht niet achtergehouden.
Heb ik in het voorgaande getracht het leven en werken van Willem Bezemer te
teekenen, voor mijn gevoel kan ik hiermede niet volstaan. Ik heb tegenover hem, die
mij reeds als een zoon was, nog een taak te vervullen, nu ik over hem schrijf als over
een doode; een taak, die ik, leefde hij nog, als niet onbevangen genoeg, mij niet
vermeten zou. Ik ben aan zijne nagedachtenis verplicht te zorgen dat men volkomen
wete wie hij was.
Bezemer was een athleet in verstand en wetenschap, maar weinig ervaren in 't
maatschappelijk leven en in 't geheel niet bestand tegen de wederwaardigheden des
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levens. Zijn geheugen, ik zeide het reeds aan 't begin met een enkel woord, grensde
aan 't onbegrijpelijke en zijn belezenheid was zonder wederga. Niet enkel
overdrachtelijk gesproken kende hij de boeken, welke hij las, van buiten. Toen ik
eens, op een triestigen Zondagmiddag, den aanvang van Hildebrands onvergelijkelijk
‘Diakenhuis-mannetje’ begon voor te lezen, zeide hij 't geheel uit het hoofd op, zonder
een enkele fout; de Tristia van Ovidius zaten er in als was hij nog bezig ze op 't
gymnasium te lezen en ik geloof niet dat er tien bladzijden uit ‘Heine's Reisebilder,’
zoo min als honderd verzen in Homerus' ‘Ilias’ waren, welke hij niet kende. Om de
schoonheid der hebreeuwsche poëzie, die hem in de vertaalde Psalmen reeds aantrok,
volop te kunnen smaken, leerde hij zich zelf, met geen andere hulp dan enkele
raadgevingen omtrent de uitspraak, het Hebreeuwsch in een half jaar en dat niet in
zijn gezonde dagen, maar in 't voorlaatste jaar zijns levens.
Hij had een zeldzame gemakkelijkheid om 't wezenlijke eener zaak of van een
stelsel te vatten. Een volkomen tot oordeelen bevoegde verzekerde mij dat hij nooit
de philosofie van Kant, Hegel, Schopenhauer, Opzoomer, Hartman e.a., eenvoudiger
had hooren uiteenzetten en verschil of overeenkomst helderder aan 't licht stellen
dan dit door Bezemer in een bijeenkomst geschied was.
In de gymnastiek des geestes was de gevaarlijkste salto-mortale bij hem slechts
een kwestie van willen. Geen zaak deed of leerde hij half. Hij zou zonder
voorbereiding in een vergadering of bijeenkomst in 't grieksch of in 't latijn het woord
hebben genomen, als men 't gewild had. Er was iets geniaals in hem. Ofschoon hij
aan compositie-leer nooit iets deed, zijn de Sérénade en Idylle, welke hij componeerde,
verre van middelmatig; ook voor koraalspel had hij bizonderen aanleg.
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Eigenaardig is 't evenwel, dat hij in het rekenen zeer middelmatig was en in wiskunde
zwak; toch hinderde dit niet aan zijn logisch denken. Hij is dus een voorbeeld te meer
voor de zeer betrekkelijke waarde van 't gevoelen dat logische denkers goede
wiskundigen zijn.
Dat het hem aan zelfkennis niet ontbrak en de scepticus en criticus met eigen
persoon begon, moge blijken uit een gedeelte van een karakterbeschrijving, die hij
van zich zelf gaf:
‘Ik durf’, schrijft hij, ‘beweren altijd een goed wetenschappelijk verstand te hebben
gehad; in maatschappelijke zaken ben ik kortzichtig en veel te subjectief.
Voornamelijk het abstracte denken trok mij altijd aan, zoodat ik mij veel heb bezig
gehouden met het bestudeeren van philosofische systemen. Mijn geest is zeer subtiel
en critisch, ik houd er van paradoxen te verdedigen, kan debatteeren en durf de
onzinnigste stellingen defendeeren. Hoewel uiterst critisch ben ik aan den anderen
kant geneigd tot occultisme en spiritisme, tot de esoterische wetenschappen en
mystiek; materialisme en zoogenoemd rationalisme zijn mij altijd veel te oppervlakkig
geweest. Mijn religieuse gevoelens zijn zeer afwisselend, het onderwerp is mijn
denken te machtig.
Mijn karakter is mij een groot raadsel; van den eenen kant zelfzuchtig, ongevoelig,
afgunstig, is van den anderen kant plichtsgevoel mijn groote determineerende factor
...
... Ik ben zeer geneigd tot tegenspraak en raisonneeren, en weet altijd, soms
schijnbaar zeer plausibele, argumenten te vinden. Ik verwonder er mij zelf dikwijls
over hoe ik toch met zooveel ijver over iets disputeeren kan en een meening
verdedigen, die in den grond de mijne geheel niet is; doch elke geprononceerd geuite
opinie van een ander hindert mij (al ben ik het er mede eens) en ga haar dan bestrijden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

154
Ik bezit ook een zekere mate van ijdelheid, hoewel ik theoretisch mijn (moreele)
minderheid (ook intellectueele tegenover sommigen) ten volle erken en gevoel.’
Voor de jaren, waarin ik hem kende, past dit beeld zeer goed, alleen heeft hij zijn
karakterfouten te donker geteekend; toch zullen ook zij, die hem slechts enkele malen
ontmoetten, hem hieruit gemakkelijk herkennen.
Orde en regelmaat zaten in zijn persoonlijk en maatschappelijk leven voor. Als
soldaten in gelederen lagen de stapels arbeid, behoorlijk gerangschikt in portefeuilles,
op zijn tafel ten archieve en geen onnoodig boek of voorwerp bleef dáár liggen; zijn
kas moest dag aan dag sluiten; van uur tot uur kon zijn dagboek hem antwoorden op
de vraag: wat deed ik? wat genoot, wat leed ik? Hij heeft als een wijze den tijd
uitgekocht. En toch was hij niet angstvallig spaarzaam, waar 't gold dien tijd te
besteden aan anderer of eigen genot.
Het voornemen om de Brabantsche gildebrieven uit te geven, een arbeid zóó
omvangrijk, dat het ontzachlijk dossier kopie, door hem nagelaten, nog maar een
schijntje was van wat het werk, naar zijn plan, worden moest, verhinderde niet, dat
hij den tijd vond vioolspelen te gaan leeren om 't genot zijn beminde bij haar pianospel
te accompagneeren. En hoe groot het aantal avonduren was, door hem met de grootste
toewijding besteed om haar deelgenoote te maken van hetgeen hij op het gebied der
letteren wist, is niet te zeggen.
O mocht ik hiermede mijn taak voor geëindigd houden. Had ik nog te vermelden
dat een geweldige ziekte van 't lichaam dit alles aan de zijnen en ons ontnomen had,
't zou met diepe smart geschieden, maar geen weedom zou over mij komen als nu.
Want daar is aan zijn dood een zielelijden voorafgegaan door niemand te begrijpen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

155
Zes jaar lang heeft hij een strijd gestreden die niet te beschrijven is. Zulk een leed
niet van zich te kunnen afzetten; naar de wetten van 't krachtig leven der jonkheid
alle aspiratiën in zich te voelen tot levenslust, liefde, genot, ja tot een profusie van
dit alles, en al deze zaken te zien vastgegrepen door dat ééne, onverklaarbare, niet
op zijde te zetten monster dat neurasthenie heet, 't is meer dan de mensch dragen kan
en die klacht heb ik dan ook vaak uit zijn mond gehoord, zonder dat 't mogelijk was
iets tot leniging toe te brengen.
De vijfde Maart 1898 maakte aan al dit leed een einde; drie dagen later bracht een
klein getal betrekkingen en vrienden zijn stoffelijk overschot grafwaarts op 't kerkhof
der Hervormden te 's-Hertogenbosch, om te rusten naast dat van zijn geliefden vader,
eerst acht weken te voren daar begraven. Eén palmtak slechts, verbonden met enkele
bloemen, werd neergelegd op het graf; een palmtak, lieflijk zinnebeeld van hetgeen
in ieders hart als een bede trilde, en door zijn ouden vriend, Ds. Koch in zoo
gevoelvolle taal gezegd werd: Hij ruste in vrede.
G. VAN RIJN.
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Lijst der geschriften van Mr. W. Bezemer.
Bijdrage tot de kennis van het oude cijns- en grondrenterecht in Brabant. Akademisch
proefschrift. 's-Hertogenbosch, 1889.
De acquisitieve verjaring van renten in het oud-brabantsche recht. (Rechtsgeleerd
Magazijn 1890).
Een en ander over de oud-brabantsche strafvordering. (Themis 1891).
Eenige opmerkingen over het oude grondrenterecht. (Tijdschrift voor notariaat
en registratie, 1891. Afl. 1).
Een weddenschap om een huis. (Rotterdamsch jaarboekje 1892).
Dingtalen van Oud-Beijerland. (Verslagen en Mededeelingen d. Vereen. tot uitgave
v. Oud-Vaderl. Rechtsbronnen 1892).
Een en ander over het Oud-hollandsche naastingsrecht. (Rechtsg. Mag. 1892).
Oude rechtsbronnen der stad Breda. 's-Grav. 1892.
Eenige nadere bijzonderheden aangaande het geslacht van de Werve. (Navorscher
1893).
Een heksenproces te Rotterdam in 1566. (Oud-Holland 1893).
Oorkonden voor de genealogie van het geslacht van Zwieten. (Navorscher 1894).
Keurboekje van Edam. (Versl. en Meded. 1894).
Eenige aanteekeningen over het oude geslacht van der Spangen. (Rotterd. jaarb.
1894).
Rotterdam in de eerste dagen van April 1572. (Als voren 1894).
Ordonnantiën van het St. Lucasgilde te 's-Hertogenbosch. (Oud-Holland 1894).
Philips de Schoone te Rotterdam in 1497. (Als voren 1894).
De plundering van 's-Hertogenbosch in 1787. (Navorscher 1894).
Eenige aanteekeningen over het geslacht van Alkemade. (Als voren 1895).
Oude rechten van Putten. (Versl. en Meded. 1895).
Dingtaal van de schepenbank te Rotterdam in geval van diefstal. (Als voren 1895).
Twee liedjes op het beleg van den Bosch in 1601. (Oud-Holland 1895).
J.A. Folkers, Dagverhaal van het beleg van Bergen op Zoom in 1747. 's-Hertogenb.
1895.
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Journaal van een reisje naar het kamp te Oosterhout in 1732. (Taxandria 1895).
Nadere stukken over het geslacht van Matenesse. (Navorscher 1895).
Geheimzinnige feiten. (Rotterd. Nieuwsblad van 2 en 18 Dec. 1895, 6, 20 en 30
Jan., 24 Febr., 2, 9 en 16 Maart, 7, 13 en 27 Apr., 4 en 26 Mei en 1 Juni 1896).
J.H.W. Unger en Mr. W. Bezemer, De oudste kronieken en beschrijvingen van
Rotterdam en Schieland. (Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam. II. Rotterd.
1895).
Dingtaal te Rotterdam van doodslag. - Dingtalen in zake van doodslag en andere
ondaden te Breda. (Versl. en Meded. 1896).
De magistraatsverandering te Utrecht 1618. (Ber. en Meded. Hist. Gen. te Utrecht
1896).
De uitgaven van een edelman in het laatst der 16e eeuw. (Oud-Holland 1896).
Geloofsvervolging te Rotterdam 1534-'39. (Arch. v. Ned. kerkgesch. 1896).
Strafrechtspleging te Rotterdam in de 16e eeuw. (Rotterd. jaarb. 1896).
Kroniekje van Tilburg 1774-1830. (Taxandria 1897).
Bijdrage tot de geschiedenis der wetgeving op de preventieve hechtenis in de
Nederlanden tot het laatst der 18e eeuw. (Tijdschr. v. Strafr. 1897).
Oude rechten van Steenbergen. 's-Grav. 1897.
Een praatje over het Nederlandsche gevangeniswezen in de Middeleeuwen.
(Weekbl. de Amsterdammer 1 en 8 Aug. 1897).
De Rotterdamsche schutterij in den ouden tijd. (N. Rotterd. Cour. 8 Aug. 1897).
Iets over de geschiedenis van het Rotterdamsche proveniershuis. (Als voren 21
Aug. 1897).
Manifestatiën te Zierikzee in 1724. (Het Toekomstig Leven 15 Nov. 1897).
Uit het oudste keurboek van Rotterdam. (N.R. Courant 18 Nov. 1897).
Politieverordeningen te Rotterdam in de 18e eeuw. (Als voren 19 en 20 Nov. 1897).
Middeleeuwsche dobbelhuizen. (Eigen Haard 27 Nov. 1897).
Een en ander over het oude schoolwezen te Rotterdam. (N.R. Courant 5 Dec.
1897).
Middeleeuwsche wapenwetten. (Weekbl. de Amsterdammer 12 Dec. 1897).
Organisten in de Groote Kerk tot het laatst der 18e eeuw. (Jaarb. v.d. Nederd.
Herv. Gem. te Rotterdam 1898).
Uit de oude strafrechtspraak te Rotterdam. (N.R. Courant 15 Jan. 1898.)
Na zijn dood verscheen nog:
J.H.W. Unger en Mr. W. Bezemer, De oudste rekeningen der stad Rotterdam.
(Bronnen v. de gesch. v. Rotterdam. III. Rotterd. 1899).
Het tucht- en werkhuis te Rotterdam, thans huis van bewaring. (Rotterd. jaarb.
1899).
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Levensbericht van Mr. T.H. der Kinderen.
Het leven van Der Kinderen is een stuk van de rechtsgeschiedenis van Nederlandsch
Indië, en wel in een tijdperk, dat men als den overgang van de vroegere tot de
tegenwoordige toestanden aldaar kan beschouwen, en dat dus tot de belangrijkste
van die geschiedenis behoort. In den regel heeft de werkzaamheid van een ambtenaar,
hoe grooten invloed hij ook moge uitoefenen, iets onpersoonlijks. Zijn invloed is
een invloed achter de schermen, waarvan betrekkelijk weinigen kennis dragen. De
vruchten van zijn arbeid, in het Staatsblad opgenomen, staan voor het nageslacht
niet op zijn naam geboekt, maar op de credit- of debetzijde van den grooten anonymus,
het Gouvernement. Is dit reeds in Nederland het geval, in nog sterkere mate geldt
het voor Oost-Indië, alwaar, vooral in den tijd van Der Kinderen's grootste
werkzaamheid, van eene voorbereiding der wetgeving door het zich vestigen en uiten
van eene publieke opinie geen sprake was. De belangrijkste legislatieve maatregelen
werden er dan ook, en worden er grootendeels nog afgekondigd, zonder dat het
publiek, zelfs het rechtsgeleerde
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gedeelte daarvan, kan weten, welke grondstof in de Gouvernements-machine was
geworpen om er als het afgewerkte fabrikaat uit te komen, en nog veel minder wie
die grondstof heeft aangedragen, of wie de aanvullings-ingrediënten bij de bewerking
heeft geleverd. Der Kinderen echter is reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd, door
zijne onbetwistbare talenten en zijne even onbetwistbare activiteit, in de Indische
ambtenaarswereld zulk eene in het oog vallende persoonlijkheid geworden, dat hij
zijn stempel heeft kunnen drukken op tal van ‘algemeene verordeningen’, gelijk de
Indische rechtsterm luidt, en dat zijn naam in het bijzonder voor goed verbonden zal
blijven aan eene der verstreikende hervormingen van de tweede helft dezer eeuw in
Oost-Indië, namelijk de reorganisatie van het rechtswezen in de bezittingen buiten
Java en Madoera. Had Der Kinderen in Nederland eene gelijksoortige rol vervuld,
men zoude hem een ‘staatsman’ noemen; maar zoolang in ons Aziatisch gebied nog
geene officieele deelneming der burgers aan de publieke zaak is toegelaten, kan
aldaar slechts plaats zijn voor één ‘staatsman’, namelijk den Gouverneur Generaal.
Is dus Der Kinderen steeds een ‘ambtenaar’ gebleven, men moet er tevens bijvoegen,
dat hij een ambtenaar was van eene bijzondere soort en met eene eigenaardige positie.
Voor zooverre het bestek van dit opstel zulks toelaat, zal getracht worden van een
en ander eenig denkbeeld te geven.
Timon Henricus der Kinderen werd te 's-Gravenhage geboren den 7den Mei 1823
uit het huwelijk van den toenmaligen bankier J.G. der Kinderen en A.C. Blom. Zijne
voorbereidende studiën volbracht hij op het Gymnasium te dier plaatse, van waar hij
in 1842 tot de universitaire lessen werd bevorderd. Te Leiden studeerde hij in de
rechten, en promoveerde aldaar den 10den Decem-
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ber 1847, summa doctrinae praestantia, na openbare verdediging eener dissertatie:
De rerum judicatarum auctoritate in causis civilibus. Als motto koos hij de uitspraak
van een toenmaals bekend Fransch advocaat: La chose jugée est la base de l'édifice
social, een punt niet van belang ontbloot, omdat daaruit blijkt, dat Der Kinderen toen
reeds een levendig gevoel had voor de hooge beteekenis van het recht en de
rechtsbedeeling, welk gevoel hem altijd is bijgebleven1. Themis was voor hem de
verhevene godin, wier dienst onontbeerlijk was voor het materieele welzijn, maar
niet minder voor de innerlijke tevredenheid der menschen; doch die godin mocht
slechts door priesters, d.w.z. door ingewijden, worden genaderd, en haar dienst moest
plaats hebben volgens de ritueele voorschriften. Zeer zeker moesten die voorschriften
verband houden met de steeds wisselende maatschappelijke behoeften; maar dat het
publiek zich met de godin ging bemoeien, ja zelf, een aandeel in haar dienst ging
vorderen, of aan de priesters zoude voorschrijven, hoe zich het ritueel telkens moest
wijzigen, in één woord de meer en meer veldwinnende democratiseering van het
recht, en het beheerschen daarvan niet meer uitsluitend door groote en blijvende
beginselen, doch door accidenteele belangen, hoe gewichtig op zich zelf, dit alles
heeft nooit zijne sympathie gehad. Nog veel minder was hij natuurlijk een voorstander
van de nieuwere opvatting, dat de rechter zich niet meer uitsluitend moet laten leiden
door de wet, maar veeleer door zoogenaamde begrippen van hoogere rechtvaardigheid,
welke inderdaad het recht op

1

Dit blijkt o.a. uit de redevoering, waarmede hij in 1871 het voorzitterschap van het
Hooggerechtshof aanvaardde, opgenomen in het Indische Weekblad van het Recht van dat
jaar No 432.
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losse schroeven stellen. Het griefde hem bepaald over zijn ideaal, het recht en de
bedeeling daarvan, met minder eerbied te hooren spreken, en nimmer zal schrijver
dezes vergeten hoe Der Kinderen ontstemd was, toen hij op zekeren dag in December
1880, na te Kroeng Kali aan eenige bevriende Atjehsche hoofden op de meest
overtuigende en gemoedelijke wijze de zegeningen van een goed rechtswezen te
hebben betoogd, op de vraag naar hunne wenschen daaromtrent, van dezen moest
vernemen, dat zij voorloopig zouden tevreden zijn met een zeker aantal geweren uit
de Gouvernementsmagazijnen. Voor den eventueel niet met de Atjehsche toestanden
bekenden lezer strekke, ter opheldering van dit schijnbaar niet op de vraag betrekking
hebbend antwoord, dat het nationale rechtswezen van de hoofden in quaestie tot
dusverre in vuistrecht had bestaan.
Der Kinderen's voornemen was, na zijne promotie, zich te 's-Hage als advocaat te
vestigen, en den 23sten December 1847 legde hij dan ook als zoodanig den eed voor
den Hoogen Raad der Nederlanden af. Intusschen maakte hij slechts kort deel uit
van de Haagsche balie. Reeds in het volgend jaar dwongen onverwachte
omstandigheden hem eene loopbaan te kiezen, welke hem spoediger in staat zoude
stellen voor zich zelf te kunnen zorgen, en als zoodanig was, vooral destijds, de
Indische staatsdienst het aangewezen terrein. In April 1849 te Batavia aangekomen
werd hij, na een korten proeftijd, dd. 4 September d.a.v. benoemd tot Eersten Commies
op het parket van den Procureur-Generaal. Hij trok daar weldra de bijzondere aandacht
van zijne opvolgende chefs, en dat ook de Indische regeering met zijne werkkracht
bekend was, blijkt uit zijne benoeming tot amanuensis van de toenmalige Commissie
tot het ontwerpen der ver-
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eischte wettelijke bepalingen tot verdere regeling van het rechtswezen in de
bezittingen buiten Java en Madoera, in dezelfde maand, en uit zijne benoeming tot
lid in den Landraad der Stad en Voorsteden van Batavia in Maart 1851. Dat Inlandsche
rechtscollege telde namelijk destijds nog Europeesche leden, aan welken
exceptionneelen toestand, gelijk bekend, eerst met den aanvang van 1857 een einde
werd gemaakt1. Beide nevenbetrekkingen vervielen, toen hij in Mei 1852 benoemd
werd tot Griffier van den Raad van Justitie te Soerabaja, welke betrekking hij in
April 1854 verwisselde met die van Griffier van het Hoog Gerechtshof te Batavia,
nadat hem bij Koninklijk Besluit van 19 Febr. 1853 No. 79 het radicaal van
Oost-Indisch ambtenaar der Eerste Klasse was toegekend. Deze onderscheiding was
voor iemand van nog geen vierjarigen diensttijd van groote beteekenis, omdat, volgens
de toenmalige organieke voorschriften, bedoeld radicaal aan hen, die niet de studiën
aan de Delftsche Academie hadden volbracht, slechts kon worden gegeven, wanneer
zij ‘door hunne kennis, verkregen ondervinding en erkende verdiensten zoodanig
uitmuntten’, dat de benoeming tot een ambt, waarvoor het radicaal gevorderd werd,
mocht geacht worden ‘evenzeer het belang van 's lands dienst te bevorderen als eene
onderscheiding te zullen daarstellen voor buitengewone bekwaamheden en ambtelijke
diensten’.
In April 1861 werd Der Kinderen benoemd tot Raadsheer in het Hoog Gerechtshof,
en in December 1863 tot Commissaris van het Gouvernement tot het ontwerpen en
voorstellen der wettelijke bepalingen, vereischt tot verdere regeling van het
rechtswezen in de bezittingen

1

Vergl. Ind. Stbl. 1824 No. 4 art. 3, 1849 No. 24 en 1856 No. 69.
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buiten Java en Madoera, met welke functiën hij, buiten bezwaar van den lande, belast
bleef, toen hij in April 1866 werd benoemd tot Procureur-Generaal bij het Hoog
Gerechtshof. Dit ambt vervulde hij tot zijne benoeming tot Directeur van het op te
richten Departement van Justitie, in Juni 1869, twee jaar later, in Augustus 1871,
gevolgd door zijne benoeming tot President van het Hoog Gerechtshof, en, in
November 1872, door die tot Lid in den Raad van Nederlandsch Indië. Alle deze
benoemingen geschiedden tevens met handhaving van zijne evenomschreven,
onbezoldigde functiën van Gouvernements Commissaris.
Het tijdperk van 1866 tot 1871 is dat van Der Kinderen's grootste werkzaamheid.
Wat het destijds beteekende Procureur-Generaal te zijn, kan alleen reeds daaruit
blijken, dat in Nederlandsch Indië het Openbaar Ministerie niet slechts dezelfde
functiën heeft als in Nederland, maar tevens die van landsadvocaat. Eerst in 18731
is in dezen toestand, wat Java en Madoera betreft, wijziging gebracht door de
aanstelling van afzonderlijke landsadvocaten te Batavia, Samarang en Soerabaja.
Alle regeeringsprocessen moesten dus destijds onder leiding en toezicht van den
Procureur-Generaal worden gevoerd, en die processen zijn nu nog, maar waren vooral
destijds even talrijk als gewichtig. De overgroote meerderheid der suikerfabrieken
en cultuurondernemingen werkten op contrakt met het Gouvernement; bijna het
geheele transportwezen was rechtstreeks of zijdelings in handen der Regeering; met
de pachters van 's lands middelen, vooral die van het recht tot verkoop van opium
in het klein, moest telkens worden geprocedeerd, dan wel hunne faillietverklaring
gevraagd, enz. enz. Daar op de Buitenbe-

1

Ind. Stbl. No. 149.
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zittingen alle deze aanleidingen tot processen òf ontbraken, òf slechts in veel geringer
mate dan op Java en Madoera gevonden werden, kan men nagaan, dat de betrekking
van Procureur-Generaal, tevens Advocaat-Fiskaal bij de Land- en Zeemacht, hoe
gewichtig ook, thans toch niet meer is wat zij vroeger was. Wel is waar, was men,
om de ambtenaren van het Openbaar Ministerie eenigszins te ontlasten, reeds in
18641 tot den maatregel overgegaan de conclusiën in burgerlijke zaken, behalve bij
het beroep in cassatie, af te schaffen; maar daartegenover stond juist in de volgende
jaren wederom eene vermeerdering van arbeid uit anderen hoofde voor den
Procureur-Generaal zelf. Deze namelijk was, krachtens zijn ambt, in Nederlandsch
Indië de rechtsgeleerde raadsman der Regeering in alle zaken van bestuur en van
wetgeving, onverminderd hare verplichting om in enkele bepaalde aangelegenheden
ook het advies van het Hoog Gerechtshof in te winnen. De jaren nu tusschen 1864
en 1870 vormen een tijdperk, waarin tal van hoogst belangrijke en verreikende
wijzigingen in het koloniale administratief recht tot stand kwamen, alle welke
wijzigingen op hare beurt, vooral in den aanvang, telkens aanleiding gaven tot
rechtsquaesties. Men denke slechts aan de Comptabiliteitswet in 18642, de eerste
algemeene regeling der heerendiensten op Java en Madoera in hetzelfde jaar3, de
nieuwe organisatie der Departementen van algemeen burgerlijk bestuur in 18664, de
afschaffing van het ambtelijk landbezit der regenten en andere Inlandsche hoofden,
en wat daarmede samenhing, in 18675, de Agrarische wet en de zoogenaamde
Suikerwet, beide in 18706, de ophef-
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fing van de bijzondere positie der Preanger-regenten in hetzelfde jaar1, enz. Bij de
oprichting van het Departement van Justitie in 18702 zijn deze bemoeienissen van
den Procureur-Generaal overgebracht op den Directeur van bedoeld Departement.
Het Departement van Justitie heeft Der Kinderen niet slechts georganiseerd, maar
bepaald gecreëerd. Tot de oprichting nam hij het initiatief. De belangrijkste
verbeteringen in het rechtswezen, aan de instelling van dat Departement te danken,
ook in de eerste jaren na zijn aftreden, waren bijna alle door hem aanhangig gemaakt.
Zonder in het minst te willen te kort doen aan de verdiensten van anderen, zoo heeft
men toch in die jaren veelal slechts kunnen voortbouwen op de door hem gelegde
grondslagen, ook al bleek een enkele maal, gelijk in het bijzonder met het stelsel van
dwangarbeid der Inlandsche veroordeelden het geval was, dat zijne oorspronkelijke
reorganisatieplannen wat al te idealistisch waren opgezet, en uit een praktisch oogpunt
eene hervorming op meer bescheiden schaal de voorkeur verdiende3. En
onderscheidene van zijne voorstellen als Directeur van Justitie hebben het Staatsblad
niet mogen bereiken, maar hebben daarom niet minder arbeid gekost. Als de
verstreikende van die voorstellen verdient hier, omdat het nog steeds hangende is4,
te worden vermeld de poging om een einde te maken aan den weinig logischen en
hybridischen toestand, in Indië ten aanzien van de overschrijving van eigendom en
andere zakelijke rechten op onroerende goederen en schepen, gelijk mede ten aanzien
van
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de vestiging van hypotheken bestaande. Aan Der Kinderen komt de eer toe destijds,
onder de Indische regeeringspersonen, alleen te hebben gestaan in zijne bestrijding
van dien toestand. Hoe meer men zich dit alles in het geheugen terugroept, des te
meer staat men verbaasd over de werkkracht, door Der Kinderen als
Procureur-Generaal en als Directeur van Justitie ontwikkeld, en des te beter begrijpt
men, dat enkele bijzonderheden van de voorstellen, welke grootendeels uit zijne
eigene pen vloeiden, maar welke hij in elk geval had geïnspireerd, ook wel stof tot
gegronde critiek moesten geven, welke critiek hem trouwens, mits van opbouwenden
aard, altijd welkom was.
Maar bij dat alles moest hij nog tijd vinden voor zijne wetgeving voor de
Buitenbezittingen, voor zijn Strafwetboek voor Inlanders, en voor zijne Algemeene
Politiestrafreglementen voor Europeanen en voor Inlanders. De wetgeving voor de
Buitenbezittingen is ontegenzeggelijk zijn belangrijkste legislatieve arbeid. De
beteekenis daarvan vereischt, voor den niet met de Indische rechtsgeschiedenis
vertrouwden lezer, eenige toelichting. Toen in 1848 eindelijk in Nederlandsch Indië
gebroken werd met het gezag van het Oud-Hollandsch en Romeinsch recht, naar de
locale behoeften gewijzigd door statuten, plakaten en andere verordeningen, werden
voor ons geheele gebied slechts afgekondigd het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek
van Koophandel met de daarbij behoorende Bepalingen betrekkelijk de misdrijven,
begaan ter gelegenheid van faillissement, enz., alles voor de Europeanen en daarmede
gelijkgestelden, en de Algemeene Bepalingen van Wetgeving, benevens de Bepalingen
ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, welke eene dadelijke
voorziening vereischten, voor alle ingezetenen. Overigens ble-
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ven de Inlanders en met hen gelijkgestelden onderworpen aan hunne godsdienstige
wetten, volksinstellingen en gebruiken, behoudens enkele uitgezonderde gevallen,
als vrijwillige onderwerping aan het Europeesche privaatrecht, regeling van het
onderwerp bij verordening, enz. Wat de overige gedeelten der in 1848 ingevoerde
nieuwe wetgeving betreft, zoo golden de Reglementen op de burgerlijke
rechtsvordering en de strafvordering, gelijk mede dat op de uitoefening der politie,
de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en daarmede
gelijkgestelden alleen voor Java en Madoera. Het Reglement op de Rechterlijke
Organisatie en het Beleid der Justitie droeg wel tot opschrift, dat het voor geheel
Nederlandsch Indië gold, maar in de slotalinea van art. 1 werd dadelijk verklaard,
dat in de Buitenbezittingen vooreerst de bestaande organisatie behouden bleef, een
voorschrift nader uitgewerkt in de artt. 145-150 van gezegd Reglement. Men vond
op de Buitenbezittingen zoo groot verschil van toestanden; allerlei plaatselijke
belangen waren daarmede al sedert den Compagnie's tijd zoozeer samengegroeid,
dat in 1848 de wetgever, ook wegens gebrek aan locale kennis, blijkbaar huiverig
was ten deze in te grijpen. Bovendien was in verreweg de meeste en belangrijkste
gedeelten der Buitenbezittingen de bevolking gelaten in het genot harer eigen
rechtspleging, zelfs waar wij een rechtstreeksch bestuur voerden, zoodat de zaak niet
van een praktisch belang was, met dat der volledige invoering van de nieuwe
wetgeving op Java en Madoera te vergelijken.
Intusschen moest eene regeling worden beproefd, en de voorbereiding daarvan
werd in 1849 opgedragen aan eene Commissie, aan wier hoofd de President van het
Hoog Gerechtshof stond, en waarbij, gelijk hierboven reeds met een enkel woord
werd aangeteekend, Der Kinderen
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als amanuensis, d.w.z. als secretaris, fungeerde tot zijn vertrek naar Soerabaja in
1852. Deze Commissie bracht echter niets tot stand; ja, wat meer zegt, zij scheen
zelve met hare taak verlegen. Althans in 1853 stelde zij aan de Regeering voor haar
te ontbinden, en hare taak op te dragen aan één harer leden, den toenmaligen president
van den Raad van Justitie te Batavia. Deze werd in 1860 benoemd tot Directeur der
Middelen en Domeinen, en van zijn legislatieven arbeid ontheven. De eenige vruchten
van dien arbeid in het Staatsblad waren eenige voorloopige bepalingen betreffende
Billiton1 en de Lampongsche Distrikten2. Wel is waar blijkt hij ook nog voor andere
gewesten voorstellen te hebben ingediend; maar deze schijnen, althans wat de rechtsen
strafvordering en het politiewezen betreft, niet genoegzaam rekening te hebben
gehouden met de feitelijke toestanden, om tot grondslag van eene definitieve regeling
te kunnen dienen3. Zijn opvolger diende spoedig ontwerpen in omtrent de rechterlijke
organisatie en het beleid der justitie, welke ontwerpen hem echter in 1861, na
raadpleging van de betrokken Hoofden van Gewestelijk Bestuur, werden
teruggezonden ter fine van advies4. Kort daarop overleed hij, en werd in 1862
opgevolgd door een ander rechterlijk hoofdambtenaar, tusschen wien en de Regeering
weldra zulk een verschil van inzicht bleek te bestaan omtrent de aan te nemen
beginselen, dat hij reeds het volgende jaar verzocht van zijne opdracht te worden
ontheven, waarna met die opdracht Der Kinderen werd belast.
De taak was, blijkens de hier gegeven historia morbi,
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geen gemakkelijke. De daarmede tot dusverre belaste ambtenaren zouden natuurlijk
niet gekozen zijn, indien zij niet behoord hadden tot de beste elementen der Indische
magistratuur. Der Kinderen begon met zich zooveel mogelijk door reizen plaatselijk
op de hoogte te stellen van de toestanden, en zag spoedig in dat, zooals de zaken
stonden, van eene algemeene regeling voor de Buitenbezittingen geen sprake kon
zijn. Wel moesten daarentegen de partieele regelingen voor elk gedeelte van ons
gebied alle uitgaan van ééne groote leidende gedachte, welke hij uiteenzette in zijne
in 1864 bij de Regeering ingediende nota, getiteld: ‘Beschouwingen aangaande eenige
punten en beginselen, gemeen voor alle Buitenbezittingen’1. Na deze verkenning van
het terrein, besloot Der Kinderen te beproeven eerst iets tot stand te brengen voor
het belangrijkste gewest der Buitenbezittingen, Sumatra's Westkust. De toestand was
daar misschien verwarder dan elders, voornamelijk omdat in 1833, bij de invoering
van ons rechtstreeksch gezag in de binnenlanden, de toenmalige vertegenwoordigers
van het Gouvernement eene soort van officieele verklaring hadden afgelegd, het
zoogenaamde ‘Lange Plakaat’ (Mal. Plakat Pandjang), waarin zij onder meer beloofd
hadden, dat de Regeering nimmer zoude ingrijpen in de bestaande Inlandsche
instellingen omtrent bestuur en rechtspraak. Deze belofte, gedaan met het staatkundige
oogmerk de bevolking gunstig te stemmen, bleek naderhand niet in alle opzichten
te kunnen worden nagekomen, althans indien de Regeering de plichten niet wilde
verzaken, welke Nederland als beschaafde natie heeft. Door gebrek
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aan kennis van den toestand had men in 1833 meer gezegd dan men verantwoorden
kon. Vandaar dat, in den loop der tijden, telkens min of meer belangrijke inbreuken
op de Inlandsche instellingen hadden plaats gevonden, veelal met goedvinden, en in
elk geval zonder eenig verzet van de bevolking. Intusschen was daardoor
langzamerhand een toestand van verwarring en onzekerheid ontstaan, welke aan eene
behoorlijke rechtsbedeeling onoverkomelijke bezwaren in den weg legde. Het beroep
op de Inlandsche adat was in hoofdzaak een middel geworden om willekeur of
persoonlijke belangen te beveiligen tegen onbescheiden inmenging van Europeesche
magistraten of bestuurders, die men als lastige lieden aanmerkte. Krachtig gesteund
door den toenmaligen Gouverneur van Sumatra's Westkust wist Der Kinderen de
Indische Regeering te bewegen hem niet langer te binden aan art. 3 zijner Instructie,
krachtens hetwelk in de streken, waar de Inlandsche bevolking gelaten was in het
bezit harer eigene rechtspleging, niet naar uitbreiding mocht worden gestreefd van
de rechtsmacht der Europeesche rechtbanken, dan alleen over de Aziatische
vreemdelingen, in haar midden gevestigd. Toen aldus zijne handen vrij waren
geworden, wist hij, na vele besprekingen met de Inlandsche hoofden, ook in openbare
vergaderingen, de algemeene instemming te verwerven met eene organisatie van het
rechtswezen, op de beginselen van dat van Java en Madoera geschoeid, maar met
bijna algeheel behoud van de oude namen voor de nieuwe rechtbanken, en met
eerbiediging van de rechten der hoofden, die van ouds in de verschillende streken
krachtens hun ambt aan de Inlandsche rechtspraak deel hadden. Door deze niet
principieele concessies kon hij de klippen ontzeilen, waarop eene al te doctrinaire
regeling had moeten schip-
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breuk lijden, en kon hij den tegenstand afwenden, welken deze stellig bij de bevolking
zoude hebben opgewekt. Wat meer zegt, de bevolking, tegen wier antipathie men
zoozeer had opgezien, ontving nu de hervorming met ingenomenheid. En die
hervorming was geen geringe. Vooreerst werd gebroken met het zoogenaamde
solidariteitsstelsel, zoowel in civilibus als in criminalibus, waaronder te verstaan is,
dat de familie (Mal. boewah proet), het geslacht (Mal. soekoe) en de gemeente (Mal.
negeri) aansprakelijk waren, niet slechts voor de schulden, ook die uit onrechtmatige
daad, van hare leden tegenover de personen, respektievelijk niet tot dezelfde familie,
hetzelfde geslacht of dezelfde gemeente behoorende, maar eveneens voor de geldelijke
gevolgen der misdrijven en overtredingen, op hun gebied gepleegd door onbekend
gebleven daders. Dan werd de geheele bevolking onderworpen aan het strafwetboek
voor Inlanders; de rechter was voortaan gebonden aan eene qualificatie, in stede van
de vroegere patriarchale bevoegdheid om ook niet vooraf in de wet strafbaar gestelde
feiten tegen te gaan door eene soort van arbitraire correctie; alle heffingen door
rechtsprekende hoofden ten eigen behoeve, bij gelegenheid van processen, werden
afgeschaft; de Vreemde Oosterlingen werden onderworpen aan het sedert 18551 op
Java en Madoera op hen toepasselijk verklaarde Europeesche vermogensrecht, enz.
enz., in één woord de Inlandsche toestanden ondergingen eene diep ingrijpende
wijziging. Wat de Europeanen en met hen gelijkgestelden betreft, zoo werd gebroken
met de vroegere, grootendeels op het Oud-Hollandsche procesrecht berustende
rechtsen strafvordering, voor welke onderwerpen de sedert 1848
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op Java en Madoera geldende Reglementen werden ingevoerd, met geringe, door de
plaatselijke toestanden gevorderde wijzigingen.
Reeds in 1865 kon Der Kinderen zijne ontwerpen indienen, doch het duurde tot
1872 eer de Koninklijke machtiging tot invoering werd gegeven. Deze vertraging
was hoofdzakelijk te wijten aan de opmerkingen ten aanzien van verschillende punten
van ondergeschikt belang, door de over de zaak gehoorde autoriteiten gemaakt, en
door Der Kinderen hetzij beaamd, hetzij wederlegd, zoodat eerst in 1871 de
gedachtenwisseling in den boezem der Indische regeering was afgeloopen. In 18741
werd de nieuwe wetgeving afgekondigd, en met 1 November 1875 trad zij in werking.
Op dezelfde leest geschoeide regelingen van het rechtswezen werden door Der
Kinderen achtereenvolgens ontworpen voor de verschillende andere gewesten der
Buitenbezittingen. Eerst in 1879 waren de laatsten zijner voorstellen omtrent dit
onderwerp bij het Opperbestuur ingekomen2. Zoo kwamen achtereenvolgens nieuwe
regelingen tot stand voor Banka in 18743, Palembang in 18784, de Lampongsche
Districten in 18795, Benkoelen en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo in 18806,
Atjeh en Onderhoorigheden in 18817, Celebes en Onderhoorigheden, Menado, Ternate,
Amboina, Timor, Riouw, Bali en Lombok, allen in 18828, de Westerafdeeling van
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Borneo in 18831, de Oostkust van Sumatra in 18872, en eindelijk voor Billiton in
18923. Met het oog op het verschil in toestanden werd voor elk dier gewesten eene
afzonderlijke codificatie ontworpen. In Palembang en Benkoelen achtte men b.v. de
inheemsche bevolking, buiten de hoofdplaats van het gewest, nog niet rijp om haar
het ‘genot’ harer eigene rechtspleging te ontnemen, gelijk de officieele term luidt.
Die eigen rechtspleging werd geacht met het gemeente- en distriktsverband aldaar
te nauw samen te hangen om haar door eene betere te vervangen. In Atjeh, gelijk
mede op Bali en Lombok, heeft de ingevoerde organisatie alleen betrekking op de
Europeanen en Vreemde Oosterlingen, en werden voor de inheemsche bevolking,
zelfs voor die in ons rechtstreeksch gebied, slechts enkele bepalingen omtrent hare
nationale rechtspleging afgekondigd4. In de vazalstaatjes van Noord-Sumatra en Bali
werd aan de rechtspleging der vorsten en hoofden over hunne onderhoorigen zelfs
niet geraakt. Datzelfde was trouwens het geval met alle vazalstaatjes in de
Buitenbezittingen, voor zooverre de vorsten en hoofden geen afstand van hunne
rechtspraak wilden doen. In Atjeh, de Oostkust van Sumatra, Palembang, de
Lampongsche Districten Riouw, Banka, Billiton en geheel Borneo werden de Vreemde
Oosterlingen niet aan het Europeesche vermogensrecht onderworpen; voor de
gewesten die tot het rechtsgebied van één der Raden van Justitie op Java behoorden,
moest de regeling natuurlijk anders zijn dan daar, waar een eigen Raad van Justitie
be-
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stond. Der Kinderen begreep zelf wel, dat hij op die wijze het Staatsblad vulde met
codificaties, welke voor twee derden met elkander eensluidend waren; maar het
verschil van toestanden was te groot, en greep te diep in tal van artikelen in, om met
verwijzingen te volstaan. Alleen voor Benkoelen heeft hij zijns ondanks toegegeven
aan den aandrang tot eene codificatie, welke meerendeels uit eene verwijzing naar
het Sumatra-reglement bestond.
Dat in den aanvang de nieuwe juridische instrumenten ook wel eens stroef hebben
gewerkt, spreekt van zelve. Het beste bewijs hunner deugdelijkheid is echter gelegen
in de betrekkelijk zeldzame gevallen, dat moeielijkheden zijn gerezen, ondanks de
zeer ongunstige omstandigheid, dat zij ook aan vele niet-rechtskundigen moesten
worden in handen gegeven. Over het algemeen kan men thans, nu de ondervinding
zich daarover heeft uitgesproken, veilig verklaren, dat Der Kinderen's arbeid de
vuurproef schitterend heeft doorgestaan. Het groote bezwaar daartegen, uit een
technisch-legislatief oogpunt, is gelegen in het feit, dat men thans voor elk gewest
der Buitenbezittingen eene afzonderlijke regeling moet opslaan, met de vrij talrijke
daarin gemaakte, zij het niet principieele, wijzigingen, in vele Staatsbladen verspreid.
Iemand, die niet ter plaatse gevestigd is, en de wijzigingen in het primitieve Staatsblad
heeft aangeteekend, is dientengevolge eigenlijk nooit zeker, of hij, bij het beroep op
eenig artikel, misschien niet eene vergissing begaat. Elk van die regelingen heeft
bovendien voor betrekkelijk zoo weinige Hollandsch verstaande personen praktisch
belang, dat eene periodieke uitgave daarvan door particulieren, aangevuld met de
latere wijzigingen, gelijk men ten onzent en op Java en Madoera gewoon is te
gebruiken, achterwege is gebleven. Het model, dat door de
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Regeering aan Der Kinderen was gegeven, het Reglement op de uitoefening der
politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en
daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera, het zoogenaamde ‘Inlandsch
Reglement’, ging daarbij, gelijk het opschrift reeds aangeeft, uit van eene minder
logische samenkoppeling van drie heterogene onderwerpen van recht. Men wilde in
1848 met dat Reglement blijkbaar aan de administratieve ambtenaren, in wier handen
toen nog bijna de geheele rechtspraak over de landzaten berustte, eene soort van kort
vademecum geven voor hunne judicieele functies in het algemeen. In de Reglementen
voor de Buitenbezittingen werd daaraan nog de rechterlijke organisatie toegevoegd.
Daar Der Kinderen zijn arbeid zoo goed mogelijk wilde maken, heeft hij de bepalingen
van het Inlandsch Reglement in zijne regelingen niet zelden veranderd, al naar mate
de praktijk op Java en Madoera daarin leemten of zelfs misstellingen had aan den
dag gebracht. Zoo bevat het Sumatra-Reglement, en op het voetspoor daarvan bevatten
ook de daarop volgende reglementen, eene betere regeling dan op Java en Madoera,
van het beslag onder derden, en vindt men daarin het op die eilanden ontbrekende
rechtsmiddel der reconventie. De kleine afwijkingen in de verschillende reglementen
verhoogen echter de moeielijkheid om zich, zonder hulp van de bijgewerkte
exemplaren uit de plaatselijke archieven, in bijzonderheden een beeld te vormen van
den algemeenen toestand. Die toestand heeft daardoor iets mozaïekachtigs gekregen,
en dit karakter der wetgeving verhoogt ook de moeielijkheid van het aanbrengen der
verbeteringen, door nieuwe behoeften wenschelijk geworden. Elke wijziging immers
in eenig Reglement gemaakt, moet tevens voor elk der anderen afzonderlijk worden
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geformuleerd, en daarmede in verband gebracht. Het algemeene voorschrift, in 18931
in het leven geroepen, dat, zonder uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel,
wijzigingen in eenige verordening gebracht, ook van rechtswege verbindend zijn in
de streken, waarop zoodanige verordening vroeger was van toepassing verklaard, is
slechts een eerste en onvoldoende stap tot vereenvoudiging. Immers, wat den vorm
betreft, zijn de verschillende Reglementen op het rechtswezen, geene
toepasselijkverklaringen, maar zelfstandige regelingen.
Intusschen, ware Der Kinderen dadelijk begonnen met het ontwerpen van een
algemeen reglement op de Inlandsche rechtspleging in burgerlijke zaken en een
algemeen reglement op de Inlandsche strafvordering voor alle onze bezittingen, hij
zoude, met het oog op het in 1863 bestaande verschil in toestanden, waarschijnlijk
even goed hebben schipbreuk geleden als zijne voorgangers. Successieve en
gewestelijke regeling was destijds het eenige middel om althans iets tot stand te
brengen, en dat ‘iets’ is, na veeljarige praktijk, gebleken eene hoogst belangrijke
verbetering te zijn. Nu die verbetering zich heeft geconsolideerd, en men, dank zij
Der Kinderen's opruiming van de oude bouwvallen uit den tijd der Compagnie of
van de soevereiniteit der Inlandsche vorsten, in staat is het terrein te overzien, kan
aan eene unificatie der Inlandsche rechts- en strafvordering worden gedacht, en straks
zal blijken, dat ook Der Kinderen zelf deze voortzetting van zijn arbeid met kracht
wilde steunen. Wat echter het meest origineele van zijn arbeid uitmaakt, is de
rechterlijke organisatie in de verschillende gewesten, en op dit punt zal die ar-
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beid naar menschelijke berekening blijvend zijn, zoolang ten minste het verschil in
rechtspraak tusschen Europeanen en Inlanders in onze Oost-Indische bezittingen
wordt gehandhaafd. Hierboven werd er reeds op gewezen, hoe ter Westkust van
Sumatra de rechten der plaatselijke hoofden op jurisdictie werden in verband gebracht
met de eischen eener behoorlijke rechtsbedeeling. Dit was echter niet de eenige
moeielijkheid, welke moest worden te boven gekomen. In Deli, Menado, Ternate,
Amboina en Banda leeft eene betrekkelijk talrijke Europeesche of daarmede
gelijkgestelde bevolking, welke op de drie laatstgenoemde plaatsen van ouds hare
eigene Raden van Justitie bezat, en voor wie het groot ongerief zoude ten gevolge
hebben, indien voortaan zoo goed als alle zaken te Batavia of te Makassar moesten
worden berecht. Aan den anderen kant waren de belangen van die Europeesche
bevolking niet zoo gewichtig, dat zij het creëeren van uit gegradueerden bestaande
Raden van Justitie, als te Batavia, Samarang, Soerabaja, Padang of Makassar zouden
wettigen; terwijl nog veel minder te denken viel aan eene handhaving van de oude,
vaak uit allerlei slag van personen samengestelde Raden van Justitie, nu tot invoering
van de elders geldende Reglementen op de rechts- en strafvordering was besloten.
Door eene uitbreiding van de competentie der Residentierechters, vooreerst tot
zakelijke rechtsvorderingen, in de tweede plaats tot een aanzienlijk hooger bedrag,
en in de derde plaats tot vorderingen tusschen Europeanen onderling, werd dit euvel
ondervangen. Ook de vervanging van de Politierol door Magistraatsgerechten, en
het brengen tot de competentie der Raden van Justitie te Padang en te Makassar van
de revisie der landraadsvonnissen in strafzaken binnen hun ressort, waren groote
verbeteringen,
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welke op Java en Madoera nog steeds tot de vrome wenschen behooren. In elk gewest
leverden trouwens de locale toestanden eigenaardige bezwaren op; doch het
bovenstaande is voldoende om een denkbeeld te geven, hoeveel voeten de regeling
van het rechtswezen op de Buitenbezittingen in de aarde had, en hoe Der Kinderen,
door die regeling tot stand te brengen, zich jegens het vaderland verdienstelijk heeft
gemaakt. Zijne reizen tot invoering der nieuwe wetgeving naar Sumatra's Westkust
en het oostelijke gedeelte van den Indischen Archipel waren dan ook, uiterlijk zoowel
als in innerlijke beteekenis, ontegenzeggelijk zegetochten.
Onder den overigen wetgevenden arbeid van Der Kinderen moet in de eerste plaats
genoemd worden het strafwetboek voor de Inlanders. De pogingen tot codificatie
van het Indische strafrecht, na 1848, leveren niet minder eene lijdensgeschiedenis
op dan die tot regeling van het rechtswezen in de Buitenbezittingen1. In deze duisternis
kwam eerst licht toen in 18662 een strafwetboek voor de Europeanen en daarmede
gelijkgestelden werd afgekondigd, hetwelk als eene uitstekende codificatie kan
worden aangemerkt van het destijds in Nederland geldende strafrecht, voor zooveel
noodig gewijzigd naar de behoeften der Indo-Europeesche maatschappij. Nu echter
eischte ook het strafrecht voor den Inlander dringend verbetering; want dit strafrecht
was zoo mogelijk nog verwarder en onzekerder dan dat der Europeanen. Om van de
streken, waar de bevolking gelaten was in het ‘genot’ harer eigene rechtspleging niet
te spreken, zoo gold steeds, ook waar in naam des Konings
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werd recht gesproken, voor de landzaten en Vreemde Oosterlingen, volgens artt. 11
en 12 der Algemeene Bepalingen van Wetgeving juncto art. 75 van het
Regeeringsreglement, onder zekere beperkingen, hun nationale strafrecht. Alleen
het strafstelsel werd volledig beheerscht door de reeds boven aangehaalde Bepalingen
ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, enz. Feitelijk werd echter
door onze rechters, in de gevallen niet bij speciale strafverordeningen voorzien, op
de Inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking toegepast de Code Pénal als
consultatief recht, en werd het strafquantum bepaald naar hetgeen men achter de
coulisses van de rechtszaal de ‘vingertelling van het Hooggerechtshof’ noemde,
d.w.z. elke verzwarende omstandigheid gaf één jaar dwangarbeid meer en elke
verzachtende omstandigheid één jaar minder, dan het normale aantal van één, vijf,
of tien jaren, dat men, naar hunne zwaarte, voor de verschillende misdrijven
stilzwijgend had aangenomen, onafhankelijk van de exceptionneel ernstige feiten,
als moord, roof, oproer, enz., welke men met den dood strafte. De geijkte formule,
waarmede de Inlandsche strafvonnissen destijds eindigden: ‘Gelet op het hier te lande
vigeerende strafrecht’, maakte dan ook op de ingewijden een komischen indruk. Men
lette alleen op zijn subjectieve gevoel van billijkheid, geleid als het werd door den
Franschen Code Pénal en de ‘vingertelling van het Hooggerechtshof’ maar allerminst
op een strafrecht, dat feitelijk niet bestond. In zijne hoedanigheid van
Procureur-Generaal gaf Der Kinderen der Regeering in overweging om aan één der
toenmalige raadsheeren in het Hoog Gerechtshof, op te dragen het samenstellen van
een strafwetboek voor de Inlanders, waarin aan den eenen kant zooveel mogelijk
zouden worden gevolgd en overgeno-
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men de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen, maar dat
aan den anderen kant toch ook rekening zoude houden met de specifiek Inlandsche
toestanden, en in geen geval zoude bestaan in eene bloote verwijzing naar het onlangs
voor de Europeanen afgekondigde strafrecht, zij het dan onder zeker voorbehoud ten
aanzien van speciale artikelen. Deze opdracht gaf aanleiding tot zulk een verschil
van gevoelen tusschen de Regeering en den Raadsheer, dat laatstgenoemde zich
verplicht achtte te verzoeken daarvan eervol te worden ontheven. Hij had zijne taak
zeker breed en wetenschappelijk opgevat, maar minder praktisch, door zich eerst een
zoo volledig mogelijk beeld te willen scheppen van het nationale strafrecht van den
Inlander. Had men nu daarbij alleen te doen gehad met het Mohammedaansche
strafrecht, zoo ware althans eenig resultaat te wachten geweest. Dat strafrecht immers,
hoe zeer ook van onze begrippen afwijkend, is ten minste een recht, en is door de
Arabische juristen behoorlijk bewerkt en geformuleerd. Onder die juristen vond men,
vooral in de Middeleeuwen, zelfs mannen van groote scherpzinnigheid. De Inlandsche
begrippen van strafrecht vormen intusschen van ouds, evenals op elk ander gebied
van recht, een mengsel van Mohammedaansche, Hindoesche en Polynesische
elementen, om van willekeur en ongebondenheid niet eens te spreken. De Inlandsche
rechtsbegrippen zijn daarbij in de verschillende deelen van den Archipel zeer
verschillend. Om bij het zooeven gebezigde beeld te blijven, men heeft wel overal
een mengsel, maar de ingrediënten, waaruit dat mengsel bestaat, zijn niet overal
dezelfden, noch overal in dezelfde verhouding aanwezig. Moge nu in civilibus met
dat plaatselijk uiteen loopend recht te werken zijn, zoolang het onge-
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codificeerd blijft, een strafwetboek, voor ons geheele rechtstreeksche gebied geldende,
dat uitdrukking zoude geven aan het rechtsbewustzijn zoowel van den Javaan, als
van den Maleier, den Boeginees, den Dajak of den Alfoer, om van Arabieren en
Chineezen niet te spreken, en dat tevens min of meer in harmonie zoude zijn met de
door onzen staat gehuldigde begrippen van billijkheid en rechtvaardigheid, zoodanig
strafwetboek moet aan het gebied der utopiën worden overgelaten. En zelfs al kwam
zoodanig strafwetboek tot stand, dan zoude het nog een onbruikbaar werktuig
opleveren, al ware het slechts omdat het, los als het zoude zijn van het strafwetboek
voor de Europeanen, tot de grootste ongerijmdheden aanleiding zoude geven, ingeval
van mededaderschap of medeplichtigheid van Europeanen en Inlanders. Dit laatste
moet als afdoende worden beschouwd ter adstructie van Der Kinderen's wensch om,
met behoud van een verschillend strafstelsel, en met inachtneming waar noodig, van
verschil in straf-quantum, althans de algemeene leerstukken van poging, herhaling,
mededaderschap en medeplichtigheid, verzachtende of verzwarende omstandigheden,
toerekenbaarheid, enz. gelijk mede de qualificatie der voor alle ingezetenen strafbare
feiten, in de strafwet voor Europeanen en in die voor Inlanders zelfs in gelijke
bewoordingen te formuleeren. Alleen waar het strafbare feiten geldt, welke naar het
Indische staatsrecht of naar de Indische volkstoestanden slechts hetzij door
Europeanen, hetzij door Inlanders kunnen worden begaan, kan afwijking verdedigbaar
zijn, en evenzeer kan de straf voor ééne der beide categorieën zwaarder of lichter
worden gesteld, wanneer algemeen bestaande godsdienstige of maatschappelijke
opvattingen, zelfs vooroordeelen, aan zeker feit, door Inlanders gepleegd, niet
hetzelfde karakter van
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schuld geven, als waarvan het bij Europeanen de uiting is. Bij zuiver locale
opvattingen te dien aanzien moet de rechter zich casu quo met het instituut der
verzachtende omstandigheden behelpen, zoo er al geen termen zijn om van het recht
van gratie gebruik te maken.
Nadat Der Kinderen, in 1869, zelf de zaak had in handen genomen, kon hij,
uitgaande van de hier aangegeven beginselen, reeds een jaar later bij de Regeering
het ontwerp van een Strafwetboek voor de Inlanders indienen, dat, tengevolge van
de opmerkingen der daarop gehoorde adviseurs, op ondergeschikte punten verbeterd,
in 18721 werd afgekondigd, en thans nog het vigeerende wetboek vormt. Daar het
toepassen van den Napoleontischen Code Pénal, zij het gewijzigd en verbeterd, op
eene bevolking van een geheel afwijkenden beschavingstoestand en van een geheel
ander ras, dan waarvoor die Code Pénal oorspronkelijk bestemd was, dikwijls stof
tot critiek heeft gegeven, kwam het niet ondienstig voor kortelijk in herinnering te
brengen, op welke gronden men tot dezen maatregel is overgegaan. Hoe gewichtige
bezwaren de maatregel ook opleverde, men had ten deze eenvoudig geen keus, en
zal evenmin van de door Der Kinderen gevolgde beginselen kunnen afwijken bij het
ontwerpen van het nieuwe Strafwetboek voor de Inlanders, dat noodig zal worden
ten gevolge van de toepassing op de Europeanen in Nederlandsch Indië in 18982,
van het tegenwoordige Nederlandsche Strafwetboek. Dit laatste toch is evenmin als
de Code Pénal ontworpen met het oog op de toestanden in Zuid Oostelijk Azië, en
de wijzigingen, daarin voor Indië gebracht, zijn te gering om aan het Wetboek het
karakter van een specifiek Neder-
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landsch Wetboek te ontnemen. Trouwens alle koloniseerende Europeesche
mogendheden hebben, ook waar zij het privaatrecht der Mohammedaansche of
Heidensche inheemsche bevolking min of meer eerbiedigden, die bevolking in
hoofdzaak aan het strafrecht van het moederland onderworpen, zelfs zonder voor
haar een ander strafwetboek vast te stellen dan dat hetwelk voor de Europeanen in
die koloniën geldt. Eene bespreking van de afwijkingen van het Strafwetboek voor
de Europeanen, in Der Kinderen's Strafwetboek voor Inlanders voorkomende, valt
natuurlijk buiten het kader dezer biographie. De gepubliceerde memorie van
toelichting bewijst echter, dat al die afwijkingen, hoe men over de meerdere of
mindere opportuniteit daarvan moge denken, in elk geval zorgvuldig overwogen
waren.
De beide strafwetboeken, het Europeesche en het Inlandsche, misten het
politiestrafrecht, vervat in het 4de boek van den Code Pénal1. Intusschen was de
toestand van het politiestrafrecht eveneens zeer onvoldoende, en de eenige oorzaak,
dat deze toestand geene hoogst bedenkelijke gevolgen had ten aanzien van de
maatschappelijke orde, was ten aanzien der Europeanen gelegen in hun betrekkelijk
gering aantal, het persoonlijk overwicht, dat de gewestelijke en plaatselijke bestuurders
in den regel op hen hadden, en het feit dat zij door hunne belangen in den regel
genoopt waren de billijke wenken van die bestuurders op te volgen, ook al bestond
daarvoor geene poenale sanctie. En wat de Inlanders of met hen gelijkgestelden
betreft, daar de Europeesche politierechter, volgens art. 110 van het Reglement op
de Rechterlijke Organisatie, aan geene qualificatie gebonden was,
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kon men, door een gepast gebruik van hetgeen men in Nederland ‘willekeur’ zoude
noemen, er met politiestraffen tegen waken, dat de bevolking zich niet in het
dagelijksch leven als vrij van bijna alle maatschappelijke banden ging aanstellen.
Vooral in de groote centra van bevolking, waar het Inlandsche gemeenteverband
zich weinig of niet doet gelden, was bedoelde willekeur eene noodzakelijke aanvulling
van de onvolledige politiestrafwetgeving. Anders werd dit echter toen in 18701
genoemd art. 110, op Der Kinderen's initiatief zoodanig gewijzigd werd, dat men op
de zoogenaamde ‘Politierol’ voortaan tegenover Inlanders en daarmede gelijkgestelden
aan eene qualificatie van het te straffen feit gebonden zoude zijn. Dientengevolge
was niet slechts eene nieuwe regeling van het algemeene politiestrafrecht noodig,
welke in 18722 tot stand kwam bij het Algemeene Politiestrafreglement voor de
Europeanen en bij dat voor de Inlanders, beiden door Der Kinderen bewerkt, maar
moesten eveneens de plaatselijke keuren, door de Hoofden van Gewestelijk Bestuur
uitgevaardigd, grondig worden herzien en aangevuld. Ook tot die herziening nam
Der Kinderen het initiatief3.
Als een belangrijke wetgevende arbeid van Der Kinderen moet nog vermeld worden
de verandering van de verplichte revisie bij het Hoog Gerechtshof van alle vonnissen
in zake van misdrijf op Java en Madoera gewezen, in eene facultatieve, d.w.z. slechts
te pas komende, indien de beklaagde of het Openbaar Ministerie, dan wel beiden
zulks verlangen. Deze wijziging kwam tot stand in 18724, en, sedert de voorzitters
der Inlandsche recht-
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banken op Java en Madoera allen eene rechtsgeleerde opleiding hebben genoten,
blijkt zij over het algemeen goed te werken. In den aanvang echter kwam het
herhaaldelijk voor, dat beklaagden hadden berust zelfs in vonnissen, welke den toets
der critiek onmogelijk konden weerstaan, in zoodanige mate dat niet zelden door het
Hoog Gerechtshof het initiatief werd genomen, om, buiten den beklaagde om, geheel
of gedeeltelijk gratie voor hem te vragen, als het eenige middel om een maljugé uit
de wereld te helpen. Op de Buitenbezittingen, waar het getal rechtskundige voorzitters
der Inlandsche rechtbanken nog gering is, werd dan ook door Der Kinderen de
verplichte revisie der strafvonnissen van deze rechtbanken behouden, en alleen de
revisie van de strafvonnissen der Raden van Justitie facultatief gesteld.
Afgescheiden van al dezen persoonlijk door hem verrichten wetgevenden arbeid,
was der Kinderen nog herhaaldelijk lid van bijzondere commissiën met het ontwerpen
van wettelijke bepalingen belast. In 1860 werd hij benoemd tot voorzitter eener
Commissie tot samenstelling van een Ontwerp-Reglement voor het beheer en de
exploitatie der houtbosschen op Java en Madoera en wat daarop betrekking heeft;
de voorstellen van welke Commissie leidden tot de vaststelling van het Reglement
van 18651. Van 1864 tot 1870 was hij lid eener Commissie tot het ontwerpen van de
verschillende verordeningen, voorschriften en modellen, die het uitvloeisel moeten
zijn van de nieuwe Comptabiliteitswet; van 1870 tot zijne benoeming tot Lid van
den Raad van Nederlandsch Indië was hij met den toenmaligen Directeur van
Binnenlandsch Bestuur, belast met het ontwerpen der verordeningen,
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noodig geworden tengevolge van de Agrarische wet en de Suikerwet, en van 1865
tot 1871 bekleedde hij het voorzitterschap eener Commissie tot het ontwerpen van
nieuwe Bepalingen omtrent het burgerlijk, handels- en strafrecht voor de Chineezen
op Java en Madoera. Tegen laatstgenoemd ontwerp rezen spoedig bezwaren, ten
gevolge waarvan aan Der Kinderen in 1877 werd opgedragen het in overleg met
eenige bekende Indische sinologen aan eene herziening te onderwerpen. Eerst na
vele wederwaardigheden hadden, in 18921, zijne voorstellen de afkondiging eener
privaatrechtelijke wetgeving ten gevolge, welke met 1 Januari 1894 in werking zoude
treden, doch welker inwerkingtreding in 18932 tot een nader te bepalen tijdstip werd
uitgesteld. Dit is eigenlijk het eenige produkt van zijn wetgevenden arbeid, waarvan
Der Kinderen weinig genoegen heeft beleefd. Toen het in het Staatsblad verschenen
was, kwamen tal van Chineezen daartegen met verzoekschriften op; terwijl toch de
vroeger geraadpleegde voorname Chineezen over het algemeen hunne ingenomenheid
met den maatregel hadden betuigd. En werkelijk, hoe men daarover als geheel moge
oordeelen, bevatte het ontwerp in de bijzonderheden veel goeds. Zoo was b.v. de
regeling der adoptie niet anders dan toe te juichen, en had Der Kinderen, door den
Chinees de bevoegdheid te verleenen ook zijne kinderen, staande huwelijk uit eene
andere vrouw geboren, niet slechts te erkennen, maar tevens te wettigen, een
overgangstoestand uitgevonden tusschen de polygamie en het monogame huwelijk
van het op de Chineezen toe te passen Europeesche Burgerlijk Wetboek. Die
overgangstoestand sloot zich eensdeels aan bij de Chineesche familieverhoudingen,
en anderdeels zoude
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daardoor de polygamie geleidelijk uit de Chineesche zeden zijn verdreven. Ook bij
eene eventueele onderwerping van den Mohammedaanschen Inlander of daarmede
gelijkgestelde aan het Burgerlijk Wetboek zal van deze modificatie onzer erkenning
en wettiging van natuurlijke kinderen een nuttig gebruik kunnen worden gemaakt.
Zij past ten minste volkomen in de Javaansche familiebegrippen met hun onderscheid
tusschen de hoofdvrouw en de morganatische echtgenooten, welk onderscheid de
Arabische rechtsbronnen niet kennen. De Indische regeering meende intusschen dat,
nu de belanghebbenden zelf zich tegen de voor hen vastgestelde nieuwe wetgeving
met tot dusverre niet te berde gebrachte bezwaren verzetten, hun die ook niet te
mogen opdringen, en gelastte de geheele zaak nogmaals aan een ernstig onderzoek
te onderwerpen. Dit onderzoek heeft echter tot dusverre geen ander gevolg gehad
dan het samenstellen van een gewijzigd ontwerp, niet slechts voor Java en Madoera,
maar ook voor de Buitenbezittingen1, welk ontwerp nog steeds in advies is2. Eindelijk
moet onder Der Kinderen's verdiensten ten aanzien van het Indische rechtswezen
niet vergeten worden, dat hij de schepper is van de Indische gerechtelijke statistiek.
In 1859 had hij als Griffier van het Hoog Gerechtshof een Gouvernementsbesluit
weten uit te lokken, waarbij aan de gerechtelijke statistiek voor het eerst eene
officieele sanctie werd gegeven, en hij met de samenstelling daarvan werd belast.
Ook in zijne opvolgende functies bleef de statistiek aan hem
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Vergl. Nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen ontworpen op
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persoonlijk opgedragen, totdat hij die in 1870 kon overbrengen bij het Departement
van Justitie. Aanvankelijk met zeer gebrekkige hulpmiddelen, en niet altijd gesteund
door welwillende medewerking der verschillende rechtscolleges en andere autoriteiten,
wier belangstelling in deze nieuwe zaak eerst langzamerhand den vereischten
warmtegraad scheen te kunnen bereiken, wist hij geleidelijk eene statistiek in het
leven te roepen, waaraan, toen hij de bewerking daarvan aan het Departement van
Justitie overdroeg, door de Indische Regeering officieel groote lof werd toegezwaaid.
Ook het Opperbestuur had herhaaldelijk zich op de meest waardeerende wijze over
dezen belangeloozen arbeid uitgesproken, en toonde dit o.a. door Der Kinderen in
1861 te benoemen tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Sedert werd
hij in 1864, toen de grondslagen van zijne plannen ten aanzien der Buitenbezittingen
waren goedgekeurd, begiftigd met het officierskruis der orde van de Eikenkroon, en
in 1875, na de invoering van het nieuwe rechtswezen ter Westkust van Sumatra,
verheven tot Commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw1. Zelden heeft
het verleenen dier hooge onderscheiding zooveel sympathie gevonden, als toen te
Batavia het geval was.
Met een enkel woord moet hier ook worden gesproken over Der Kinderen's
ambtelijke bemoeienissen met Atjeh. Daar nog zoovele personen in leven zijn, bij
de gebeurtenissen van 1873 en 1881 betrokken, moet eene volledige en critische
behandeling dier bemoeienissen, vergezeld van eene publiceering, ook der
vertrouwelijke stukken, aan den lateren geschiedschrijver worden overgela-
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ten. De persoonlijke meening van schrijver dezes ten aanzien van onze Atjeh-politiek
is genoeg bekend, en van wat hij vroeger daarover publiceerde1, wenscht hij, ook na
de uitkomsten in de laatste jaren verkregen, nog geen woord terug te nemen. Dat hij,
ondanks zijn soms afwijkend persoonlijk inzicht, in 1880 en 1881, toen hij aan Der
Kinderen als secretaris was toegevoegd, getracht heeft de hem door dezen opgedragen
werkzaamheden geheel in diens geest te verrichten, spreekt van zelve.
Het optreden van Der Kinderen in de Atjehsche aangelegenheden had plaats in
1873, na de mislukking van de eerste expeditie. Die expeditie meende men, dat was
uitgerust zoo zorgvuldig als nog nimmer in Nederlandsch Indië had plaats gevonden.
Zelfs het door den oorlog van 1870 en 1871 destijds populair geworden zakboekje
der Duitsche officieren, met gegevens omtrent het vijandelijke land, was niet vergeten.
De toenmalige Vice-President van den Raad van Nederlandsch Indië, een
hoofdambtenaar, algemeen erkend als met Inlandsche aangelegenheden bij
uitnemendheid vertrouwd, fungeerde als Regeeringscommissaris, en de militaire
leiders der expeditie genoten allen den naam van tot de beste hoofdofficieren van
het Nederlandsch Indische leger te behooren. Zoo zeker waande men zich van een
goeden uitslag, dat aan den Opperbevelhebber reeds bevelen waren gegeven om
onderzoekingen o.a. op het gebied van ‘archeologie en numismatiek’ te doen instellen,
en vooral te zorgen voor het behoud der ‘archieven’ van het rijk van Atjeh2. Toen
desniettegenstaande in de laatste dagen

1
2

Vergl. Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Jaarg. 1890, dl. I, p. 209 en vv. en De Gids,
Jaarg. 1894, dl. IV, p. 195 en vv.
Zie het Rapport der Enquête-Commissie, Bijlage XC vraag 7.
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van April het bericht Batavia bereikte, dat die expeditie het hoofd had gestooten, ja,
wat meer zegt, terug zoude komen, was de teleurstelling algemeen, welke teleurstelling
spoedig overging in verontwaardiging. De Indische bladen van die dagen heeft men
tot bevestiging hiervan slechts op te slaan; maar dezelfde toon, als door hen werd
aangeslagen, heerschte in alle gesprekken, in alle kringen. Met voorbijzien van het
feit, dat de Regeerings-commissaris en de aanvoerders toch stellig niet voor hun
genoegen onverrichter zake terug keerden, en dat de antecedenten dezer laatsten alle
verdenking van lafhartigheid hunnerzijds moesten uitsluiten, terwijl ook voor de
Regeering de zaak in elk geval hoogst onaangenaam moest zijn, riep iedereen om
het hardst, dat de Regeering, op avontuurlijke wijze, zonder de noodige kennis van
zaken, een onvoldoend uitgeruste en veel te geringe macht had gezonden, en dat
bovendien de leiding alles te wenschen had overgelaten. De brieven, welke men van
bloedverwanten en vrienden bij de expeditie, nog vóór hare terugkomst ontving,
getuigden daarbij van eene scherpe afkeuring van de leiding, en weldra was het zelfs
op straat en in societeiten niets dan klagen, beschuldigen, en zich ergeren over de
onbekwaamheid der Regeering en hare voornaamste dienaren. Men moet in die dagen
te Batavia hebben geleefd, om zich een denkbeeld te vormen van den algemeenen
geest. De weinigen, die voorzichtiger waren, en hun oordeel opschortten, werden
door dit koor overschreeuwd. De toenmalige Regeering, blijkbaar aan de publieke
opinie voldoening willende geven, en in elk geval meenende, dat onder deze
omstandigheden, ook in het belang der betrokken personen, volledig licht over de
zaak moest worden verspreid, gelastte eene enquête naar het geheele beloop der
expeditie, van de uitrusting
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af tot de wederinscheping der troepen. Zij meende vooreerst te harer eigene
verantwoording daartoe verplicht te zijn; terwijl aan den anderen kant de billijkheid
vorderde de betrokken personen, zoo zij zich vrij van schuld gevoelden, in de
gelegenheid te stellen, zich afdoende te verdedigen tegen de niet te loochenen blaam,
welke hun, zij het dan misschien ten onrechte, door hunne medeburgers, althans de
groote meerderheid, werd aangewreven. Men vergete daarbij niet, dat in geen vak
de uitslag zoo zeer weegt als in het militaire. Een gelukkig veldheer, al is de door
hem behaalde overwinning niet bepaald het gevolg van zijn beleid, wordt met
lauweren overladen; maar omgekeerd heeft tegenspoed op dit gebied altijd een
vermoeden tegen den aanvoerder tengevolge, en moet hij zich op grond van dien
tegenspoed alleen reeds verantwoorden. Zij, wier gemoed tegen deze soms
onverdiende verheerlijking of verguizing niet bestand is, moeten stellig eene andere
loopbaan kiezen, waarbij men minder naar den uitslag beoordeeld wordt. Ook op
grond dus van den uitslag der expeditie, zonder meer, was het instellen eener enquête
volstrekt geen maatregel in strijd met de militaire usanties. Door de benoeming tot
voorzitter der enquête-commissie van een zoo algemeen voor scherpzinnig gehouden
man als Der Kinderen, daarbij lid van het hoogste regeeringscollege, scheen bovendien
een waarborg te zijn gegeven voor een nauwkeurig en onpartijdig onderzoek.
Aura popularis!
Nauwelijks was de enquête-commissie benoemd, of de stemming ten aanzien der
leiders van de expeditie veranderde als een blad, en was het de Commissie op wie
het publiek den stroom van zijne ontevredenheid uitgoot; terwijl de Regeering in die
ontevredenheid bleef
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deelen. Het was thans de tegenpartij, die beslist in de minderheid bleef, en wier stem
door de partij van de leiders der expeditie werd overschreeuwd. Van de pers durfde
alleen het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië de enquête verdedigen. Speciaal
in het leger was de verontwaardiging zoo sterk, dat overigens verdienstelijke officieren
zich lieten bewegen tot daden van persoonlijke animositeit tegen den toenmaligen
Landvoogd, welke daden niet slechts onbeleefd, maar wat nog vreemder klinkt,
eigenlijk te onverstandig waren om er zich boos over te maken. Men scheen de
enquête te beschouwen als eene inquisitie, bestemd om bepaalde personen onverdiend
te treffen, en op hen de schuld der Regeering te verhalen. De enquête-commissie, en
in het bijzonder haar voorzitter, Der Kinderen, stonden aan de ergste
verdachtmakingen bloot.
Het beste antwoord op die verdachtmakingen zijn de processen-verbaal van de
verhooren door de Commissie afgenomen. Der Kinderen was te veel in merg en been
jurist, om, waar hij een officieel onderzoek instelde, zich te laten leiden door
persoonlijke opvattingen bij het constateeren van feiten, en a fortiori om aan het
recht van verdediging te kort te doen. Al meende hij van den aanvang af, dat de
Regeering slecht gediend was geworden, zoo heeft dit dan ook geenerlei uit de stukken
merkbaren invloed uitgeoefend op zijne leiding der debatten1.

1

Zij, die de partijdigheid der Commissie hebben betoogd, onderscheiden niet voldoende
tusschen haar verslag en haar onderzoek. In het eerste sprak de Commissie voor zich, en
moest zij dus zeggen, wat naar hare meening uit het onderzoek bleek. Bij het uitspreken van
die meening - zij moge juist of onjuist zijn - kwam noch partijdigheid noch onpartijdigheid
te pas. Iedereen kan immers nagaan, in hoever hij de resultaten, waartoe de Commissie kwam,
voldoende verantwoord acht door de voor haar afgelegde verklaringen. Alleen dan wanneer
deze laatsten niet zuiver waren op schrift gebracht, of de verdediging was belemmerd, kon
van partijdigheid sprake zijn geweest. Vergl. als voorbeeld van de hier bedoelde
dooreenmenging, vooral het overigens scherpzinnige opstel: De eerste Atjehsche expeditie
en hare enquête, in de Ind. Gids, Jaarg. 1880, dl. I, p. 697 en vv. passim.
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Het moge niet moeielijk vallen in den lijvigen foliant, welke de processen-verbaal
der voor de Commissie afgelegde verklaringen bevat, eene enkele minder gelukkig
geformuleerde vraag, of eene enkele, uit een technischmilitair oogpunt, minder juiste
uitdrukking te vinden, hij, die den arbeid der Commissie in zijn geheel beschouwt,
zal daaraan den lof van groote degelijkheid en strenge onzijdigheid niet kunnen
onthouden. Aan ieder werd ruimschoots de gelegenheid gegeven alles te zeggen, wat
hem op het hart lag, ook al was daarnaar door de Commissie niet gevraagd. Het feit
dan ook, dat niet slechts de opvolgende Gouverneurs-Generaal, maar niet minder
Der Kinderen's ambtgenooten in den Raad van Nederlandsch Indië hem steeds hun
vertrouwen zijn blijven schenken, bewijst voldoende, dat deze betere gedachten
koesterden omtrent de wijze, waarop hij de debatten der enquête heeft geleid, dan
daaromtrent door anderen zijn uitgesproken, die minder volledig ingelicht konden
zijn. Te betreuren is het zeker, dat de Regeering nog geen termen heeft kunnen vinden
om het geheim op te heffen, dat tot dusverre met betrekking tot de enquête en de
daarover uitgebrachte officieele adviezen is bewaard, niettegenstaande Der Kinderen
van den aanvang af op volledige publiciteit heeft aangedrongen. Alleen het Rapport
der Commissie is, ofschoon primitief slechts voor ambtelijk gebruik gedrukt, reeds
sedert jaren in zooveel verschillende handen gekomen, ja thans zelfs in openbare
bibliotheken aanwezig, dat het feitelijk publiek domein
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is geworden. Het gebruik thans nog van het Rapport bij wetenschappelijke militaire
studies gemaakt, is trouwens een afdoend bewijs van de blijvende wetenschappelijke
waarde daarvan.
Schrijver dezes acht zich onbevoegd over die wetenschappelijke waarde persoonlijk
een oordeel te vellen; maar wel moeten hem de volgende opmerkingen van het hart.
Men wist in 1873 van Atjeh zoo goed als niets. Door dus eene expeditie uit te rusten
op eene schaal als tot dusverre nog tegen geen enkel staatje op de Buitenbezittingen
had plaats gevonden, bestond er alle aanleiding voor de meening der Regeering, dat
het welslagen verzekerd was. En ook de onkunde, waarin men verkeerde, laat zich
verklaren. Een Generale Staf bestond niet, en nog veel minder officieren, die, door
eene behoorlijke opleiding in Indologische wetenschappen, in staat waren de noodige
gegevens te verzamelen, en hetgeen zij in Europeesche militaire werken lazen, naar
de omstandigheden gewijzigd, toe te passen op Indische terrein- en volkstoestanden.
De behoefte aan een Generalen Staf had zich, naar het oordeel der Regeering, nog
niet doen gevoelen1. Het bleek echter dadelijk, dat men te Atjeh voor een vijand
stond, als waarmede men nimmer in aanraking was gekomen. Zijne
verdedigingsmiddelen mogen zwak zijn geweest, en het aantal strijders, dat hij bij
elke afzonderlijke gelegenheid tegen ons in het vuur bracht, telkens betrekkelijk
gering2; hij vergoedde dat alles door eene doodsverachting en een zelfvertrouwen,
als nog nergens was ondervonden, en noch de Regeeringscommissaris, noch de
aanvoerders wisten voor welke ver-

1
2

Rapport, Bijlage LXXXIX vraag 8, en Bijlage XC vraag 45.
Rapport, Hoofdstuk VI.
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rassingen men verder zoude komen te staan1. Dat men onder deze omstandigheden
zijn zelfvertrouwen verloor, en niemand de verantwoordelijkheid op zich wilde
nemen om, door te blijven, het leger bloot te stellen aan de onverwachte en dreigende
onbekende, waarvoor men geplaatst was, is te begrijpen; maar evenzeer is te verklaren
dat men niets liever zoude gezien hebben dan dat de Regeering, door den last tot
blijven te geven, deze verantwoordelijkheid op zich genomen had. Van daar het
aarzelend karakter, dat het advies van den Regeeringscommissaris tot terugroeping
droeg. De Regeering echter was tot het geven van dien last, nu zij, die plaatselijk
heetten den toestand te kunnen beoordeelen, in elk geval bleken niet te durven
doortasten, natuurlijk evenmin daartoe geneigd; maar toen men de machtiging om
terug te keeren ontvangen had, welke men zelf had uitgelokt, zij het tegen zijn zin,
was men teleurgesteld2. Psychologisch laat zich deze gemoedsstemming zeer goed
verklaren. Tegenover bovenstaande algemeene oorzaken van de mislukking, is het
overbodig na te gaan, of in bijzonderheden allicht op een minder juist militair inzicht
kan worden gewezen. Het schijnt, dat in elken oorlog, ook door de bekwaamsten,
vergissingen worden begaan, iets dat trouwens in den aard ligt van de abnormale
omstandigheden, waaronder men verkeert, en welke zelfs den kalmsten persoon
schijnen aan te grijpen. Vreemd is het zeker, dat zij, die er het meeste belang bij
hadden,

1
2

Zie de verklaring, door den toenmaligen Minister van Koloniën afgelegd in de Tweede Kamer
der Staten Generaal, zitting van 15 Mei 1877.
Zie Rapport, Bijlage LXXXIX vraag 141, en den brief van den Regeeringscommissaris,
wijlen den heer F.N. Nieuwenhuyzen, opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
(Mail-editie) van 8 Mei 1874 No. 19. p. 649 en vv. sub 3o en 4o.
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zich te zuiveren, niet deze verdediging ten principale voor de enquête-commissie
hebben gevoerd, en er de voorkeur aan hebben gegeven zich op de Commissie boos
te maken, of zich te bedienen van excepties, als het ongeoorloofde van het hooren
van minderen tegenover hunne meerderen in militairen rang, de onbevoegdheid der
Commissie, hare partijdigheid, enz. Slechts in ééne verklaring komen nu en dan
merkwaardige vingerwijzingen omtrent de hier gereleveerde hoofdoorzaak van het
terugtrekken voor1.
Nog meer persoonlijke onaangenaamheden heeft Der Kinderen gehad van zijne
zending naar Atjeh in 1880 en 1881. In October van eerstgenoemd jaar werd hem
namelijk opgedragen zich naar Atjeh te begeven, en, na plaatselijk onderzoek en
overleg, eene regeling van het rechtswezen in het gewest Atjeh en onderhoorigheden
te ontwerpen, met uitnoodiging om tevens met den Gouverneur van dat gewest in
overleg te treden omtrent de organisatie van het Inlandsch bestuur en van het
politiewezen in Groot Atjeh. Eene regeling dezer aangelegenheden, in welken geest
dan ook, was dringend noodig, al zoude de regeling slechts in eene wettelijke sanctie
van den feitelijken toestand bestaan. Aan deze opdracht was door den Gouverneur
Generaal, bij particulier schrijven, eene andere meer vertrouwelijke vastgeknoopt,
namelijk om den toenmaligen Gouverneur van Atjeh mede te deelen, dat de
Opperlandvoogd hem wenschte te vervangen, en hem de gelegenheid wilde geven
zelf het initiatief tot aftreden te nemen door eene aanvrage om verlof naar Europa.
Die opdracht heeft aanleiding gegeven tot een betreurenswaardig misverstand tusschen
Der Kinderen en

1

Rapport, Bijlage XC vraag 39, 94, 175.
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den Gouverneur, een man, aan wien onze natie veel verplicht is, gelijk mede tot
aanvallen op Der Kinderen's karakter, inderdaad van allen grond ontbloot. Het
Bataviaasch Handelsblad opende het vuur, dat later in Nederland, ja tot in 's lands
raadzaal, werd voortgezet. Der Kinderen zelf heeft in een brief aan een vriend die
aanvallen toegelicht, van welken brief een extract is gepubliceerd in het
's-Gravenhaagsche dagblad ‘Het Vaderland’, van 10 Juni 1881 No. 134. Het beroep,
door hem ter rechtvaardiging zijner bedoelingen in dien brief gedaan op de particuliere
correspondentie, door hem van Atjeh uit met den Gouverneur Generaal gevoerd, is
afdoende. Thans na 18 jaren bedoelde correspondentie herlezende, werd schrijver
dezes er opnieuw door getroffen, hoe daarmede absoluut wordt ontzenuwd, dat De
Kinderen a priori tot de invoering van het civiel-bestuur besloten had; hoe daaruit
blijkt, dat hij met de door hem gecontroleerde gestie der dwangarbeidersadministratie
over het geheel zeer ingenomen was, en hoe hij zonder eenige persoonlijke animositeit
tegen het Hoofd van Gewestelijk Bestuur - veeleer het omgekeerde - gewaarschuwd
heeft tegen het geloofslaan aan de onderhandsche beschuldigingen tegen diens beheer
ingebracht1. Dat hij niet slechts op officieele waarheid wilde afgaan, maar van alle
kanten wilde zijn voorgelicht, kon hem toch niet euvel worden geduid, evenmin als
zijn spoedig te Atjeh gevormde meening, dat scheiding van het civiele en militaire
gezag wenschelijk was, en dat een burgerlijk bestuurshoofd, met eene langdurige
praktijk van Inlandsche toestanden, aldaar nuttig werkzaam kon zijn. Hij heeft zich
in die meening blijkens de uitkomsten vergist, evenals zoovelen die den Atjeher

1

Vergl. Ind. Gids. Jaarg. 1882, dl. II p. 13 en vv. en Ind. Milit. Tijdschr. Jaarg. 1882, p. 477
en vv. benevens de in beide organen t.a.p. geciteerde officieele stukken.
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niet kenden; zijn optimisme, dat hem elders goed geleid heeft, moge hem te Atjeh
hebben bedrogen; hij moge niet altijd elk zijner mondelinge uitlatingen aldaar vooraf
op een diplomatiek goudschaaltje hebben gewogen; hij moge zich ten onrechte hebben
belast met eene onderhandsche mededeeling, welke uit haren aard eene officieele
behandeling had gevorderd; hij moge ten behoeve van het toenmalige bestuurshoofd
te Atjeh een veel te lang en vooral daardoor minder gelukkig ontwerp van een brief
hebben opgesteld, - dit alles tast zijn karakter in het algemeen niet aan, en evenmin
de zuiverheid zijner bedoelingen. Trouwens alle zweem van belang ontbrak bij hem
om met onzuivere bedoelingen naar Atjeh te vertrekken. Bij het pas gesloten graf
van Der Kinderen mochten bovenstaande persoonlijke herinneringen niet verzwegen
worden; maar verder in bijzonderheden te treden zoude het doel voorbij streven.
Renovare dolorem!
Der Kinderen's wetenschappelijke arbeid op rechtsgeleerd gebied bestaat uit
verschillende opstellen en kleine bijdragen, vooral in het tijdschrift: ‘Het Recht in
Nederlandsch Indië’, waarvan hij van 1855-1865 mederedacteur was. Eene zooveel
mogelijk volledige opgave daarvan vindt men in de lijst zijner geschriften, als bijlage
aan dit levensbericht toegevoegd. Ofschoon sommige van die opstellen en bijdragen,
door verandering in de Indische wetgeving, hunne actualiteit hebben verloren, zoo
zijn er ook onder van blijvende waarde. Sedert zijn ambtelijke werkkring hem meer
en meer in beslag had genomen, bestaan zijne geschriften hoofdzakelijk in het
publiceeren van de toelichtingen op de door hem ontworpen verordeningen, en in
officieele wenken omtrent de toepassing daarvan. Voorts was hij een ijverig
bestuurslid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, van
1860 af
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tot zijn vertrek uit Indië, in 1887, toe. Van 1862 tot 1864 vervulde hij in het bestuur
dier instelling de functiën van secretaris, van 1864 tot 1868 die van ondervoorzitter,
en van 1868 tot 1887 die van voorzitter. Bij zijn vertrek naar Nederland werd hij tot
eerelid benoemd. Bij de viering van het eeuwfeest des Genootschaps publiceerde hij
een uitvoerig ‘Gedenkboek’, waarvan echter slechts het eerste deel verschenen is.
Aan zijn voornemen om daaraan een tweede deel toe te voegen, kon hij wegens
andere, meer dringende werkzaamheden in Indië geen gevolg geven; terwijl hem
daarvoor na zijne pensionneering, in Nederland, de vereischte bronnen ontbraken.
Bij gelegenheid van die feestviering, op 1 Juni 1878, in de Willemskerk te Batavia,
sprak hij eene redevoering uit, waarin hij de geschiedenis van het Genootschap
kortelijk samenvatte1. Zijne verdiensten ten aanzien van de bevordering der Indische
Taal-, Land- en Volkenkunde, in zijne hoedanigheid van bestuurder van het
Bataviaasch Genootschap, werden ook in Europa erkend, blijkens het feit dat
verschillende geleerde genootschappen, op dit gebied werkzaam, hem tot eere- of
correspondeerend lid benoemden.
Maar niet slechts het Bataviaasch Genootschap heeft veel aan Der Kinderen te
danken, ofschoon het zich op een ander terrein beweegt dan dat, waaraan hij in
hoofdzaak zijne krachten wijdde, ook met tal van andere Bataviasche instellingen
en vereenigingen was zulks het geval. De uiteenzetting zijner verdiensten jegens de
Indische Vrijmetselarij moet aan andere handen en aan andere organen worden
overgelaten; doch er was te Batavia bijna geene commissie of geen bestuur, op het
gebied

1

Feestverslag, p. 7 en vv.
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van liefdadigheid, kunst of wetenschap werkzaam, waarin Der Kinderen niet langer
of korter tijd heeft zitting genomen. Alleen verdienen ten deze zijn lidmaatschap van
het College van Curatoren van het Gymnasium Willem III, van 1859 tot 1866, en
zijn voorzitterschap van bedoeld College van 1872 tot 1884 eene bijzondere
vermelding, omdat hij die instelling heeft helpen oprichten en organiseeren. Hij was
te Batavia eene populaire persoonlijkheid in den goeden zin van het woord. Vooral
sedert hij er hooge ambtelijke betrekkingen was gaan bekleeden, werd zijn gastvrij
huis op Salemba het belangrijkste vereenigingspunt van het beschaafde Bataviasche
publiek. Dat ambtenaren van eenige beteekenis of toekomst niet bij hem aan huis
kwamen, was uitzondering, en, voor zooverre de magistratuur en de balie betreft,
kon men die uitzonderingen tellen. Hij was het erkende hoofd van de Indische juristen.
Door zijn, in 1851, gesloten huwelijk met mejuffrouw S.A. Th. de Pauly, was hij
met de meeste deftige Indische familiën verwant, en dit alles, gevoegd bij zijne vele
reizen en zijne aangeboren vriendelijkheid en goedhartigheid, was oorzaak dat hij
ongeveer met half Indië in betrekking stond. Het getal personen, die zijne voorspraak
inriepen voor allerlei belangen, was ontzettend, en, waar hij maar eenigszins kon, ja
zelfs ook een enkele maal waar menig ander minder goedhartig man zich zoude
hebben onttrokken, stelde hij zich voor alle die belangen in de bres. Menig
hoofdambtenaar, die in eene opengevallen ondergeschikte betrekking had te voorzien,
zag in zoodanigen tijd wel eens met schrik Der Kinderen's rijtuig zijn erf
binnenkomen, zeer goed begrijpende dat hij ten behoeve van een sollicitant kwam.
En men weigerde hem niet gaarne iets, omdat men van hem hield. Menschen van
allerlei soort behoorden tot zijne
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clienten en, het moet er worden bijgevoegd, waren hem in den regel ook dankbaar.
Men noemde hem wel eens een ‘patriarch’. En dat was hij, niet slechts met het oog
op zijn groot gezin1 en zijne talrijke afhangelingen, maar ook in den omgang. Op
maatschappelijk gebied vormde hij ten deze den overgang tusschen Oud- en
Nieuw-Batavia, d.w.z. het Batavia, dat men met een zeilschip na 3 à 4 maanden reis
om de Kaap de Goede Hoop moest bereiken, en het Batavia, waarheen men door het
Suez-Kanaal in weinige weken met alle mogelijke geriefelijkheden komen kan zonder
noemenswaardig gevaar.
Voor hen, die de beide perioden niet kennen, is het onbegrijpelijk, welk eene
verandering in de Indo-Europeesche maatschappij, en speciaal in de Bataviasche,
wat karakter en levenswijze betreft, door deze wijziging in de communicatie-middelen
langzamerhand is teweeggebracht. Men was vóór 1870 in ‘de Oost’ om er te blijven,
tenzij ziekte, afgeloopen diensttijd of gemaakt fortuin iemand noopten de
onaangename reis naar het vaderland te aanvaarden. Batavia was nog niet aan het
internationale telegraafnet aangesloten. Berichten omtrent de Europeesche
gebeurtenissen waren, zelfs nadat in 1845 de verbinding per zoogenaamde
‘overlandmail’ was begonnen, en sedert uitgebreid, minstens 6 weken oud. Op
afgelegen plaatsen kwamen bovendien soms meerdere mails tegelijk aan. Men zag
Europa door een intellectueelen verrekijker, met al de gevolgen van dien. Europeesche
produkten van luxe-industrie waren zeldzaam en duur, en daarbij niet veel meer dan
uitschot. Men behielp zich dus met eene soort van plantersweelde: veel paarden, een
stoet van bedienden, ruime maar primitief

1

Hij had 12 kinderen, waarvan thans nog 6 in leven.
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gemeubelde huizen, eene overvloedige tafel, hoe matig men persoonlijk ook was,
groote gastvrijheid, enz. enz. Het schilderachtige nationale kostuum, de saroeng en
de kabaja, werd zelfs door de deftigste vrouwen en meisjes gedragen, en alleen bij
ceremonieele gelegenheden verwisseld tegen de Europeesche kleederdracht, welke
destijds gelukkig nog niet werd gecritiseerd, al was zij een aantal jaren bij de Parijsche
modes ten achteren. Het getal beschaafde Europeanen was zoo klein, dat men zich
van zelf bij elkander aansloot, en ieder hunner, die wilde werken en eerlijk was, tot
eene zekere welvaart kon geraken. Bijna alle deftige Europeesche familiën te Batavia
waren aan elkander vermaagschapt, en ieder jong mensch van beschaafde opvoeding
en fatsoenlijk gedrag had desverlangd tot die kringen toegang, zonder dat eventueel
op zijne relaties in Nederland al te angstvallig werd gelet. Sommigen dezer laatsten
bleven, als zij in de wereld slaagden, tot het type ‘Kegge’ van de Camera Obscura
behooren; maar de meerderheid ontbolsterde zich, en had aan het zeer toegankelijke
milieu, waarin zij gekomen waren, te danken dat zij personen werden, gelijk zij in
het vaderland nooit zouden geworden zijn. De beschaafde kringen vormden te Batavia
om zoo te zeggen ééne groote familie; men deelde in elkanders lief en leed, ook van
huiselijken aard, op eene wijze als men in Nederland slechts in zeer intiemen kring
doet. Bij een verjaardag of een bruiloft zette men zijne deuren open, letterlijk voor
het geheele publiek, gelijk de Muzelman, naar den last van zijn Profeet, tot zijne
feestmalen bij analoge gelegenheden alle bewoners van zijn dorp of wijk uitnoodigt,
en niet, gelijk de Nederlander, slechts gasten van denzelfden kring als hij. Hoe anders
was dat alles geworden reeds in de laatste tien jaren, welke schrijver
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dezes te Batavia doorbracht, en hoe ging sedert nog het zoogenaamd Europeesch
worden der Bataviasche maatschappij onophoudelijk voort! Men moge tegenwoordig
misschien gemakkelijker dan oudtijds in ‘de Oost’ komen, stellig gaat het
karakteristieke van de Indo-Europeesche maatschappij meer en meer verloren, en of
die verandering het Indische leven heeft veraangenaamd, valt te betwijfelen. Maar
wat hier ook van zij, de velen, die zich thans nog met genoegen zullen herinneren
de gastvrije wijze, waarop zij door Der Kinderen en de zijnen steeds werden
ontvangen, en de hartelijke en gemoedelijke toespraken, welke hij tot zijne gasten
gewoon was te richten, of op het graf van een bekende te houden, zullen toegeven
dat met hem een der laatste en meest sympathieke vertegenwoordigers van de zooveel
goeds hebbende oude maatschappij van Batavia is verdwenen.
Der Kinderen heeft niet mogen vervuld zien zijn wensch om, door eene benoeming
tot Vice-President van den Raad van Nederlandsch-Indië, de hoogste sport op de
ambtelijke ladder te bereiken, en wel tengevolge van de omstandigheid dat, toen hij
naar rang en ancienniteit voor bedoelde functies in aanmerking zoude komen, die
toevallig van 1878 tot 1889 in dezelfde handen bleven berusten. Nadat reeds in de
voorgaande jaren Der Kinderen's gezondheid hem gewaarschuwd had, dat zelfs het
sterkste Europeesche gestel niet ongestraft eene zoo langdurige en inspannende
werkzaamheid, als de zijne, in een tropisch klimaat kan verdragen, maakte die
gezondheid in 1887 het vragen van een verlof naar Nederland noodzakelijk. Een
tweetal jaren bracht hij meest reizende door; doch, toen in 1889 voor de eindelijk
opengevallen betrekking van Vice-President van den Raad van Nederlandsch-Indië
door de Regeering aan eene jongere kracht
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de voorkeur werd gegeven, vroeg hij zijn ontslag uit 's lands dienst, hetwelk hem
natuurlijk op de meest eervolle wijze werd verleend. Hij vestigde zich te
's-Gravenhage, waar hij zich bij voorkeur bewoog in de vele daar gevestigde Indische
kringen, wier levensopvatting en levenswijze dan nog het meest met de zijne
overeenkwamen.
In die kringen stond hij uit den aard der zaak in hoog aanzien, en verwachtte men
algemeen, dat hij, krachtig en geheel hersteld als hij was van de gevolgen van zijn
verblijf in Indië, nog in Nederland eene staatkundige rol zoude vervullen. En werkelijk
bestond voor deze verwachting oppervlakkig alle reden. Immers kon men niet alleen
van Der Kinderen zeggen, dat hij één der verdienstelijkste Indische juristen was;
maar, door zijne vele en veelzijdige aanrakingen met buiten het koloniale rechtswezen
staande belangen, scheen hij voor kamerlid of raadsman der Kroon de aangewezen
man. Dieper liggende oorzaken hebben gemaakt, dat ten deze zijne en veler anderen
hoop, niet werd vervuld. Ware hij tusschen 1860 en 1870 in Nederland teruggekeerd,
toen de koloniale quaestie onze binnenlandsche politiek voor een groot deel
beheerschte, ongetwijfeld zouden de kiesdistrikten elkander eene zoodanige Indische
specialiteit hebben betwist. Toen Der Kinderen terugkwam, waren echter de koloniale
aangelegenheden al lang niet meer een belangrijke factor bij de stembus, en door
elke uitbreiding van het kiesrecht moeten zij dit noodwendig steeds minder worden.
Overwegende belangstelling immers in die aangelegenheden is hoofdzakelijk beperkt
tot de koloniale kringen, te 's-Gravenhage en, op kleinere schaal, in enkele andere
onzer steden gevestigd, en verder tot sommige handelskringen te Amsterdam en
Rotterdam; doch
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al die kringen leggen numeriek weinig gewicht in de schaal tegenover de massa
kiezers, die voor koloniale belangen weinig of niets kunnen gevoelen, omdat zij er
absoluut buiten staan. En voor de quaesties, welke thans tot de brandende gerekend
worden: kiesrecht, arbeidersbelangen, belastingen, onderwijs, protectie, enz., was
Der Kinderen te lang uit het vaderland afwezig geweest, om als leidsman op te treden.
Daarbij kwam, dat hij, gelijk de meerderheid van hen, die lang in onze koloniën
hebben vertoefd, eigenlijk bij geene enkele onzer tegenwoordige staatspartijen in
alle opzichten te huis behoorde. Hij had Nederland verlaten als een godsdienstig
Protestantsch liberaal van het type 1848, en als zoodanig keerde hij terug, met
conservatieve neigingen wat Indië betreft. Hij was te scherpzinnig om niet te
bemerken, dat de liberale leuzen van 1848: volksinvloed op den gang van zaken,
vrijheid van onderzoek, vooruitgang, enz., langzamerhand ten onzent eene vlag waren
geworden, welke eene lading dekte, waarvan hij de verantwoordelijkheid niet meer
op zich wenschte te nemen. Met name de vrijheid van onderzoek in het godsdienstige
vatte hij op in den geest, door wijlen onzen dichter De Génestet geformuleerd in de
woorden, dat de critiek alles mag onderzoeken, behalve het meest critieke. Der
Kinderen was gaan ontwaren, dat de door hem steeds zoo hoog gestelde critiek juist
druk bezig was te trachten dat ‘meest critieke’ af te breken. Ook op juridisch gebied
zag hij in ons vaderland door de spits der liberalen, speciaal omtrent ‘criminologie’
en ‘sociale rechtvaardigheid’, denkbeelden verkondigen, welke hij alles behalve als
een vooruitgang aanmerkte. Met andere woorden: het liberalisme was hem ontgroeid.
Maar zich nu dan ook af te wenden van hen, als wier geestverwant hij tot dusverre
beschouwd

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

206
werd, daarvoor was hij te veel op leeftijd, en, laat het tevens gezegd zijn, te
vredelievend1. Deze combinatie van omstandigheden levert den sleutel ter verklaring
van zijne afwezigheid van ons staatstooneel.
Intusschen maakte Der Kinderen zich tot aan zijn overlijden, den 2den December
1898, op ander gebied nog zeer verdienstelijk. Om niet te spreken van vereenigingen
als Armenzorg, in welker bestuur hij zitting had, zoo was hij sedert 1891 onafgebroken
voorzitter van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde, behalve
in 1895, toen hij volgens het Reglement verplicht was voor een jaar uit het bestuur
te treden. Zoo ook was hij van 1892 tot 1898 bestuurslid van het Indisch Genootschap.
In 1892 werd hij benoemd tot lid van de toen in het leven geroepen Staatscommissie
tot herziening van de Indische Wetgeving op privaatrechtelijk gebied, in welke
Commissie hij jure suo een hoogst invloedrijk element was. In het bijzonder had hij
een gewichtig aandeel in de voorbereiding van de omvangrijke voorstellen dier
Commissie ten aanzien van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen en de
overschrijving van vaste goederen, gelijk mede in de voorbereiding van het Ontwerp
op de rechtspleging in burgerlijke zaken onder de Inlanders voor geheel
Nederlandsch-Indië, welk laatste ontwerp nog bij de Commissie in behandeling is.
Hierdoor hoopte hij, dat een eerste stap zoude worden gezet op den weg, welke moest
leiden tot vervulling van zijn wensch, de unificatie der Reglementen op het rechts-

1

Zeer sterk komt dit uit in zijn Levensbericht van wijlen den Leidschen Hoogleeraar G.A.
Wilken. Met alle waardeering van de zeer groote verdiensten op ethnologisch gebied van
dezen te vroeg ontslapen geleerde, had Der Kinderen toch wel met een enkel woord kunnen
aangeven, dat hij diens Darwinistische rechtsopvattingen niet deelde.
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wezen in de Buitenbezittingen, over welken hoogst nuttigen maatregel hierboven
reeds een enkel woord is in het midden gebracht.
Toen schrijver dezes, in Januari 1870 als jeugdig rechterlijk ambtenaar, te Batavia
gekomen, op een somberen Westmoesson-dag zijne eerste opwachting ging maken
bij den toenmaligen Directeur van Justitie, Der Kinderen, kon hij weinig vermoeden,
dat hij een man zoude ontmoeten, met wien hij op verschillend gebied, gedurende
zijne geheele 17-jarige Indische loopbaan, en later opnieuw in Nederland, bijna
onafgebroken de meest aangename aanrakingen zoude hebben, een man, die voor
hem steeds een belangstellende oudere vriend is gebleven. Allerminst kon hij toen
onderstellen, dat hij 29 jaren later zoude worden uitgenoodigd voor dienzelfden man
een in memoriam op te stellen. Moge het hem gelukt zijn den lezer een beeld te geven
van eene hoogst eervolle Indische loopbaan in de tweede helft der 19de eeuw, van
een bij uitnemendheid welbesteed leven, en vooral van een braaf mensch!
L.W.C. VAN DEN BERG.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

208

Lijst der geschriften van Mr. T.H. Der Kinderen.
Afzonderlijk verschenen.
De rerum judicatarum auctoritate in causis civilibus, Specimen juridicum inaugurale.
Leiden 1847.
Wetboek van Strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië, gevolgd door eene
toelichtende memorie. Batavia 1872; 2e herz. druk, ibid. 1885.
De algemeene politie-strafreglementen voor de Europeanen en voor de Inlanders
in Nederlandsch-Indië, gevolgd door eene toelichtende memorie. Batavia 1873;
Tweede herziene druk, ibid. 1885.
De algemeene verordeningen tot regeling van het rechtswezen in het Gouvernement
Sumatra's Westkust, toegelicht uit officieele bescheiden, 2 dln. Batavia, 1875,
aangekondigd in Themis, dl. XXXVII (1876) p. 67 en vv. door Mr. A.J. Swart.
Formulierboek ten gebruike bij de toepassing van het Reglement tot regeling van
het rechtswezen in het Gouvernement Sumatra's Westkust (onder leiding van Der
Kinderen bewerkt door den hem toegevoegden ambtenaar Mr. H.A. de Groot),
Batavia, 1875; Tweede verbeterde druk, door Der Kinderen alleen, ibid. 1882.
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gedurende de
eerste eeuw van zijn bestaan, 1778-1878. Gedenkboek. 1ste deel. Batavia 1878. Niet
verder verschenen.

In Themis.
Dl. XIV (1853) p. 281 en vv. Over de executoriale kracht van met de woorden: ‘In
naam des Konings,’ uitgegeven grossen van vonnissen en authentieke akten, in
Nederland gewezen en verleden in de Nederlandsche Overzeesche bezittingen, en
omgekeerd.
Ibid. p. 398 en vv. Beoordeeling van J.G. Rochussen: De causis cur nonnullis
capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro.
Specimen juridicum inaugurale.
Dl. XXIV (1863) p. 150 en vv. Gerechtelijke statistiek omtrent Nederlandsch-Indië
over het jaar 1860, vergeleken met vorige jaren.
Dl. XXVI (1865) p. 453 en vv. Verslag ten geleide van de statistiek der
rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over 1861.
Dl. LVIII (1897) p. 666 en vv. Beoordeeling van A.J. Driessen: Schets
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der werkzaamheden in strafzaken van den Nederlandsch-Indischen ambtenaar van
het Openbaar Ministerie op Java en Madoera. Akademische proefschrift.

In het Koloniaal Verslag.
1876 Bijlage M. Uittreksel uit het verslag betreffende de nieuwe regeling van het
rechtswezen in het Gouvernement Sumatra's Westkust.
1883 Bijlagen U U U en V V V. Beknopte beschrijving van de rechterlijke
inrichting van Nederlandsch-Indië, voor zooveel betreft de rechtsbedeeling ‘In naam
des Konings.’ Met eene kaart.

In ‘Het Recht in Nederlandsch-Indië’.
Dl. V (1851) p. 243 en vv. Over de voorloopige gevangenhouding van beklaagden
in zaken van overtreding.
Dl. VI (1852) p. 139 en vv. Over den lijfsdwang, in zaken van overtreding te
ondergaan door Inlanders en daarmede gelijkgestelden op Java en Madoera.
Dl. XX (1862) p. 77 en vv., 181 en vv. en 279 en vv. De voorschriften van het
Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch-Indië, voor zooverre zij afwijken van
de voorschriften van het Nederlandsche Wetboek.
Dl. XXXVI (1881) Toevoegsel. De ordonnantie van 14 Maart 1881 betrekkelijk
de rechtspleging onder de inheemsche bevolking van Groot Atjeh (Stbl. No. 83). Met
memorie van toelichting.
Voorts: Circulaires tot toelichting van de Reglementen op het rechtswezen in het
Gouvernement Sumatra's Westkust (Dl. XXVI (1876) p. 318 en vv.), in Benkoelen
en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (Dl. XXXIV (1880) p. 305 en vv., 311
en vv.), in Atjeh (Dl. XXXVII (1882) p. 59 en vv.), in Riouw (Dl. XXXVIII (1882)
p. 333 en vv.), in Celebes, Timor en de Molukken (Dl. XXXIX (1882) p. 47 en vv.,
128 en vv., 265 en vv., 325 en vv., 374 en vv.), in de Westerafdeeling van Borneo
(Dl. XLI (1883) p. 58 en vv. en 142 en vv.), in de Oostkust van Sumatra (Dl. XLIX
(1887) p. 40 en vv. en 124 en vv.). - Vraagpunten en bemerkingen van verschillenden
aard betreffende het Nederlandsch Indische recht in Dl. XI (1855), XII (1856), XIII
(1857), XIV (1857), XV (1858), XVII (1860), XVIII (1861) en XXI (1865).

In de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
Vijfde volgreeks, dl. VII (1892) p. 139 en vv. Levensbericht van Dr. G.A. Wilken.
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In de Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde.
Jaargang 1891 p. 287 en vv. Levensbericht van S. van Deventer Jszn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

210

Levensbericht van Gerard Keller.
13 Februari 1829-10 Januari 1899.
In Gerard Keller heeft de Nederlandsche Letterkunde een man van beteekenis verloren.
Als novellist en romanschrijver, als journalist en reisverhaler neemt hij eene zeer
bijzondere en eigenaardige plaats in ons vaderlandsch panthéon in.
Meer dan veertig jaren lang heeft hij, onvermoeid en met nimmer falende frischheid,
de pen in handen gehad, was hij op elk onderdeel van het uitgestrekt gebied onzer
letterkunde met onverflauwden ijver werkzaam. En alles wat uit die vlugge, geestige
pen vloeide, onderscheidde zich door levendigheid en natuurlijkheid; zijne kennis
van de door hem beschreven toestanden en verhoudingen evenaarde zijn scherp
waarnemingsvermogen.
Overal en in elk individu vond hij stof. Zijne fantasie bleef hem tot de laatste
weken getrouw, en het menschdom, dat hem tot model diende, scheen hem hoe langer
hoe rijker bron toe.
Een geboren, onverbeterlijke verteller was hij. Is het niet, als men eene van zijne
novellen leest, alsof de vlugge, geestige prater te midden zijner vrienden allerprettigst
zit te vertellen? Zóo gemakkelijk, los en natuur-
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lijk, alsof het een als vanzelf uit het ander voortvloeit, babbelt hij voort, dat wij van
het begin tot het slot met voldoening luisteren. Al zijne menschen bewegen zich zoo
gemakkelijk en natuurlijk, zijn dikwijls zoo aardig of zoo komisch, dat de verteller
den lezer vasthoudt en meesleept. Daarbij overschrijdt zijn geestige, humoristische
toon nooit de grenzen van het behoorlijke en fatsoenlijke, ook waar den sarcastischen
schrijver dikwijls de vingers moeten gejeukt hebben om zijne pen in volle,
ongebreidelde vrijheid te laten gaan.
De geboren causeur vertelt ons de avonturen zijner personages zoo natuurlijk en
levendig, dat wij, onder zijne suggestie, hem in alles volgen en ons geheel naar zijne
opvatting gaan voegen. Nooit verlegen om een of anderen vernuftigen uitweg, dien
hij ons voorstelt als het natuurlijkste gevolg van hetgeen voorafging, vertelt hij in
één adem door.
In zijn laatsten roman (Haar Buurman) getuigt Keller daarvan immers zelf, dat
‘hij die een roman of novelle maakt, niet zelden op bladzijde tien schrijft wat op
bladzijde twee niet in zijn geest was opgekomen en wat er door overdenking en
redeneering niet in opgekomen zou zijn. De fantasie is geen ros, dat naar den teugel
luistert. Het rent en springt voort in dolle vaart en zoo rees op eens, zonder dat zij
het wist of weerhouden kon, dat denkbeeld haar voor den geest.’
En als Antoinette, eene andere figuur uit dienzelfden roman, haar aanstaande
vraagt, of hij gelooft aan de mogelijkheid, dat Sherazade duizend en een nacht
achtereen altijd maar door vertelde en dat den Sultan dit niet verveelde, dan denken
wij onwillekeurig aan den onuitputtelijken schrijver Gerard Keller zelf, die bijna
eene halve eeuw lang, zeker wel meer dan duizend en
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één vertellingen, de eene al boeiender en humoristischer dan de andere, aan zijn
dankbaar luisterend publiek verhaald heeft.
In zijne Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de 19de eeuw geeft
Professor Dr. J. Ten Brink eene zeer uitvoerige levensbeschrijving van Gerard Keller.
Daaruit blijkt, dat Keller op 13 Februari 1829 te Gouda geboren werd, waar zijn
vader ontvanger der registratie was. Een paar jaar daarna verhuisde men naar den
Haag en dáár verbleef Gerard tot zijn 35ste jaar. In al zijne novellen, tot zelfs in de
laatste, is dan ook de invloed dier Haagsche toestanden sterk te bespeuren.
Na op zijn 13de jaar de zoogenaamde Fransche school met eere te hebben
doorloopen, was de vraag: wat hij worden zou, door Keller steeds in ontkennenden
zin beantwoord. Men beproefde het bij een chirurgijn, doch zonder eenig welslagen.
Toen kwam hij op het gymnasium, en hier voldeed hij zoo goed, dat hij spoedig de
primus zijner klasse was. Een zijner vrienden had hem intusschen zulk eene
aanlokkende schilderij van het studentenleven vertoond, dat Keller zich met
voorbeeldigen ijver op wiskunde toelegde en in 1846 het geluk had, een uitstekend
toelatingsexamen voor de toenmalige Delftsche Academie af te leggen. Tot Mei 1848
bleef hij student, doch werd toen, ten gevolge van de tijdsomstandigheden, naar huis
geroepen, omdat zijn vader niet langer zijne studiën bekostigen kon. Nu deed hij nog
eene poging om architect te worden, maar zag spoedig in, dat de tijd van voorbereiding
veel te lang zou duren. Van alle kanten ondervond hij teleurstellingen, en om zich
van al die tegenwerkingen los te maken, - een sterk bewijs voor het zeldzaam goed
humeur van onzen novellist - schreef hij een paar vroolijke tooneel-
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stukjes, welke hij met zijne zusters vertoonde, ‘opdat de speelman niet geheel en al
van het dak zijner ouders mocht tuimelen.’
Toen nu in 1849 de stenographie in de beide Kamers der Staten-Generaal zou
worden ingevoerd, greep Keller deze gelegenheid aan, oefende zich zeven maanden
lang met ijzeren volharding en had het geluk, met Januari 1850 tot stenograaf bij de
Staten-Generaal te worden benoemd. Dit bleef hij tot 1864, toen zijn vriend D. Thieme
den van lieverlede zeer bekend geworden novellist en alom geprezen kroniekschrijver
het hoofdredacteurschap der Arnhemsche Courant aanbood, hetgeen Keller tot eenige
maanden vóór zijn overlijden met hart en ziel en bewonderenswaardig talent vervulde.
Vosmaer verzekerde, een vijf en twintigtal jaren geleden, dat er in onze geheele
vaderlandsche litteratuur geen auteur was, die zoo prettig kon vertellen als Keller.
Toen Kellers's tijdgenoot en vriend, met wien hij in Tijdstroom en Nederlandsche
Spectator in de redactie zat, nog nu en dan onder den eenvoudigen titel: Een en ander
in Het Vaderland schreef, nam hij eens kloek en ridderlijk de partij voor zijn
bentgenoot op. En naar eene betere en meer waardeerende kenschetsing van Keller's
gave zou men, volgens mijne bescheiden meening, te vergeefs omzien.
‘Er is verscheidenheid van gave op ons romantisch gebied,’ schreef Vosmaer
aldaar, ‘er zijn er die naar grondige karakterstudie streven of historische tijdvakken
doen herleven; er zijn er die het volksleven van stad of platteland, met gevoelige,
poëtisch getinte of realistisch nauwkeurige trekken teruggeven; anderen die de
maatschappij naar het leven afbeelden; er zijn er die geestig, geleerd, diep, teeder,
sarkastisch of stichtelijk zijn.
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Maar te vertellen, zonder eenige gekunsteldheid, met de meest frissche, boeiende,
vroolijke levendigheid, met zulk eene altijd wellende, geestige nieuwheid en
frischheid, met zulk eene goddelijke luchthartigheid - het moge misschien dezen of
genen in eene goede stemming soms gelukt zijn, maar dat zoovele jaren te doen, dat
vermocht niemand zoo als Keller.
Hoe vele jaren scheiden ons thans van de ‘Neteldoekjes’! Mijn hemel, hoeveel
nieuwe stofjes zijn sedert dien tijd elkaar in de aanprijzende reclame der ellenridders
en in het begeerende hart van 't jonge meisje opgevolgd. Meer dan 20 generaties van
éénen zomer levende stofjes. Maar Keller is nog altijd even jong en frisch en vroolijk
als ten tijde der Neteldoekjes.
‘De inhoud is hetzelfde als de wijze van uiting, want beider aard is uit denzelfden
grond opgegroeid, namelijk uit het leven. De eigenaardigheid van zijn werk ligt in
groote ervaring van het leven, in de objectieve afspiegeling zonder bijbedoeling.
Keller is ongetwijfeld meer kunstenaar dan leeraar, maar ook meer .... natuur nog
dan kunstenaar, zou ik haast zeggen, als ik niet vreesde voor misverstand en den
waan dat er strijd mag zijn tusschen deze twee termen.
Filosoof, stylist, hekelaar, zielontleder, hervormer, idealist, dat is Keller niet. Hij
geeft mooi weer en slecht weer; hij geeft hagel en bloesems, vruchten en bloemen,
of gij het goed vindt of niet, of 't nuttig is of niet; met een weinig bijbedoeling, maar
ook even ongemaakt en vrij als de natuur. Vraag daarom aan zijn boeken geen idee,
dat het geheele boek als een zuurdesem doortrekt; vraag geen monumentale, zelfs
geen buitengewone karakters; vraag geen volledig doorgezette uitvoering tot in alle
hoekjes van het tafereel. Ook de natuur voltooit
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alles niet; zelfs zijn de meeste menschen die zij maakt, niet eens af.
Eenigen verwijten hem dat zijne luchthartigheid de grens van lichtvaardigheid
bereikt of overschrijdt.
Een van zijn grappigste antwoorden was dit, op de vraag hoe een van zijne novellen
zou eindigen:
- Gut, zei hij, als ik dát wist, dan was mijn pleizier er af!’
‘Overdrijving der scherts, maar toch is er wel iets van waar. Zoodoende loopt het
kunstwerk wel eens gevaar; - toegegeven. Maar daar staan dan ook al de voordeelen
tegenover, die de gevolgen zijn van het onverwachte, het oogenblikkelijke, het door
geen groezelig over- en overdenken van zijn verschen geur beroofde ontstaan van
zijn menschen. Die menschen zijn, ze komen en verdwijnen, ze praten en ze handelen
net zooals .... neen, niet zooals ze gewoonlijk zijn, want ze zijn wel degelijk creaties
en geen fotografiën, en alle wezenlijke menschen zijn lang zoo aardig niet - maar
zooals er zouden kunnen zijn, of ze ten deele soms zijn.
Creaties, en hierop mag wel een oogenblik gedrukt worden. Als men zegt, dat een
auteur een schilder is van het leven en het leven geheel terug geeft, dan verbeeldt
menigeen zich dat daar geen kunst aan is en dat men het zoo maar voor het nemen
heeft. Nu, dat is in zekeren zin waar; het leven is rijk en men heeft het voor 't nemen.
Maar niet gij of ik, want daarvoor moet men weer een bevoorrechte zijn. Niet ieder
ziet het. Of liever, want kant en klaar vindt men ze zelden, niet ieder ziet de menschen,
die gedeeltelijk of door de inbeelding bewerkt, de geschikte stof opleveren. Daar zit
het hem. Wij zullen met honderd menschen op een stoomboot zitten, met Keller er
bij. Dan zal er in den regel geen
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een van de honderd zijn, al zijn er auteurs bij, die iets van zijn medereizigers maakt,
maar Keller brengt er een roman, eene novelle, of minstens een stuk of twee figuurtjes
van thuis.
Dat is zijne creatie.
Men denke dus niet licht over dat zoogenaamde pakken uit het leven, alsof ieder
dat maar kon.’
Hartelijker en handiger pleitbezorger dan Vosmaer had Keller niet kunnen
wenschen, want de eigenaardige werkmethode van den vruchtbaarste onzer vertellers,
had zeker hare schaduwzijde. Potgieter, die met Keller's groote natuurlijke gaven
ingenomen was, had er vroeger in De Gids reeds op gewezen, dat de opzet van Keller's
Haagsche binnenhuisjes en kabinetstukjes dikwijls voortreffelijk, echt artistiek was,
maar dat het verloop soms teleurstelling wekte en het verband der handeling wel
eens te wenschen overliet. Doch tegenover die zwakheden in compositie en verband
- welk een rijkdom van details en welk eene vinding van allerlei puntige en
humoristische tooneeeltjes. Zij vloeien over bij Keller, terwijl de dialoog
onveranderlijk levendig, pikant en onderhoudend blijft.
Kan men zich losser en puntiger dialoog voorstellen, dan de negenenzestigjarige
novellist in zijn laatsten roman Haar Buurman schreef? Een klein proefje.
Mr. Glazenaar, redacteur van het Dagblad De Eeuw, gaat met zijne vrouw bij Kras
middagmalen om haar op het bezwijken van zijne courant voor te bereiden.
Bij Krasnapolski zetten zij zich aan een tafel, zoo ver mogelijk van de andere
tafeltjes verwijderd. Glazenaar bestelde een fijner diner dan zij in den regel gebruikten,
en een beter merk dan gewoonlijk. Aan het dessert liet hij een halve flesch champagne
komen.
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‘Champagne,’ zei Antoinette vroolijk, ‘ik wist niet, dat die nog bestond. Is het zóó
mooi?’
‘Wij krijgen vacantie.’
‘Dat is heerlijk! Ik had heusch wat rust noodig, en jij ook. En hoe lang?’
‘Onbepaald, eene eeuwige vacantie.’.
‘Je bedoelt toch niet?’ ...
‘Juist, De Eeuw scheidt er uit.’
‘Dat is echt fin de siècle,’ zei mevrouw Glazenaar, die nog de volle waarheid niet
vatte.
‘Ja, mijn lieve Net, de heeren hebben er genoeg van. Zij zijn hun kapitaal kwijt
en moeten nog wat bijpassen. Ik eigenlijk ook, maar zeer grootmoedig hebben zij
besloten mij dat te schenken als gratificatie en bewijs van tevredenheid.’
Hier was nog de levendige en opgewekte schrijver aan het woord, die vóóral de
Haagsche wereld in hare komisch-tragische pogingen om te schijnen wat men niet
is, zoo naar de werkelijkheid wist te teekenen. Als kenmerkende proeve daarvan
geldt vooral ‘De neteldoekjes’, die in tallooze variatiën gevolgd werden.
Inspanning, hoofdbrekend denken kostte het schrijven Keller niet. Even vlug en
spontaan als Rochussen uit de volheid zijner fantasie en den overvloed zijner
studiebeeldjes, zijne mooie schetsen en rijke compositiën op het papier tooverde,
even makkelijk en handig schudde Keller zijne aardige, onderhoudende vertellingen
en puntig-losse vlugmaren uit zijne immer vloeiende pen. En dat te midden van zijn
gezin, niet opgesloten in zijn schrijfkamer, met voorzorgsmaatregelen tegen alle
stoornis, maar tusschen en naast zijne kinderen, in den huiselijken kring.
Zij, die Keller nog in den Haag gekend hebben in zijne woning aan den Zuidwal,
blijkbaar hetzelfde huis, waarin hij in Haar Buurman de familie Hellerhuis
(Kellerhuis)
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laat wonen, herinneren zich, hoe hij, met zijne kinderen ravottende en spelende,
tegelijkertijd als 't ware zijne verhalen schreef. Zijne vruchtbaarheid was niet minder
wonderbaarlijk dan zijne zeldzame gemakkelijkheid en plooibaarheid om onder alle
omstandigheden zijne pen haar gang te laten gaan.
Als stenograaf in de beide Kamers der Staten-Generaal zette hij tusschen de door
hem opgeteekende en uitgewerkte redevoeringen der afgevaardigden in, het vervolg
eener novelle of het door hem te leveren aandeel kopie voor het Weekblad De
Kinder-Courant voort, waarvan hij jarenlang, tot 1864 redacteur was. Of wel hij
schreef vlug en zonder bedenken een Vlugmaar voor de Nederlandsche Spectator.
Menigmaal gebeurde het, dat de jongen der drukkerij met de tijding kwam, dat er
een kolom of meer kopie te weinig bleek te zijn. Geen nood! Keller rolde zijne
Vlugmaar een kolom langer uit, of hij verstond de kunst om dadelijk een of ander
puntig stukje de wereld in te zenden. Zijn geest was even willig en bereidvaardig als
zijn hart, en hetgeen hij schreef, had in zijn eigen schatting zoo weinig waarde, dat
hij aan de redactie van het tijdschrift, waaraan die gevraagde bijdrage werd gezonden,
vrijheid liet, het in de papiermand te stoppen, indien het niet van hare gading mocht
zijn. Zulk eene bescheidenheid is wel eene buitengewone uitzondering! Keller was
te eenvoudig, te nederig, en schatte zijn eigen verdienste al te gering. Hoe groot zijne
humaniteit ook was, zij werd toch nog overtroffen door zijne nederigheid en
bescheidenheid, die hem nooit op den voorgrond deden treden, ook waar hij zelf
maar al te goed weten kon, dat de vooraanzitting werd ingenomen door mannen,
wier kennis en talenten bij de zijne dikwerf ten achter stonden.
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Keller's Vlugmaren, van de zwierig-losse, geestige kronieken der Fransche
feuilletonisten afgezien en door hem in dien luchtigen vorm hier te lande ingevoerd,
werden steeds zeer gezocht en geroemd. Zij waren ondeugend, grappig, dikwerf
snijdend, altijd geestig en vielen bijzonder in den smaak der ontwikkelde lezers. In
dien tijd troonde de geniale Bakhuyzen van den Brink nog te midden van de
Spectatorsclub, en menigmaal gebeurde het, dat de Nederlandsche Zeus met
schitterende welsprekendheid eene of andere gebeurtenis hekelde of met vlijmenden
spot de dingen van den dag besprak. Dan was Keller's potloodje bij de hand, om snel
de diatribe of de scherpe spotternij op te teekenen, en in zijne vlugmaar te verwerken.
Toen Keller in 1864 naar Arnhem trok, om de redactie der Arnhemsche Courant,
hem door zijn vriend Dirk Thieme aangeboden, op zich te nemen, stelde hij zijne
vlugmarenpen aan Vosmaer ter hand. Doch Vosmaer, hoewel veel geleerder en
diepzinniger dan Keller, miste de gave om op zulk eene luchtige, geestige wijs over
het papier te huppelen, met een half woord iets te doen raden en eene hatelijkheid
of een ondeugenden zet allerhandigst binnen te smokkelen. Keller was een vroolijk,
geestig, puntig causeur, Vosmaer een wijsgeerig bespiegelaar en ernstig denker, die
de verhevenste en hoogste vraagstukken in zijne doorwrochte vlugmaren behandelde.
Hoe Keller's briefwisseling steeds van zijn frisschen, aangenamen, onderhoudenden
geest getuigde, deelt ons de Arnhemsche Courant van 11 Januari jl. met een sprekend
voorbeeld mede. Een van Keller's oude vrienden was naar het Noorden verhuisd en
noodigde als bestuurslid van het Nut zijn Arnhemschen vriend uit, ginds eene lezing
te komen houden. ‘Daar deed Keller evenwel
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niet aan. Het maakte hem zenuwachtig, een paar uur lang alleen zich zelven te hooren.
Derhalve schreef hij een brief om zich te verontschuldigen. Die brief werd op den
Nutsavond voorgelezen - het bescheid was, dat hij meer genot geschonken had dan
de spreker, die de beurt vervulde.’
In den Haag, waar Keller tot 1864 gewoond heeft, werd zijn sproedelende geest
voortdurend geprikkeld en wakker gehouden. Van allerlei genootschappen was hij
lid, in tal van vereenigingen werd hij gezocht. In de Witte speelde hij dagelijks met
een groot aantal kennissen pot op een der biljarten en ook hier zamelde onze vliegende
letterkundige raaf allerlei stof voor zijne brieven aan de Arnhemsche courant, voor
zijne vlugmaren of voor een of ander Indisch blad, hetwelk hij van zijn rijken
overvloed nog elke week eene aardige causerie toestopte. Het ging met zijn
voorraadstof als met de wonderbaarlijke vischvangst: hoe milder hij uitdeelde, hoe
meer hij bleek te kunnen geven.
Ook Oefening kweekt kennis, het welbekende letterkundig Genootschap in den
Haag, rekende Keller onder zijne leden, en des winters om de veertien dagen was
hij daar bij de lezing en aan het daaraan verbonden Servetje een trouwe gast. Zelf
betrad hij het spreekgestoelte niet, sedert hij bespeurd had, dat hij kindermoord
pleegde door zijne letterkundige producten zelf voor te dragen. Doch hij luisterde
gaarne naar andere ‘geachte sprekers’ en was een levendig en onderhoudend
dischgenoot aan het Servetje, dat zijne luimige pen zoo alleramusantst beschreven
heeft.
Zijne overgroote bescheidenheid verzette er zich eerst tegen, toen Keller's vriend,
de uitgever Gualtherus Kolff, deze losse schetsen van al de gasten, die zich aan het
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Servetje hadden neergezet, en welke geestige instantanés achtereenvolgens in eene
Indische Courant waren opgenomen, volstrekt afzonderlijk wilde doen verschijnen.
Ten slotte moest de nederige auteur zwichten voor Kolff's overmacht, en de uitkomst
was schitterend. Men verslond dit ondeugend kijkje achter de schermen, dat tot
Keller's roem veel heeft bijgedragen.
Niet minder heeft Keller duizenden genot verschaft met zijne reisbeschrijvingen.
Keller's vriend, de uitgever D. Thieme, stelde hem voor, eene reis naar Zweden en
Noorwegen te ondernemen. De vrucht van dezen tocht was Een zomer in het Noorden,
een boek, dat door zijne aantrekkelijke frischheid en het fijn teeder gevoel, dat uit
sommige tafereelen spreekt, grooten bijval vond. Het was een verhaal aus einem
guss. Toen Keller uit het Noorden terugkwam en zich aan het schrijven ging zetten,
- zoo vertelde hij later gaarne, - werden hem zijne zeer uitvoerige brieven aan zijne
vrouw, waarin hij onmiddellijk dezen of genen ontvangen diepen indruk had
weergegeven, van groote waarde. Zij brachten hem weer alles voor den geest en naar
deze impressionistische aanteekeningen stelde hij de geheele schilderij samen.
In zijne Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de 19e eeuw geeft
Professor Dr. Jan ten Brink, in Keller's zeer uitvoerige biographie, een tafereeltje uit
dien Zomer in het Noorden, waar de toerist met een eenvoudigen boer in de
eenzaamheid rondzwerft en een nacht in een bosch doorbrengt. Het is een tooneeltje,
dat den Nederlandschen Sterne kenschetst.
Eenige jaren daarna trok Keller met zijn Spectatorconfrater Robidé van der Aa
naar Spanje en schonk ons zijn Zomer in het Zuiden, welke, hoewel vol humor en
geest, echter niet die frischheid uitstraalde, welke men
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in het eerstgenoemde reisverhaal zoo bijzonder had gewaardeerd. Keller zelf gevoelde
dat ook: hij had niet, zoo vertelde hij zijn vrienden, evenals in het Noorden, waar hij
in zijne eenzaamheid behoefte voelde om zijne impressies uit te storten, in tal van
brieven naar huis zijne kostelijke waarnemingen dadelijk neergeschreven.
Tal van reisverhalen volgden nu, en daar het genre geheel en al voor Keller's
bijzondere gaven paste, was hij er zeer gul mede. Doch van al die reisverhalen bleef
Een Zomer in het Noorden de uitverkorene. Een der allergrappigste reisschetsen was
het petillante relaas in De Nederlandsche Spectator, waar hij met zijne parapluie
uittrekt, niets dan regen en stortbuien ontmoet, alles voor zijn oog door waterdamp
en tergende waterstralen beneveld wordt, en de arme toerist, thuis komende, zijne
parapluie weder in den bak zet en niets gezien heeft als regen en stortvlagen. Een
zijner knapst geschreven reisschetsen waaruit zijne sterke en rijke verbeelding spreekt,
is voorzeker de Reis met den luchtballon, waarin de schrijver ons zoo geheel en al
de gewaarwording geeft van dien zwerftocht in de hooge hemelen te hebben
meegemaakt.
Door Keller's jarenlange betrekking in de beide Kamers der Staten-Generaal
bewoog hij zich te midden van het politieke leven, en gaf menig heftig toernooi op
het Binnenhof den scherpen opmerker stof voor zijn lenige, humoristische pen.
Zoo zag van hem in 1861 Hoog spel, eene politieke novelle, het licht. Zij behelsde
het verhaal van den val van het Ministerie-Van Hall, en de kuiperijen over het bezetten
van den landvoogdszetel te Buitenzorg, welke den toestand beheerschten. Het verhaal
bevatte uitstekend getypeerde portretten van de politieke mannen van den dag, wier
schaakspel of hazardspel er in beschreven
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wordt, en toch werd de schrijver nergens persoonlijk of hatelijk. Zelfs vernam men
toen onder de roos, dat de personen, die er in werden opgevoerd, zich met het
onderhoudende en pikante verhaal kostelijk vermaakten.
Eene andere maal vertelt Dr. Bakhuyzen van den Brink, op een
Spectator-donderdagavond, van den omslag en de verwikkelingen, welke ééne
rekenfout bij de hooge Regeering ten gevolge had. De allergeestigste novelle
Geschiedenis van een dubbeltje was de vrucht van die meedeeling. In die van geest
en fijn sarcasme tintelende vertelling worden de administratieve beuzelingen in
Gemeenteraad, Kamers, Departementen van algemeen bestuur en Rekenkamer met
grondige kennis van zaken en op de koddigste wijze in het volle daglicht gesteld. De
kern van de zaak is, dat een Hannoversch deserteur door de Nederlandsche
Rijksveldwacht over de grenzen wordt gebracht, waarbij een dubbeltje veergeld is
betaald, voorgeschoten door den burgemeester der grensgemeente en derhalve op de
Gemeentebegrooting gebracht.
Nu beginnen Gedeputeerde Staten dier provincie de begrooting van gezegde
gemeente terug te zenden wegens onregelmatige opgaaf van een dubbeltje veergeld.
Daarna heeft er een heen- en weergeschrijf met de dolste en grappigste bijzonderheden
plaats, ten einde tot eene beslissing te komen, op wiens rekening het bewuste dubbeltje
moet gebracht worden. Deze ‘staatsrechterlijke’ novelle heeft destijds heel wat
vroolijkheid teweeggebracht.
Ook als tooneelschrijver heeft Keller zich onderscheiden met zijn Blauwe lint, een
blijspel, te Antwerpen bekroond, waarin een Haagsche referendaris aan een der
departementen van Algemeen Bestuur, door den befaamden komiek Albregt zoo
realistisch, zoo naar het leven bespied, werd uitgebeeld. Keller's vlugge en tintelende
dialoog kwam
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hem daarbij goed te pas, en de echt Haagsche typen, welke hij daarin ten tooneele
bracht, vielen buitengewoon in den smaak. Ook De dochter van den Barbier en Op
het Postkantoor werden vooral door Rederijkerskamers en
liefhebberstooneelgezelschappen bij voorkeur gespeeld. Doch met latere proeven
was Keller minder gelukkig en dit zal vermoedelijk de reden zijn geweest, dat zijne
pen in latere jaren niets meer voor het tooneel deed.
Toen Keller in 1864 naar Arnhem trok om de redactie der Arnhemsche Courant op
zich te nemen, trad hij voorgoed in de journalistiek, waarvan hij tot dat tijdstip slechts
een kamerheer in buitengewonen dienst was geweest. En in de journalistiek toonde
hij zich zoo geheel en al een der uitverkorenen onder de tallooze geroepenen, dat hij
zijn blad tot ongekenden bloei wist te brengen en de aandeelhouders zijn optreden
zegenden.
Even eenvoudig en zonder omslag als de redacteur, was ook zijn bureau, uitzicht
gevende op een smal steegje. Twee hooge lessenaars tegenover elkaar: één voor
Keller en de andere voor zijn rechterhand Sipman, en voorts slechts het allernoodigste
dat in een burgerlijk schrijfen spreekvertrek vereischt wordt. Later werd den derden
redacteur, Mr. Brantsma, nog eene plaats ingeruimd, en zoo zat men rustig bijeen.
Daar bracht Keller van Februari 1864 tot het najaar van 1898 dagelijks eenige
uren door, en wist aan menig verschijnend nummer aantrekkelijke waarde te geven,
hetzij door eene pittige opmerking die juist en raak was, hetzij door een puntigen
inval over een of ander feit dat de gemoederen bezighield, of wel door eene geestige
persiflage, die beter en sterker pakte, dan het ernstig-deftig betoog van een of ander
gewitdast hoofdartikel.
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D. Thieme had goed gezien toen hij Gerard Keller aan zijne Arnhemsche Courant
verbond, want juist die pittige entre-filets, die vuurpijlen en zevenklappers, die
geestige en oorspronkelijke in- en uitvallen brachten het blad ver over de grenzen
der provincie Gelderland. Op elke leestafel eener societeit van eenige beteekenis,
lag de Arnhemsche.
Keller's mede-redacteur Sipman, die van 1869 tot 1898 met hem samenwerkte,
roemt Keller's journalistische bekwaamheden in hooge mate. In de Arnhemsche
Courant van 11 Januari 1899 wijst de heer Sipman er op, dat Keller ‘de eerste
Nederlandsche journalist was, die een rubriek Zondagsbrieven opende, waarin alles
wat zijne aandacht trok, werd behandeld .... In de Arnhemsche Courant ging hij voort
met het leveren van pittige, sarcastische, soms scherpe, altijd geestige korte kritieken,
en voerde daarmede in de Hollandsche bladen de ‘entrefilets’ in. Persoonlijkheden
werden door hem echter steeds zorgvuldig vermeden.
‘De politieke hoofdartikelen van Keller's hand waren schaarsch; maar vele die hij
schreef over maatschappelijke en plaatselijke toestanden trokken algemeen de
aandacht in de pers en in de kringen, waar zij effect moesten hebben. In die
beschouwende of polemiseerende opstellen muntte zijn stijl steeds door eenvoud,
zakelijkheid en helderheid uit.
De rubrieken Mengelwerk en Feuilleton bevatten jaren achtereen letterkundige
bijdragen van Keller, welke tot de beste van zijn werken behooren. - Wat was niet
zijn jongste kerstvertelling een juweeltje van gevoel!... van voorgevoel misschien. In de keuze van 't feuilleton was hij vaak bijzonder gelukkig. Hij heeft menig auteur
van vreemden bodem, die later een grooten naam verwierf, voor 't eerst op den onzen
overgeplant.
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Zijne groote belezenheid, zijn deugdelijke kennis van zijne moedertaal en de vreemde
talen, zijne bereisdheid en bekendheid met vele mannen van beteekenis op staatkundig
en letterkundig gebied, zijn scherp verstand en kritische opmerkingsgave waren hem
als journalist onschatbare gaven.
In zijn polemiek en het beoordeelen van personen en toestanden kwam zijn echt
liberale, humane, verdraagzame geest steeds aan den dag. Hij was niet partijziek en
had een onbevangen blik op de goede hoedanigheden van andersdenkenden.
Huichelarij intusschen haatte hij gruwelijk - even erg als baatzucht. Hij was oprecht:
hij heeft niets geschreven, dat tegen zijn overtuiging streed.’
Keller was bovenal een huiselijk man, opgaande in vrouw en kinderen, wier lief en
leed hem steeds geheel en al vervulde. Van uitgaan hield hij niet; vooral niet toen
enkele kwalen van den ouderdom hem begonnen te bezoeken.
Toen echter zijne vrouw hem in den zomer van 1898 ontviel, verloor hij in haar
‘alles wat hem aan het leven hechtte.’ Kort na dien voor hem vreeselijken slag, ter
gelegenheid van Koningin Wilhelmina's troonsbestijging, ontving Keller het
officierskruis der Oranje-Nassau-orde, doch die onderscheiding liet hem koud. Slechts
éénmaal hechtte hij het kruis op zijne borst - en wel om dáármee een bezoek aan het
graf zijner vrouw te brengen, die bij haar leven steeds naar zulk eene onderscheiding
voor den veelbeminden echtgenoot verlangd had.
‘Hoe ongelukkig ik me ook gevoel’, schreef Keller in het najaar van 1898, ‘ter
wille van mijne kinderen moet ik trachten te leven en het eenige middel is: werken;
't is de eenige afleiding voor mijn smart. Ver-
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wacht echter geene opgewekte schetsen meer van me. Het boekje, dat eerlang van
mij zal uitkomen (Haar buurman), was af vóór dat de toestand van mijne vrouw het
ergste deed vreezen. Ik had zoo gehoopt, dat zij mijne eerste lezeres zijn zou. 't Heeft
niet zoo mogen zijn’....
Beter en inniger dan eene uitvoerige karakterschildering teekent deze ontboezeming
den beminnelijken teerhartigen Keller in al zijn eenvoud, hartelijkheid en zeldzame
bescheidenheid. Hij was nederig tot in het overdrevene toe, schatte zijne rijke gaven
en hetgeen zijne altijd vaardige pen voortbracht, verre beneden hetgeen anderen ze
waard achtten en leefde voor en met zijn lief gezin.
Keller had zulk een afkeer van alle overdrijving, van alle opschroeverij en
gezwollenheid, dat hij zelf, hoe welgemeend de bedoeling van den journalistenkring
ook moge geweest zijn, stellig het meest tegen de viering van zijn zeventigjarig
jubileum op 15 Februari 1899 zou hebben opgezien.
Keller is eenige dagen te voren voor goed heengegaan, maar zijne nagedachtenis
zal bij ons in hooge eer blijven, en menige voortreffelijke bladzijde uit zijn boeken
en schetsen zal nog aan tal van lezers genot schenken en den naam van den
beminnelijken humorist in goede herinnering bewaren1.
JOHAN GRAM.

1

Voor de lijst van Gerard Keller's werken wordt hierbij verwezen naar de zeer uitvoerige
bibliographie van Prof. Ten Brink, van bladz. 64-69, 3e deel van de Geschiedenis der
Noord-Nederlandsche letteren in de 19e eeuw. Amsterdam, P.J. van Holkema.
Behalve Keller's laatste roman ‘Haar Buurman’ en eenige kleinere stukjes die in de
Arnhemsche Courant verschenen zijn, is die lijst zoo volledig mogelijk.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

228

Levensbericht van Martin Kalff1.
Indien het inderdaad meer is dan een legende, zou het verhaal dat de vader van Kalff's
moeder, Casper Martin, een tijdens de Revolutie uit Frankrijk gevlucht architect was
en bouwmeester van enkele buitenhuizen aan de Vecht, althans eenige verklaring
kunnen geven van het feit, dat deze kleinzoon van een Duitschen pottenbakker en
zoon van een Hollandschen ‘groenboer’ van de jeugd af reeds een zóó besliste
voorliefde voor de tektonische kunst had, dat hij als jongen timmerde, als jongeling
zich in architectonisch teekenen bekwaamde en als man de plannen ontwierp, waarnaar
zijn huizen en zijn meubelen werden gemaakt.
Er is mij echter geen zekerder kennis geworden betreffende de werkzaamheid van
Martin, dan de wat vage herinneringen, die Kalff zelf had aan mededeelingen, hem
door zijne moeder gedaan.

1

Eigenlijk Martinus Kalf. Ik heb echter gemeend den door Kalf-zelf steeds gebezigden vorm
in dit, zijn openbaar leven rakende, stuk te moeten behouden. Zelfs zijnen kinderen bleek
deze kleine ijdelheid eerst, toen zij door droeve noodzaak zijne familiepapieren hadden in
handen te nemen.
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Zijn vader, Johannes Kalf, vroeg wees geworden zoon van een uit Coblenz naar
Holland afgezakten ‘pottenmof’, had het van warmoeziersknecht tot baas gebracht
en woonde op een gehuurden tuin, eerst aan de Middensloot - waar Martinus 28
Februari 1847 geboren werd - en daarna aan de Wetering. Hij was, naar ik meen,
wat anders dan zijn buren: wat beter onderwezen (in het Weeshuis) en met een
greintje, wellicht van zijn Duitsche origine meegebrachten, zin voor geschiedenis
bedeeld. Van den Hollandschen boer had hij het nuchtere en de degelijkheid. En zoo
kwam het, dat hij, behalve zijn kerkboek en Bijbelsche Geschiedenis, een Wagenaar
en de werken van Pater Abraham in huis had, kranten las (Het Handelsblad en De
Reizende Nieuwsbode) en 's avonds zijne kinderen placht voor te lezen uit de romans
van dien tijd.
Zijn vrouw had - zeg ik dan van haren vader - een zekeren zin voor
welgemanierdheid en voor beschaafder toon dan in haar omgeving nu wel juist
gewoon was - neigingen, die zich uitten in haar zorg voor het middagmaal, dat
zindelijker werd voorgezet, en voor de kleeding van haar en hare dochters, die
modieuzer was, dan bij de buren, zoodat het gezin van ‘baas Kalf’ aan de Wetering
stond aangeschreven als wat zonderling voor ‘boeremenschen’. De eenige zoon, die
een fijn ventje heette, werd naar een bijzondere school te Amsterdam gestuurd, ‘waar
hij zoowat niets leerde en nooit kwaad kon doen, omdat meester altijd de jonge
groente kreeg’1. En tegelijkertijd kreeg hij teekenles en volgde het
katechismusonderricht - het gezin was katholiek - van Pastoor Wubbe, die toen de
zielzorg had voor de parochie

1

Woorden van Kalff, meêgedeeld door Van Vloten - Nederlands Dicht en Ondicht - 3e druk,
blz. 416.
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om de schuurkerk aan den Amstel, waartoe de Wetering behoorde.
Het was een zielewensch geweest van moeder Kalf haar jongetje, dat van zooveel
fijner deeg scheen dan zijn kameraden, geestelijke te zien worden. Hij was echter
nog een kind, toen zij stierf (8 December 1857) en al zei haar man, dien zijn versleten
gebedenboek en de herinnering zijner kinderen als zeer vroom doen kennen, vaak
genoeg, dat het zijn mooiste dag zou zijn, waarop hun zoon tot priester werd gewijd
- de knaap, in wien God de priesterlijke roeping niet had gelegd, dacht er anders
over.
Niet geschikt voor het boerenbedrijf, zou hij dan maar een vak gaan leeren. Doch
de eentonigheid van het leven, dat hij om zich heen zag, het dagelijksche harde
werken - door maar enkele vrije kermisdagen vervroolijkt - drukte hem te zeer, dan
dat de verwachting een dergelijk bestaan te moeten lijden, zij het dan ook als
steedscher burgerman, hem moed en lust kon geven zich met ijver op een ambacht
toe te leggen.
En toen dan een huisvriend van het gezin, de eerw. heer Verstraeten, met klemmend
betoog den vaderlijken aandrang kwam versterken, vond de jongen het ten slotte een
uitkomst ‘op studie’ te gaan, meer bekoord wellicht door de naaste toekomst van een
zorgloos kostschoolleven, dan gedreven door een vrome neiging tot de zelfopoffering,
die het priesterschap is.
Zoo vertrok hij dan in 1860 naar het seminarie Hageveld, om daar het
voorbereidend onderwijs te volgen, dat aan de eigenlijk theologische vorming
voorafgaat. Er moet daar in die dagen wel uitstekend onderricht zijn gegeven, want
hoewel Kalff er nog geen vijf jaar bleef, kwam hij er vandaan met een grondiger
kennis van
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Latijn en Grieksch, dan een volleerd gymnasiast thans pleegt te bezitten, had hij er
een overzicht gekregen van de geschiedenis der Nederlandsche literatuur en genoeg
geleerd van Fransch en Duitsch, om reeds dadelijk vertalingen van tooneelstukken
te kunnen maken. En wat meer zegt dan dit: hij was er ook ingewijd in den geest der
oude schrijvers en ik herinner mij nog goed hoe hij, dankbaar daaraan denkend, kon
uitvaren tegen het geestdoodende van het hedendaagsch gymnasiaal onderwijs, toen
zijn oudste zoon al de ellende daarvan had te doorstaan.
Een jaarlijksch feest op Hageveld was de verjaardag van den ‘regent’. Dan maakten
de rijmlustigen onder de leerlingen een feestdicht en het beste dezer verzen werd
gezongen. Eénmaal gebeurde Kalff de eer bekroond te worden en ik kan niet nalaten
hier een strofe af te schrijven van zijn lied, omdat het zijn stemming uit dien tijd leert
kennen en tegelijkertijd bevestigt wat over het onderwijs der seminarieprofessoren
is gezegd:
Zie eens de vruchten van Uw werk,
Zie eens Uw wensch voldaan,
En ons als Priesters van de Kerk
Aan 't heilig altaar staan.
Nog luider dan ons harte nu
Zijn beê ten hemel zendt,
Klinkt dan de dankbre toon voor U,
O Hagevelds Regent.

Die gezindheid is echter niet blijvend geweest.
Al spoedig voelde Kalff, dat hij te wereldsch een aard had, om op den duur voor
de priesterlijke ascese geschikt te zijn, en was het alleen liefde voor zijnen vader,
die hem op het seminarie kon houden.
En toen deze kwam te sterven (18 December 1864), viel met hem de laatste drang
tot priester-worden voor
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den knaap, die dan ook het volgend jaar het seminarie verliet.
Naar Amsterdam teruggekomen, vond hij een plaats op het kantoor van de heeren
Wijsmuller & Co., daarna bij Lutkie en Cranenburgh, maar er voeren hem andere
dingen door 't hoofd dan de eerzucht een ijverig kantoorbediende te worden: met
vrienden uit zijn jongenstijd richtte hij een Rederijkerskamer op, een ‘college’ zooals
dat heette en speelde daar, dank zij zijn meerdere ontwikkeling, rijmvaardigheid en
decorateurstalent, de eerste rollen en de eerste viool.
De tijd, die overbleef van kantoor- en repetitie-uren, werd besteed aan studie van
de bouwkunst en het teekenen en aan stemoefeningen om zijn spraakgebrek - hij kon
de r niet zeggen - te verbeteren. Deed hij dit laatste naar eigen initiatief, voor het
eerste nam hij lessen bij den civiel-ingenieur Herman Veelwaard, die een ijverig
leerling in hem vond en hem ook gaarne een getuigschrift gaf dat hij zich met vlijt
en goeden uitslag op de technische vakken had toegelegd.
Een zoo blijkbare liefde voor de kunst moest Kalff wel doen uitzien naar een
bezigheid, die meer voldoening gaf aan zijne neigingen, dan de kantoorloopbaan
uitteraard het doen kon. Veelwaard bracht hem in aanraking met de directeuren van
den troep, die toen in den Amsterdamschen stadsschouwburg speelde, Roobol en
Tjasink. Aanvankelijk vertaalde hij stukken voor hen, maar weldra werd hij er als
acteur geëngageerd.
Ik weet niet of hij ooit in een eenigszins belangrijke rol is opgetreden, wel echter,
dat zijn spraakgebrek en een onoverwinnelijke ‘Lampenfieber’ hem deden inzien,
dat op het tooneel geen toekomst voor hem was, zoodat hij na een goed jaar deze
loopbaan verliet.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

233
Hij was hier in kennis gekomen met Joh. Hilman, den rijmenden commissaris van
den stadsschouwburg, en door dezen te helpen bij het persklaar maken van zijn
werken, het geven van taallessen en de uitgave van een paar tooneelstukjes1, verdiende
Kalff nu een paar jaar den kost, tot hij in 1870, door Hilman bij den directeur van
het Algemeen Handelsblad, den heer P.A. Diederichs, aanbevolen, aan dat blad als
corrector werd aangesteld.
De ontmoeting van Hilman had echter voor hem nog andere gevolgen. Hij leerde
Hofdijk en Witkamp kennen, werd met den laatste zeer bevriend en vond in de voor
dien tijd belangrijke bibliotheek van zijn Maecenas2 de boeken, die hij noodig had
om kunst en kunstgeschiedenis meer nauwkeurig te kunnen bestudeeren, dan hem
vroeger mogelijk was geweest.
Voor het eerst ook, sinds hij het seminarie had verlaten, kwelden hem geen zorgen
voor het dagelijksch brood, en al was het correctorschap nu juist geen begeerlijk
baantje, het liet hem tijd tot onderzoek en schrijven. De vertaling van een Fransch
blijspelletje3 en een oorspronkelijk tooneeldicht, Machteld van Velzen4 gaven blijk
van zijne zuiver literaire werkzaamheid, die echter reeds bijzaak was geworden,
omdat hij onder den invloed van Witkamp, en weldra ook van Ter Gouw, zich vooral
ging toeleggen op de geschiedenis, bijzonder die van Amsterdam.
Maar tegelijkertijd noopte zijne belangstelling in het tooneel hem tot meer
cultuurhistorisch onderzoek, dat

1
2
3
4

Huwelijksbeletselen, een oorspronkelijk blijspel (1869) en Een klein Misverstand, bewerkt
naar het Engelsch (1870, 2e druk 1875).
Men zie den catalogus daarvan in zijn werk: Ons Tooneel - Amsterdam, C.L. van
Langenhuysen, 1879 (niet in den handel).
Rozengeur en Maneschijn - Amsterdam, G. Theod. Bom, 1872.
G. Theod. Bom. - Amsterdam, 1873.
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hem tevens tot eigen beschouwingen bracht over de kunstnijverheid, waarvoor juist
in die dagen in Nederland de belangstelling ging ontwaken1.
Er was intusschen een groote verandering in hem geschied. Van geloovig katholiek,
zooals hij het seminarie had verlaten, was hij onverschillig en atheïst geworden.
Welke invloeden hem een ongeloovige hebben gemaakt weet ik evenmin als het
juiste tijdstip van dezen droeven omkeer in zijn leven. Maar dat hij toen had
opgehouden katholiek te zijn, blijkt uit het feit, dat hij 3 October 1873 huwde met
eene protestantsche, mejuffrouw Catharina Gijswijt, zonder kerkelijke dispensatie.
De eerste vijf jaar van zijn huwelijk zijn ook die van zijn grootste werkzaamheid
geweest. Zijn voor dien tijd wat buitennissige denkbeelden over de kunst, wier invloed
hij met hartstocht overal wilde laten doordringen, zijn onbeschroomdheid in het fel
veroordeelen van personen en zaken en zijn isolement, nu hij zijn katholieke relaties
had verloren en nog geen nieuwe gewonnen, spoorden hem tot een onvermoeiden
ijver, zoodat hij geregeld tot laat in den nacht zat te lezen en te schrijven.
Zijn vrouw, voor wie hij nog tijd vond tallooze verzen te maken, was bij dit alles
zijn trouwe hulp, en zóó was hij er aan gewend in haar de eenige te zien, die altijd
en volkomen in hem geloofde, dat hij nimmer heeft kunnen besluiten een afzonderlijk
studeervertrek te bewonen, maar er altijd van hield in de huiskamer te werken, waar
zijn vrouw met een geluidloos handwerk bezig zat.
Langzamerhand begon men ook aan het Handelsblad in te zien, dat deze
medewerker nuttiger te gebruiken

1

Vgl. het opstel van J.R. de Kruyff, Onze Kunstnijverheid in Eene Halve Eeuw, II, blz. 197
vv.
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was dan als corrector. ‘Ik was’ - zoo schrijft de heer Charles Boissevain mij - ‘nog
geen lid der hoofdredactie, doch juist daardoor kon ik Kalff's hoedanigheden beter
waardeeren, daar ik zijn werk te controleeren had. Op mijn voordracht is hij dan ook
van het correctorschap ontheven en is hij aan allerlei werk gezet, verslagen, tooneel
enz. Hij hielp aan het binnenland en schreef artikelen in tweede blad en zondagblad’.
Intusschen had hij in Het Leeskabinet in een reeks Kijkjes in de Hoofdstad, onder
den pseudoniem Urbaen, de resultaten gegeven van zijn studies in en over Amsterdam.
Meestal in den vorm van luchtige en vluchtige causerieën vertelde hij wat hij wist
over stichtingen en gebouwen, straten, grachten en pleinen, menschen en
gebeurtenissen. Ter Gouw placht in die dagen tegen hem te zeggen, met een zweem
naar socratisch vernuft: ‘je weet net genoeg van Amsterdam om te begrijpen, dat je
er niets van weet’ - maar hij zag toch wel dat zijn jonge vriend althans in liefde voor
de stad niet voor hem onderdeed en was dan ook altijd bereid hem te helpen, als hij
om inlichting vroeg.
En wat er uit boeken viel te leeren over zijn stad had Kalff gelezen. Zijn eigen
bibliotheekje bevatte het voornaamste der Amsterdamologische literatuur en hij had
die ijverig doorgewerkt.
Wat meer is: er was geen steegje of hij had er gewandeld, geen mooi plekje of hij
wist het, geen belangrijk gebouw of hij was er in geweest en kende het van binnen
en van buiten.
Zijn ‘kijkjes’ brachten daarom niet alleen wat de boeken ervan zeiden, maar zij
gaven ook het meer levende en actueele der werkelijkheid. En daaraan vooral zal het
te danken zijn geweest, dat zij grage lezers vonden en in
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1875 herdrukt konden worden, vereenigd tot een bundel met den bescheiden titel:
Amsterdam in Plaatjes en Praatjes1. Naast veel van weinig belang, komen daar
hoofdstukken in voor, zooals de gevoelige beschrijving van het leven aan de Wetering
en de aanteekeningen over contemporaine stichtingen, die ook later nog van waarde
zullen blijken.
In den tijd, waarin zij werden geschreven, zijn ze vermoedelijk ook door anderen
dan ‘het publiek’ gewaardeerd, want het jaar van uitgave zijner Plaatjes en Praatjes
bracht Kalff de riddering tot officieelen ‘letterkundige’ in den vorm zijner benoeming
tot lid van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, die hij een aangename
onderscheiding vond.
Het volgend jaar kwamen zijn Amsterdamsche studies hem zeer te pas, bij
gelegenheid der toen ingerichte tentoonstelling. Niet alleen was het hem daardoor
mogelijk reeds vóór de opening te vertellen wat er al zoo te zien zou zijn2, hij vond
er ook aanleiding in tot een reeks dagbladartikelen3 en schreef er daarenboven met
S.M.N. Calisch een boekje over: In 't Oumanhuis4, een gidsje voor de vele bezoekers,
die uit den lijvigen Catalogus niet veel wijzer konden worden.
Maar behalve de stad hadden langzamerhand ook hare bewoners Kalff stof gegeven
voor zijn meer vlot dan

1

2
3
4

Amsterdam - J.H. Laarman. Een ‘tweede goedkoope uitgave’ verscheen in 1878 bij Scheltema
en Holkema. Een gedeelte ervan beleefde een derden druk (eenigszins omgewerkt, hier en
daar verbeterd en met een paar nieuwe hoofdstukken vermeerderd) onder den titel: In 't
Hartje der Stad - Amsterdam, Scheltema en Holkema [1880]. Vroeger reeds was afzonderlijk
verschenen: Het Amsterdamsch Stadhuis - Amsterdam, G. Th. Bom, 1874.
In het Nieuws van den Dag van 14 April 1876.
In het Nieuws van den Dag tusschen 24 Mei en 22 Juli 1876.
Amsterdam - Scheltema en Holkema - 1876.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1899

237
zorgvuldig geschrijf. Eerst waren het Amsterdamsche straattypen, die hij schetste,
weldra ook gefingeerde geschiedenisjes, die onder ‘het volk’ heetten te spelen en
goed genoeg bleken voor tijdschriften als Eigen Haard en De Banier. Een zevental
daarvan verschenen zelfs in een afzonderlijken bundel1, en een paar andere vormden
een deeltje voor de Guldenseditie2, terwijl de meest uitvoerige, Potverteren, het nooit
verder bracht dan tot feuilleton van Eigen Haard3.
Het zijn novelletjes, zooals Van Maurik ze later ook zou schrijven, die ons nu
verbazen door hun bloedeloosheid en die met de literatuur niet meer te maken hebben,
dan hun verdienste het bewijs te leveren hoe een groote mate van sentimentaliteit
nog niet zoo lang geleden voldoende was in Nederland om grage lezers te vinden.
De twee, die in de Guldenseditie verschenen, moeten daarenboven hebben gediend
- Van Vloten zegt het - als een schets van de Amsterdamsche ‘justicieele policie in
hare werkzaamheid ten bate der goede zeden’.
Van meer belang dan deze mislukte bellettristische proeven, waarvan hij trouwens
zelf nimmer een grooten dunk heeft gehad, is wat Kalff voor het tooneel heeft gedaan.
Behalve in vele kritieken over opvoeringen, die hij schreef in de weekbladen van
dien tijd - als Euphonia en Van Vloten's Nederlandsche Kunstbode - en later in het
tijdschrift van het Tooneelverbond, liet hij zijne belangstelling ook blijken door een
strijd tegen de z.i. verkeerde inrichting der Tooneelschool4. En om het niet,

1
2
3
4

Beelden uit het Volksleven - Amsterdam, Scheltema en Holkema, 1879.
Onbekende Vrienden - 's-Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1881.
In den Jaargang 1882.
Vgl. Hilman - Ons Tooneel, blz. V en Kalff's brochure: Een Woord over ons Tooneel,
Amsterdam, A. Frijlink 1870.
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als een stuurman aan den wal, bij aanmerkingen op anderer beleid te laten, vereenigde
hij zijne beschouwingen over de aesthetica der dramatische vertooningskunst in een
boek: De Schoonheidsleer des Tooneelspelers1. Hij heeft later wel eens gezegd, dat
hij aan de eischen, in dit boek gesteld, voldaan zag bij de voorstellingen der
‘Meiningers’ en wie die gezien heeft kan dus ongeveer weten welke de strekking
was van zijn werk.
Ik voor mij ben van meening, dat de ontwikkeling der tooneelspeelkunst niet in
deze richting is te zoeken. Doch het zou onrechtvaardig zijn niet te erkennen, dat,
voor zoover er in onzen tijd bij de leiders der tooneelgezelschappen van eenig bewust
streven sprake kan zijn, dit niet te onderscheiden is van die Duitsche idealen. En dan
dient er bij gezegd, dat Kalff's boek normen stelt en adviezen geeft, die ook voor de
hedendaagsche acteurs nog al hun waarde - en actualiteit - hebben behouden, dat het
modern tooneel er nog verre van is de beschavingshoogte te hebben bereikt, in zijn
werk aangewezen.
Na deze, dus onvruchtbaar gebleven, pogingen schijnt het tooneel voor Kalff geen
bekoring meer te hebben gehad.
Een ander onderwerp echter had in de laatste jaren voortdurend Kalff's aandacht
bezig gehouden: de architectuur en de haar verwante kunstnijverheid. Ik zal bij de
bespreking zijner werkzaamheid op dit gebied iets uitvoeriger worden, omdat zij van
groot belang is voor de kennis der geleidelijke ontwikkeling van de inzichten over
deze kunsten in de kwart-eeuw, die achter ons ligt, zoodat iemand die een geschiedenis
der gebruikskunst

1

Haarlem - W.C. de Graaff - [1876].
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van die periode zou willen schrijven, beter dan de heer de Kruyff het heeft gedaan,
in Kalff's Handelsbladartikelen een goeden gids kan vinden.
Aanvankelijk was Kalff van meening, dat wie den bloei der kunstnijverheid
bevorderen wilde, het er niet zoozeer op moest toeleggen te helpen aan de tot
standkoming van enkele goede en fraaie voorwerpen, die door hunnen kostbaren
aard toch uitzonderingen zouden moeten blijven, maar dat men, door in den
ambachtsstand goede begrippen te verbreiden over het wezen der schoonheid, en de
opleiding van den werkman, o.a. door teekenonderwijs, in een meer artistieke richting
te leiden, moest trachten het zoover te brengen, dat ook aan de dingen van dagelijksch
gebruik, meubelen en huisraad, weder de bekoorlijkheid der kunst werd gegeven.
Zoo vind ik, in een paar overigens onbeduidende artikelen1 over eene
tentoonstelling, die van 1874 dateeren, de zinsnede:
‘Wat ware er bijv. niet voor hetzelfde geld aan onze afschuwelijke steenen
potten en pannen een behagelijker voorkomen te geven. Indien onze
aartsvaderlijke pottenbakkers zich maar eens de moeite wilden getroosten
om in de heerlijke galerij van oudheden te Leiden de talrijke Grieksche
modellen te gaan afnemen, of een man van kennis, met een goed oog voor
schoone lijnen, teekeningen lieten vervaardigen, zooals dat elders reeds
geschiedt’.
En in denzelfden geest, betoogde hij een paar jaar later, naar aanleiding van de
Internationale Kunstnijverheidstentoonstelling van 18772:
‘Het schoone van eenig voorwerp zit niet in de kostbare grondstof en rijke
versiering, maar in de smaakvolle bewerking. Een aarden melkkan van
vijftien centen kan evengoed door behagelijken vorm uitmunten als de
gouden eerebeker van, desnoods, vijftien duizend gulden. Het mag daarom
te recht verwondering baren, dat onder de vijf-en-twintig
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prijsvragen zich niet ééne bevindt, welke doet vermoeden, dat de
uitschrijvers van die waarheid doordrongen waren.
Hoe verleidelijk dit ook zij, zullen wij ons niet vermeien in een
beschouwing van het genot en de milde bron tot opwekking van
schoonheidszin, welke ook den ambachtsman wordt aangeboden wanneer
hij zich tehuis, op straat en in zijn werkplaats ziet omringen van schoone
voorwerpen, maar ons vergenoegen met nogmaals te herinneren aan de
dringende behoefte aan goeden smaak, welke zich telkens bij dien
ambachtsman en bij zijn patroon openbaart. Wil men dus kunstvlijt
aanwakkeren en onzen ouden roem op dat gebied doen herleven, dan moet
mcn in de eerste plaats op h u n n e ontwikkeling bedacht zijn’.
Verder meende hij toen zeer beslist, dat architectuur en gebruikskunst, zouden zij
waarlijk tot nieuwen bloei komen, geen heil konden vinden in het navolgen van
eenigen historischen stijl, maar nieuwe, eigen wegen hadden te zoeken. En zoo
schreef hij:
‘Onze hedendaagsche kunstvlijt moet wel weten welke richting zij inslaat:
of zij de waarde en schoonheid van eenig voorwerp wil zoeken in getrouwe
nabootsing van een of anderen stijl met zijn deugden en gebreken, of in
de lijnen, vormen en kleuren van het voorwerp zelf. Het laatste verdient
in ons oog de voorkeur. Vrije schepping met gebruikmaking van de lessen
der voorvaderen en toepassing van eigen vernuft, - zoo leeft men met zijn
tijd meê en drukt men op zijn werk den stempel des kunstenaars, die, wars
van angstvallige nabootsing, zijn eigen weg volgt’1.
Het was in den naam van deze, in zich uitmuntende beginselen, dat hij een strijd
begon, waarvan het verloop alweer een merkwaardig kijkje geeft op den
geestestoestand in het Nederland dier dagen.
Van kalm-geloovend katholiek atheïst geworden, was hij in de eerste tijden van
zijn vrijdenkerschap niet zonder wrevel tegen de dwaalleer, die hem, naar hij meende,
zoo lang omstrikt had gehouden. En daar zag hij haar komen tot een nieuwen triomf
en een herlevenden invloed door de allengs in velen insijpelende beginselen van
katholieke kunstenaars als Alberdingk Thijm en Cuypers.
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Hij zag toen nog niet hoe de door dezen voorgestane kunstleer, gebaseerd op de
Gothiek, meer logisch dan kerkelijk van wezen was, hij bleef nog blind voor het feit
dat een door den Voltairiaan Viollet-le-Duc gepropageerde aesthetiek toch moeilijk
uitsluitend katholiek in aard kon zijn, maar hij liet zich verleiden door de
omstandigheid, dat twee fervente katholieken in Nederland de dragers waren dezer
artistieke overtuiging.
Vandaar de niet gemotiveerde toepassing zijner meeningen tegen het in 1876
openbaar gemaakte museumplan van Cuypers. Voor de geschiedenis van dat ontwerp
meen ik te mogen verwijzen naar de contemporaine literatuur, waar ik hier alleen
Kalff's aandeel in den lateren strijd heb te gedenken.
Hij schreef dan in het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag (19 November
1876) onder den titel ‘Middeleeuwsche Vormen’ een opstel, dat de redactie ‘met
volkomen instemming’ verklaarde te plaatsen en waarin hij - na een veroordeeling
van de wijze waarop het plan was tot stand gekomen en gekozen - talrijke bezwaren
er tegen aanvoerde. Lijkt zijne gansche argumentatie ons thans uiterst zwak en in
het kunst-historische deel zelfs onjuist, er kwamen genoeg beweringen in voor, die
toen op algemeene instemming konden rekenen. ‘Dergelijke opvatting’ - zoo heet
het er o.a. - ‘en toepassing van het schoone, op vrome leerstellingen gegrond, is
gevaarlijk, omdat zij niet dien geest van onafhankelijkheid ademt, welke een
levensvoorwaarde is voor de kunst en een allereerst beding voor hare zelfstandige
ontwikkeling’.
Jhr. de Stuers - die als de voornaamste schuldige was aangewezen - beantwoordde
dit artikel wel op hoogen toon, maar zijne harde replieken ontvingen een niet minder
ruwe tegenspraak en overal in het land werd
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Kalff's betoog toegejuicht1. In eene vergadering van de Maatschappij voor Bouwkunst
roemde de heer Leliman de strekking er van en, wat teekenender is voor den geest
des tijds, Kalff ontving allerlei, meest anonyme, brieven van instemming. Een
Utrechtsche dame betuigde ‘tevens uit naam van eenige aanzienlijke ingezetenen
haar hartelijke sympathie’, met de mededeeling dat zij ‘een aanzienlijk heer’ hoorde
zeggen: ‘Men moest die twee onruststokers en oproermakers, namelijk Thijm en
Cuypers achter de tralies smijten ....’
De architect Vogel, die in dien tijd zijne redenen had om op de regeering verstoord
te zijn2, bracht hulde aan zijn ‘kranig schrijven’, en Dr. Leemans, nog wel een der
Rijks-adviseurs, verklaarde in uitvoerige brieven zijn ingenomenheid, terwijl hij
eenige wenken gaf voor eventueele verdere polemiek.
Nog curieuzer is het schrijven van een Amsterdamsche notabiliteit, die ‘uit naam
van vele (zijner) aanzienlijke vrienden ernstig (moest) verzoeken op den ingeslagen
weg voort te gaan’.
‘Gedurende 3 dagen’ - zoo begint dit epistel - ‘heb ik circa niets anders gedaan,
als uw uitmuntend artikel voor te lezen, te bespreken en de noodzakelijkheid van
herstel van grieven te betoogen; bij de meest aanzienlijken heb ik allerwege sympathie
gevonden, doch niemand van hen wilde mede teekenen, om deswege gehoor bij den
premier te vragen; de eene durfde niet om familiebetrekkingen, die en place zijn of
hopen geplaatst te worden .... in één woord ik ben overal gestuit op Hollandsche
vreesachtigheid’.
Het is geen wonder dat de jonge journalist, door al
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die hulde en aansporingen verblind, dapper voortging op den ingeslagen weg en,
toen hij het volgend jaar vereerd werd met de uitnoodiging de feestrede te houden
bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Amsterdamsche afdeeling van de
Maatschappij voor Bouwkunst, opnieuw te velde trok tegen ‘de eenzijdige richting
van enkele invloedrijke mannen, die .... alleen hun heil zoeken in verouderde vormen,
waarin zij in de eerste plaats de uitdrukking, verheerlijking en herleving van een
kinderlijk geloof zien’1. En opnieuw bepleitte hij oorspronkelijkheid met de woorden:
‘Evenals het verschil van bodem en klimaat zich dikwerf tegen het overnemen van
elders voldoende vormen verzet, evenzoo legt de vooruitgang in beschaving ons de
verplichting op om de kunst in ons land een schrede verder te brengen, indien we
haar althans geen inbreuk willen zien maken op de samenstemming van het geheel’.
Nog eenmaal heeft hij daarna zijn haat tegen de ‘officieele kunst’ geuit, in een
boek2 dat, onder den schijn van een wat handelingloozen roman, allerlei harde
woorden bracht over menschen en zaken. De Oomes - zoo heette het - had een kort,
maar groot succes (het Amsterdamsche Leesmuseum moest er acht exemplaren van
aanschaffen), omdat het publiek er een ‘roman-à-clef’ in zag - wat het niet was. Want
al werd wel bedoeld in de figuren van Prof. Haspelaar en den beeldhouwer Karel
Voorhamer niemand minder dan Alberdingk Thijm en Cuypers belachelijk te maken,
aan verdere persoonlijke aanvallen heeft Kalff niet gedacht.
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De vele personen, die in dit boek optreden, waren meer als typen bedoeld, dan als
doorzichtige omsluieringen van tijdgenooten. Hunne denkbeelden echter werden
onbarmhartig aangegekt en het moet gezegd worden, dat er onder deze bittere
spotternijen enkele goed gevonden persiflages voorkomen.
Met dit boek van haat was een periode van Kalff's leven afgesloten. De bezadigdheid
kwam - en zelfs spoedig, want reeds in het voorjaar van 1879 verscheen er een zeer
tam boekje, dat hij met Witkamp had geschreven: Prins Hendrik der Nederlanden1.
Het lag zeker op de lijn zijner bemoeiingen dezen beschermer en bevorderaar der
Nederlandsche nijverheid te huldigen, maar den fellen strijder van het vorig jaar
herkent men toch niet in den auteur van deze, wat àl te journalistieke ‘levensschets’.
De laatste hoofdstukken met hunne uitvoerige beschrijving der kerkelijke
plechtigheden bij 's prinsen begrafenis, die ongetwijfeld door Kalff werden
geschreven, zijn mij zelfs raadselachtig.
Want in dezen tijd was Kalff een fel en agressief atheïst. Het stond niet alleen voor
hem vast, dat het Godsgeloof de oorzaak was van veel kwaad onder de menschen,
maar hij meende ook, dat godsdienst een door genialen verzonnen middel was om
de menigte te beheerschen. De Katholieke Kerk scheen hem het meest volkomen
instituut ter bereiking zulker dwinglandij, en het was ten slotte tegen haar, dat èn in
De Oomes èn in zijn dupliek aan den heer De Stuers zijn hevigste scherpte werd
gericht.
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Maar heel het Christendom vervulde hem toch met een grooten afkeer en indien hij
later een zoo vurig bewonderaar is geworden van het Holland der XVIIe eeuw, dan
was dit almee een gevolg zijner meening, dat de Hervorming de eerste welgeslaagde
poging was tot vrijmaking der menschheid en die ‘gouden eeuw’ het eerste tijdperk
van betrekkelijke vrijheid.
Hoewel zijn afkeer van de zaak hem nimmer belet heeft toch van menschen met
een ernstig geloof te houden, zoodat hij bv. omstreeks denzelfden tijd evengoed
katholieke kunstenaars tot zijn vrienden maakte en met woord en daad hielp, als
Johan Braakensiek1, wiens vader een ‘vrijdenker’ was - is hij eerst in de laatste jaren
van zijn leven zachter gestemd geworden en tot een gelijkmoedige vrijzinnigheid
gekomen.
Overigens is het jaar 1879 ook in dit opzicht een keerpunt in zijn leven geweest;
in zooverre nl., dat hij daarna nog slechts uiterst zelden in het openbaar van zijn
weerzin tegen allen godsdienst heeft blijk gegeven. Het was ook in dit jaar, dat hij
aan zijn liefde voor het buitenleven had kunnen voldoen, door buiten de stad, in
Nieuwer-Amstel, te gaan wonen. Deze vermeerdering van zijn levensgeluk zal wel,
met de grootere waardeering, die hij aan het Handelsblad ondervond - waar hij
achtereenvolgens in de heeren Diederichs, Van Duyl, Charles Boissevain en Polak
hem-vriendelijk-gezinde chefs had gekregen - hebben meegewerkt tot die verandering
in zijn stemming, waardoor hij minder fel in zijn optreden was geworden.
Zoo bleek het dan mogelijk, dat Kalff meer onbevangen de kunst zijner tijdgenooten
bekeek en in de belangrijke
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werkzaamheid van Dr. Cuypers nog iets anders kon zien dan een uiting van
Katholicisme. Toen hij dan ook als verslaggever van het Handelsblad tot de
genoodigden behoorde bij het bezoek, op 25 Mei 1881 door de leden der Maatschappij
voor Bouwkunst aan het in aanbouw zijnd Rijksmuseum gebracht, verklaarde hij
openlijk dat hij den bouwmeester daarvan miskend had. Sinds dien tijd was hij een
groot bewonderaar van Cuypers en liet niet na dit ook in geschrifte te getuigen. En
het pleit voor het karakter van dezen journalist, dat hij, nog geen zes jaar na het
verschijnen van zijn Oomes, een beschouwing durfde laten drukken als de volgende
(waarin ik enkele zinnen heb gecursiveerd), die zonder voorbehoud zijn vroegere
meening laakt:
‘Een groote twintig jaar geleden heerschte hier te lande in de bouwkunde,
wat wij jongeren den kazerne- en stukadoorsstijl plachten te noemen.....
Nog herinneren wij ons met genoegen, hoe o.a. de heer Alberdingk Thym,
toen nog ongetiteld, in zijne jonge Dietsche Warande tegen deze misbaksels
ijverde en het telkens en telkens weer betreurde, dat onze kenschetsende
oud-Hollandsche geveltjes meer en meer werden vervangen door dingen,
die volmaakt geleken op het opgezette deksel van een domino-spel. Aan
hem en zijne geestverwanten heeft men voor een groot deel de herleving
van den goeden smaak op dit gebied te danken en zulke goede diensten
moet men niet vergeten. Natuurlijk stond prof. Alberdingk Thym niet
alleen. Onderanderen herinneren wij ons van een architect te Utrecht, Boll
van Bueren, steeds hetzelfde te hebben gehoord..... Maar het mag wel eens
worden herinnerd, dat hij dan ook nog te strijden had met dezelfde
dwaasheden, die men ook nu hoort omtrent gebouwen van den heer
Cuypers en andere voorstanders van den Hollandschen stijl. Het schijnt
wel, dat de stukadoorsstijl niet rijk is aan middelen tot verdediging.
Om het platte dak van het meteorologisch observatorium te Utrecht, dat
uit zeer beperkte beurs moest worden gebouwd, had Boll van Bueren eene
eenvoudige versiering van rondboogjes. Om deze weer wat te breken,
maakte hij tusschen de roode steenen eene figuur van gele. Uit den aard
der zaak werd dit een kruisvorm. Wij beweren niet, dat dit een zeer
gelukkige versiering was - het is al zoo lang geleden - maar ze was
eenvoudig en onschuldig; er was niets bijzonders mede bedoeld. Intusschen
de kruisen moesten worden beschilderd. Dit toch was katholiek, met een
woord: kloosterstijl.
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Men ziet, heel vindingrijk zijn de tegenstanders niet, want nog heden
gebruiken ze dezelfde wapenen’1.
Er was nu een nieuwe plooi in de complicatie van zijn wezen gevouwen, het uit zijn
vereering voor Cuypers geboren besef, dat de verheffing der tektonische kunsten
komen moest uit een vlijtige navolging der goede voorbeelden uit oude tijden.
En blijkt uit het werk van den genialen Meester onmiskenbaar het inzicht, dat niet
een slaafsch kopieeren van de vormen, maar veeleer een getrouw betrachten van de
beginselen der oude kunst het streven der modernen heeft te zijn - te dikwijls nog
heeft Dr. Cuypers zich niet vrij weten te houden van ook uiterlijke ontleeningen.
Geen wonder dus dat zelfs een bekwaam journalist, bijna twintig jaar geleden, een
onderscheid niet heeft gevoeld, dat ook thans door weinigen schijnt begrepen te
worden ... en dat Kalff dus de leer is gaan verdedigen: de kunst moet uit een
wijzigende navolging harer oude voortbrengselen tot nieuwe jeugd geraken.
Dat Kalff's geheele persoonlijkheid nu vanzelf een voorkeur meebracht voor de
zeventiende-eeuwsche kunst boven die der middeleeuwen is duidelijk. En des te
meer valt die neiging te verklaren, omdat juist in dezen tijd de studies verschenen
van Galland, Kam en De Kruyff, die een meer algemeene kennis van die periode
onzer kunsthistorie verbreidden. In den dwazen strijd over Gothiek of Renaissance,
waarvan de naweeën nog duren, heeft hij dus ook partij gekozen - maar zonder verder
mee te doen aan de verkettering van andersgezinden.
‘Ik wil het u dan ook wel eerlijk bekennen - zoo schreef hij uit Luik2 - ik
dweep met dat Vlaamsche en oud-Hollandsche woonhuis
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gelijk de tegenwoordige meesters dat weer beginnen op te trekken. De
afmetingen zijn zoo geheel berekend naar de eischen van den beperkten
huiselijken kring, terwijl meestal een der vertrekken bewijst dat er ook
om den schouw of aan den disch plaats is voor een vriend, zoodat de oude
deugd der gastvrijheid nog altijd beoefend wordt.
Het is mijn stellige overtuiging dat onzen jongen bouwmeesters op den
openbaren weg te Luik eene even aangename als leerrijke
kunstbeschouwing wacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
Welnu, in spijt van hen, die onze Renaissance wantrouwend aanzien en
haar verouderd noemen, zullen wij haar uitnemend voorbeeld dan weer
gaan navolgen door van onze zolderingen, met behulp van moeren
kinderbalkjes of door op raamwerk gespannen schilderdoek tusschen
balkvakken, eene ook voor het oog behoorlijk gedragen afsluiting te maken,
en zullen we onze wanden, in verband met lambriseering, staand en liggend
lijstwerk, weer als schilderij gaan behandelen’.
In dergelijken geest uitte hij zich telkens, zoo vaak er maar een gelegenheid toe was,
en die deed zich nogal eens voor, want in deze jaren bezocht hij voor het Handelsblad
vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Niet alleen de architectuur, ook
meubelen en huisraad moesten, volgens hem, weer in zeventiend'eeuwschen trant
worden gemaakt.
‘Waarom slaat geen onzer kastemakers Vredeman De Vries eens na om
aan zijne hand wat kleine typische meubeltjes te ontwerpen?’
heette het nu eens1 en een andermaal verklaarde hij weer:
‘De Engelschen hebben in hun als ‘Engelsch-Gothiek’ bekende meubelen
een gelukkigen greep gedaan. Zij missen de tijdroovende verstekken en
sprongetjes. Hunne onderdeelen sluiten borst tegen borst, en het geheel,
licht van vorm en, dank zij den toogjes, galerijtjes en open hoekkastjes,
vlug van teekening, behaagt aan het oog.
Dat neemt intusschen niet weg, dat ons oud-Hollandsch, gelijk dat
tegenwoordig hier te lande weer iets meer op den voorgrond begint te
treden, als stijlschepping de voorkeur verdient..... Alleen door fraaie
profileering is eene betimmering en een meubel in oud-Hollandschen trant
te maken, dat de vergelijking met het beste, wat Frankrijk, Duitschland
en Engeland leveren, glansrijk kan doorstaan’2.
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En alles moest meewerken om dit doel te bereiken. Onze schilders van binnenhuizen
behoorden hun schilderijen te stoffeeren met ‘stijlvol’ huisraad, opdat het publiek
ook van hun werk voorlichting kon ontvangen ter ontwikkeling van zijn smaak, en
het tooneel kon in dezen ook een goede hulp verleenen, wanneer de
schouwburgdirecties maar zorgden voor een smaakvolle inrichting der voorgestelde
vertrekken1.
Zoo zeide hij, naar aanleiding der interieurs van den schilder Valkenburg2:
‘In die zelfde streek (het Gooi) vindt men zeer karakteristiek huisraad, dat
men nergens anders aantreft. In de armste hut ziet men daar een typische
tafel of stoel, een sober, maar niet alledaags geprofileerd bordenrekje, een
flinken schouw, een mooi kannetje, een minbekende zitbank, een Gooische
kast, een naïef tegelversieringtje enz. enz.
Ziedaar wat wij noodig hebben tot bevordering onzer kunstvlijt.....
Wij moeten wanden en schoorsteenmantels leeren stoffeeren zonder
behulp van saaie behangsels, schraal-omlijste prenten,
eeuwig-onveranderlijke pendules enz. Wij moeten eens een ander oog
krijgen op de behandeling van trappen en bezoldering. Kortom, het
eenzelvige en karakterlooze moet er uit, zoowel wat de betimmering der
woning, als het ons omringende huisraad en de voorwerpen van behoefte
en weelde betreft’.
Van zijn voortdurend aandringen op deze beginselen, die toen trouwens ook door
veel anderen werden gepropageerd, heeft Kalff althans dit succes beleefd, dat
fabrikanten zich aan hem begonnen te storen en dat ook de publieke opinie een tijd
lang zijnen kant opging. Het Handelsmuseum benoemde hem tot secretaris der jury,
die de in 1886 uitgeschreven wedstrijden voor fabrikanten van meubelen en
verlichtingstoestellen had te beoordeelen en bij den wedstrijd voor handwerkslieden
(in 1892) was
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hij ondervoorzitter der groep-jury voor het meubelvak.
Hij was daarvoor - meer dan door zijn thans reeds verouderde aesthetische
opvattingen - vooral aangewezen, omdat hij wezenlijk een buitengewone kennis had
der technieken van de verschillende ambachten. Eén vak had hijzelf beoefend,
aanvankelijk om gezondheidsredenen, later uit liefhebberij: het meubelmaken, en
zijn liefde voor het handwerk was daardoor groot genoeg geworden, om te bewerken,
dat hij zich van andere technische kunsten op de hoogte stelde.
Aan dezen toeleg zijn twee belangrijke reeksen artikelen te danken, in 1884 en
'85 in het Handelsblad verschenen, onder de gezamenlijke titels: Nederlandsche
Nijverheid en Vaderlandsche Kunstvlijt, waarin de voornaamste werkplaatsen en
fabrieken op dit gebied uitvoerig worden beschreven, een verslag van den staat der
vaderlandsche industrie, dat voor den lateren historicus een betrouwbare bron zal
zijn.
Al deze bemoeiingen waren langzamerhand niet zonder invloed gebleven op zijn
leven en zijn werkkring. Verliefd op het oude, begon hij ook smaak te krijgen in het
bezit van antiquiteiten en werd - daar zijn middelen hem geen seigneurialer aankoopen
veroorloofden - een trouw bezoeker van den Amsterdamschen jodenhoek en de
markten, waar hij, toen nog eenzaam putter aan deze bronnen, nu en dan goede dingen
wist op te diepen.
Zijn schrijven beperkte zich tot zijn vele artikelen; en de eenige afzonderlijke
uitgaven uit deze jaren zijn een Gids voor Amsterdam1 en een zeer vrije, vermake-
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Amsterdam, Gids met platen en plattegrond, Tj. van Holkema, 1882. (Herhaaldelijk opnieuw
gedrukt).
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lijke, bewerking der Jobsiade1. Die laatste doet wel zien hoe hij veranderd was: van
een scherp polemist een vroolijk man geworden.
Aan het Handelsblad werd zijn aandeel in het redactioneele werk geringer, en
begon hij zich meer bezig te houden met de exploitatie en het toezicht op de drukkerij:
een meer directoriale bemoeiing.
Het was in dezen tijd, dat Kalff, inmiddels Secretaris der Directie van het
‘Algemeen Handelsblad’ geworden (1884), langzamerhand zijn leven kon gaan
inrichten zooals hij het wenschte. Zijn liefde voor onze zeventiende eeuw, niet
verzwakt al had hij nu ook anderer voorkeur leeren begrijpen, deed hem verlangen
naar een milieu, zooals hij dacht, dat het in dien gouden tijd moest geweest zijn en
hij had vrienden gevonden, die dat konden waardeeren.
Een naar zijn, inmiddels ook door buitenlandsche indrukken moeilijker geworden,
eischen ingericht huis was de eerste zorg. Avond aan avond zat hij nu te teekenen
en eindelijk werd uit verschillende projecten het huis gekozen, dat - onder leiding
van Eduard Cuypers uitgevoerd - tot de weinige goede woonhuizen behoort, die in
de laatste twintig jaren in Amsterdam zijn gebouwd. Een eenvoudige gevel van
hardroode baksteen, zonder andere dan noodige versiering, onderscheidt het van
buiten van den modernen speculatiebouw, terwijl de inwendige inrichting in de dagen
dat Kalff het bewoonde (Februari 1886 tot Augustus '95), zeer pleitte voor zijn goeden
smaak. Men zou thans een woning gemakkelijk beter en mooier kunnen maken, maar
vijftien jaar geleden, toen den ambachtsman nog zooveel meer dan nu de handen

1

Amsterdam, Tj. van Holkema. Twee drukken (1881 en 1888) en later opnieuw uitgegeven
door Gebrs. Cohen.
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verkeerd stonden voor werk, dat even buiten de schreef ging, toen behalve de enkele
door Dr. Cuypers ontworpen meubelen, in Nederland nog geen dragelijk huisraad
was te krijgen, is het door Kalff bereikt geheel een inderdaad zeer opmerkelijk
geweest.
Gemoderniseerd zeventiend'eeuwsch als het was, en vol herinneringen aan zijne
vrienden en bekenden, die er bijna allen aan hadden meegewerkt - deze met een
schilderij, gene met een ontwerp voor ornament of meubel, een derde met zijn
beeldhouwwerk - droeg het in alles het merk van den bewoner ... die er ten slotte
zelf nog de grootste bekoring van was. Gastvrij van aard en feestlievend uit opvatting,
wist hij er telkens ‘avondjes’ te organiseeren van een zeer bijzonder karakter.
Want nu eens stak hij zijn kinderen in zeventiend'-eeuwsche kleeding en liet hen,
in naar oude schilderijen gekopieerde groepeeringen, een soort zinnespel vertoonen
ter eere van de oud-hollandsche deugd der huiselijkheid en niet zonder tendenzieuse
verheerlijking der uitgebloeide kunst, dan weer schreef hij een klucht in verzen, door
ouderen opgevoerd, waarin de aanwezige vrienden en kennissen duchtig over den
hekel werden gehaald. Noodde hij gasten, dan was de ‘spijskaart’ van het
‘vriendenmaal’ op Hollandsch papier met elzeviers gedrukt en zelden zonder
toepasselijke rijmpjes.
Ook bijeenkomsten van beperkter kring moesten zich door iets eigens kenmerken.
Gespeeld mocht er bij hem aan huis niet worden, als er bezoek was, want kaarten
placht hij het bewijs te noemen van gebrek aan geest, en gedanst evenmin, omdat
hij dat belachelijk en onzedelijk vond.
Maar met deze rigueurs, die voor niemand werden verloochend, wist hij toch een
aangenaam gastheer te
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zijn ook voor de vele bekenden, die intellectueel zijne minderen waren en in zijn
ernstig gesprek geen smaak konden hebben. Want hij was ook een uitmuntend verteller
en men wist, dat het een vroolijk uurtje beloofde, als Kalff een verhaal ging doen.
Dan werd de lange pijp - een eigenaardigheid van het huis, waaraan ieder intieme
zich had op te offeren - even neergelegd, om hem de handen vrij te maken en met
teekenend gebaar en aardig vermogen tot stem- en spraak-imitatie een of ander
voorval afgebeeld.
Het is dit talent van hem, dat er hem toe bracht in die gelukkigste periode van zijn
leven, wekelijksche causerieën in het Handelsblad te schrijven, die onder den titel:
‘Praetjens voor de Vaeck’, in het Zaterdagavondnommer verschenen en in een voor
dien tijd zeer luchtigen toon allerlei onderwerpen van den dag bespraken1.
Sedert zijn talent tot het organiseeren van zulke amusementen met de
tentoonstelling van 1883, waar hij de eigenaardige journalistenfeesten inrichtte, ook
publiek gebleken was, vroeg men hem gaarne in de commissies, die zoo nu en dan
wat vroolijkheid in Amsterdam wilden brengen. De comité's voor de Oranjefeesten
(in 1887 en '98), die ter ontvangst van het Letterkundig Congres (1887) en voor de
inrichting van Oud-Holland (1895) gebruikten zijne diensten, terwijl hij ook voor
de inrichting der beide groote fancy-fairs (1887 en '93) ijverig werkzaam was2.
‘Meneer Kalff van het Handelsblad’ was nu langzamerhand in Amsterdam een
bekende figuur geworden.

1
2

In de nommers van 4 October 1884 tot 19 Juni 1887.
Voor de eerste daarvan maakte hij een pantomime: Pantalon Schoolmeester.
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Zijn uiterlijk trouwens droeg daar ook toe bij, want - naar de woorden van een zijner
collega's - ‘wie hem zag met zijn breede, groote, stevige gestalte, den zwaren baard,
de goedige oogen, die menigmaal schitterden van spotlust en vroolijkheid, zag in
hem den echten afstammeling onzer stoere vaderen’.
In het laatste decennium van zijn leven is hij echter wat anders geworden.
De kunst in Holland was jong gaan bloeien en begon vruchten te dragen van ander
aroom, dan hem wel smaakte. De moderne schilderkunst was hem altijd vreemd
gebleven. In zijn Oomes had hij reeds gezegd, dat het schilderij een onding was, want
decoratieve werking de eigen aard der schilderkunst. Maakte deze principieele
beschouwing hem het waardeeren van hun werk al moeilijk, er ontbrak hem toch
ook het sentiment om bekoord te worden door het streven der jonge schilders, in
wier schilderijen hij niet - als bij de zeventiend'eeuwers - sujet of
cultuurhistorisch-belangrijke accessoires te bewonderen vond.
En toen nu een wezenlijke herleving der kunstnijverheid zich aankondigde in
dingen en ontwerpen door een groepje van meer modern-picturaal dan eigenlijk
architecturaal aangelegde jongelieden, een herleving, die iets geheel ongeziens en
nieuws scheen te zullen voortbrengen, was dit een niet gering verdriet voor Kalff,
die steeds met zoo groote toewijding had getracht de ontwikkeling der gebruikskunst
in een andere richting te bevorderen, door het prediken van een opzettelijke navolging
der goede oude dingen. Hij voelde zich hierdoor buiten zijn tijd gezet en hij zag er
een miskenning in van zijn groote liefde: ‘onze gouden eeuw’.
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Nog eenmaal had hij in die latere jaren een geheel vergeten kunstgebied betreden,
toen hij, verliefd op de voortbrengselen van de persen der Elzeviers, zich met zorg
op de studie der drukkunst was gaan toeleggen.
Van vroeger reeds dateerden deze bemoeiingen. Op verzoek van zijnen vriend
Holkema, hielp hij immers herhaaldelijk bij het organiseeren der tentoonstellingen
van de ‘Vereeniging tot Bevordering van de Belangen des Boekhandels’ te Amsterdam
en te Antwerpen. En had de techniek van het drukken hem ook beziggehouden bij
gelegenheid der expositie der werken van den plaatdrukker Brugman (Augustus
1884), waarvoor hij een nauwkeurigen catalogus maakte, de geheele verzorging van
het boek was daarna het voorwerp zijner onderzoekingen geworden. Dit bleek uit de
verslagen, die hij in het Handelsblad schreef, van een door hem bijgewoonden
‘Boekwezendag’ te Antwerpen1.
Maar hoezeer hij, vóór iemand in Nederland, besefte wat nobel kunstwerk een
boek kan zijn, kwam aan den dag in zijn reeks doorwerkte artikelen over de
Internationale Tentoonstelling van den Boekhandel (1892). Hij was daar lid der jury
en gaf in zijne opstellen in het Handelsblad2 oorspronkelijke beschouwingen over
de aesthetica van het boek en haar historie, die als een maatstaf vormden voor zijn
beoordeeling.
Wat later beoefende hij ook de praktijk van het vak, toen hij aan het Handelsblad
een smoutdrukkerijtje had ingericht, waar hij ook voor particulieren drukwerk maakte,
zooals hij meende dat het moest zijn.
Maar ook hier moest hij teleurstelling ondervinden,

1
2

In de nommers van 9 Augustus 1890 en volgende dagen.
Zie de nommers van 16 Juli tot 10 September 1892.
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zoodra de mooie resultaten van Morris' werk hem kwamen overtuigen, dat er nog
iets beters was dan zijn Elzeviers.
Toch was hij nog niet ontmoedigd. En dat zijn kracht tenminste onverzwakt bleef,
toonde hij in twee daden: een boekje1, dat hij schreef ter gelegenheid der stichting
van Oud-Holland op de Tentoonstelling van 1895, waarin hij weer eens met kennis
en groote liefde een pralende schets gaf van den tijd dien hij zoozeer bewonderde,
en een expositie van drukwerk (1897), op zijn initiatief ingericht, waar de mooiste
voortbrengselen der oude drukkunst te kijk werden gelegd2.
Het echter allengs in hem gekomen besef, dat zijne idealen verouderd waren - had
hij niet een lievelingsdenkbeeld, de uitgave van een werk over de aesthetica van het
boek, waarvoor vele aanteekeningen gereed lagen, uit het hoofd gezet - had hem
ernstiger gemaakt. Daar kwam bij, dat geen zijner kinderen beantwoordde aan zijn
illusies.
Toonde alleen zijn oudste zoon neiging tot de studie, het was voor Kalff een droeve
beproeving te moeten ondervinden, dat ook deze in zijn voorkeur niet deelde. Uren
lang kon hij hem en zijne vrienden onderhouden over zijn overtuigingen, maar de
tegenspraak bleef dan niet uit, en het bleek al meer en meer, dat zij in ideeën voor
goed gescheiden waren.
Misschien ook werd hij toen reeds - onbewust - gekweld door de hartkwaal,
waaraan hij sterven zou. Hoe het zij, zijn geestdrift was verminderd en hij begon

1

2

Oudt-Hollant, Weghwyser met printverbeeldinghen, uitgegeven door het Bestuur van
Oud-Holland. Ook in het Fransch vertaald: La Vieille Hollande, guide orné d'estampes,
traduit par Eduard van Biema.
Ook hierover weer een reeks artikelen in het Handelsblad, nommers van 15 Augustus tot 29
Augustus 1897.
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een verlangen te gevoelen naar meer rustig leven, op een stil plekje, waar hij met
zijn vrouw, van wie hij met een altijd jonge en nog hoffelijke liefde hield, kalm kon
genieten van het buiten-zijn. Het huis op den Parkweg, waaraan hij zoo gehecht was,
had juist in dezen tijd veel aantrekkelijks voor hem verloren, omdat het langzamerhand
in een straat was komen te staan, zoodat het ruime uitzicht over weilanden en tuinen
bekrompen was tot een stadzicht .... en ook dit hielp mede om hem naar buiten te
drijven.
In '95 naar ‘Meerhoeve’ verhuisd, een landhuis aan den Amstelveenschen weg,
vond hij wezenlijk een nieuw leefgenot in de zorgen voor zijn vrij grooten tuin en
een weer opgevatte studie over oud-Amsterdam.
De tuin werd in wat achttiend'eeuwschen trant aangelegd. Er kwamen een
boomgaard en groenteakkers en in een gedeelte, voor bloemen bestemd, was het
zijne vreugd de bloemen en planten, die vorige geslachten hadden gekend, weer aan
te kweeken. Hagerozen en blauwe akoleien, violieren, asters en anjelieren,
zonnebloemen en anemonen kwamen in met zorgvuldig geschoren palm en klimop
omrande bedden te staan en gaven met bremstruik en papaver een weelderigen
bloemenoogst, die den al grijs geworden, gevoeligen man den troost kon brengen,
dien hij in de kunst van zijn tijd niet meer vond.
Zijn conversatie was nu ook veel kleiner geworden en zoo bleek deze omgeving
er voor aangewezen hem weer aan het werk te zetten.
De uitbreiding van Amsterdams gebied bij de grensregeling van 1896 bracht hem
op het denkbeeld de geschiedenis te schrijven van den breeden strook, die bij de stad
werd gevoegd, en wel voornamelijk de geschie-
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denis daarvan gedurende de laatste vijftig jaar1. Met veel zorg bracht hij hiervoor
zijn materiaal bijeen; bekende Amsterdamologen werden geraadpleegd, oude
bewoners der betrokken buurten opgezocht, oude kranten nageslagen en prenten
bekeken, terwijl, waar het gebouwen en stichtingen betrof, de noodige inlichtingen
werden gevraagd bij eigenaars of bestuurders in een persoonlijk bezoek of in brieven.
Toen de eerste artikelen waren verschenen, voegde zich bij deze gegevens een
spontane hulp door de inlichtingen, die ouden van dagen ongevraagd den schrijver
toezonden. Zoo werd Kalff in staat gesteld met nauwkeurigheid een belangrijk stuk
contemporaine stadsgeschiedenis te schrijven, die in menig hoofdstuk ook aardige
bijdragen bracht tot de kennis der ‘zeden en gewoonten’ van de twee ons onmiddellijk
voorgegane geslachten.
Daarenboven bewerkte hij in dezen tijd nog twee uitvoeriger stukjes in denzelfden
geest voor het Amsterdamsch Jaarboekje2.
Er wachtte hem echter ook in dit rustige oudemansleven nog een groot verdriet3.
Hij had zijn kinderen opgevoed buiten allen godsdienst, want ‘als zij oud en wijs
genoeg zijn, moeten zij zelf maar kiezen’, had hij altijd gezegd, hopend dat zijn
indifferentisme ook wel hunne keus zou zijn. Geschiedde dit ook met zijn andere
kinderen, zijn oudste zoon was, na eerst op den stroom

1
2
3

Een reeks van 34 artikelen onder den titel: ‘Amstels Nieuwe Grenzen’, verschenen in het
Handelsblad tusschen 14 Juni en 17 September 1896.
Roosenburch in het Jaarboekje voor 1897 (blz. 64-74) en Frankendaal in dat voor 1898 (blz.
90-102).
Dit zij hier meegedeeld, omdat men bij zijn dood de onbescheidenheid heeft gehad iets over
Kalff's verhouding tot de Kerk te publiceeren en daarbij ook dit feit - uitteraard zonder
voldoende inlichting.
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der jongfransche literatuur naar symbolisme en mystiek te zijn gedreven, met literaire
vrienden in de studie van patristisch latijn en hymniek verzeild en verliefd geraakt
en langzamerhand van artistiek tot ethisch bewonderaar daarvan geworden. Zijne
verloving met een zonder leerstellige verblinding ernstig geloovig meisje had hem
verder ontvankelijk gemaakt en Gods Genade bracht hentweeën tot de Kerk.
Het was voor Kalff een hevig leed, toen zijn zoon hem dit meedeelde (Mei 1897).
Een oogenblik werd hij heftig en hard, maar toen zijn drift voorbij was, bleef er een
pijnlijker verdriet, een diepe deceptie, die hij uitte: ‘Ik heb gedacht, dat je verstand
hadt’. Zijne vrouw en enkelen goeden vrienden heeft hij ook later wel geklaagd,
maar zijn overtuigde vrijzinnigheid was sterk genoeg om in hun omgang zijn zoon
veeleer te sparen dan te kwetsen.
Niet heel lang meer heeft hij dat mogen doen.
In den zomer van 1897 begon de zoo forsch uitziende man over moeheid te klagen;
zijn werk vlotte niet meer en na een moeilijk doorgesukkeld najaar, moest hij in
December thuis gaan blijven. De doctoren constateerden een hartkwaal - dilatatio
cordis - en hij doorleed een pijnlijken winter en een met stikken dreigend voorjaar.
Op een guren lentedag, vier Mei, is hij, toen het al donker werd, bewustheidsloos
gestorven.
Zijne vrienden hebben een gedenkteeken gezet waar hij begraven ligt, op Zorgvlied.
Moge Gods Oordeel licht voor hem zijn.
Miserere ejus, Domine, secundum multitudinem miserationum tuarum.
A m s t e r d a m , 9 Augustus 1899.
JAN KALF.
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