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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
12den Juni 1901.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 18den Mei 1901.
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 den 12den 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. KLUYVER, met eene toespraak.

II.*
Voordracht van den Heer Dr. G.J. BOEKENOOGEN, over: Raadsels en
Raadselsprookjes.
(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.

IX.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds te
verleenen:
a) eene som van 600 gulden aan de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde,
te betalen in drie termijnen, van 1 Juli 1901 tot 1 Juli 1903, voor het doen samenstellen
der kopij van een nieuw ‘R e p e r t o r i u m der verhandelingen en bijdragen,
betreffende de geschiedenis des vaderlands in mengelwerken en tijdschriften
verschenen’, loopende tot het einde van 1900 en bevattende zoowel het
oorspronkelijke Repertorium met de supplementen tot 1890, behoudens noodzakelijke
wijzigingen, als ook een nieuw supplement, alles te zamen tot één werk vereenigd;
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b) eene som van 100 gulden aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde voor
eene uitgave van herdrukken van eenige merkwaardige oude Nederlandsche
Vo l k s b o e k e n ;
c) eene som van ten hoogste 300 gulden voor de uitgave van een bundel
Middelnederlandsche M a r i a l e g e n d e n ;
d) eene som van ten hoogste 100 gulden voor eene nieuwe uitgave der
Briefwisseling van M a r i a v a n R e i g e r s b e r g h met hare naaste betrekkingen.
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X.
Verkiezing van twee leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de
Heeren P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK en Dr. H.G. HAGEN. De door de
Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
1. a. Dr. EDW. B. KOSTER.
b. Mr. C. BAKE.
2. a. Dr. P.J. BLOK.
b. Dr. A. BEETS.

XI.
Verkiezing van een Penningmeester in de plaats van den tijdelijken titularis. Het
door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
a. F.G. KRAMP.
b. Mr. J.C. OVERVOORDE.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: Dr. A. Kluyver, Voorzitter,
F.G. Kramp, waarn. Penningmeester, Dr. H.G. Hagen, Dr. J.J. Salverda de Grave,
Dr. J. Verdam, P.A.M. Boele van Hensbroek, Mr. J.B. Breukelman, Dr. S.G. de
Vries, Secretaris, - door de Leden:
de Dames J.W.A. Naber, J.A. Wolters, E.M.A.J. Soer, Th. Hoven, E.C. Knappert
en de Heeren Dr. C.P. Tiele, Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, A.A. Vorsterman
van Oyen, H.M. Werner, Dr. J.M. Hoogvliet, Dr. J.A. Beyerman, Dr. J.H.C. Kern,
W. Draaijer, Dr. J. Offerhaus Lz., W.J. Leendertz, Dr. M.A. Gooszen, Mr. A. Telting,
F. Caland, Dr. W.W. van der Meulen, Th. Morren, Mr. J.C. Overvoorde, C.W.
Bruinvis, Dr. H. Blink, Dr. J.W. Muller, Dr. S. Cramer, G.L. Kepper, M. Buys, Dr.
S.A. Naber, R.W.P. de Vries, L.D. Petit, Dr. D.C. Hesseling, Dr. W.P.C. Knuttel,
G.J.W.
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Koolemans Beijnen, Dr. P.J. Blok, T.N. van der Stok, A.G.C. van Duyl, Dr. H.T.
Colenbrander, J. Winkler, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, F. Lapidoth, Dr. C.
Hofstede de Groot, Dr. P.L. Muller, Dr. C.J. Wijnaendts Francken, F.H. Boogaard,
F. Smit Kleine, F.A. Hoefer, Dr. G.J. Boekenoogen, G.H. van Borssum Waalkes, J.
Craandijk, Dr. F. Pijper, Dr. A. Beets, Dr. J. de Jong, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Mr.
P.A.N.S. van Meurs, A.H.L. Hensen, C.J. Leendertz en door de Buitenlandsche
Leden Mejuffrouw R. Putnam en Dr. E.H.G. Wrangel.
I. De Voorzitter opent te elf uren de Vergadering met eene toespraak. Onder teekenen
van instemming der aanwezigen betuigt de Heer Dr. H.G. Hagen hem daarvoor
hartelijken dank en verzoekt hem de toespraak ter uitgave in de ‘Handelingen’ af te
staan. De Voorzitter verklaart zich hiertoe bereid (zie hierachter, Bijlage I).
De volgorde der werkzaamheden wordt op voorstel des Bestuurs in zooverre
gewijzigd, dat besloten wordt eerst punt III-VIII en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. De Secretaris leest zijn verslag voor omtrent den staat der Maatschappij en
hare belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar; daarop
wordt door den Bibliothecaris zijn verslag voorgelezen van den staat der
Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop. Beide verslagen worden onder
dankzegging goedgekeurd. Zij zijn hierachter gedrukt (Bijlagen III-IV).
V. Namens de Commissie, belast met het nazien van
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de rekening en verantwoording van den Penningmeester, bestaande uit de HH. W.
Draaijer en C.J. Leendertz, deelt de Heer Draaijer de voornaamste posten dier rekening
(zie Bijlage V) mede en bericht dat zij geheel in orde is bevonden en onder
dankzegging aan den tijdelijken Penningmeester, den Heer F.G. Kramp, is
goedgekeurd. De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan de Commissie
voor hare werkzaamheid en aan den Heer Kramp voor zijn nauwgezet beheer.
VI-VII. De jaarverslagen van de Commissiën voor Taal- en Letterkunde en voor
Geschied- en Oudheidkunde worden door de Secretarissen de HH. Dr. G.J.
Boekenoogen en Dr. F. Pijper voorgelezen. De Voorzitter bericht, onder dankzegging
aan deze heeren voor hunne verslagen, dat beide in eenigszins meer uitgebreiden
vorm in de ‘Handelingen’ zullen worden gedrukt (Bijlagen VI-VII).
VIII. De Heer Dr. J.W. Muller maakt den uitslag bekend van de stemming over de
te kiezen 15 gewone en 8 buitenlandsche Leden, volgens besluit der Maandelijksche
Vergadering van den 10den Mei. De Commissie voor stemopneming, waarin met den
Heer Muller zitting hadden de HH. Dr. A. Beets, S.C. van Doesburgh, Dr. D.C.
Hesseling, Dr. J.J. Salverda de Grave en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den
Secretaris ontvangen 186 stembiljetten.
Gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland te 's-Gravenhage.
H. Borel te 's-Gravenhage.
K. ten Bruggencate te 's-Gravenhage.
Mejuffrouw A. van der Flier (van Redighem) te Haarlem.
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J.J. Graaf te Ouderkerk a.d. Amstel.
J.H.J. Hamelberg te Willemstad (Curacao).
H. Heyermans Jr. te Amsterdam.
Dr. H.H. Juynboll te Leiden.
Dr. E.F. Kossmann te 's-Gravenhage.
H. Robbers (Phocius) te Amsterdam.
Dr. J.B. Schepers te Haarlem.
H.D.J. van Schevichaven te Nijmegen.
Dr. A.G.C. de Vries te Amsterdam.
Mejuffrouw Aug. de Wit te Berlijn.
C. de Wit te Breda.

Buitenlandsche Leden:
J. Bouchery te Antwerpen.
Th. Coopman te Brussel.
F. Lateur (Stijn Streuvels) te Avelghem.
Dr. W.K.A. Nippold te Bern.
J.F. van Oordt (d'Arbez) te Kaapstad.
Dr. S.W. Pennypacker te Philadelphia.
Is. Teirlinck te Brussel.
F.H. de Vos te Galle (Ceylon).
De Voorzitter betuigt aan de Commissie voor stemopneming dank voor hare
werkzaamheid en schorst hierop voor ongeveer een uur de Vergadering.
Na heropening der Vergadering wordt het woord verleend aan den Heer Dr. G.J.
Boekenoogen voor zijne aangekondigde voordracht over ‘Raadsels en
Raadselsprookjes’. Deze voordracht geeft tot verdere gedachtenwisseling geene
aanleiding; alleen wordt eene enkele vraag door den Heer Dr. A Beets tot den Spreker
gericht en door dezen beantwoord. De Voorzitter betuigt hierop onder luide teekenen
van instemming der aanwezigen den Heer Boekenoogen hartelijken dank en verzoekt
hem zijne voor-
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dracht ter uitgave in de ‘Handelingen’ af te staan. Deze verklaart zich hiertoe bereid
(zie Bijlage II).
IX. Van de hierop aan de orde gestelde voorstellen van de Maandelijksche
Vergadering om uit de renten van het Fonds te verleenen:
a) eene som van 600 gulden aan de Commissie voor Geschieden
Oudheidkunde, te betalen in drie termijnen, van 1 Juli 1901 tot 1 Juli 1903,
voor het doen samenstellen der kopij van een nieuw ‘R e p e r t o r i u m
der verhandelingen en bijdragen, betreffende de geschiedenis des
vaderlands in mengelwerken en tijdschriften verschenen’, loopende tot
het einde van 1900 en bevattende zoowel het oorspronkelijke Repertorium
met de supplementen tot 1890, behoudens noodzakelijke wijzigingen, als
ook een nieuw supplement, alles te zamen tot één werk vereenigd;
b) eene som van 100 gulden aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde
voor eene uitgave van herdrukken van eenige merkwaardige oude
Nederlandsche Vo l k s b o e k e n ;
c) eene som van ten hoogste 300 gulden voor de uitgave van een bundel
Middelnederlandsche M a r i a l e g e n d e n ;
d) eene som van ten hoogste 100 gulden voor eene nieuwe uitgave der
Briefwisseling van M a r i a v a n R e i g e r s b e r g h met hare naaste
betrekkingen wordt het onder a) genoemde namens de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
nader toegelicht en aanbevolen door den Heer Dr. P.J. Blok. Hij wijst op het groote
nut van het ‘Repertorium’ voor allen die zich met de geschiedenis des vaderlands
bezighouden, tevens echter op het bezwaar, dat het boek met zijne verschillende
supplementen thans lastig te raadplegen is, en op de noodzakelijkheid het over de
jaren 1891-1900 bij te werken. Thans lijkt het noodig alles tot het einde van 1900
toe in één deel samen te voegen en naar de eischen van den tegenwoordigen tijd
zoowel in het systeem als in de rangschikking van het boek veel te wijzigen. De
Commissie zelve is niet in de gelegenheid dit vele werk te verrichten, doch had het
voorrecht een bij uitstek bevoegden bibliograaf bereid te vinden zich daarmede in
overleg met
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haar te belasten. Voor het samenstellen der kopij is thans een bedrag van 600 gld.
noodig. Wanneer deze gereed zal zijn, zal men over de uitgave kunnen onderhandelen
en is er veel kans, dat men die op billijke voorwaarden zal kunnen doen geschieden.
Het voorstel wordt hierop met algemeene stemmen aangenomen; evenzoo het
onder b) genoemde voorstel na eenige woorden van aanbeveling van den Voorzitter,
die voor nadere bijzonderheden verwijst naar het in deze Vergadering voorgelezen
jaarverslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Het voorstel c) wordt namens de Commissie voor Taalen Letterkunde toegelicht
door den Heer Dr. J. Verdam. Hij herinnert aan het heuglijk verschijnsel, dat meer
en meer de noodzakelijkheid wordt ingezien van het bevorderen der studie van het
Middelnederlandsch proza en van het volksleven in de Middeleeuwen. Hiervoor is
de kennis der oude Marialegenden van groote waarde. Reeds vroeger heeft het sedert
overleden lid der Maatschappij, de Heer C. Honigh, zich in overleg met die Commissie
met de voorbereiding eener uitgave daarvan ernstig bezig gehouden. Thans is de
Heer Dr. C.G.N. de Vooys, wiens acad. proefschrift over dit onderwerp bekend is,
bereid gevonden met gebruikmaking van eenige door Honigh nagelaten papieren,
doch overigens geheel zelfstandig, de uitgave te bewerken.
Na deze toelichting wordt het voorstel met algemeene stemmen aangenomen.
Het voorstel d) wordt namens de Commissie voor Taalen Letterkunde toegelicht
door den Heer Dr. J.W. Muller, die mededeelt dat de Heer Dr. H.C. Rogge op hare
uitnoodiging heeft toegezegd eene uitgave der Briefwisseling van Maria van
Reigersbergh met hare naaste betrekkingen te
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bewerken, die eenige nog onuitgegeven brieven zou bevatten en in de door Schotel
en Van Vollenhoven indertijd uitgegevene vele verbeteringen zou kunnen brengen,
aan nauwkeurige collatie der oorspronkelijke stukken te danken.
Ook dit voorstel wordt hierop met algemeene stemmen aangenomen.
X-XI. Bij de verkiezingen van twee leden des Bestuurs en van een Penningmeester
worden met groote meerderheid van stemmen benoemd tot Bestuursleden de HH.
Dr. Edw. B. Koster en Dr. P.J. Blok, tot Penningmeester de Heer F.G. Kramp. De
HH. Blok en Kramp, ter vergadering aanwezig, verklaren de benoeming aan te nemen.
De Heer Dr. P.J. Blok doet mededeeling van een door hem ontvangen schrijven van
de HH. H.U. Masman en J. van der Poel te Chicago, die hunne groote sympathie
voor Nederland uitspreken en mededeelen dat zij trachten aldaar eene vereeniging
van oorspronkelijke Nederlanders te stichten naar het voorbeeld der Holland-Society
te New-York. Vóór alles hebben zij behoefte aan Nederlandsche boeken, in 't
bijzonder over den tachtigjarigen oorlog. De Heer Blok wekt de aanwezigen op hem
in staat te stellen een groot aantal dergelijke werken voor dit doel naar Chicago te
zenden.
De Heer Mr. A. Telting verklaart zijne instemming met de woorden van den Heer
Blok en geeft in overweging, dat de Maatschappij hiervoor eene geldsom beschikbaar
stelle.
De Voorzitter doet de toezegging, dat het Bestuur deze zaak in ernstige overweging
zal nemen.
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Bij de hierop volgende rondvraag wijst de Heer P.A.M. Boele van Hensbroek op het
groote gevaar dat de prachtige en eenige Vondel-verzameling van den Heer A. Th.
Hartkamp, thans te Amsterdam te koop gesteld, naar het buitenland zal gaan en aldus
voorgoed voor Nederland verloren zal raken. Hij spreekt de hoop uit, dat er een
middel moge worden gevonden dit alsnog te voorkomen.
De Heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge sluit zich hierbij aan en oppert het denkbeeld
eene Commissie te benoemen om in den geest van het door den Heer Boele van
Hensbroek gesprokene werkzaam te zijn. Daartegen merkt deze op, dat hij zich
hiervan niet veel voorstelt: niet eene Commissie kan met kleine bijdragen van allerlei
belangstellenden de groote hier noodige som bijeenbrengen; een of meer Maecenaten
zouden moeten worden gevonden, bereid om zonder dralen handelend op te treden
en zulk een schat voor het vaderland te redden.
De Voorzitter verklaart zich namens het Bestuur ten volle bereid alles te doen wat
in deze mogelijk zal blijken.
De Heer F.H. Boogaard maakt opmerkzaam op de vele moeite die de Heer Klontje,
gep. Kapitein van het O.-I. leger te 's-Gravenhage, zich getroost om de koloniale
troepen op hunne reis naar Indië te voorzien van voor hen geschikte Nederlandsche
lectuur. Naar aanleiding hiervan verzoekt hij de aanwezigen den Heer Klontje door
toe zending van boeken in zijn lofwaardig streven te steunen.
De Heer F.A. Hoefer betuigt onder luid applaus der aanwezigen den Voorzitter dank
voor zijne leiding der Vergadering. Deze wordt hierop door den Voorzitter gesloten.
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Bijlagen.
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Bijlage I. toespraak van den voorzitter.
Zeer geachte Medeleden!
Ik verwelkom U in deze vergadering, en ik zeg U dank voor Uwe tegenwoordigheid.
Over den algemeenen aard onzer werkzaamheden en over het doel, dat wij beoogen,
zal ik niet uitvoerig spreken; andere Voorzitters hebben meermalen dat punt
behandeld. De menschen vereenigen zich om iets tot stand te brengen dat moeilijk
valt aan ieder afzonderlijk, maar niet aan velen te zamen. De geniale daden in
wetenschap of kunst kunnen wij ons bijna niet anders voorstellen dan als het werk
van één enkelen geest, maar eene vereeniging van personen is zeer geschikt om
datgene te ondernemen waaraan groote moeite en groote kosten zijn verbonden. Onze
Maatschappij handelt volgens dat beginsel, hare middelen stelt zij ter beschikking
van de wetenschap, en zij tracht vooral de bouwstoffen te verzamelen die ook de
man van genie niet kan missen. Hare rijke bibliotheek is toegankelijk voor ieder,
hetzij tot hare leden behoorende of niet, en het nut van die bibliotheek - wij mogen
het gerust zeggen - is onberekenbaar groot. Het is waar, vele leden maken er voor
zich zelf geen gebruik van, zij hebben evenmin belang bij de geschriften die wij
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uitgeven, en zij hebben ook geene gelegenheid elke maand onze vergaderingen bij
te wonen. Toch stellen zij er prijs op tot onze leden te blijven behooren, want zij
bevorderen daardoor de vaderlandsche studiën, en dat besef voldoet hun.
Meestal is het slechts de dood die hun aantal vermindert, en daardoor hebben wij
er ook in dit afgeloopen jaar eenige verloren. In Nederland waren het Dr. C.M.
Francken, Dr. D.E. Siegenbeek van Heukelom, Mevrouw J. van Westhreene, A.J.M.
Brouwer Ancher, Mr. Ch. M. Dozy, J. Tideman, Mr. P.A. van der Lith, Dr. A. Mees
RAz., P.H. van Moerkerken, J.J. van Kerkwijk. Die namen zijn aan de meesten onzer
welbekend, en herinneren ons aan zeer ongelijksoortige talenten. De kunst, de
wetenschappen van taal en letteren, van de geschiedenis, van het recht, van de natuur,
het onderwijs, de staatkunde - zij alle zijn door die verliezen getroffen. Wij verlangen
helderder beelden van die overledenen dan onze eigen herinnering ons kan geven.
Wij zullen ze weldra ontvangen in die levensbeschrijvingen die onze Maatschappij
met zooveel zorg verzamelt, ter eere van de gestorvenen en ten dienste der
wetenschap. Van onze buitenlandsche leden hebben wij er in dit jaar drie verloren;
het zijn Baron de Maere van Aertrijcke te Gent, aan ons Nederlanders vooral bekend
doordat hij bij herhaling voorzitter is geweest van de taal- en letterkundige congressen;
Dr. F. Max Müller te Oxford, de zoo populaire Sanskritist; en P. Benoit te Antwerpen,
de hoofdman der Vlaamsche toonkunst.
Uit de verslagen, die zoo aanstonds worden voorgelezen, zal U nauwkeurig blijken
wat wij sinds de vorige algemeene vergadering hebben verricht. Laat mij slechts in
het algemeen mogen zeggen, dat onze maandelijksche
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bijeenkomsten aan rechtmatige eischen hebben voldaan. Meer dan eens zijn ook
leden van elders gekomen, hetzij om voordrachten te houden of om hunne
gezaghebbende meening uit te spreken over hetgeen door anderen werd betoogd.
Niemand heeft zulk eene voordracht beschouwd als een tijdverdrijf, integendeel alle
sprekers hebben hunne taak ernstig opgevat en voor den goeden naam van onze
Maatschappij zorg gedragen. Ook over den arbeid onzer beide wetenschappelijke
commissiën zult Gij naar ik hoop tevreden kunnen zijn, en uit de voorstellen, die wij
straks aan Uwe goedkeuring onderwerpen, zult Gij zien, dat die commissiën zich
ook dit jaar niet bij de theorie der wetenschappen hebben bepaald.
Slechts enkele handelingen van ons bestuur wil ik afzonderlijk vermelden.
Vooreerst maak ik gewag van onze eerbiedige hulde bij de verloving en vervolgens
bij het huwelijk van onze Beschermvrouw, Koningin Wilhelmina: van harte hebben
wij ons vereenigd met de gelukwenschen van onze medeburgers. Met niet minder
oprechtheid hebben wij deelgenomen aan de betoogingen ter eere van President
Kruger, hoe weinig de goede zaak van het recht daardoor ook kon worden gebaat.
Sommigen hebben dien oorlog in Zuid-Afrika zien aankomen als iets onvermijdelijks,
als een fatalen strijd tusschen twee volken, waarbij de vraag naar recht of onrecht
min of meer overtollig werd. Anderen wezen er op, dat niemand het fatum kent eer
het werkelijkheid is geworden, en dat men dus geen middel onbeproefd mocht laten
om het recht te doen overwinnen door overreding, en zonder dat zooveel onschuldigen
werden vermoord en mishandeld. Hoe het zij, de oorlog is uitgebroken, en de
Nederlanders hebben den loop daarvan gevolgd niet slechts als belangstellenden in
eene rechtvaardige zaak, maar ook als be-
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langhebbenden bij het lot van een volk dat met hen verwant is. Zeer natuurlijk was
het dan ook, dat de Voorzitter onzer jongste algemeene vergadering over dien oorlog
sprak. Want hoe kunnen wij denken aan de zaken van onze Maatschappij, zonder te
denken aan datgene waarin die Maatschappij de reden van haar bestaan vindt: de
liefde voor onze moedertaal en onze geschiedenis? De gedachte dat het Nederlandsch
in Zuid-Afrika eene schoone toekomst kon hebben, die gedachte is bij velen zeer
levendig geweest. Ik mag hier geene gissingen maken; wij weten niet wat eens
gebeuren zal, wij kunnen alleen iets weten van hetgeen gebeurd is, hetzij dan in
Zuid-Afrika of elders. En het vraagstuk, dat menigeen thans heeft beziggehouden,
het lot van het Nederlandsch buiten de grenzen van ons koninkrijk, trok de aandacht
reeds een vijftig jaar geleden. Het was, toen de Vlaamsche Beweging den steun vroeg
van Noord-Nederland in naam van dat beginsel, dat in de negentiende eeuw zooveel
heeft tot stand gebracht, het beginsel der nationaliteit. Over dit punt wensch ik nog
eenige oogenblikken te spreken. Mijn doel is niet U een verhaal te geven van al
hetgeen in België is geschied, maar ik wil deze vraag trachten te beantwoorden: hoe
is de Vlaamsche Beweging opgevat door de Hollanders?
Ik zal mij niet wagen aan eene beschouwing van de verschillende oorzaken, die
in het begin der negentiende eeuw en reeds daarvóór het nationaliteitsgevoel der
Europeesche volken hebben wakker gemaakt. Slechts hieraan wil ik herinneren, dat
men in den loop dier eeuw het begrip der nationaliteit niet overal op dezelfde wijze
heeft opgevat, en inzonderheid ziet men een verschil tusschen Frankrijk en
Duitschland. In Frankrijk heeft men de leer verkondigd, dat de volken het recht
bezaten zich te
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besturen en zich te groepeeren naar eigen verkiezing, zonder dat daarbij naar iets
anders mocht worden gevraagd: geene zoogenaamde natuurlijke grenzen, noch de
eenheid van taal of van ras mocht daarbij in aanmerking komen. Dat was niet alleen
de eisch der theorie, maar ook de les der geschiedenis, want was het Zwitsersche
volk niet eene natie die zich op de gelukkigste wijze had gevormd uit de vereeniging
van drie of vier verschillende volksstammen, elk met zijn eigen taal? Inderdaad,
gemeenschappelijke denkbeelden, ook gemeenschappelijke historische herinneringen,
moesten als iets hoogers worden beschouwd dan overeenkomst in ras. Dat groepen,
die met elkander in taal overeenkwamen, eene nationale eenheid zouden wenschen
te vormen, was met het beginsel der nationaliteit niet in strijd; maar het was niet die
gelijkheid waarop in de eerste plaats moest worden gelet1. Zoo bleef het mogelijk,
dat bevolkingen, wier taal niet het Fransch was, tot de Fransche natie zouden willen
behooren, en b.v. door een zoogenaamd plébiscite dien wensch te kennen gaven.
Eene eenigszins andere opvatting daarentegen was veel natuurlijker in het groote
maar verbrokkelde Duitschland: hier werd het kenmerk der nationaliteit meer
uitsluitend gezocht in de taal, en de eenheid van het Duitsche vaderland was het
einddoel dat de Duitsche patriotten eens hoopten te bereiken. Hoe ongelukkig de
politieke toestand van dat vaderland na de heerschappij van Napoleon ook mocht
zijn, men was er van overtuigd dat de eenheid, die door de natuur zelf was
aangewezen, eens de kunstmatige verdeeldheid zou vervangen. De groote vijand was
Frankrijk, dat altijd had getracht Duitschland te verdeelen: overal,

1

Zie Émile Ollivier, L'Empire libéral I, 162 vlgg.
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waar het kon, moest het Germaansche nationale gevoel tegenover den Franschen
invloed worden gesteund. En Nederduitschers woonden ook buiten de eigenlijk
Duitsche staten, juist naast het Fransche gebied, het waren de Vlamingen en de
Hollanders. Vooral in België was die steun dringend noodig. De omwenteling van
1830 had België van het Germaansche Holland afgescheiden, het werd geregeerd in
het Fransch volgens Fransche begrippen, terwijl toch de helft der inwoners door
hunne moedertaal tot de Germanen behoorden. De Vlamingen leden onder het
Fransche bestuur, maar zij waren in onmin met de Hollanders, en hadden evengoed
als de Walen zich tegen het bestuur van den Hollandschen koning verzet. Wat was
natuurlijker dan dat de Vlaamsche Beweging hulp zocht bij Duitschland? Tusschen
1841 en 1851 kwamen herhaaldelijk Duitsche en Belgische zangvereenigingen
elkander bezoeken1, Duitschers en Vlamingen noemden elkander broeders, Duitschers
schreven boeken om het recht der Germaansche nationaliteit in België te verdedigen,
en toen de Vlaamsche dichter Prudens van Duyse in 1834 schreef ‘de taal is gansch
het volk’2, drukte hij niets anders uit dan wat van den beginne af de leer der Duitsche
nationalisten was geweest.
Ook onder de Hollanders waren er die deze leer met groote ingenomenheid
aanvaardden, in het bijzonder de beoefenaars der Nederlandsche philologie. Want
de Duitschers hadden intusschen ter eere van hunne nationaliteit eene wetenschap
gesticht, zoo grootsch en bewonderenswaardig, dat zij ook buiten het eigenlijke
Duitschland

1
2

Verg. J. Micheels, Prudens van Duyse (uitgeg. door de Kon. Vl. Acad. ao. 1893), blz. 70-79.
A.w., blz. 60.
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haar invloed moest doen gevoelen. Zij maakte de Duitschers der negentiende eeuw
bekend met de taal en de geschiedenis van hunne voorouders, zij gaf aan het besef
der nationaliteit een steun door het gevoel van gemeenschap en eenheid met een
verleden, schooner dan het tegenwoordige en een waarborg voor de toekomst. Een
dergelijk doel had ook de Nederlandsche philologie volgens de denkbeelden van
haren hoofdman Matthias De Vries. Ook hij vond in de taal ‘het pand van ons
nationaal bewustzijn’, en wanneer hij de studie van onze middeleeuwsche taal en
litteratuur beoefende en bevorderde, dan deed hij het niet alleen als man van
wetenschap maar vooral ook als vaderlander, dat wil zeggen als Hollander. Want
hoe hij de Duitsche wetenschap ook vereerde en bewonderde, en de historische
verwantschap van alle Germaansche volken erkende, Hollander gevoelde hij zich in
de eerste plaats. Anderen dan De Vries en zijne volgelingen, Hollanders die geen
deel namen aan de Germanistische studiën, waren op eene nauwe betrekking tot
Duitschland nog minder gesteld. De zeden waren daar anders dan bij ons, in plaats
van de burgerlijke vrijheden die sinds lang tot de Hollandsche beschaving behoorden,
vond men in Duitschland allerlei gebruiken die wel een overblijfsel schenen uit de
middeleeuwen. En dan was het hoogst onaangenaam telkens te moeten hooren, dat
de Hollanders toch ook Germanen waren en niet goed deden zich zoo af te scheiden
van het Duitsche vaderland. ‘Wat willen de Duitschers - zoo zei Bakhuizen van den
Brink in 1845 - ‘wanneer zij van onze inlijving in de groote eenheid praten?’1 En hij
bevond, dat inlijving bij een volk dat nog leefde

1
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in een staat van politieke onmondigheid, alleen denkbaar was wanneer ook Holland
zijne rechten en vrijheden verloor. Daarvoor hoopte men bewaard te blijven. In meer
gematigden vorm zei Thorbecke in 1837, dat de Duitschers te weinig letten op onze
geschiedenis, dat zij moesten begrijpen dat de Nederlanders tijdens hunne Republiek
zonder eenig verband met Duitschland zich als een zelfstandig volk met eene eigen
nationaliteit hadden gehandhaafd, en dat het onredelijk was thans van hen te verlangen
dat zij een lid van het Duitsche Verbond zouden worden1.
Intusschen werd in 1849 voor het eerst een letterkundig congres gehouden van
Vlamingen en Hollanders, voor het eerst kwamen vertegenwoordigers bijeen van de
twee volken die sinds 1830 als vijanden tegenover elkander hadden gestaan. De
Vlamingen hoopten op bijstand in den strijd voor hunne taal, maar het spreekt van
zelf dat alle verdenking, alsof men eene politieke hereeniging met Nederland bedoelde,
moest worden afgeweerd. Er werden bepalingen gemaakt dat de godsdienstige
verdraagzaamheid op het congres in acht moest worden genomen, en dat de politieke
toestand van België en Nederland ten strengste moest worden geëerbiedigd. Men
sprak over de belangen der Nederlandsche taal en letteren en over de Nederlandsche
nationaliteit, doch men verklaarde uitdrukkelijk dat met dien term niet werd bedoeld
politieke onafhankelijkheid, maar wel die eenheid waarvan de taal het kenmerk is,
zoodat b.v. in den Belgischen staat niet één volk van Belgische nationaliteit woonde,
maar er woonden vertegenwoordigers van drie verschillende nationaliteiten, de
Fransche, de Nederlandsche en de Duitsche2;

1
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Historische Schetsen, blz. 19 vlgg.
Zie Handelingen, blz. 75 vlgg.
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die beide laatste vereenigden zich in de Germaansche.
Het woord werd hier dus opgevat in de Duitsche beteekenis, en deze was voor de
nuchtere Hollanders ongewoon. Wanneer zij van hunne nationaliteit spraken, dan
bedoelden zij al die hoedanigheden, die hen als Hollanders van andere volken
onderscheidden; en vandaar dat iemand in 1845 kon schrijven: ‘Moet (Holland) voor
geweld bezwijken, - het bezwijke met eere, ... met handhaving van zijn nationaliteit
tot het laatste’1. Het woord beteekent daar natuurlijk niet het bezit van eene eigen
taal, en noch veel minder politieke onafhankelijkheid, maar wel het nationaal karakter
in al zijne eigenaardigheden. De taal was ééne daarvan, maar het besef der nationaliteit
had vele andere gronden, zooals b.v. de herinneringen aan het voorgeslacht, en daarin
was de taal niet altijd het voornaamste; voor politieke en godsdienstige vrijheid was
gestreden, maar niet voor de taal: zoover was het niet gekomen. De beroemde
voorvaderen herinnerde men zich meer als mannen van de daad dan van het woord,
sommige waren zelfs in het Nederlandsch allesbehalve sterk geweest, en andere, die
hun land geëerd hadden door hunne geschriften, hadden zich vaak bediend van
vreemde talen. Dit werd hun niet kwalijk genomen, het was vroeger zeer gewoon,
en de Hollanders waren nog altijd van meening, dat een Hollander zijn vaderland
een grooten dienst bewees, wanneer hij door middel van het Latijn of het Fransch
den goeden naam der Hollandsche wetenschap in Europa wist te handhaven. Buiten
de grenzen van het vaderland mochten Nederlandsche dialecten worden gesproken,
maar wie ze spraken behoorden tot eene andere nationaliteit. De zuidelijke
Nederlanden, waar Fransch,

1

Bakhuizen v.d. Brink, Studiën 3, 360.
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Waalsch of Duitsch, Limburgsch, Brabantsch of Vlaamsch de volkstaal was, hadden
na een paar eeuwen van afzondering vijftien jaar lang tot Nederland behoord, maar
ten koste van zware offers had men ingezien, dat die vereeniging op den duur
onmogelijk was. Men kon niet anders dan berusten in het bestaan van een koninkrijk
België, en dit werd nu eenmaal in het Fransch geregeerd.
In het westen - zoo nam men aan - bleef de Nederlandsche volkstaal in gebruik
voor het dagelijksch verkeer met de lagere standen, in die taal bestond verder eene
vaak hoogst verdienstelijke litteratuur, en de Belgische Regeering was niet ongezind
deze aan te moedigen en te beschermen. Zelfs onder een minister als Rogier beleefde
men, dat er te Damme een standbeeld voor Maerlant werd opgericht, en dat een
Nederlandsche redenaar bij die gelegenheid de Leopolds-orde ontving. Maar had het
nu eenig nut, zoo vroeg men, dat de Vlamingen dien nationalen ijver voor hunne
litteratuur gingen opschroeven tot eene politieke beweging? Was dit niet eene
noodelooze opwinding? Gebeurde er nu zooveel anders dan vroeger, toen evenzoo
het Fransch onder de hoogere standen in Vlaanderen de gewone taal was? Menig
Noord-Nederlander meende de Vlaamsche beweging te mogen vergelijken met den
storm in het glas water; men zou er de bewijzen voor kunnen noemen. En in 1860
was dat zeker niet geheel onvergefelijk, want in dat jaar verklaarde een van hare
hoofdmannen, de heer Julius Vuylsteke, dat zij in dien tijd, na reeds dertig jaren te
hebben bestaan, zoogoed als niets had opgeleverd, en wel geleek op ‘de laatste
flikkering van eene uitstervende lamp’1. Men geloofde, dat die Beweging door gepaste

1

Prozaschriften 1, 1.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

25
maatregelen van het centrale bestuur weldra zou bezwijken, en de Belgen beschouwde
men als vreemdelingen, waarbij echter eene goede verstandhouding tusschen de
Regeeringen van Nederland en van België niet was uitgesloten.
Maar wat wilde men dan toch met die letterkundige congressen? Sommige
Hollanders meenden, dat al het praten over de eenheid van taal en spelling slechts
een middel was om tot eene nadere verstandhouding te komen en eene politieke
omwenteling voor te bereiden1. Het is inderdaad waar, dat na den Italiaanschen oorlog
van 1859 sommige Vlamingen van de Hollanders verlangden dat zij het voorbeeld
zouden volgen van Sardinië, en hunne Vlaamsche stamgenooten van de vreemde
overheersching zouden bevrijden2, hoewel in 1862 de heer Vuylsteke verklaarde, dat
geen Vlaming er aan dacht ‘het kalme Holland te herscheppen in een tweede
Piémont’3. Noch het Nederlandsche volk, noch eenig Nederlandsch bewind heeft,
voor zoover ik weet, daarnaar verlangd. Voor Nederland moest men het wenschelijk
achten dat de eenheid van den Belgischen staat zooveel mogelijk werd bevestigd,
dat het gevoel van eene Belgische nationaliteit werd versterkt, en dat niet de strijd
over de taal in België aanleiding zou geven tot eene ernstige verdeeldheid, die de
tusschenkomst van vreemde mogendheden zou begunstigen en het bestaan van België
in gevaar kon brengen. Iets geheel anders was het denkbeeld van een verbond tusschen
Nederland en België, dat in vroeger jaren vooral door Belgische schrijvers meermalen
is aan-

1
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Verg. Nederl. Spectator 1860, blz. 298.
Verg. Jaarb. d. Kon. Vl. Acad. 1896, blz. 81 vlgg., en ook b.v. Versl. en Meded. d. Kon. Vl.
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bevolen1, maar dat met de Vlaamsche Beweging niets zou hebben te maken en hier
buiten beschouwing kan blijven.
Zeer begrijpelijk was het verder, dat de Vlaamsche Beweging door de Hollanders
werd gehouden voor een krachtig wapen der catholieke partij, en ook dat maakte
velen er afkeerig van. De liberale denkbeelden van vooruitgang werden in België
verkondigd in het Fransch, maar het grootste deel der Vlaamsche bevolking verstond
geen Fransch en las evenmin de geschriften der protestantsche Hollanders. Nu was,
niet lang nadat door de samenwerking van verschillende partijen de Belgische staat
werd georganiseerd, de strijd tusschen liberalen en catholieken zeer heftig geworden,
en naar men meende zou het voornaamste gevolg van de beweging tegen het Fransch
hierop neerkomen, dat de macht der catholieke partij werd bestendigd en vermeerderd.
Ik neem de vrijheid hier nogmaal eene aanhaling te geven uit de brieven van
Bakhuizen van den Brink. In 1846 kon hij om bekende redenen niet in Holland
wonen, en hij dacht er over zich in België te vestigen, waar hij allicht een man van
aanzien kon worden, indien hij zich aansloot bij de Vlaamsche Beweging. Maar als
eerlijk man meende hij dat niet te kunnen doen, en hij schreef: ‘De Vlaamsche
Beweging, bij de rigting welke haar gegeven is, laat voor Holland niets hopen en is
voor België noodlottig. Het laatste zal er door vergermaniseerd worden, of’ - en dan
gebruikt hij eene heftige uitdrukking van vrees voor de toenemende macht der Kerk.
Daarna zegt hij: ‘Ik heb die meening geprofesseerd van den beginne af dat ik België
bezocht, ik ben er nog van overtuigd’2.
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Zie b.v. een artikel van Jottrand in Le Conservateur (onder redactie van G.W. Vreede) 1, 75
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Eene eenigszins andere opvatting vindt men in een vermaard Gidsartikel van G. de
Clerq uit het jaar 1847. Volgens de Clerq is het ‘nationaal zelfgevoel bij de catholijken
oneindig sterker dan bij de liberalen, die veel meer van Fransche denkbeelden
doordrongen zijn’. In de catholieke partij vindt hij daarom den stevigsten waarborg
der nationale zelfstandigheid, en deze zelfstandigheid wordt ook bevorderd door de
Vlaamsche Beweging, die in staat is - zooals hij zegt - ‘de Catholijke partij, mits zij
hare roeping begrijpe, op den duur te schragen’1.
De ondervinding heeft geleerd dat die beschouwing niet geheel juist is, en zonder
twijfel heeft het lang geduurd eer men dit in Nederland heeft begrepen. Maar het
vraagstuk van de taal, in verband met de belangen van kerk en staat, is in België zoo
ingewikkeld geworden, dat eene zekere onkunde daaromtrent bij een ander volk wel
was te verontschuldigen. Slechts weinige Hollanders hebben gelegenheid Belgische
couranten en tijdschriften geregeld te lezen, en dat zou het eenige middel zijn om
zich op de hoogte te houden. Tegenwoordig hebben wij althans het tijdschrift van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat ons in beknopten vorm over velerlei bericht
geeft wat onze gewone dagbladen niet vermelden. De letterkundige congressen zijn
ons hier van zeer veel nut geweest, doch de sprekers in die vergaderingen moesten
zich onderwerpen aan het reglement van orde, waardoor het aanroeren van politieke
en kerkelijke geschillen soms moeilijk werd. Dit is echter niet altijd te vermijden,
en hier is het geoorloofd, mits men onpartijdig blijft.
Wat zien wij dan, indien wij onze verschillende inlichtingen mogen vertrouwen?
Dat de Vlaamsche Beweging

1
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hare voor- en tegenstanders heeft onder alle partijen. Zij wordt gesteund door een
aantal catholieken, maar niet door alle, en niet in alle omstandigheden. Daarvoor
bestaan redenen die ik hier op dit oogenblik niet heb te onderzoeken; maar dat de
steun der catholieken binnen zekere grenzen beperkt blijft, ziet men het allerduidelijkst
aan de behandeling van het Nederlandsch of het Vlaamsch in die gestichten van
middelbaar onderwijs waar de geestelijke overheid het bewind voert: het is bekend
genoeg, dat daarin over 't algemeen het Fransch zeer wordt begunstigd, gelijk ook
het catholieke hooger onderwijs te Leuven in het Fransch wordt gegeven. Evenzoo
zijn er een aantal liberalen die de Vlaamsche Beweging van ganscher harte verdedigen,
doch zij hebben rekening te houden met de belangen hunner partij in 't algemeen, en
deze bestaat voor een groot gedeelte uit personen die de Vlaamsche zaak niet genegen
zijn, omdat zij te recht of ten onrechte meenen, dat hunne partij beter gediend is met
het Fransch. Vele liberale flaminganten gelooven dan ook vaak, dat zij weinig moeten
verlangen om althans iets van de Regeering en de volksvertegenwoordiging gedaan
te krijgen; men ziet dat opnieuw in den allerjongsten tijd, nu er telkens gesproken
wordt over het vervlaamschen der Gentsche hoogeschool. Evenmin is er
eenstemmigheid onder de groote partij der socialisten. Men zou meenen dat zij de
Vlaamsche Beweging in al hare vormen zeer genegen moesten zijn; doch de waarheid
is, dat sommige van hunne leiders zeer ijveren voor de verspreiding van het Fransch
onder de werklieden, omdat het Fransch hun meer dan het Nederlandsch van dienst
kan zijn op internationale congressen. Ik weet zeer goed, dat ik hiermede slechts
herhaal wat in hoofdzaak alzoo vaak is opgemerkt, en ik wil U slechts ver-
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wijzen naar eene redevoering, die een hoofdman der flaminganten, de heer Sleeckx,
reeds op het congres van 1849 heeft gehouden. Hij betreurde het van de liberalen te
moeten zeggen, dat zij Hongaren en Polen toejuichten wanneer dezen worstelden
voor hunne vrijheid, maar dat zij de onderdrukking van de Vlaamsche bevolking in
België rochtmatig schenen te vinden. En niet minder bedroefd was hij om den
Franschgezinden geest in het catholieke onderwijs1. Naar het schijnt, zijn die klachten
nog niet verouderd.
Vergelijkt men echter de jongere litteratuur der Vlaamsche Beweging met de
oudere, dan blijkt toch een duidelijk waarneembaar verschil. Veel minder dan vroeger
wordt thans gewag gemaakt van een strijd voor de taal op zich zelf. In de eerste,
meer romantische periode, bezongen de dichters het voorgeslacht, en brachten in
herinnering hoe reeds eeuwen geleden Vlamingen vochten tegen Franschen. Later
werd men meer realistisch, nauwkeuriger studie leerde, dat die middeleeuwsche strijd
niet met den tegenwoordigen kon vergeleken worden, men achtte het beter zijne
aandacht te bepalen bij de toestanden der 19de eeuw, bij die van het koninkrijk België.
En dan was het voor velen moeilijk flamingant te zijn zonder allereerst catholiek of
liberaal te wezen. Wat moest dan de redeneering zijn b.v. van een diepovertuigd
liberaal, die in de eerste plaats meende te moeten letten op het welzijn van zijn
vaderland in het algemeen, door te strijden voor die beginselen van wier opvolging
hij het toekomstig geluk van België onafscheidelijk achtte? Dat blijkt b.v. uit een
artikel van den ook buiten zijn vaderland beroemden Emile de Laveleye, een artikel
van het jaar
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1871, en uit een ander van dezelfde strekking van het jaar 18891. De voornaamste
quaestie is voor hem niet: hoe zal men het gebruik van het Nederlandsch in Vlaanderen
het best bevorderen? maar wel deze: een groot deel van het Vlaamsche volk is
achterlijk in beschaving, hoe zal men dat kwaad verhelpen? Immers de heerschappij
van het Fransch onder de hoogere standen en zelfs onder de beschaafde burgers der
Vlaamsche gewesten veroorzaakt eene scheiding tusschen de meer ontwikkelden en
de bewoners van het platte land. Hoe laag dezen stonden, was o.a. gebleken uit de
bekende Korte statistieke beschrijving van België, door Julius Vuylsteke. Konden
al die Vlaamsche boeren maar in korten tijd verfranscht worden, dan - zoo meent de
Laveleye - zou men meer van de toekomst mogen verwachten. Maar is dat mogelijk?
Men moet erkennen dat het onmogelijk is. Hij wijst er op, dat zelfs in Fransch
Vlaanderen de volkstaal niet door het Fransch is verdrongen, ondanks de krachtigste
maatregelen van het Fransche bewind. Wanneer men de nationaliteit alleen zoekt in
de taal, dan kan men beweren, dat het zeer moeilijk is eene bevolking van een paar
millioen zielen, die voor nieuwe denkbeelden ontoegankelijk is, hare nationaliteit te
doen verliezen. Kan dus het Vlaamsche volk geen Fransch leeren en daardoor tot de
meer ontwikkelden naderen, dan moeten dezen gaan spreken en schrijven in het
Nederlandsch om door middel daarvan de beschaving in Vlaanderen te verspreiden.
De schrijver stelt dan in het licht, dat er belangen zijn van bijzondere personen en
van partijen, die de door hem zoo gewenschte oplossing van deze quaestie
tegenhouden, en dat ten gevolge daarvan het Fransch nog
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altijd zijn overwicht niet heeft verloren. Ten onrechte, zoo betoogt hij, geeft men de
schuld daarvan aan sommige ministers; zij ligt veeleer bij de
volksvertegenwoordiging, en ten slotte bij de kiezers: dezen behartigen de Vlaamsche
zaak niet met al hunne kracht1. Hij beroemt er zich op zelf anders te hebben gehandeld,
reeds in 1848. Hij woonde toen te Gent, en behoorde tot een kring waarin men met
Fransche denkbeelden ten hoogste was ingenomen. Doch met eenige vrienden stichtte
hij te Gent een Nederlandsch dagblad, omdat hij overtuigd was, dat alleen daardoor
zijne vrijzinnige denkbeelden tot het volk konden doordringen. Is het te verwonderen
dat de Voorzitter van het congres in 1899 er over klaagde, dat de Vlaamsche vrouwen
tot dusverre zich bijna niet om de Vlaamsche Beweging bekommeren, en in haren
familiekring altijd Fransch spreken2? Doch hij gewaagde niet van de scholen waarin
de vrouwen gewoonlijk hare opvoeding ontvangen.
Anderen hebben op dezelfde wijze geredeneerd als de Laveleye, en ik behoef U
slechts te herinneren aan een bekend artikel van August Vermeylen, nog slechts een
half jaar geleden geschreven3. Sprekende van de Vlaamsche landbevolking (hij noemt
ze ‘ruwe, onontgonnen, gesloten zwoegers’), zegt hij: ‘Ja, kon die groote hoop maar
geheel verfranscht worden! Al ware dat wel jammer voor wie de Vlaamsche taal
bijzonder liefheeft, zeker is 't toch, dat de algemeene kultuur in Vlaanderen hooger
zou reiken dan thans het geval is. Maar dat blijkt nu wel onmogelijk’.

1
2
3

Vergelijk Handelingen van het Congres van 1849, blz. 48: de heer Sleeckx zegt daar hetzelfde.
Handelingen, blz. 91 vlgg.
In Van Nu en Straks 1900 (afl. Nov.-Dec.); in 1901 afzonderlijk uitgegeven door de
maatschappij Flandria te Gent.
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Hetzelfde argument kan men ook bij anderen vinden. Steeds komt men tot de slotsom,
dat de Vlamingen zich door middel van het Nederlandsch zullen moeten ontwikkelen,
indien zij willen deelnemen aan de algemeene Europeesche beschaving: het Fransch
kunnen zij daarvoor niet gebruiken, want het is hun van nature te vreemd. Men
behoeft daarom ook niet te vreezen, dat het Vlaamsch der Vlaamsche boeren door
het Fransch zal worden verdrongen; en sommigen hebben integendeel gemeend, dat
de Vlaamsche Beweging zich van zelf zou uitbreiden bij de steeds voortgaande
toepassing der democratische beginselen1: het volk, zoo meent men, zal in steeds
grooter aantal aan het landsbestuur deelnemen, en zal zich daarbij slechts kunnen
bedienen van de eenige taal die het spreekt, het Nederlandsch of zelfs een of ander
Vlaamsch dialect. Men heeft gevreesd, dat de gewestelijke taal daarbij al te veel hare
rechten zou doen gelden, en een beletsel zou kunnen zijn voor hoogere en meer
algemeene ontwikkeling. Zij die daarin het geluk der menschheid meenen te vinden,
hebben om die reden van de Vlaamsche Beweging soms een schrik gekregen, zij
hebben haar beschouwd als iets dat niet is te stuiten, en waarvan men slechts kan
hopen, dat de uitwerking niet al te verderfelijk zal zijn2. Dat onheil, zoo meent men,
is alleen daardoor af te wenden, dat de meer ontwikkelden de Vlaamsche Beweging
krachtig ondersteunen.
De hier meegedeelde beschouwing van de Laveleye en anderen heeft één groot
voordeel: zij is zeer helder. Men bewijst er mede, dat een Vlaming van liberale
beginselen verplicht is de Vlaamsche Beweging te bevorderen. Doch

1
2

Zie b.v. Jottrand, in Handelingen van het Congres van 1867, blz. 109 vlgg.
Verg. b.v. de Laveleye t.a. pl.
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soms maakt eene zoogenaamd overtuigende bewijsvoering eene zaak niet helderder,
wanneer zij namelijk in zich zelf reeds eene genoegzame helderheid bezit; en dat is
het geval met alles wat maar eenigszins het voorwerp is van geloof. In een dialoog
van Cicero tracht iemand te bewijzen dat er goden zijn, en een ander, die het geloof
heeft, vindt dat juist die redeneering voor hem het bestaan der goden minder duidelijk
maakt1. Nu zou men kunnen vreezen dat een Vlaming, die voor zich zelf aan het
Nederlandsch niet gehecht is, maar alleen vanwege zijne politieke overtuiging het
Vlaamsch bevordert, eene zekere kracht zal missen, die wel aanwezig is in hem die
zijne Vlaamsche moedertaal liefheeft, en reeds daardoor den strijd tegen het Fransch
volhoudt. Hem behoeft men niet te bewijzen dat hij verplicht is flamingant te zijn,
hij is het reeds van nature; en al zou de zoo vurig gewenschte beschaving van de
Vlaamsche boeren onmogelijk blijken, hij zal in zijn eigen kring het Vlaamsch blijven
verdedigen. Hij zal verwerpen wat zoo menige flamingant tegenwoordig zegt, dat
de taal in dezen strijd meer een middel is dan een doel, en zijne gevoelens zullen
weer meer gelijken op die van de oude hoofdmannen der Vlaamsche Beweging.
Geen Hollander, die met eenige kennis van zaken oordeelt, zal die Beweging meer
gering schatten, en hij zal er met des te meer lof en eerbied van spreken, naarmate
hij beter inziet, dat de Hollanders zelf aan dien Belgischen strijd geen onmiddellijk
aandeel kunnen nemen. Want de Belgen leven in een eigen staat, zij hebben hunne
eigen partijen, en van hen zelf hangt het af welke beginselen en welke krachten de
sterkste zullen zijn. Toch is er

1

De natura deorum 3, 4.
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een middel waardoor de Hollanders de Vlaamsche Beweging van dienst kunnen
wezen, een middel waardoor zij ook zelf zeer worden gebaat. Immers, indien het
Vlaamsche volk zich zal ontwikkelen door middel van het Nederlandsch, dan moeten
in de eerste plaats de Hollanders hiervoor zorgen, dat er eene hoogere beschaving
aanwezig zij waarvan de Nederlandsche taal het voertuig is. En aangezien deze taal
nu eenmaal de vorm is waarin het geestelijk leven der Hollanders zich uit, komt de
zaak hierop neer, dat de Hollanders in het belang der Vlamingen niet beter kunnen
doen dan zelf in alles zoo goed en voortreffelijk mogelijk te zijn. Want wie onzer
beschouwt nu nog eene taal als iets op zich zelf, dat men als eene soort van
uitvoerartikel bij andere volken zou kunnen overbrengen? Het Nederlandsch van de
Hollanders zal alleen dan voor de Belgen van eenig nut kunnen zijn, wanneer zij
meenen te zullen vooruitgaan door van de beschaving der Hollanders kennis te nemen.
Maar indien de Hollanders traag worden en ten gevolge daarvan in hunne taal niet
langer de denkbeelden worden uitgedrukt die het kenmerk zijn van de Europeesche
beschaving, dan maken zij voor de Belgen den strijd des te moeilijker.
En wat waar is ten opzichte van België, dat is het ook ten opzichte van alle landen
waar onze taal eenige kans zou kunnen hebben zich te verspreiden: eene taal breidt
zich alleen dan uit, wanneer het volk dat haar spreekt in eenig opzicht, welk ook,
krachtiger is dan een ander volk. Het grootste bewijs van zwakheid daarentegen is
eene opzettelijke afzondering. Er zijn wel flaminganten geweest die de Vlaamsche
zaak meenden te moeten bevorderen door oorlog te verklaren aan al wat Fransch
was. Maar de weldenkenden onder hen zijn van een ander gevoelen, en zij verlangen
de Fransche
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beschaving te kennen op dezelfde wijze als deze door de Hollanders wordt aangeleerd,
dat wil zeggen als die van een vreemd volk, waarvan de taal eene vreemde taal blijft.
Men heeft zoo vaak gezucht over de kleinheid van Nederland, dat men allicht de
voordeelen vergeet die daarmede verbonden zijn. Voor een klein volk is het eene
noodzakelijkheid en een geluk eenige vreemde talen te moeten leeren, zóó dat men
althans in staat is het noodige in die talen te lezen: daardoor kan men bewaard blijven
voor eenzijdigheid. Alle Hollanders van eenige opvoeding brengen het zoover, zonder
in gevaar te komen hunne eigen taal te minachten, de eenige waarin zij zich met
natuurlijkheid en gemak kunnen uitdrukken, de eenige waarin hun innerlijk leven
zich kan openbaren. Elkander aan te sporen die taal lief te hebben, dat is eene
ongerijmdheid. Wij zijn aan die taal gehecht, niet omdat zij andere talen zou
overtreffen in welke eigenschap ook, maar omdat zij een deel is van ons zelf; en eerst
dan zou het Nederlandsch verdwijnen, wanneer al het denken en gevoelen van de
Nederlanders zich in het denken en gevoelen van een ander volk had opgelost. Dat
kunnen wij in de naaste toekomst niet verwachten, wat ook door sommigen van die
toekomst mag worden gevreesd.
En hiermede open ik deze vergadering.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. G.J. Boekenoogen. Raadsels
en Raadselsprookjes.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Waarschijnlijk zal meer dan een uwer zich verwonderd hebben over het onderwerp
mijner voordracht; misschien is deze of gene zelfs eenigszins ontstemd dat ik het
waag van eene vergadering als deze de aandacht te vragen voor iets zoo kinderachtigs
als raadsels. Immers raadsels behooren tegenwoordig in de kinderkamer thuis, en
ouderen, voor zoover zij er zich nog mee afgeven, doen dat bijna uitsluitend ten
gerieve van kinderen. Toch meen ik dat ik niet te kort doe aan de waardigheid van
onze Maatschappij indien ik hier voor eenige opmerkingen over raadsels uwe
belangstelling vraag.
Om u geen oogenblik in onzekerheid te laten over welk soort van raadsels ik wilde
spreken, kondigde ik als mijn onderwerp aan: raadsels en raadselsprookjes. Gij hadt
anders eens de verwachting mogen koesteren dat ik uwe aandacht zou vestigen op
een der vele pro-
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blemen waarvan onze tijd vervuld is, en het was mijn plicht u eene teleurstelling te
besparen. Immers, gij hebt voor 't oogenblik geen diepzinnige beschouwingen te
wachten. Ik zal u slechts wijzen op eenvoudige feiten, en wat ik u wensch mede te
deelen heeft alleen ten doel zoo mogelijk uwe belangstelling te wekken voor iets dat
naar mijne meening die belangstelling wel verdient, al moge dat ook, oppervlakkig
beschouwd, twijfelachtig schijnen.
Maar al zijt gij wellicht geneigd om aan te nemen dat men zelfs over raadsels
belangwekkende mededeelingen zou kunnen doen, het is mogelijk dat nog eene
andere bedenking u de keuze van dit onderwerp vreemd doet schijnen. Het aantal
raadsels dat bestaat is legio en hun aantal groeit nog voortdurend aan, dank zij den
ijver van de redacties van kindertijdschriften en zondagsbladen en van anderen die
door het bedenken van charades en logogriphen tijdkorters voor hunne medemenschen
trachten te zijn. Ik behoef u echter wel niet uitdrukkelijk gerust te stellen dat ik die
nieuwerwetsche raadsels niet tot onderwerp mijner beschouwingen heb gekozen,
ook al vindt men dergelijke, met of zonder kunst, maar in elk geval kunstmatig
gevormde raadsels reeds eeuwen lang. Ik wilde handelen over het eigenlijke
volksraadsel, dat wortelt in den geest des volks en dat daardoor een levenskracht
blijkt te bezitten die verbazing wekt. En om nog nader te preciseeren: Ik wensch
inzonderheid te spreken over Nederlandsche volksraadsels.
Misschien dat dit u verwondert. Niet natuurlijk mijn wensch om in eene vergadering
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde liever over Nederlandsche
raadsels te spreken dan over vreemde, maar de mogelijkheid van dien wensch te
vervullen. Zijn er namelijk
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wel genoeg oude en merkwaardige Nederlandsche raadsels om stof te leveren voor
eene voordracht? De Baker- en Kinderrijmen van VAN VLOTEN, de grootste gedrukte
verzameling van rijmen in ons land, bevat niet meer dan 49 raadsels en daaronder
zijn er dan nog verscheidene die tot de kunstraadsels gerekend moeten worden. In
DIJKSTRA'S Uit Friesland's Volksleven staan 30 raadsels. Voor Zuid-Nederland zijn
de gegevens talrijker. Behalve wat de vele daar verschijnende folkloristische
tijdschriften bevatten, bestaat er eene raadselverzameling (bijeengebracht door AMAAT
JOOS1, die niet minder dan 515 raadsels telt; dus tienmaal zooveel als er bij VAN
VLOTEN gevonden worden.
Al zal ik natuurlijk niet nalaten als dat gewenscht schijnt ook van deze Vlaamsche
raadsels gebruik te maken, toch is het geenszins noodig dit dikwijls te doen, daar
ons eigen land volstrekt niet zoo arm aan raadsels is als men uit VAN VLOTEN'S
verzameling zou opmaken. Al zijn er van deze Nederlandsche raadsels weinige
gedrukt, ik kan u daarvan toch een juist en volledig beeld geven, dank zij de
bereidwilligheid waarmede men mij indertijd op mijn verzoek heeft geholpen bij het
verzamelen van Nederlandsch folklore. Zijn mijne bouwstoffen eenmaal uitgegeven
dan zal blijken dat deze Nederlandsche raadselverzameling nog vrij wat omvangrijker
is dan die van Joos.
Wil men zich echter inderdaad eene voorstelling vormen van de ontzaglijke menigte
van raadsels die bij het volk in omloop zijn, dan neme men de in 1897 verschenen
verzameling van WOSSIDLO2 ter hand, die meer dan

1
2

Raadsels van het Vlaamsche Volk (Gent, 1888).
Mecklenburgische Volksüberlie ferungen, Baud I: Rätsel.
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2100 verschillende raadsels bevat, alle in Meklenburg uit den volksmond opgeteekend.
Zooals wij reeds opmerkten zijn de raadsels thans bij de kinderen terecht gekomen.
Zij deelen het lot van tal van oude gebruiken, spelen en rijmen die bij het veranderen
der tijden en het wijzigen der denkbeelden door de ouderen aan de jongen zijn
overgelaten. Oude ritueele handelingen, in den tijd van het heidendom en veel later
nog door ouderen uitgevoerd, - men denke aan het ontsteken van Mei- en Paaschvuren,
aan den omgang met den Luilak en de Pinksterbloem en andere voorjaarsgebruiken
- zijn òf in onbruik geraakt òf kinderspel geworden. De oude reidansen, door het in
de mode komen onzer moderne dansen eerst uit de hoogere kringen en later ook door
het volk verbannen, leven slechts voort bij de kinderen. En allerlei gezelschapsspelen
waarmede nog in de 17de en 18de eeuw volwassenen zich vermaakten vindt men nu
alleen bij de jeugd.
Zoo is het ook met de raadsels gegaan en te verwonderen is dat niet. In de wijze
waarop men zich zoekt te onderhouden of te ontspannen is een algeheele ommekeer
gekomen, overvloed van lectuur is onder ieders bereik, en bovendien drijft de
maatschappij het menschengeslacht voort. De tijd van vertellen en raadsels opgeven
in het hoekje van den haard is voorbij, en zeker wel voor goed.
Wij zijn die oude raadsels ontgroeid. Zij zijn niet meer van onzen geest. Zij trekken
ons beredeneerde verstandsmenschen niet meer aan, want wij hebben het vermogen
verloren om hunne naïveteit volkomen te waardeeren en zijn niet meer onmiddellijk
ontvankelijk voor de natuurlijke geestigheid en scherpe waarneming waaruit het
volksraadsel is gesproten.
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Die overoude raadsels lijken ons niet alleen vreemd, maar dikwijls onzinnig, en wij
nemen aanstoot aan hunne te vermetele beeldspraak, die met alle redeneering spot,
omdat zij niet berust op eene verstandelijke redeneering. Als het zevengesternte ons
aldus beschreven wordt:
Tusschen hier en Rome
Staan zeven hooge boomen;
't Zijn geen iepen, 't zijn geen esschen,
Je zult het niet raden al was je met zijn zessen,

dan geven wij dit laatste gereedelijk toe, maar wij vinden het een mal raadsel; en wij
oordeelen evenzoo over:
Mijn moeder kent een laken, dat kan zij niet vouwen (de hemel),
Mijn vader kent een appel, dien kan hij niet schellen (de maan),
Mijn zuster kent kralen, die kan ze niet tellen (de sterren)1.

Dat echter het kind nog behagen schept in dat vreemde, dat fantastische, wij weten
het allen. De dikwijls geheel onverstaanbaar geworden kinderrijmen genieten eene
blijvende populariteit en wij mogen verwachten dat ook onze oude raadsels nog lang
bij de kinderen zullen blijven leven. En daardoor wordt gelukkig voorkomen dat
deze schat ook voor de ouderen geheel verloren gaat.
Is het nu zeldzaam, en zal het steeds zeldzamer worden, dat volwassenen elkander
raadsels opgeven, vroeger was dat heel anders en hielden ernstige menschen er zich
in ernst mee bezig. De bewijzen liggen voor 't grijpen. Niet alleen zijn er tal van
raadselboeken voor volwassenen uitgegeven, maar ook in vele andere geschriften
zijn raadsels te vinden. Zoo b.v. in het bekende boek van Pater POIRTERS Het Masker
van de Wereldt afge-

1

Deze en alle volgende raadsels zijn, voor zoover het tegendeel niet vermeld wordt, in ons
land uit den volksmond opgeteekend en worden hier meerendeels voor het eerst gedrukt.
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trocken1, waarin men midden in het betoog leest (blz. 111): ‘Om uwe vermoeytheyt
in het lesen wat te versetten Philothea, soo moet ick u vier Raetseltjens uitgeven,’
en op eene andere plaats (blz. 230), nadat een heel gemakkelijk raadsel is vermeld:
‘Een kint sou dat raden, maer over dit navolgende wil ick wel eens mans oordeel
hooren’, waarop dan volgt het bekende raadsel van den wind:
‘Drolleken-Drey
Liep over de hey,
Daer quamen dry Landts-heeren
En kosten Drolleken-Drey niet keeren.’

Gaan wij naar de middeleeuwen terug, dan zien wij hoe monniken ter verpoozing in
de door hun geschreven of gelezen handschriften raadsels schrijven; en niet alleen
geleerde raadsels, door hen uit andere handschriften overgenomen of zelf vervaardigd,
maar bijwijlen echte volksraadsels, al dan niet in een Latijnsch kleed gestoken. En
het raadsel was geenszins hun aandacht onwaardig; immers het stond in de
middeleeuwen in hoog aanzien. Bekend is b.v. de raadselwedstrijd tusschen Wolfram
von Eschenbach en den toovenaar Klingsor, die in het begin van de 13de eeuw op
den Wartburg gehouden zou zijn2. Niet alleen was het eene zaak van eer in het raden
en opgeven van moeilijke raadsels boven den tegenstander uit te munten, soms ook
ging zulk een wedstrijd om leven of dood. Bekwaamheid in het raadselraden was
een blijk van geest en schranderheid, en eene introductie voor den vreemdeling die
gastvrijheid zocht. Het recht om een meisje ten reidans te voeren werd verworven
door het beantwoorden van hare raadsel-

1
2

Ik citeer den twaalfden druk (Antwerpen, ao. 1688).
Zie het tweede deel van het mhd. gedicht van den Wartburgkrieg.
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vragen, en vele andere belooningen vielen den schrandere ten deel. Van dit alles
vinden wij sporen in de litteratuur van alle Germaansche landen en al mogen die
aanwijzingen niet opgevat worden als historische feiten, maar slechts als een nagalm
van oudere opvattingen, zij bewijzen toch afdoende dat oudtijds het raadsel hoog
gesteld werd.
Dat er van het beloven van belooningen ook in onze huidige raadsels nog sprake
is verwondert ons dus geenszins. Ik kom daar straks op terug. Dat het hoofd op het
spel gezet wordt schijnt echter in geen enkel raadsel meer voor te komen1, maar wel
vindt men nog blijken van het tegendeel, nl. dat men door een raadsel het leven redt.
In de Oud-noorsche Hervararsaga wordt verhaald hoe koning Heiđrekr de gelofte
doet aan ieder die zich jegens zijn persoon heeft vergrepen genade te schenken, indien
hij raadsels en vragen kan opgeven die de koning niet kan oplossen. Gestumblindi,
een rijk en machtig man, heeft zich herhaaldelijk tegen Heiđrek verzet en vreest dit
met zijn leven te zullen boeten. Hij smeekt daarom Odin om hulp en deze laat zich
verbidden en begeeft zich naar het hof, herinnert den koning aan zijn eed en geeft
hem een aantal raadsels op, waaronder ten slotte een dat onraadbaar is.
Dit verhaal nu geeft ons de verklaring van een aantal ingekleede raadsels, die op
hoorders uit den tegenwoordigen tijd een hoogst zonderlingen indruk maken. Een
daarvan luidt aldus:
In den tijd toen de misdadigers nog op een wagen

1

Alleen in een Schotsch raadsel, bij GREGOR, Folklore of the northeast of Scotland, riddles
no 24 (Folk-Lore Society, Public. VII, 1881), vindt men: ‘Come tell me my riddle, an' I'll
gee ye ma head,’ doch dit ziet niet op des sprekers hoofd.
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naar de galg werden gevoerd was er een veroordeelde die van zijn rechters de belofte
had weten te verkrijgen dat hij zijn leven zou kunnen redden door een raadsel op te
geven dat de rechters niet konden raden. Toen hij bij de galg was aangekomen, gaf
hij het volgende raadsel op:
Hoop en vrees zat op den wagen:
Hij zag tweebeen vierbeen dragen.
Heeren raadt en zegt het mij;
Als ge 't niet raadt dan ben ik vrij.

De rechters wisten niet wat het beduidde en zoo kwam hij inderdaad vrij. Toen hij
naar de galg reed, had hij een ooievaar zien vliegen met een kikvorsch in den bek;
hij hoopte dat niemand het raden zou en vreesde voor de galg.
Er bestaan vele soortgelijke verhalen waarin het leven van een veroordeelde wordt
gered door een raadsel, dat hij zelf of zijne vrouw of dochter opgeeft. Het zij mij
vergund nog een paar voorbeelden mede te deelen.
Een man moet den hongerdood sterven. Zijne dochter weet echter heimelijk in de
gevangenis te komen en laaft haar vader met de borst (de bekende geschiedenis van
Cimon en Pera). Zij verkrijgt daardoor het onoplosbare raadsel:
Gezogen, gezogen,
Landscheeren bedrogen,
Kind geweest
En moeder geworden.

Algemeen verspreid is ook het verhaal van de vrouw die van de rechters de gunst
komt vragen haar man door een raadsel te mogen redden. Zij gaat heen en ziet aan
den weg een paardeschedel, waarin spreeuwen nestelen. Op den bepaalden dag keert
zij terug, neemt de vijf jongen uit het nest en zegt tot de rechters:
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Toen ik henenging en wederkwam
Vijf levenden uit den doode nam,
De zesde maakte den zevende vrij.
Nu, heeren, raadt en zegt het mij,

waarop dan soms nog volgt:
Zoo gij heeren dit kunt raden,
Moogt gij mijnen man wel braden;
Zoo gij heeren dit niet kunt denken,
Dan zult gij mij mijn man wel schenken.

Het verdient opmerking dat een dergelijk raadsel ook voorkomt onder die welke
Ođin opgeeft in de zoo pas genoemde Noorsche saga (Gestr heeft een eend in een
osseschedel zien broeden). Het is ook verwant aan het bekende raadsel van Simson:
Spijze ging uit van den eter, en zoetigheid ging uit van den sterke (Richteren 14, 14).
Het opgemerkte zal wel voldoende zijn om te doen zien dat de raadsels eertijds in
hooger aanzien stonden dan thans. Geldt dit voor de Germanen, het verwondert ons
niet het raadsel ook bij andere volkeren in eere te vinden. Ik spreek niet over de oude
Hebreeën en andere volken in het verre Oosten, om niet al te zeer uit te weiden, maar
mag niet geheel zwijgen over de Grieken en Romeinen, omdat de klassieke raadsels
van rechtstreekschen invloed op onze raadsels zijn geweest. Zij speelden in het leven
der Grieken geen onbelangrijke rol; ik behoef u slechts te herinneren aan de
raadselachtige uitspraken van het Delphisch orakel en aan de uitvoerige
mededeelingen die ATHENAEUS doet omtrent het opgeven van raadsels bij de
symposiën. Dat men er prijs op stelde op deze wijze zijne scherpzinnigheid en kennis
te toonen staat vast, al heeft PLATO de raadsels ook kinderachtig genoemd en goed
voor domme schijnphilosophen. Teekenend is ook het bekende apocriefe
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verhaal van den dood van Homerus. De grijze dichter, zoo wordt bericht, wandelde
lang het strand en vroeg eenige visschersknapen naar hun vangst. Zij antwoordden:
‘Wat wij gevangen hebben, hebben wij weggeworpen, en wat wij niet gevangen
hebben dat nemen wij mee’.1 Homerus dacht aan visschen, maar de visschers doelden
op iets heel anders, en de overlevering wil dat de ergernis over het verzwakken van
zijn geestvermogens en schaamte dat hij het raadsel niet kon raden den dichter toen
tot zelfmoord dreven.
Het raadsel dat de visschers opgaven is overbekend en komt ook bij ons voor:
Een jager ging ter jacht
Met tien gezwinde honden enz.,

waarmede dan de vingers bedoeld worden die het wild zoeken te bemachtigen. En
evenzoo leest men in een der raadsels in ROEMER VISSCHER's Brabbelingh (bl. 125)
van de kam:
Ter jacht word ick gevoert in het Wout,
Daermen't gevangen verliest, en 't ongevangen behout.

Ook andere (en oudere) Grieksche raadsels zijn bij ons bekend. Ik wijs b.v. op:
Daar was een man, en 't was geen man.
Hij liep op een pad, en 't was geen pad;
Hij droeg water zonder vat.
Ra, ra, wat is dat?
(Antw. Een bruidegom die op het ijs liep met een stukje ijs in zijn hand.)

De prototype hiervan vindt men in een raadsel van PANARKES, waarvan o.a. ook
PLATO melding maakt, en dat luidt: Een man en toch geen man wierp en hij trof niet,
naar een vogel en het was geen vogel, die zat op

1

Οσσ' ελομεν λιπομεσθα, οσσ' ουχ ελομεν φερομεσφα (Vita Homeri 35, Homeri et Hesiodi
certamen, SUIDAS s.v. Ομηρος). Zie ook ZUPITZA in HERRIG'S Archiv, XCIII (1894), 173.
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een hout en 't was geen hout, met een steen en toch geen steen1. (Antw. Een eunuch
die met een puimsteen mikt naar eene op eene narthexstengel zittende vleermuis.)
In hoeverre wij bij deze en dergelijke raadsels al of niet te doen hebben met
litteraire overlevering is niet met zekerheid uit te maken. Ofschoon het voor de hand
ligt aan ontleening te denken, vergete men niet dat ook verwantschap hoogerop
denkbaar is. In het raadsel van het jaar met zijne onderdeelen:
Er staat een boom in 't Westen
Met twee en vijftig nesten,
Elk nest heeft zeven jongen,
Elk jong heeft een bijzonderen naam,

is in de Grieksche lezing sprake van een vader met zijn zoons en kleinzoons, terwijl
men elders, b.v. in het Perzisch, het beeld van den boom terugvindt en er Latijnsche
lezingen bestaan die geheel met onze tegenwoordige overeenkomen.
Romeinsche raadsels uit den klassieken tijd zijn uiterst schaarsch. Er zijn naar het
schijnt in de litteratuur slechts enkele voorbeelden overgeleverd2. Latijnsche raadsels
uit later tijd zijn daarentegen des te talrijker.
Geleerde lieden hielden er zich mee bezig. Zoo is ons b.v. overgeleverd eene
raadselverzameling van 1000 verzen, in de 7de eeuw gedicht door ALDHELMUS,
bisschop van Malmesbury3. Ook ALCUINUS heeft aan het Karolingische hof raadsels
geschreven en vele anderen in de

1

Zie SUIDAS s.v. Αινος, ATHENAEUS X, 452 B, PLATO, Respublica V (ed. Bipont. VII, p. 65).
De woordspeling: βαλεν τε κου βαλε, hij wierp en hij trof niet, is natuurlijk onvertaalbaar.

2

Bij AULUS GELLIUS, Noctes Att. XII, 6, en PETRONIUS, Sat. no 58.
De oudste dergelijke verzameling is die van SYMPHOSIUS, uit de 5de of 6de eeuw.

3
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middeleeuwen hebben hun voorbeeld gevolgd. Wij hebben hier natuurlijk te doen
met kunstraadsels, maar de vervaardigers hebben de stof voor hun verzen vaak
ontleend aan het volksraadsel en soms ook volksraadsels eenvoudig in het Latijn
vertaald. Omgekeerd zijn een aantal litteraire raadsels bij het volk in zwang gekomen
en tot volksraadsels vervormd. Een voorbeeld daarvan is b.v. het reeds genoemde
raadsel:
Er staat een boom in 't Westen
Met twee en vijftig nesten enz.

Bijzonder talrijk onder de Latijnsche raadsels zijn logogriphen, anagrammen en
andere dergelijke letterraadsels. Dat ze nog geenszins tot het verleden behooren en
ook thans nog bij dozijnen worden uitgedacht weet ieder. Een aardig voorbeeld uit
vroegeren tijd vindt men in het Rechtsboek van den Briel van JAN MATTHIJSSEN uit
het begin der 15de eeuw (bl. 160), waar men leest: ‘Ende yghelic sal hem besaten te
gheven Gode van hemelryke dat dat joncfroukijn Jhesu haren boel gaf, als sy seide
aldus:
Minen boil heb ic ghegeven
Die nyeuwe mane al mijn leven
Ende die sonne algheheel
Ende van Roma tvirendeel.’

De oplossing is COR en het raadsel blijkbaar uit het Latijn vertaald1. De aardigheid
om de letters naar hun vorm te omschrijven is reeds oud. Euripides laat een een boer
die niet lezen kan het woord ΘΗΣΕΤΣ beschrijven, en niet anders doen nog heden
ten dage de kinderen als zij het woord SCHOOL aldus spellen: ‘kromme s, halve s,
h, hoepeltje, hoepeltje, haak.’

1

Verg. ook MONE, Anzeiger VII, 47, no. 121 en 122; VIII, 316, no 78.
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Van dergelijken aard is ook het volgende raadsel, dat ik vond in een Egmondsch hs.
uit de 15de eeuw1 en waarvan de oplossing, die er niet bij staat, is: NIJT (de beginletters
der verzen in omgekeerde volgorde).
Ter werlt heb ic een viant,
In allen steden is hij wel becant,
In dese vier regulen staet hij verkeert,
Noem hem mij so sydy wel geleert.

Doch al is deze soort van raadsels overtalrijk, liever geef ik u nog een paar
voorbeelden van bekende raadsels, die ook in Latijnschen vorm voorkomen.
Het raadsel van de doodkist:
Qui facit est laetus, qui non desiderat emit,
et qui tunc utitur, nescius ille sui est2,

luidt bij ons:
Die het maakt behoeft het niet,
Die het vraagt behoudt het niet,
Die het koopt begeert het niet,
Die het heeft die weet het niet.

Van eene lier heet het:
In silvis crescens, in campis gramine vescens,
in domibus cantans, dic, quid id esse putes?3

Wij hebben daarvoor de variant:
Het groeit in 't veld,
Het bloeit in 't veld,
En 't komt in huis staan schuddekoppen,

waarmee bedoeld wordt eene wieg, of:
En 't komt in huis staan dansen,

wat dan is de stok van de karnton.
Het oudste handschrift waarin ons volksraadsels zijn overgeleverd is uit het begin
der 10de eeuw4. Wij vin-

1

Hs. in 4o op papier, Rijksarchief te 's-Gravenhage, in de Egmonder portef. I, fo 20 vo.

2

MONE, t.a.p. VII, 48, no 135.

3

MONE, t.a.p. VIII, 316, no 79.

4

Zie MÜLLENHOFF en SCHERER, Denkmäler2, 13 vlg.
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den daarin o.a. het raadsel van de sneeuw1, waarvan een Hollandsche lezing luidt:
De juffrouw kleederloos
Zat op den boom was bladerloos.
Toen kwam de vogel vederloos,
Die nam de juffrouw kleederloos
Al van den boom was bladerloos.

Wij vinden daar ook het raadsel:
Video et tollo
si vidissem,
non tulissem,

dat wij ook terugvinden in een 16de-eeuwsch Vlaamsch hs. in den vorm: ‘Als gy het
siet, soo laet gy het liggen, niet siende raept gy het op.’ Het antwoord is: ‘Een note
met een gaetje’2.
Dit laatste raadsel kan den overgang vormen tot de zoo bekende strikvragen, waarin
men door eene onverwachte tegenstelling of woordspeling den rader zoekt te
verwarren en op een dwaalspoor te brengen.
‘Als ze komen dan komen ze niet, maar als ze niet komen dan komen ze’, antwoordt
de boer wien gevraagd wordt hoe het met de door hem gezaaide erwten staat. Zijn
raadselachtig antwoord is juist, maar werkt verwarrend omdat de hoorder er niet
aanstonds aan denkt dat ‘ze’ de eene maal op de erwten, de andere op de vogels slaat.
Twee personen ontmoeten elkaar. ‘Dag vader’, zegt de een. ‘Ja’, zegt de ander,
‘je bent mijn zoon niet, maar toch ben ik je vader’. - Het was namelijk zijne dochter.
Dergelijke aardigheden zijn talloos en er komen nog dagelijks nieuwe bij. Van
veel dat wij voor nieuw aan-

1
2

Verg. OHLERT in Philologus LIII (1894), 751 vlg.
MONE, t.a.p. VII, 266, no 252.
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zien kan echter blijken dat het reeds een eerbiedwaardigen ouderdom heeft. Het is
ook hier dat het oude zich telkens weer in nieuwe gedaante vertoont.
Algemeen bekend zijn die raadselvragen met ‘waarom’ en ‘hoe’, waarbij het
vraagwoord betrekking heeft op iets anders dan men vermoedt en de rader er met
opzet toe wordt gebracht de oplossing in eene andere richting te zoeken dan die waar
het door den opgever bedoelde antwoord te vinden is.
‘Waarom dragen de meeste boerinnen rooie kralen?’ (om den hals). ‘Wat voor
haar had Mozes' hond?’ (hondenhaar). ‘Wat zijn de kleinste visschen?’ (die waarvan
kop en staart het dichtst bij elkaar zijn). Men denkt na als over een ernstig gemeende
vraag, terwijl de vrager slechts een nuchter, voor de hand liggend antwoord bedoelt.
Van denzelfden aard is: ‘Hoe is de eerste vloo over den IJsel gekomen?’ Men
meent natuurlijk dat bedoeld wordt de wijze waarop dit geschiedde en denkt b.v. aan
zwemmen of varen; de opgever evenwel denkt aan het uiterlijk van de vloo en de
juiste oplossing is: ‘bruin’. - Bij: ‘Welke schapen eten meer, de witte of de zwarte?’
wordt de verwarring veroorzaakt doordat de vrager doelt op alle witte en zwarte
schapen, terwijl de ander slechts denkt aan één schaap. In ‘Hoeveel eieren kon de
groote reus Goliath nuchteren op?’ ziet men ‘nuchteren’ over het hoofd, te meer nu
zoo de nadruk gelegd wordt op de grootte van den reus, en men staat verrast dat het
antwoord is: ‘Eén, want toen Goliath het tweede opat was hij niet nuchteren meer.’
De vraag brengt in verwarring door schijnbare onmogelijkheden of verrassende
tegenstellingen. Men denke b.v. aan de bekende vraag: ‘Wie komt op zijn hoofd in
de kerk?’ (de spijkers in de schoenen), of aan: ‘Je
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gaat er door één gat in en door twee gaten uit, en als je er uit bent dan ben je er eerst
goed in’ (nl. als men een broek aantrekt). Verrassend is ook: ‘Ik heb hem niet lief,
en toch wou ik graag dat ik hem had,’ een gezegde dat aan een meisje in den mond
wordt gelegd, nl. aan een meisje dat bezig is naar eene vloo te zoeken.
Verder maakt men gebruik van woordspelingen en woorden die meer dan één
beteekenis kunnen hebben. Een goed voorbeeld is: ‘'t Is weg en 't blijft weg en toch
ziet ge het dagelijks voor oogen’ (nl. de weg waarop men gaat). Evenzoo:
Koolwarmoes die koud is
En drie dagen oud is,
Hoe heeten ze dat in Brabant?

Antwoord:
Wel, over 't vier,
Gelijk als hier.

Of raadsels als: ‘Welke kinderen hebben hun vader zien doopen?’ (domineeskinderen)
en: ‘Ik ben de oorzaak van mijn moeders dood, ik heb mijn vader helpen doodslaan,
ik heb mijn zuster getrouwd en ben toch een eerlijk man gebleven’ (de moeder stierf
bij zijn geboorte, zijn vader was slager, hij werd predikant en trouwde zijn zuster in
de kerk).
De ondervinding leert dus dat die vragen in den regel strikvragen zijn. Ook dat is
iets waarvan men handig gebruik gemaakt heeft om den rader er in te laten loopen.
Hij denkt dat er achter de vraag een valstrik verborgen ligt òòk als dat niet het geval
is. Vandaar dat hij bij de vraag: ‘Wat weegt zwaarder, een pond veeren of een pond
lood?’ vergeet dat een pond een pond is en antwoordt: ‘een pond lood’. Evenzoo
verwacht hij een ernstig bedoeld raadsel als men hem opgeeft: ‘Een
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blinde zag een haas loopen, een lamme liep hem na en ving hem, een naakte stak
hem in zijn zak. Ra, ra, wat is dat?’ Hij denkt na en raadt, maar te vergeefs, en krijgt
eindelijk ten antwoord: Wat dat is? Wel, een leugen!
Spottend bedoelde antwoorden zijn er van allerlei aard. Men denke b.v. aan de
vraag: ‘Waarom knijpt de haan zijn oogen dicht als hij kraait?’ (omdat hij wil toonen
dat hij zijn les van buiten kent) of ‘Waarom staat er een haan op den toren?’ (omdat
het veel te lastig zou zijn als er een hen op zat, want dan moest de koster telkens naar
boven om te zien of er een ei was).
Ik zeide reeds dat vele dezer vragen oud zijn; ze zijn dan ook wijd en zijd verbreid.
Verscheidene er van treft men ook aan in Latijnschen vorm. Zoo b.v.: ‘Dic mihi,
quid majus fiat, quo plurima demas?’ (R. foramen in veste)1, bij ons: ‘Wat wordt
grooter hoe meer men er van af neemt?’ (Antw.: een gat.) En het niet minder
verrassende: ‘De bedelaar gooit het weg en de koning steekt het in zijn zak,’ waarvan
de oplossing duidelijk wordt als men bedenkt dat de koning een zakdoek gebruikt
en de bedelaar niet. In het Latijn luidt dit: ‘Nobilis abscondit, quod rusticus abjicit
ultro’ (R. mucus)2.
Ook aan den Bijbel zijn tal van raadselvragen ontleend. Ieder kent de vraag: ‘Wie
versloeg het vierdepart van de wereld?’ (Kaïn) en: ‘Wie is gestorven en niet geboren?’
(Adam). Vanouds had men veel met bijbelsche raadsels op en er is zelfs een
‘Christelijken Tijd Verdryver, ofte Geestelijk Raadzel-boek’ verschenen, dat tot in
onze dagen is herdrukt. Vele van de daarin voorkomende

1

MONE, Anzeiger VII, 48, no 131.

2

MONE, t.a.p. VII, 49, no 137.
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raadsels zijn eigenlijk geen raadsels. Zij veronderstellen kennis en geen vernuft, en
dienen dan ook alleen om de bijbelkennis van den rader te beproeven en te
vermeerderen. Van dien aard zijn b.v. vragen als: ‘In wat plaats heeft een Man
Duyzend verslagen?’ (Tot Lechi, want daar versloeg Simson 1000 Man) en: ‘In wat
Zee is een Vis gevangen, die Geld in zijn Mond hadde?’ (In de Zee Genezareth,
Matth. 17 : 27.) Het verdient opmerking dat ook in Zuid-Afrika de lust voor dergelijke
vragen levendig is en dat men b.v. in tijdschriften als Ons Kleintji als ‘raaisels’ vindt:
‘Wat het Rachel fan haar pa gesteel?’1 ‘Waar staan di woorden geskrywe en tot wi
het di Heere gesê: ‘Sta op; waarom ligt gy dus neder op uw aangezicht?’2 of ‘Hoe
was di ander naam van Jerubbaäl?’2
Vele bijbelsche raadselvragen zijn echter oud. Zoo vindt men b.v. in een Vlaamsch
hs. uit de 16de eeuw reeds de vraag: ‘Waerom heeft Adam in den appel gebeten?’
(Om dat hi geen mes hadde om te snyden)3, en ook van andere kan men aantoonen
dat ze ouder zijn dan het zoo pas genoemde Geestelijk Raadzel-boek. Te midden van
die raadselvragen vindt men echter ook een aantal oude berijmde raadsels. Het meest
bekende daarvan is wel het raadsel van Jonas in den walvisch:
‘Het Graf dat at,
Die daar in zat die bad,
Het Graf dat leefde,
En die daar in zat die beefde.’4

Evenzoo is nog geenszins vergeten:
‘Mijn Vader won mijn te vooren,
Eer hy zelfs was gewonnen of gebooren:

1
2
2
3

Ons Kleintji III (1898), 123.
Ald. 173.
Ald. 173.

4

Ook reeds bij MONE, t.a.p. VII, 265, no 247.

MONE, Anzeiger VII, 266, no 261.
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Mijn Moeder ik zeg u zeeker en ras,
Die droeg mijn eer zy zelfs gedragen was;
Noch weet ik hoe men 't verdroege,
Doen men de vierde-part van de Wereld versloege;
Noch ben ik de zelfde Man,
Die mijn Groot-moeder de Maagdom benam.’

Het antwoord is Kaïn, en het raadsel is zeer oud. Het komt, bijna woordelijk hetzelfde,
reeds voor in een middelnederlandsch handschrift uit de 14de eeuw1.
Eindelijk wijs ik nog op:
‘Die niet en sprak als door Godts Geest,
En niet en zondigt in 't minst noch meest,
De vraag is dezen,
Of die ook zal Zalig wezen?’

Men verwacht natuurlijk: ‘Ja’, en toch is het antwoord: ‘Neen, want het was Bileams
Ezelinne.’2
In het bundeltje zijn ook zeer talrijk vragen als: ‘Wien is d'Eersten Smit geweest?’
(Tubal-Cain, de Zoone Lamech), of: ‘Zegt mijn op dit pas, Wien d'eerste Schipper
was?’ (Noach.) Deze vragen hebben aanleiding gegeven tot allerlei scherts en men
geeft thans op de vraag: ‘Wie was de eerste schipper?’ ten antwoord: ‘Leed, want
David zegt: Leed zal mij niet weer varen (weer-varen)’. Evenzoo vraagt men: ‘Wat
is de oudste buitenplaats?’ en het antwoord is: ‘Endegeest, want er staat geschreven:
En de geest zweefde op de wateren.’ Zoo is de eerste heer Mijnheer van Verre, want
Adam zag den Heer van verre aankomen, en de oudste familie van Walsem, want
Noach zei, toen de ark wegvoer: ‘Van wal, Sem’. Waar het slechts de bedoeling is
te schertsen ziet men zoo nauw niet op de juistheid van den bijbeltekst. Dergelijke
vragen vindt men natuurlijk ook in

1
2

Belgisch Museum V (1841), 100.
Ook dit staat bij MONE, t.a.p. VII, 265, no 249.
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andere landen. En het is trouwens niet verwonderlijk dat ook de Heilige Schrift niet
veilig is als doelwit voor den volkshumor. Men denke aan de gepersifleerde gebeden
en kerkelijke ceremoniën, aan de wilde vespers en dergelijke, die vooral in goed
Katholieke streken welig tieren1. Ook die oneerbiedige bijbelsche raadsels zijn stellig
voor een deel reeds eeuwen oud. Zeker is dit b.v. van het raadsel: ‘Wanneer stond
Onze Lieve Heer op één been?’ (toen hij op den ezel stapte); we vinden dit nl. reeds
onder de raadsels in de meermalen vermelde oude Vlaamsche verzameling2. Bewezen
wordt het ook door het volgende merkwaardige raadsel dat er op gemaakt is om den
lezer in den waan te brengen dat het leven van Jezus beschreven wordt.
Merct ende siet dese figuere,
So sprect van eenre creature,
Die tweewarf in de weerelt es commen,
Ende lijf ontfinc te onser vromen;
Dese creatuere, gheloves mie,
Die heeft namen meer dan drie.
In sine joncheit was hi besneden,
Dat was te onser nuttelicheden,
Te payene was hi harde goet;
Al sijn leven ghinc hi barvoet;
Selden dranc hi eeneghen wijn;
Gheloeft, ghedanct moetti sijn:
Hi liet hem passien toter doot;
Door ons sturte hi sijn bloet roet;
Die papen nutten metten wine;
So doen die leeke by termine.
Of ghi hiet weet wie es dese heere,
So doet hem waerdicheit ende eere.
Die meneghe mochte wanen dat Christus ware:
Die Christus riede hi ried onnare3.

Het antwoord is: een kapoen. Het medegedeelde raadsel

1

Zie b.v. het opstel van P. DE MONT over ‘Boerenhumor in kerkelijke zaken’ in Nederland
1891, I, 203 vlgg.

2

MONE, t.a.p. VII, 266, no 263.
Belgisch Museum V, 101.

3
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staat aldus in een 15de-eeuwsch handschrift. Het komt ook in Duitschland voor in
de 15de en 16de eeuw in eene kortere redactie1 en is thans in Vlaanderen nog bekend2.
In het oudste Duitsche raadselboek, omstreeks 1505 te Straatsburg gedrukt, vindt
men een soortgelijk raadsel, waarvan de oplossing is: een wijnvat.
Wij nemen thans afscheid van de bijbelsche raadsels en willen nog even onze aandacht
richten op enkele andere uitloopers van het litteraire raadsel, om dan straks terug te
keeren tot het volksraadsel.
Op dezelfde soort van scherts als de raadselvragen berusten ook verschillende
berijmde raadsels.
Er waren eens vier heeren,
Die zaten zich spelende te amuseeren.
Zij waren zonder geld begonnen
En hadden toch alle vier gewonnen.

Het antwoord is: Die spelers waren muzikanten. Een dergelijk woordenspel vindt
men ook in het bekende:
Een man die daags een daalder won
Verteerde daags een ducaton
En toch kon hij bestaan.

Tot een puntdicht verwerkt komt het voor in het bundeltje Hemichilias of Halfduizend
vaarzen uit verscheide ... Digters versamelt door S.S. (SYLVIUS) (ao. 1725), bl. 83:
Piet wint een daler, en verteert wel een ducaat:
Hoe kan het wezen dat de borst daar van bestaat?
Hij heeft genoeg te doen met pek en teer te smeren,
En mag in éne week twe ducatons vertéren.

Van eenigszins anderen aard zijn de raadsels, waaraan een bijzondere, aan den rader
onbekende familiebetrekking of naam ten grondslag ligt en die daardoor onraad-

1
2

MONE, Anzeiger VIII, 317 vlg. en KÖHLER in Weimar. Jahrb. V, 348 vlgg.
Zie JOOS, no 178.
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baar worden. Men denke aan het raadsel van Loth's dochters en aan het Nijmeegsche
wonder. Zeer bekend is ook:
De dominee en zijn dochter,
De koster en zijn vrouw,
Die waren naar een boom gegaan,
Daar hing een viertal appels aan.
Zij namen er elk een af,
Toen bleef er nog een aan hangen.
Hoe kan dat?

Het kan, zooals men weet, omdat de koster met dominee's dochter getrouwd was.
Men vergelijke ook:
Elf appelen hingen er,
Elf menschen stingen er,
Elk plukte er ien,
Er bleven er hangen tien.

De man die plukte heette nl. Elk. - Bij deze raadsels sluiten zich allerlei andere
rekenraadsels aan: ‘Een man die geen oogen had zag guldens liggen. Hij nam geen
guldens op en liet geen guldens liggen. Hoe kan dat?’ (Een man met één oog zag een
paar guldens op tafel liggen, waarvan hij er een afnam, zoodat er nog een liggen
bleef.) - Een andermaal worden drie namen voor dezelfde zaak genoemd en luidt de
vraag: ‘Een lam, een ram en een jong schaap, hoeveel zijn er dat?’ (antw.: één.) Of
wel: het raadsel wordt zóó ingekleed dat men vergeet waarnaar precies gevraagd
wordt, gelijk in het algemeen verspreide kattenraadsel:
Er liep een mannetje op de brug
Met zeven katten op zijn rug;
Iedere kat had zeven jongen,
Raad eens hoeveel beenen er over de brug gongen?

waarin alleen de twee beenen van den man geteld moeten worden. Een aardiger
lezing van hetzelfde raadsel is:
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Ik ging eens naar Sint Lijven,
Ik ontmoette zeven wijven,
Ieder wijf droeg zeven rokken,
Iedere rok had zeven zakken,
In iederen zak zaten zeven katten,
En iedere kat had zeven jongen.
Hoeveel katten, zakken, rokken, wijven,
Kwamen er te Sint Lijven?

Het antwoord is: Geen één; immers ik kwam die vrouwen tegen en ze gingen dus
den anderen kant op.
Van raadsels waarbij eigennamen een rol spelen zagen wij reeds een voorbeeld in
dat van Mijnheer Elk die een appel plukte. Thans mogen er nog een paar volgen.
Vooreerst dan:
Ik kwam eens in het dorp van Ellekom.
De hospes zei: ‘Van harte wellekom.’
Ik sprak: ‘Is u nog gezond?’
‘Ja’, sprak de man met vollen mond.
Een weinig later zei de man: ‘Ik ben ziek,
Ziek geweest sinds veertig jaren.’
Ik dacht: Dat's wonderlijk komiek.
Wie kan mij dit raadsel verklaren?

De man heette Ziek. - Iets dergelijks vinden wij ook in:
Ik zeilde met den Noordenwind
Vlak voor den wind.
Noorden was de koers,
Noorden lag ik an;
Zeg vanwaar de wind dan kwam?

De wind was Zuid, want het schip heette de Noordenwind.
Soms ook wordt bepaaldelijk opgegeven den naam te raden. Zoo b.v. in het aan
ieder bekende raadsel van Keizer Karels hond die ‘Hoe’ heette. Minder bekend is
misschien dat er van dat raadsel ettelijke variaties bestaan, waarbij Keizer Karel
geheel buiten spel blijft. Een daarvan is:
Er zat een vrouwtje voor de deur,
Ze had een witwit schortje veur,
Ze had een hondje dat ze streelde.
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Er kwam een heertje aangegaan,
Die vroeg: Hoe is dat hondjes naam?
Dat hondjes naam ben ik vergeten
Ik heb het al driemaal gezegd
En nu zul-je het nog niet weten.

(Het hondje heette Dat.)
Moet men hier dus bij het hooren op een bepaald woord letten dat in het raadsel
verborgen ligt, iets dergelijks is het geval bij raadsels als:
Amsterdam, die groote stad,
Met hoeveel letters spelt men dat? (met drie)

of: ‘Kool is kost en warmoes is eten; dat staat in den bijbel,’ waarbij eveneens de
nadruk moet vallen op ‘dat’.
Tot hetzelfde genre behooren ook de raadsels die wanneer zij met een verkeerden
klemtoon gelezen worden belachelijken onzin opleveren, zooals:
Een boer had een varken
en de moeder van dien boer
was ook de vader van het varken,

waarbij na ‘moeder’ gerust moet worden om een goeden zin te krijgen. Daarentegen
wordt in het volgende raadsel de onzin veroorzaakt doordat men het voornaamwoord
op het verkeerde woord betrekt:
O Jeetje, zei Keetje toen ze in nood was.
Ze at haring toen ze dood was,
Ze dronk koffie toen ze stof was,
Ze at een mispel toen ze verrot was,
En ze at een sinaasappel toen ze uit de kist kwam.

Eindelijk moet ik nog melding maken van eene zeer talrijke soort van raadsels, nl.
die waarvan het antwoord een letter is. Zonder twijfel zijn het navolgingen van
dergelijke Latijnsche raadsels. Een aardig voorbeeld geeft Pater POIRTERS in zijn
reeds aangehaald boek (bl. 230) en ik wil dit hier als proeve mededeelen. Het luidt:
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't Is in de vrouw, 't en is in de man niet,
't Is in Peeter, 't en is in Jan niet,
't Is in Claar, 't en is in Ann' niet,
't Is in den Voor-naem, 't en is in de Van niet,
't Is in 't bier, 't en is in de kan niet,
't Is in 't koren, 't en is in de wan niet,
't Is in de struyf, 't en is in de pan niet.

Het antwoord is natuurlijk: de letter r.
Wij kunnen nu overgaan tot eene nadere bespreking van het eigenlijke volksraadsel.
Het is mijn plan niet eene poging te wagen om daarvan een systematisch overzicht
te geven. Daaraan zouden groote bezwaren verbonden zijn. Wij worden overstelpt
door den onuitputtelijken rijkdom van vormen waarin het volksraadsel zich vertoont,
en een systeem waarnaar men de raadsels in alle opzichten juist en practisch kan
rangschikken is nog niet gevonden. Maar gelukkig behoeven wij ons daarover voor
het oogenblik niet te bekommeren. Ik heb mijn doel bereikt als ik u wijs op eenige
der voornaamste eigenaardigheden van het volksraadsel, daar de medegedeelde
voorbeelden de bedoeling nader zullen toelichten en u meteen een denkbeeld zullen
geven van de rijke verscheidenheid die de raadsels bieden1.
De voornaamste eigenaardigheid is zeker wel dat de volksraadsels zoo
schilderachtig zijn. Zij teekenen ons het volledige beeld van het voorwerp dat geraden
moet worden of stellen een bepaalde kenmerkende eigenschap op den voorgrond,
vaak op een hoogst naïeve, maar - is men er ontvankelijk voor- op een hoogst treffende
wijze. De middelen waardoor men de verlangde uitwer-

1

Uitvoerig wordt over den vorm van het raadsel gehandeld door PETSCH in zijne Neue Beiträge
zur Kenntnis des Volksrätsels (Palaestra, Bd. IV, 1899), van welk werkje voor dit opstel
meermalen gebruik is gemaakt.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

61
king weet te verkrijgen zijn haast oneindig. Nu eens wordt het uiterlijk beschreven
door de kleur, den vorm, de grootte nauwkeurig te noemen, dan weer wordt de
beweging, het gebruik, het doel van het voorwerp door een treffende vergelijking
geschilderd, of dient een teekenachtige naam om de zaak te karakteriseeren. En door
toevoegingen die ten doel hebben de belangstelling op te wekken of den rader op
een dwaalspoor te brengen wordt het raadsel verder voltooid.
Laat ons dit nader bezien. Het raadsel van de braambes:
Eerst zoo wit als vlas,
Dan zoo groen als gras,
Dan zoo rood als bloed
En dan zoo zwart als roet,

bewijst ons, als daarvoor een bewijs noodig was, het gevoel voor kleur dat bij het
volk leeft, en niet minder komt dit uit in het schilderachtige en zeer oude raadsel van
de koe in de weide:
Blauw boven, groen onder,
Vier trip-trap (de pooten),
Vier sip-sap (de uier),
En een houten jaaggat (het blok).

Voortreffelijk is ook de beschrijving van den boekweitkorrel:
Van binnen wit, van buiten zwart,
Drie ruggen en geen start,

en, hoewel niet zóó gelukkig geslaagd, die van de turf:
Van binnen zwart, van buiten zwart,
Acht hoeken en geen gat.

Iets meer dan eene eenvoudige beschrijving geeft het raadsel van den predikant in
den preekstoel:
Onder hout en boven hout,
Van binnen vleesch en bloed.
Al wat er uit komt is goed1.

1

Soms ook: Wat er uit komt is zuur en zoet.
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En eene beperkende toevoeging vinden we in:
't Is hooger dan een huis,
't Is kleiner dan een muis,
En toch kan het de kerkedeur niet in. (antw. een ster)

als ook in:
't Is zoo dik als een kattekop
En zeven paarden krijgen het den berg niet op.
(antw. een kluwen garen)

Den toehoorder in verwarring te brengen beoogt het slot van:
't Is hoog in de lucht en het zweeft,
Zijns gelijke op aarde leeft,
Zijn vleugels bint in de hette gewossen,
Als hij honger krijgt vret hij wel zeuven vette ossen.

Het haantje op den toren krijgt echter nooit honger, maar die toevoeging maakt dat
de hoorder ten onrechte denkt aan een levend dier.
Op een andere wijze wordt dit doel bereikt in:
Van voren leeft het,
In 't midden is het dood,
Van achteren eet het kaas en brood.

De wijze van voorstelling maakt dat men denkt aan één enkel ding, terwijl iets dat
uit verschillende deelen bestaat wordt bedoeld. Het antwoord is nl.: een boer die met
een paard aan 't ploegen is.
Een heele schilderij beschrijft ook het volgende raadsel, waarvan de oplossing is:
twee paarden voor een rijtuig met langstok en een koetsier die met de zweep klapt.
Het luidt:
Twee ruige russen,
Een stijf ding er tusschen;
De man die er op zat
Speelde met de klip-klap.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

63
Een geliefkoosde wijze van inkleeding is die welke men vindt in het raadsel van den
mol:
Er ging een mannetje door den dam
Met een fluweelen wammesje an.

Doorgaans geeft men dan eene beschrijving van het uiterlijk voorkomen van het
mannetje, gelijk ook in:
Er ging een mannetje over den dijk
Met zijn oogjes kijkerdekijk,
Met zijn haartjes krulderdekrul.
Je zoudt het niet raden, al werd je dul.
(antw. een schaap)

Nog vreemder en stellig zeer oud is:
Daar loopt een dier om het huis
dat slepen alle darmen na.
(antw. een kip met haar broed)

Daarentegen wordt eene handeling beschreven in het Vlaamsche raadsel:
Daar gaat iets rond het huis
En 't maakt bij alle stappen een kruis. (antw. een hen)

en in dat van den kruiwagen:
Er ging een dingetje om het huis,
Het piepte als een vlaremuis.

Bijzonder gelukkig gevonden is ook:
Daar gaat een ding om het huis,
dat kijkt door alle gaatjes. (antw. de zon)

Een andere reeks van raadsels begint met: Ik gooi iets.
Ik gooi een dingetje heel op het dak
En het komt er bij duizenden en duizenden af.
(antw. een zak erwten)

of:
Ik gooi een dingetje wit op het dak
En het komt er geel weer af. (antw. een ei)

De meeste van die raadsels zijn algemeen bekend. Eigenaardig is de volgende variant
van het ei-raadsel:
Ik gooide een dingetje op het dak;
Besje dacht dat het een appeltje was.
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Maar niet altijd bepaalt men zich tot eene gewone beschrijving. Dikwijls wordt het
te raden gegeven voorwerp niet alleen met iets vergeleken, maar ook daarmede
vereenzelvigd.
Op het veld daar staan twee staken,
Op die staken staat een ton,
Op die ton daar staat een draaier,
Op dien draaier staat een gaper,
Op dien gaper staat een snuiter,
Op dien snuiter staan twee glazen,
Op die glazen staat een bosch,
Daar loopen hazen en konijnen los.

Het antwoord is, zooals men weet, een boer. - Van denzelfden aard is:
Een houten huisje,
Een steenen kluisje,
Een rood roosje. (antw. een stoof met vuur)

Natuurlijk gaat de vergelijking dikwijls met eene beschrijving van bepaalde
eigenaardigheden gepaard, zooals in het raadsel van de tanden:
Ik ken een straatje
Met allemaal witte paaltjes,
't Regent er nooit
En toch is het er altijd nat,

en in het aardige Vlaamsche raadsel van het ei:
Ik kwam eens in 'nen bosch gegaan,
Ik zag daar een wit kapelleke staan;
Ik klopten op de deur:
Daar kwam 'ne gele pater veur1.

Schijnen deze vergelijkingen ons juist en goed gekozen, zeer vaak wordt ook van
een beeld gebruik gemaakt dat ons tegenwoordig vreemd lijkt. Wij worden er daardoor
aan herinnerd dat onze raadsels reeds overoud zijn en dat zij berusten op eene
verbeeldingskracht en een opmerkingsvermogen, anders dan de onze. Men oordeele:

1

Ons Volksleven V, 108.
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Achter mijn buurmans huis
Daar staat een boom met kralen1,
En wie die kralen tellen kan
Is de baas van allen.

Het antwoord is: de sterrenhemel, maar omdat men die vergelijking zonderling is
gaan achten is men andere, verkeerde oplossingen voor het raadsel gaan uitdenken,
b.v. een kersenboom en een wingerd. Vergelijk ook een ander sterrenraadsel:
Achter in het veld
Hangt een zak met geld.
Er is geen zoo'n wijze man
Die het geldje tellen kan.

Opmerkelijk is ook het volgende Zeeuwsche raadsel van zon en maan:
Rondom de meulen
Liepen twee pèretjes speulen.
Der is geen eenen ouwen man,
Die die twee pèëren keeren kan.

Maar het gezegde geldt niet allen van raadsels over de hemellichamen, doch ook
voor zeer gewone onderwerpen. Bij het raadsel:
Er waren twee zwarte raven,
Die kwamen het land opdraven,
Elk met zijn bek vol menschenvleesch,

verwacht men zeker niet dat het antwoord zal luiden: eene vrouw met zwarte klompen
aan.
Vergelijking met een of ander dier ligt echter voor de hand en is dan ook zeer
gewoon. Mooi is het raadsel van het schip:
Er vloog een vogel snel
Al over de diepe del (d.i. holte; hier: de zee);
Hij droeg botten en beenen
Eu had er zelve geene.

1

Ofschoon men thans kralen zegt, moet blijkens het rijm het woord oorspronkelijk den
dialectischen vorm krallen hebben gehad.
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Ook denke men b.v. aan het bekende raadsel van naald en draad:
Een stalen paardje
Met een vlassen staartje.
Hoe vlugger het paardje wordt
Te eerder is zijn staartje kort.

Van anderen aard is de vergelijking in het raadsel van de spin die haar net maakt.
Daar waren eens vier zustertjes,
Die klommen op hooge mutsertjes;
Daar waren eens vier broertjes,
Die klommen op hooge stoeltjes;
Ze naaiden zijden kapjes
Van honderdduizend lapjes,
Zonder naald en zonder twijn:
Je zult het niet raden al ben-je fijn.

Met de zustertjes en broertjes zijn natuurlijk de pooten van de spin gemeend.
Eindelijk nog een paar voorbeelden van raadsels waarin het beeld aan voorwerpen
van dagelijksch gebruik is ontleend. Ook deze zijn zeer oud. Ik kies daartoe de
volgende, uit Brabant afkomstige, zeer volledige lezing van het raadsel van hemel
en hemellichamen:
Het laken kunde nie vouwen,
De botter kunde nie bouwen,
Den āpel kunde nie schellen,
De knikkers kunde nie tellen,

en het eveneens welbekende:
Ik zond een vat naar verre landen,
Zonder hoepels, zonder banden;
In dat vat was tweeërlei nat,
Ra, ra, wat is dat? (antw. een ei)

Opmerking verdient ook dat het raadsel dikwijls zoo is ingekleed dat het beschreven
voorwerp met den spreker zelf in verband wordt gebracht of voorgesteld wordt als
iets dat zich in de nabijheid, op eene aan opgever
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en rader welbekende plaats bevindt. Natuurlijk strekt deze manier van voorstellen
ten zeerste om de belangstelling in het raadsel te verhoogen. Onder de besproken
raadsels vindt men reeds verscheidene voorbeelden er van, doch het verschijnsel
verdient nog wel even onze aandacht. Vele zijn de raadsels die beginnen met: ‘Achter
in den tuin’ (of: ‘in mijn vaders tuin’), ‘achter buurmans huis’ en dergelijke, als:
Buiten mijn vaders kamer
Daar hangt een blanke hamer.
Al wie daarmee timmeren kan,
Die is een kunstig (timmer)man (antw. een ijskegel),

of het oude raadsel van het omgeploegde land:
Achter besjes tuin
Ligt een merrie bruin,
Zonder kop en zonder steert,
Al zijn ribben liggen verkeerd.

Maar vooral talrijk zijn de raadsels waarin men zich zelf of een bekende handelende
invoert. Vergelijk b.v.:
Ik ging eens over een vlonder,
Daar zag ik een wonder:
Gat boven, kop onder (antw. een eend die duikt),

en:
Ik liep eens in mijn grootvaders tuintje.
Ik vond wat,
Ik at er uit,
Ik hield nog twee houten napjes over (antw. een noot),

als ook het raadsel van karn en karnstok:
Mijn vader had een tieteltat,
Mijn moeder had een platgat;
Mijn vader stak zijn tieteltat
In mijn moeders platgat.

In het reeds genoemde raadsel van:
Mijn moeder kent een laken, dat kan zij niet vouwen,

treedt zelfs de heele familie (vader, moeder en zuster) op.
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Ik moet thans nog spreken over die raadsels waarin het te raden gegeven voorwerp
met een bepaalden eigennaam wordt aangeduid.
Vooreerst kan die naam bestaan in een adjectief dat een bepaalde kenmerkende
eigenschap van de zaak beschrijft en dat dan eenvoudig als eigennaam genomen
wordt. Men vergelijke het bekende raadsel van den te vuur staanden ketel: ‘Geeltje
sloeg Zwartje voor zijn gatje dat het borrelde’, en het raadsel van kat en muis:
Ruig-ruig had Ruig,
Ruig-ruig at Ruig,
Ruig-ruig had een ding
Daar Ruig doorging.

Hier worden verschillende zaken met denzelfden naam aangeduid om het raden te
bemoeilijken; een nog sprekender voorbeeld daarvan is het volgende 17de-eeuwsche
raadsel:
Soete klaere was in schoone klaere,
En schoone klaere stont tusschen vyf witte klaeren.
Soete klaere die is uyt ghegaen,
En schoone klaere bleef tusschen vyf witte klaeren staen1.

De oplossing is: een glas wijn dat in de hand gehouden en leeggedronken wordt.
Hierbij sluiten zich aan namen als Roodrok voor een kers, Ruigerd voor een kat,
Knorrepot voor het varken enz. Vergelijk:
Roodrok
Zat op doodstok;
Toen kwam Schrokschrok,
Die nam Roodrok van doodstok
(antw. een kers die door een kraai van den tak wordt genomen),

en
Knorrewagen ging,
Gladkop hing;

1

In: Achterklap sonder Sonde 125 (Gent, ao. 1704).
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Knorrewagen wou
Dat Gladkop vallen zou.
(antw. een varken onder een appelboom)

Weer andere namen beschrijven de beweging of het geluid dat door de bedoelde zaak
gemaakt wordt. B.v. Holderdebolder als naam voor den donder:
Holderdebolder
Ging over den zolder.
Zeven landsheeren
Konden Holderdebolder niet keeren.

Verder Wikkeldewakkel voor de wieg, Wielekewaleke voor het heen en weer rollende
ei, Hipperdewip voor den hippenden kikvorsch enz.
Hierbij sluiten zich aan benamingen als Hip-op en Hap-op voor kikvorsch en
ooievaar:
Hip-op en Hap-op
Klommen samen de trap op:
Twee koppen en een staart;
Die het raadt is een daalder waard.

Dat de ooievaar juist verkiest om de trap op te klimmen is eene concessie aan het
rijm; in andere lezingen van dit zeer verbreide raadsel gaan Wip-op en Werp-op
(kikvorsch en mol) samen den berg op en Hie-op en Haai-op (wederom kikvorsch
en ooievaar) de kaai op.
Zeer bekend en in tal van variaties voorkomende is ook het raadsel van Tweebeen,
Driebeen en Vierbeen, nu eens een schoenmaker die op zijn driepoot zit en den hond
daarmee smijt, dan een keukenmeid wier eend door de kat uit den pot wordt gestolen,
of een man, een hond en een been enz.
Den overgang tot de gewone eigennamen vormen benamingen als Mijnheer de
Wit voor den zwaan, Juffrouw de Lange voor den langen stoffer, en Juffrouw
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de Lang en Juffrouw de Kort voor het water en de dweil in het raadsel:
Juffrouw de Lang
Liep door de gang,
Juffrouw de Kort
Raapte Juffrouw de Lang op.

Aan al de genoemde namen ligt een werkelijk toepasselijke beteekenis ten grondslag.
Dit is niet meer het geval als een gewone voornaam als benaming dienst doet; alsdan
is eene nadere toevoeging noodig om het bedoelde voorwerp te karakteriseeren.
Vergelijk b.v. Sijmen in zijn witten rok voor eene kaars, en het volgende kers-raadsel:
Achter in den tuin staat Job
Met zijn rooden kop,
Met zijn steenen hart.
Ra, ra, wat is dat?

Soms is de gekozen naam eenvoudig afhankelijk van het rijm, b.v.:
Juffrouw Juleken
Zat op een koper stuleken.
Hoe langer Juffrouw Juleken zat,
Hoe kleiner Juffrouw Juleken was. (antw. een kaars)

Dit blijkt uit de varianten van dit raadsel. In Antwerpen luidt het:
Hoeleken mijn kroeleken
Zat in een ijzeren stoeleken1,

in Meklenburg:
Lütt Johann Öölken (Hans Höhlken, Johann Jöölken)
Satt up sien stöhlken2 enz.,

doch dikwijls ook is er geen enkele reden te bedenken wáárom een bepaalde naam
gekozen is, gelijk b.v. in het Friesche raadsel:

1

Joos, no 83.

2

WOSSIDLO, no 416.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

71
Hingele Houk (de ketting van den ijzeren ketel),
Op bêd leit Sjouk (de deken),
Achter 'e doar stiet Hindrik-om (de bezem),
Op it lân rint Freerk (de koe).

Dat die namen echter niet altijd willekeurig gekozen zijn, al kunnen wij de reden
thans niet meer doorgronden, bewijst het volgende oude raadsel, waarvan ik twee
Hollandsche lezingen ken. De eene (uit Waterland) is:
Albert Albert eenbien
Heeft meer kinderen als veertien.
Ze waren allemaal zwart
En hadden allemaal een steenen hart.

De andere (uit Sliedrecht):
Albert met een been
Hoedde duizend schaapjes gansch alleen.
Elk schaapje dat was zwart:
Daarom heette hij Albart.

Als oplossing wordt opgegeven: een boom met krieken en een zwarte-bessenboom.
- Het raadsel is ook in verschillende streken van Duitschland bekend, meestal met
de oplossing pruimenboom of kersenboom1, maar de naam Albert komt daar niet
voor en in Meklenburg, waar de meeste lezingen voorkomen, is slechts sprake van
‘'n mann up eenen been’, zonder naam. Hoogst opmerkelijk is het dus dat in
Oostpruisen de volgende variant wordt aangetroffen:
Steit e mannke op ênem bên,
Höd' sîn schwînkes ganz allên.
Dat mannke hêt Balgart,
De schwînkes sön alle schwart2.

Toeval kan dit niet zijn en wij kunnen gerust aannemen dat achter die namen Albart
en Balgart eene bedoeling schuilt die ons verborgen is.

1
2

Zie WOSSIDLO, no 185.
FRISCHBIER in Zschr. f. deutsche Philologie IX, 69.
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Trouwens zulke ons duistere benamingen vinden wij in vele raadsels. Een goed
voorbeeld is het volgende:
Onkel-meronkel
Dronk uit den krommen konkel.
Al was de konkel nog zoo krom
Onkel-meronkel gaf nergens om.

't Is weer een raadsel dat niemand zal raden. De oplossing is: eene koe die uit de
sloot drinkt, maar men zou evengoed een ander antwoord kunnen geven. De kromme
konkel als benaming voor een kronkelend water is nog begrijpelijk, maar waarom
de koe juist Onkel-meronkel moet heeten is ons een ondoorgrondelijk raadsel.
Trouwens het is zeker dat vele raadsels slechts in verbasterden vorm tot ons zijn
gekomen, maar het is moeilijk uit te maken wat wij thans op rekening van die
verbastering mogen brengen, en wat oud en oorspronkelijk is, maar voor ons om
andere redenen onverstaanbaar werd. Ik zal een paar voorbeelden van zulke raadsels
geven:
Er zat een ding in den tuin
Met een jekske van seruin,
Met een bruukske van seret.
Ge zult het niet raden al wordt ge gek.

Al weten wij dat het antwoord een sprinkhaan is, wat voor stoffen met seruin en seret
worden bedoeld blijft ons verborgen. - Een ander merkwaardig raadsel is:
Ik zat op die van bies
En keek door die van spaan,
Daar zag ik mijnheer van Vlaanderen
Op het land-verbeteren staan.

Ik zat op een stoel en zag door het venster den haan op den mesthoop staan. - Die
van bies en die van spaan voor den stoel en het raam zijn begrijpelijk en eveneens
het land-verbeteren als naam voor den mesthoop; evenzoo wordt in een Vlaamsch
raadsel gesproken van den
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berg Beterland in denzelfden zin1. Maar waarom de haan mijnheer van Vlaanderen
heet schijnt duister. Misschien echter willen wij er te veel achter zoeken en is de
verklaring heel eenvoudig. Vergelijken wij mijnheer van Vlaanderen met benamingen
voor den haan die buiten ons land voorkomen, dan zien wij dat het dier meermalen
aangeduid wordt als komende uit verre streken: ‘'n mann ut Egypten, ut Polen, ut
Engeland’2 enz., zoodat het waarschijnlijk is dat ook mijnheer van Vlaanderen op
die wijze verklaard moet worden en Vlaanderen hier willekeurig genomen is om een
verwijderd land aan te duiden.
Wèl met eene bepaalde bedoeling gekozen zijn de al of niet denkbeeldige
plaatsnamen in sommige raadsels die op woordenspel berusten. Zoo b.v. in het raadsel
dat het lot van de koffieboon beschrijft en waarvan bij ons alleen de volgende
onvolledige lezing schijnt voor te komen:
Van Wittenburg naar Brandenburg,
Van Brandenburg naar Malen,
Van Malen naar Schalen,
Wie zal dat betalen?

Zoo ook in het bekende raadsel van den gevangen misdadiger:
Ik ging eens naar het hofken van Harigo (het hoofd),
Daar zag ik een misdario,
Dien misdario bracht ik ter Nagelo
En van ter Nagelo ter dood3,

waarvan eene Hollandsche lezing luidt:
Twee heeren van Palermo (de handen)
Die kwamen in een bosch.
Zij namen er een gevangen
En lieten hem niet los,

1

Joos, no 302, en verg. ook 301.

2

WOSSIDLO, no 21.
Volk en Taal V, 122 (Brabant).

3
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Zij brachten hem naar Kikero (de oogen)
En daar werd hij verhoord,
Zij brachten hem naar Nagelo
En daar werd hij vermoord.

Met een enkel woord moet ik ook nog melding maken van die raadsels waarin twee
personen of zaken als met elkaar sprekende worden ingevoerd. Ook deze inkleeding
is zeer gebruikelijk.
- Jij man van de aarde, wat doe-je hier?
- De man van boven zendt mij hier.
- En als ik je opat, wat zou-je dan zeggen?
- De man van boven zou je in zijn mandje leggen.

Dit bekende gesprek tusschen den visch en den worm aan den hengel is in dezen
vorm stellig niet zeer oud. Veel merkwaardiger is dan ook een raadsel als:
- Du kromme, du lange,
Vanwaar komde gegangen?
- Ei, du met dijn geschoren gat,
Waarom vraagde mij dat?

Het is een gesprek tusschen de weide en de beek en is wijd en zijd verbreid. - Een
derde voorbeeld is:
- Dag vrouw met je nippe-nappe-nou.
- Dag man met je ruige wam.
- Mag ik mijn ruige wam in jou verwildernisse slaan?
- Ja, laat hem er maar deur, en steek er de pen dan veur.

Een man te paard vraagt aan eene boerin of het beest over haar weiland mag loopen.
Hij krijgt de permissie, maar moet het hek achter zich sluiten.
Opgemerkt moet hierbij worden dat vele raadsels dubbelzinnig bedoeld zijn. Met
opzet gaf ik reeds eenige voorbeelden van raadsels die ook eene triviale of eene
obscene opvatting toelaten. Ze zijn overtalrijk, en men vindt ze geenszins uitsluitend
bij ons, maar overal: in Duitschland en Zwitserland zoo goed als in Engeland, en in
Slavische en Romaansche landen evenzeer als in
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Germaansche. Men heeft het feit wel eens willen verklaren door te zeggen dat het
volk die dubbelzinnige bedoeling in de raadsels heeft gelegd toen het de oude raadsels
niet meer begreep. Die verklaring gaat echter niet op; wij mogen gerust aannemen
dat ook deze eigenaardigheid der raadsels reeds overoud is1. En wij behoeven ook
niet naar eene verklaring te zoeken indien wij bedenken dat de volkshumor allerminst
afkeerig is van het triviale, zooals ieder weet die het volk kent, en zooals aan ieder
kan blijken die kennis neemt van de boerden en vertelsels, van de volkstaal en de
spreekwijzen die bij het volk leven.
Ik heb u thans een overzicht gegeven van de voornaamste eigenaardigheden van het
volksraadsel. Mij rest echter nog te spreken over het slot van onze raadsels. De meeste
raadsels eindigen met: ‘Ra, ra, wat is dat?’ Dikwijls rijmt dit op den voorafgaanden
regel, maar meer nog is het een toevoegsel buiten verband met het eigenlijke raadsel.
Niet altijd echter is de slotformule, wanneer die aanwezig is, zoo eenvoudig. In den
regel dient ze om er uitdrukkelijk op te wijzen hoe moeilijk het opgegeven raadsel
is en dat het waarlijk geen kinderspel is het te raden. Nu eens heet het: ‘Je kunt het
niet raden, al was je met zijn zessen’, of ‘Je raadt het in geen zeven jaar’, dan weer:
‘Je zult het niet raden al werd je gek’. Of wel de oplosser van het raadsel wordt
geprezen, b.v.: ‘(Raad het) zoo zijt ge wel geleerd’ of ‘Als je het raadt dan ben-je
bekwaam’, welk laatste slot soms nog schertsend wordt uitgebreid tot: ‘dan ben-je
bekwaam om de wereld in te gaan’ of zelfs: ‘dan ben-je bekwaam om van avond met
bloote beenen naar bed te gaan.’

1

Bewijzen dat zulke raadsels in de 15de eeuw gewoon waren zijn er, doch stellig komen ze
reeds veel vroeger voor.
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Evenzoo wordt hij die het raadsel niet weet te raden voorgesteld als een gek of
onnoozele, of minachtend een lompe boer genoemd, of zelfs eene hoer gescholden.
Sommige raadsels laten het echter niet bij prijzen of laken, maar zeggen den
schranderen rader een bepaalde belooning toe. Thans zijn die beloften alleen
schertsend bedoeld, maar wij mogen veilig aannemen dat dat oorspronkelijk niet het
geval was. Onschuldig is de belofte:
Kun-je het raden
Dan zal ik je een hoendertje braden,
Kun-je het bedenken
Dan zal ik je een glas wijn schenken1.

Hoogst lichtzinnig schijnt ons daarentegen de belofte: ‘Wie het raadt mag van nacht
bij mij slapen’, of zelfs: ‘Wie het raadt mag bij den koning zijn dochter slapen.’ Toch
wordt deze belooning niet alleen in o n z e raadsels toegezegd, maar zij komt ook
elders voor2; en wanneer wij ons nu de middeleeuwsche raadselwedstrijden herinneren,
waarbij de jongeling de geliefde in scherpzinnigheid trachtte te overtreffen om zich
daardoor harer waardig te maken, dan komen wij tot de gevolgtrekking dat dit slot
van het raadsel nog een nagalm is van overoude en langvergeten zeden3.
En onze raadsels zijn daarvan niet het eenige spoor. Ook onze sprookjes gewagen
van het winnen van prinsessen door schranderheid. Ik doel niet op die verhalen waar
iemand 's konings dochter tot vrouw krijgt nadat hij een aantal hem opgedragen
moeilijke werken verricht

1

2
3

Ook bij de Grieksche symposiën kreeg hij die een raadsel oploste tot belooning een portie
vleesch; wie het niet kon moest tot straf eene schaal met pekel leegdrinken. Verg. HAGEN,
Antike und Mittelalterl. Räthselpoësie 12.
Verg. b.v. PETSCH, a.w. 63.
Zie ook ROCHHOLZ, Alemannisches Kinderlied 215.
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heeft (draken verslaan, de zee leegdrinken en dergelijke), maar op een aantal sprookjes
waarin verhaald wordt van een koning die bekend laat maken, dat wie zijn dochter
een raadsel kan opgeven dat zij niet kan raden haar tot vrouw zal krijgen. Zulke
verhalen zijn overal bekend, ook in ons land. Nu eens komt de gelukkige winner van
de prinses in haar bezit doordat hij op weg naar het paleis allerlei voorwerpen heeft
opgeraapt die hem in de gelegenheid stellen haar telkens schaakmat te zetten, dan
weer verkrijgt hij door een gelukkig toeval zijn onoplosbaar raadsel, of weet hij het
antwoord op de hem door den koning of de prinses gedane raadsels door list machtig
te worden, soms is het alleen zijne scherpzinnigheid die hem helpt. Ik zal hierover
niet verder uitweiden, alleen merk ik nog op dat de opgegeven vragen dikwijls
bekende raadsels of raadselvragen zijn, die ook buiten het sprookjesverband
voorkomen.
Ook in andere sprookjes, waarin géén sprake is van het verdienen van een
koningsdochter, komen soms raadsels te pas. Ik herinner b.v. aan het verhaal van
den schranderen herdersknaap die antwoord geeft op de drie vragen: ‘Hoeveel water
is er in de zee, hoeveel sterren staan er aan het firmament en hoe hoog is de hemel?’,
eene geschiedenis die, gelijk men weet, in allerlei variaties het eigendom is van de
litteratuur van de Oostersche zoo goed als van de Westersche volken.
Soms ook is een geheel sprookje als raadsel op te vatten: Een meisje werd gevrijd
door een ruiter, maar wie hij was of vanwaar hij kwam dat wist zij niet. Eens op een
avond zeide hij dat hij haar naar zijn slot wilde brengen, zette haar op zijn paard en
reed weg in den donkeren nacht. En de ruiter zong:
Het maantje dat schijnt er zoo helder,
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Het paardje dat loopt er zoo snelder,
Zoet liefke, zoet liefke! berouwt het je niet?

Eindelijk kwamen ze aan zijn slot, en toen hielden ze bruiloft en trouwden ze, en dat
meisje is nooit weer bij haar vader en moeder teruggekomen. Ra, ra, wat is dat?
Dat meisje had de tering en die ruiter was de dood1.
Een dergelijke sage is ook op IJsland en in Duitschland bekend2.
Verder wil ik nog wijzen op eenige, in raadselachtigen vorm gekleede gesprekken,
verstaanbaar voor de sprekers, maar niet voor oningewijden.
Een man ontmoet in de trekschuit een vrouw die hij in lang niet gezien had. Hij
zegt tot haar:
‘Toen ik een jongeling was
Smeet ik een appel in 't groene gras.
Ik wou weten of hij ook gevonden was.’
‘Ja’, sprak zij.
‘Gelijk als gij?’ vroeg hij.
‘Neen, als gij,’ sprak zij.
‘Onder de aarde of boven de aarde?’ vroeg hij.
‘Onder de aard
Is 't best bewaard.’
‘Goede reis,’ sprak hij.
‘Vaarwel,’ sprak zij.

Dat meisje was nl. van hem zwanger geworden en hij wilde weten of het kind nog
leefde.
Een tweede voorbeeld is: Een vrijer stuurt iemand naar zijn meisje om te vragen
wanneer hij mag komen vrijen. Deze brengt zijn boodschap op de volgende bedekte
wijze over:
‘Goeden avond allen.
Ik kom niet om te praten of te kallen,
Maar er zit een zwaan in 't riet,
Die u allen goeden avond biedt.

1
2

Leeuwarden. Medegedeeld door J. WINKLER in Korrespondenzblatt d. Ver. f. Ndd.
Sprachforschung VIII, 82; DIJKSTRA, Uit Friesl.'s Volksleven II, 143.
Zie Germania XXXVI (1891), 369 vlgg.
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Die laat u vragen
In wat tijd van den dage
Of 't is goed hazen jagen.’

Het antwoord luidt:
Als het eene ding over het andere gaat,
't Koren en vlas te gelijk af gaat,
En de doode over den levende gaat,
In dien tijd van den dage
Is het goed hazen jagen.

De vrijer moet dus 's avonds komen: als de luiken gesloten worden, brood en
tafellaken worden afgenomen en het vuur is ingerekend. H a z e n j a g e n voor
‘vrijen’ was eertijds een gebruikelijk beeld1.
Als derde voorbeeld volge nog de raadselachtige boodschap die een heer medegeeft
aan den knecht van een vriend die hem een geschenk heeft gestuurd:
Twaalf maanden heeft een jaar,
Waarom maar zes?
Hardlooper vierpoot,
Waarom maar twee?
Gij zijt een dief of uw meester een leugenaar,
Ga heen en zeg hem dat.

De heer had nl. beloofd zijn vriend 12 vogels en een haas te zenden; de knecht had
echter maar de helft gebracht.
Mijne beschouwingen zouden niet compleet zijn als ik niet ook nog enkele woorden
wijdde aan liederen die met raadsels in verband staan. Ik behoef slechts melding te
maken van één opmerkelijk raadsellied. Wel bestaan er raadsels van verscheidene
coupletten en bestemd om gezongen te worden2, maar deze zijn van geen belang en
ik kan ze stilzwijgend voorbijgaan. Het bedoelde

1
2

Zie Woordenboek der Nederl. Taal V, 1464.
Zie b.v. De zingende Zwaan, of verv. op de Overtoompse Markt-schipper (ed. S. en W.
Koene) 73.
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raadsellied echter is niet de berijming van één bepaald raadsel, maar het bevat een
verhaal, in den vorm van een lied gebracht. Het sluit zich dus aan bij de straks
behandelde sprookjes. Het lied beschrijft hoe een soldaat zich schuldig maakt aan
desertie en daarom ter dood veroordeeld wordt en hoe zijne geliefde naar den overste
gaat om genade voor hem te vragen. Zij verkrijgt die mits zij een aantal raadsels weet
op te lossen die men haar zal opgeven. Dan volgt eene reeks van vragen en antwoorden
in den volgenden trant:
Zeg mij wat is een spiegel al zonder glas,
Wat komt in de wereld het meest te pas,
Wat sleutel op alle sloten past,
Wat kan men niet grijpen als men er naar tast,
Wat verliest de mensch niet voor zijn dood?
Raad dit nu eens in je hoogen nood.
(O meisje, zijn leven hangt er van af,
Anders ondergaat hij zijn verdiende straf.)
De spiegel des harten die heeft geen glas,
Verdraagzaamheid komt het meest te pas,
Het geld opent alle sloten gewis,
't Is de mist die niet te grijpen is,
De hoop verlaat niemand zoolang hij leeft.
Houd uw woord van eer dat gij mij geeft:
Ach heer, ik heb nu mijn plicht gedaan,
Laat mij nu vroolijk van u gaan.

In het geheel worden er 15 vragen gedaan en beantwoord, en het lied eindigt:
Zoo redde een meisje haar vriend van den dood.
Is zulke liefde niet waarlijk groot?

Eene uitvoerige redactie van het vers is thans bij het volk in omloop op vliegende
blaadjes, doch ook fragmenten van eene andere lezing worden gezongen.
Waarschijnlijk is het lied uit Duitschland tot ons gekomen1; immers het begint:

1

Een verwant lied vindt men in Des Knaben Wunderhorn II, 407 vlgg.; zie verder ERK-BÖHME,
D. Liederhort III, 8 vlg. en WOSSIDLO 303, no 406.
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In Weenen, in Weenen, o ja die schoone stad,
Die duizend soldaatjes in zich bevat,

en de er in vervatte raadselvragen schijnen, met uitzondering van slechts enkele,
overigens bij ons onbekend te zijn. Hoe dit zij, het lied verdiende in dit verband wel
vermeld te worden.
En hiermede meen ik mijne mededeelingen te mogen besluiten. Ik heb u natuurlijk
slechts een vluchtigen blik doen slaan op onzen rijken raadselschat, maar naar ik
hoop toch niet zoo vluchtig of iets van de eigenaardige schoonheid dezer
voortbrengselen van het volksvernuft heeft uw oog getroffen. En indien ik er
zoodoende in geslaagd mocht zijn uwe belangstelling te vergrooten niet alleen voor
raadsels, maar voor volkskunde in 't algemeen, dan zou het doel zijn bereikt dat deze
voordracht beoogde.
IK HEB GEZEGD.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
In de eerste maandelijksche bijeenkomst na Uwe vorige Jaarvergadering den 5den
October gehouden, werd tot Voorzitter onzer Maatschappij gekozen de Heer Dr. A.
Kluyver. Hij aanvaardde zijne betrekking met eene dankbetuiging aan den Heer Dr.
J. Verdam voor het vele door dezen ook als Voorzitter in het afgeloopen jaar voor
de Maatschappij verricht. Voorts deelde hij mede, dat de HH. Mr. J.B. Breukelman
en F.G. Kramp, door Uwe vorige Vergadering benoemd tot Bestuursleden, hunne
werkzaamheid als zoodanig reeds hadden begonnen en dat de toen nieuw gekozen
15 gewone en 15 buitenlandsche1 Leden op eene enkele uitzondering na hunne
benoeming hadden aangenomen.
In diezelfde vergadering berichtte de Heer Dr. H.G. Hagen, dat hij om
gezondheidsredenen zich verplicht zag zijn ontslag te nemen als Penningmeester.
Hem werd dit onder dankbetuiging voor bewezen diensten verleend; als tijdelijk
Penningmeester voor het loopende jaar werd toen benoemd de Heer F.G. Kramp,
die de benoeming

1

Twee hunner, de HH. Th. M. Banta en L.C. van Noppen, beiden te New-York, hebben volgens
art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der gewone Leden aanvaard.
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aanvaardde. Op uitnoodiging der Vergadering verklaarde zich de Heer Hagen bereid
in plaats van den Heer Kramp als tijdelijk Bestuurslid dit jaar zitting te blijven houden.
Nog werden in die vergadering herbenoemd tot leden der Commissie voor Taalen Letterkunde de beide aftredende leden de HH. Dr. G. Kalff en Dr. J. te Winkel,
tot lid der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde het aftredend lid de Heer
Dr. P.J. Blok. Deze allen hebben de benoeming aangenomen.
Bij gelegenheid der verloving van H.M. de Koningin heeft het Bestuur zeker als
U aller tolk schriftelijk bij H.M. uiting gegeven aan de gevoelens van vreugde
waarmede ook in den kring onzer Maatschappij deze gewichtige gebeurtenis werd
begroet. Bij het huwelijk zelf heeft het Bestuur de eerbiedige gelukwenschen der
Maatschappij aan het Hooge Echtpaar langs telegraphischen weg aangeboden. Beide
malen mochten wij eene schriftelijke dankbetuiging vanwege Hare Majesteit
ontvangen.
Evenals in het vorige jaar werd ook thans met groote deelneming de gang der
gebeurtenissen in Zuid-Afrika gevolgd. In menige Maandvergadering werd de
worstelstrijd onzer stamgenooten besproken en algemeen werden de meest hartelijke
wenschen geuit voor de toekomst en voor den einduitslag van hunnen met zoo
bewonderingswaardige kracht en volharding voortgezetten strijd voor recht en vrijheid.
Het Bestuur heeft gaarne de gelegenheid aangegrepen van deze gevoelens van
bewondering en deelneming openlijk te getuigen op de receptie den 13den December
te 's-Gravenhage door den Heer Paul Krüger gehouden, en heeft zich tevens door
een groot getal zijner leden doen vertegenwoordigen aan het Leidsche
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spoorwegstation, toen de grijze Staatspresident op zijne doorreis 19 December aldaar
door den Leidschen burgemeester uit naam der burgerij werd toegesproken.
De Maandelijksche Vergaderingen werden geregeld gehouden en behalve door
Leidsche Leden dikwijls ook bezocht door eenige elders wonende Leden, van welke
zich 63 volgens art. 39 der Wet een oproepingsbriefje voor alle vergaderingen lieten
zenden. Ook dit jaar had de Redactie van ‘Het Vaderland’ de welwillendheid onze
bijeenkomsten geregeld in haar blad aan te kondigen en werden uitvoerige verslagen
daaromtrent opgenomen in het ‘Museum’, ‘Het Nieuws van den Dag’ enz.
In de vergadering van 5 October sprak de Heer Dr. J. Ve r d a m over den Mnl.
tekst van den ‘Spiegel der Sonden’, welk werk vanwege de Maatschappij wordt
uitgegeven, en waarvan het eerste gedeelte, de berijmde tekst, onlangs was verschenen.
Het boek bevat eene uitvoerige verhandeling over de zeven hoofdzonden, waarbij,
evenals in andere Mnl. moralistische geschriften, b.v. de ‘Conincs Somme’, als
achtste de zonden der tong zijn gevoegd. De Heer Verdam besprak uitvoerig de taal
van het handschrift en toonde aan, dat een afschrijver er een Middelnederduitsch
vernisje over had gestreken, en dat in de uitgave het oorspronkelijke dialect van den
Westvlaamschen dichter der 15de eeuw moest worden teruggebracht. Verder sprak
hij over de wijze van werken van den dichter, zijne al of niet-oorspronkelijkheid,
zijne bronnen, de letterkundige waarde en hetgeen er belangrijks voor onze kennis
der middeleeuwsche toestanden en taal uit te leeren valt. Ook over de prozavertaling
van dezen tekst in de middeleeuwen gemaakt en in een Oudenaardsch handschrift
bewaard, welke het tweede stuk der uitgave zal uitmaken, werd door Spr.
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het een en ander medegedeeld. Het hier gesprokene zal in de inleiding die Spr. aan
genoemde uitgave zal toevoegen, uitvoerig worden uiteengezet en toegelicht.
Den 2den November hield de Heer Dr. J.M. H o o g v l i e t eene voordracht over
‘Een ontwerp van verbeterde spelling’. Spr. betoogde dat het hem niet zoozeer te
doen was om vereenvoudiging dan wel om verbetering der thans gebruikte spelling,
die z.i. onlogisch was en te moeielijk om aan te leeren. Vele denkbeelden daarvan
acht hij evenwel bruikbaar: deze en eenige andere door den Heer Kollewijn e.a.
verdedigd, wil hij verder uitwerken tot een logisch geheel, waarin overeenstemming
heerscht tusschen zichtbare teekens, hoorbare klanken en begrijpbare
gedachten-elementen. Zijn stelsel wil rekening houden met de verschillende leeftijden
en de verschillende klassen der maatschappij, waarvoor drie regelingen zijn
ontworpen, juister gezegd drie trappen van éénzelfde stelsel. Wegens den beperkten
tijd kon thans alleen over de vocalen worden gesproken, voor welke ontworpen zijn
de drie regelingen: 1o. aanvangsonderwijs (6-10 jaar) en ongeletterden: alle vocalen
dubbel; 2o. voortgezet onderwijs, neringdoenden: enkele vocaal in open lettergrepen;
3o. middelbaar en hooger onderwijs, fraaie letteren, dagbladen enz.: hoofdregel: de
verkortende schrijfwijzen in open lettergrepen, voor zoover er geen sprake is òf van
de eenige òf van de zwaarbetoonde laatste lettergreep van een woordstam; bijregels:
de lettergreep vóór de uitgangen -lijk, -elijk, -ig, vóór -e aan het einde, vóór -en in
adj. altijd stamlettergreep; onbuigbare woordjes geen stammen.
Deze regelingen werden met vele voorbeelden toegelicht en verdedigd. Daarbij
werd gewezen op de noodzakelijkheid rekening te houden met het accent, ten
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minste daar waar de klemtoon eene onmiskenbare waarde heeft. Immers, niet steeds
is die invloed overwegend.
In dezelfde vergadering gaf daarna de Heer E.W. M o e s eene ‘Bijdrage over de
kroon op het Amsterdamsche wapen’. Deze kroon, waarover onlangs door de HH.
Veder en Klönne uitvoerig was geschreven, wordt in den schenkingsbrief van
Maximiliaan van 't jaar 1488 genoemd de kroon ‘van onsen rycke’. Gewoonlijk
meent men dat hieronder te verstaan is de kroon van den Roomsch-Koning, maar
volgens Spr. is dit onmogelijk, daar het Roomsch-Koningschap geen rijk was en
bovendien Maximiliaan tevens spreekt namens zijn zoon Philips. Evenmin kan z.i.
in dat jaar bedoeld zijn de Duitsche Keizerskroon. Waarschijnlijk had Maximiliaan
eene kroon voor oogen gelijk hij zich voorstelde te dragen als heer van een nieuw
Bourgondisch rijk, gelijk die hem siert op vele schilderijen en prenten, waarvan
sommige nog bij zijn leven, deels in zijne onmiddellijke omgeving zijn vervaardigd
en die ook te Amsterdam wel bekend schijnt geweest te zijn blijkens eenige nog
bestaande teekeningen1.
In de vergadering van 8 December sprak de Heer Dr. P.J. B l o k over ‘Twee
colleges (van De Vries en Fruin), gegeven bij den aanvang van den Leidschen
academischen cursus 1860-'61’. Deze voordracht is hierachter onder de
‘Mededeelingen’ gedrukt.
Den 4den Januari deed de Heer Dr. G.W. K e r n k a m p eenige ‘Mededeelingen
over de resultaten van een onderzoek in Deensche en Zweedsche archieven’. Spr.
gaf een kort verhaal van zijne onlangs met ondersteuning der Regeering volbrachte
reis tot onderzoek naar de

1

Zie verder: Amsterdamsch Jaarboekje voor 1901, bl. 1 vv.
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bronnen voor Nederlandsche geschiedenis in Zweden, Noorwegen en Denemarken.
Veel vond hij, vooral te Linköping, Stockholm, Upsala en Kopenhagen, van groot
belang voor de Nederlandsche geschiedenis, voornamelijk uit de 16de en 17de eeuw.
Zoo te Linköping briefverzamelingen van Amsterdamsche kooplieden aan hertog
Karel (Karel IX) over handelszaken, met allerlei mededeelingen over gebeurtenissen
van den dag en particuliere zaken.
In het Rijksarchief te Stockholm is de grootste afdeeling de brieven van Zweedsche
gezanten in Nederland aan hunne regeering: daarin is veel van belang voor de politieke
en diplomatieke geschiedenis, meer wellicht nog voor de handelsgeschiedenis. Veel
werd aldaar ook gevonden van Lod. de Geer en W. Usselincx, die in Zweden met
Nederlandsch kapitaal en Nederlandsche werkkrachten allerlei handelscompagnieën
oprichtten; over de eerste vestiging van Hollanders te Gothenburg, in 't bijzonder
brieven van Abr. Cabeljau aan hertog Karel, uit naam van vele Amsterdammers, die
zich aldaar wilden vestigen ondanks den tegenstand van den Deenschen koning
(omstr. 1609); over de nog onbekende werkzaamheid van den als graveur bekenden
Michel le Blon, die als spion in Zweedschen dienst was en zich bij een thans ontdekt
contract verbond allerlei personen te bewegen tot het doen van belangrijke
mededeelingen en het bezorgen van afschriften van merkwaardige stukken: op deze
wijze zijn vele staatsstukken uit Nederland in afschrift naar Zweden gekomen.
Te Upsala in de Universiteitsbibliotheek werden gevonden brieven van den
Zweedschen resident Appelboom en van andere Zweedsche diplomaten uit de 17de
eeuw, o.a. een groot deel van het archief van Gyldenstolpe;
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brieven van Willem V en van Prinses Wilhelmina, reisjournalen van Zweden die
hier te lande studeerden, voornamelijk om het volk, de staatsinstellingen en den
handel te leeren kennen, enz.
Te Kopenhagen in de Kon. Bibliotheek zijn vele voor Nederland belangrijke
handschriften en briefverzamelingen, in het Archief o.a. ook vele bescheiden van
den bekenden Theod. Rodenburgh, b.v. een uitvoerig betoog (1619) aan den koning
over de wenschelijkheid leerlooiers en kuipers uit Nederland naar Denemarken te
doen verhuizen, en (1621) over het oprichten van fabrieken met Nederlandsche
werklieden voor de lakenbereiding, geschutgieterij, bierbrouwerij enz. Uit de
resolutiën van den koning blijkt dat deze meer dan vermoed werd, aan die plannen
gehoor gaf, hem b.v. een tuin afstond om Hollandsche bloemen en boomen te
kweeken. Ook blijkt Rodenburgh vele schilderijen van Nederlandsche meesters naar
Denemarken gebracht te hebben, o.a. van Lucas van Leiden, Teniers, Frans Hals,
den ouderen Breughel enz.
Den 1sten Februari sprak de Heer Dr. J. Ve r d a m over Middeleeuwsche
bezweringsformulieren en zegenspreuken, welke voordracht eveneens hierachter
onder de ‘Mededeelingen’ wordt uitgegeven.
Daarna gaf de Heer A.A. Vo r s t e r m a n v a n O y e n eene bijdrage: ‘Iets over
een nieuw Biographisch Woordenboek’. Spreker gaf een overzicht van de
wordingsgeschiedenis van het Woordenboek van Van der Aa, later van Harderwijk,
eindelijk van Schotel en hunne medewerkers, en van de voornaamste biographische
woordenboeken in andere landen verschenen of nog in bewerking. Daarop herinnerde
hij aan de artikelen in 1898 in den Ned. Spectator hierover geschreven door de HH.
W. Meijer en Dr. H. Brugmans, om ten slotte er op te wijzen
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hoe noodzakelijk een nieuw biographisch woordenboek voor ons land is en hoe
wenschelijk het is, dat deze zaak thans spoedig door bevoegde personen wordt
ondernomen met den in deze onmisbaren steun onzer vele geleerde genootschappen.
Naar aanleiding hiervan betoogden ook de HH. Dr. H. Brugmans, W. Meijer en
Dr. P.L. Muller de wenschelijkheid van een nieuw, betrouwbaar woordenboek, doch
wezen tevens op de vele en groote bezwaren aan zulk eene onderneming verbonden:
hiervoor is noodig degelijke en langdurige voorbereiding en samenwerking van velen
zoowel op wetenschappelijk als op financiëel gebied. De Heer Meijer meende, dat
de financiëele moeielijkheden wel uit den weg zouden geruimd kunnen worden,
indien slechts de autoriteiten op wetenschappelijk gebied zich de zaak wilden
aantrekken en verschillende genootschappen moreelen steun verleenden. De Heer
Muller sprak echter de vrees uit, dat die moreele steun spoedig door aanzienlijke
geldelijke offers zou moeten worden gevolgd.
In de vergadering van 4 Maart sprak de Heer Dr. F. B u i t e n r u s t H e t t e m a
over ‘Het knuppelduel en de Vrije Friezen’. In de rij der verschillende
wetsverzamelingen in Friesland behoort tusschen de oude Lex Frisionum en de
afzonderlijke rechtsverzamelingen in de 13de - 15de eeuw geplaatst te worden de
verzameling van algemeenen aard, bekend als de XVII Kesten en XXIV Landrechten.
Onder verwijzing naar zijn opstel opgenomen in het Rechtsgeleerd Magazijn XI
(1892) bl. 341 vv. betoogde Spr. dat deze verzameling dateert uit de 11de eeuw, nl.
de XVII Kesten gegeven door Koenraad II omstreeks 1038, de XXIV Landrechten
door het volk zelf samengesteld tegen het einde dier eeuw. Aan deze opvatting hield
Spr. ook thans nog vast, ondanks de
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bestrijding van Heck e.a., en wel voornamelijk om den inhoud der verzameling,
minder om het getuigenis van Wipo, dat in zijn betoog eerst in de tweede plaats in
aanmerking was gekomen, zonder dat hij daaraan te veel wilde hechten.
Van de verschillende handschriften dier Landrechten is één op zichzelf
minderwaardig hs. uitgegeven door M. de Haan Hettema, Jus municipale Frisonum
(Oude Friesche Wetten dl. II.) Daarin leest men in het tweede Landrecht blz. 84 na
de woorden: ... ‘befalt hi him naet, soe fiaer hi oen syn ayn eerwe, sonder stryd ende
sonder lioeda schelde’ de toevoeging: ‘Vel sic secundum alios: Wtoer stryd, wtor
stupa, ende wr lioede scelde.’ Dit stupa schijnt in den zin van flagellatio, als staf,
stok, te beteekenen eene twistbeslechting met een stok of knuppel, een knuppelduel.
Een knuppelduel wordt reeds vermeld in de Capitula van Ludovicus Imperator. De
edelman vocht met zwaard en schild, de onedele met knuppel en schild: ‘cum fustibus
et scuto’ in het Longobardische recht; ‘cum baculo et scuto’ in een Kamerijksch
recht in de Annales der Kamerijksche abdij. Zulk een knuppelduel zou dus ook bij
de oude Friezen hebben bestaan en het verdwijnen der stupa voor het gerecht zou
dan samenhangen met het verdwijnen van het standsonderscheid dat na de 13de eeuw
bij de Friezen onbekend was.
Voorts wees Spr. er nog op dat die toevoeging ‘wtor stupa’ enz. niet kan hebben
gestaan in het oorspronkelijke handschrift waarvan de andere afhankelijk zijn, en
ons slechts bekend is geworden door de afzonderlijke uitgave van De Haan Hettema.
Naar aanleiding hiervan en in aansluiting aan de voordracht door den Heer Dr. W.L.
de Vreese op het tweede Ned. Philologencongres gehouden (uitgegeven in Taal en
Letteren 1900) betoogde
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hij de noodzakelijkheid de verschillende hss. nauwkeurig en in hun geheel uit te
geven. Men kon niet volstaan met het min of meer willekeurig reconstrueeren van
een archetypus en bij de uitgave van zulk een ‘Urtext’ de varianten van later tijd
opgeven. Zonder bijzondere historische gegevens is elke stamboomtheorie gevaarlijk
en veel te weinig wordt er gewoonlijk gelet op het vele dat de verschillende
afschrijvers naar tijdsomstandigheden hebben gewijzigd.
In de vergadering van 12 April deed de Heer Dr. A. B e e t s eene mededeeling
over ‘Eene Vertelling van Le Francq van Berkhey.’ Spr. begon met te herinneren
aan de eerste hoofdstukken van Van Lennep's Klaasje Zevenster, en gaf daarna,
gedeeltelijk met zijne eigen woorden, gedeeltelijk in de rijmen van Berkhey, een
overzicht van De Braadpan, de eerste der ‘Jock en Ernstige Akademische Vertellingen
mijner jeugd’ van genoemden schrijver (Leiden, 1798). Vooral hierop liet Spr. het
licht vallen, dat daarin wordt verhaald, hoe op een Sinterklaasavond een zuigeling
aan een vroolijk studentengezelschap in eene braadpan wordt in handen gespeeld,
en hoe de ‘beteuterde’ jongelui na beraad met de hospita overeenkomen tot zijn 25ste
jaar voor den knaap te zullen zorgen en voor de eerste behoeften aanstonds elk een
dukaat neerleggen; de hospita bestelt dan het kind ter minne. Evenwel, ondanks deze
punten van overeenkomst, is de geschiedenis niet alleen in bijzonderheden, maar
zelfs in de hoofdzaak te zeer verschillend van die van Klaasje Zevenster, dan dat het
Spr.'s bedoeling wezen kon, Van Lennep hier van letterdieverij te betichten. Maar
het kwam hem toch hoogst onwaarschijnlijk voor, dat Van Lennep De Braadpan
nooit gelezen, of ze zich bij het schrijven van zijn roman niet herinnerd zou hebben.
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Het bleek uit Spr.'s mededeelingen, dat Berkhey zijne stof wel opgesierd, maar niet
geheel verzonnen had, en dat ook enkele studenten die hij in zijne vertelling eene
rol laat spelen, bekende academische figuren geweest zijn. Voor de kennis van het
Leidsche studentenleven in de 18de eeuw kwamen uit het verhaal enkele eigenaardige
bijzonderheden aan het licht.1
Daarna deed de Heer Dr. S.G. d e V r i e s eene mededeeling over Gerard van
Swieten, naar aanleiding van een onlangs te Weenen teruggevonden handschrift,
waarin Van Swieten grootendeels in het Latijn, somwijlen in het Nederlandsch,
stenografisch zijn oordeel heeft opgeteekend over de boeken die hij te Weenen als
keizerlijk censor moest onderzoeken.2
Ten slotte besprak de Heer Dr. A. K l u y v e r het nieuwe werk van Kluge over
het ‘Rotwelsch’ of Duitsch Bargoensch, 1ste deel, en wees op het groote belang
daarvan ook voor de verklaring van eenige duistere woorden in de Nederlandsche
taal.
De Vergadering van Mei werd geheel bestemd tot het voorbereiden en regelen
van de werkzaamheden dezer Jaarlijksche Vergadering.
De bundel ‘Handelingen’ 1899-1900 met de daarin opgenomen bijdragen van de
Heeren Dr. P.D. Chantepie

1

2

Sedert ontving de Heer Beets nog eene mededeeling (van [Prof.] S.A. N[aber]), volgens
welke in de jaren 1845-'50 te Leiden het praatje ging, dat ongeveer twintig jaar vroeger door
het dispuutgezelschap Tandem eene vondeling was aangenomen, die - in de genoemde jarenonder den naam van Tandemia te Leiden dienstbode was. Dit moet Van Lennep bekend
geweest zijn; in zijn Klaasje zijn ook andere herinneringen aan dien tijd; b.v. Mont Athos
ziet op zekere Emma, enz.
Vgl. D e g e v l e u g e l d e p e n . Gewijd aan de belangen van stenographie en
machineschrift. X, 1901, nss. 10-12.
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de la Saussaye, G.J.W. Koolemans Beijnen, Dr. P.L. Muller, Dr. S.G. de Vries en
Dr. A. Kluyver verscheen met de ‘Levensberichten’ in October. Inmiddels was reeds
verschenen het eerste stuk van den ‘Spiegel der Sonden,’ vanwege onze Maatschappij
bewerkt door den Heer Dr. J. Verdam. Het bevat den berijmden tekst van het werk
en zal eerlang worden gevolgd door het tweede stuk, den proza-tekst, thans nagenoeg
geheel afgedrukt. De Heer Verdam heeft eene algemeene inleiding en eene uitvoerige
woordenlijst daaraan toegevoegd en verwerft zich zeker door deze uitgave opnieuw
aanspraak op onzen dank.
Een ander werk waartoe Uwe vorige Vergadering besloot, de uitgave eener
Nederlandsche bewerking van Dr. Wrangel's boek over de letterkundige betrekkingen
tussahen Zweden en Nederland, voornamelijk in de 17de eeuw, is goed gevorderd en
zal thans spoedig kunnen verschijnen. De auteur, ons medelid, heeft de welwillendheid
de drukproeven zelf na te zien en met tal van aanvullingen te verrijken, waardoor de
waarde van zijn belangrijk werk nog wordt verhoogd.
Minder gunstig bericht moet worden gegeven betreffende de voortzetting van het
Glossarium van wijlen den Heer Stallaert. De Heer K.F.I. de Flou had verleden jaar
gemeld, dat hij rekende omstreeks Juni 1900 stof genoeg bewerkt te zullen hebben
om het verschijnen eener nieuwe aflevering mogelijk te maken. Sedert echter is niets
meer vernomen. Het Bestuur heeft onlangs den Heer De Flou om nader bericht
verzocht en wacht met ongeduld zijn antwoord af.
Gelijk in Uwe vorige Vergadering werd medegedeeld, heeft de Commissie door
U benoemd voor eene uitgave der briefwisseling van Const. Huygens zich genoopt
gezien haar mandaat neer te leggen. Van de haar verleende
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som van 300 gld. voor de voorbereiding der uitgave heeft zij slechts een gering
gedeelte verbruikt. Op verzoek van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
heeft thans de Maandvergadering van Januari aan deze de beschikking gegeven over
het overschot, teneinde daarvoor in buitenlandsche verzamelingen afschriften te laten
maken van brieven van en aan Const. Huygens en die in onze bibliotheek aan de
studie dienstbaar te maken, kan het zijn ook te doen strekken om in het vervolg van
tijd eene nieuwe onderneming tot uitgave dezer merkwaardige briefwisseling te
vergemakkelijken. Reeds is een aantal brieven te Londen afgeschreven; verder wordt
uitgezien naar eene gelegenheid ook elders betrouwbare afschriften voor billijken
prijs te bekomen.
Het aantal Leden onzer Maatschappij is op het oogenblik ongeveer even groot als in
Juni 1900, nl. 4 Eereleden, 463 ‘gewone’ Leden in Nederland, 10 in NederlandschIndië, 5 in het Buitenland en 157 ‘buitenlandsche’ Leden (waarvan 19 volgens art.
15 der Wet de rechten en verplichtingen der gewone Leden hebben aanvaard), te
zamen 639 tegen 630 in het vorige jaar.
Ook in het afgeloopen jaar leed de Maatschappij een groot verlies door het
overlijden van 10 gewone en 3 buitenlandsche Leden. Zij zijn zooeven door den
Voorzitter in zijne toespraak herdacht.
Aan het einde van mijn jaarverslag gekomen rest mij niets dan U mijnen dank te
betuigen voor de mij geschonken aandacht.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren!
In het verslag dat ik verleden jaar de eer had uit te brengen, kon ik slechts met een
enkel woord melding maken van de ontvangst der verzameling brieven door wijlen
ons medelid A.C. Kruseman aan onze Bibliotheek gelegateerd. Nu deze collectie
geheel gecatalogiseerd is, kan ik als vervolg daarop mededeelen dat dit legaat bestaat
uit niet minder dan 3164 brieven van de voornaamste letterkundigen waarmede
Kruseman in zijn langdurige uitgeversloopbaan in betrekking stond. Doet 't noemen
van zijn gevierden naam reeds vermoeden dat dit geschenk hoogst belangrijk is, de
gedetailleerde opgave der schrijvers dezer brieven in de Bijlage tot dit verslag, zal,
naar ik mij vleien durf, bij U de overtuiging vestigen dat de Bibliotheek slechts hoogst
zelden verrijkt werd met een geschenk van zulk een bijzondere waarde, waarvoor
wij ons onvergetelijk medelid niet erkentelijk genoeg kunnen zijn. - Niet minder
dank zijn wij verschuldigd aan de kinderen van wijlen ons medelid Professor Allard
Pierson die aan ons schonken de handschriften van 23 zijner werken. Gebonden in
acht
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fraaie lederen banden vormt deze verzameling autographen van dezen beroemden
schrijver een der vele sieraden van onze bibliotheek, en sluit zich waardig aan bij de
handschriften van Jakob van Lennep en van Mevrouw Bosboom-Toussaint en bij de
verzameling vroeger door A.C. Kruseman geschonken.
Wijlen ons medelid Jan Tideman schonk ons, weinig weken voor zijn overlijden,
een groot aantal brieven door hem van 1840-1899 ontvangen, waarvan die uit de
jaren 1842 tot 1848 hoogst belangrijk zijn voor de geschiedenis der Vereeniging ter
bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, waarvan hij een der oprichters
was. Hij voegde daarbij een exemplaar zijner ontelbare kleine bijdragen in dagbladen
en tijdschriften van 1836-1899, chronologisch gebonden in 5 banden en tevens een
paar onuitgegeven door hem vertaalde tooneelstukken, de onuitgegeven
Verhandelingen van het Utrechtsch Studentengezelschap onder de Zinspreuk ‘Uit
Alles Leert Men’, en een volledig exemplaar der door hem uitgegeven werken
vermeerderd met belangrijke bijvoegsels, zooals b.v. bij zijne uitgave van 't Boec
vandenhoute een blad eener zeer zeldzame uitgave van 1550; bij zijne uitgave der
gedichten van Simon van Beaumont merkwaardige brieven aan dien auteur enz. Ook ons betreurd medelid Arnold Ising legateerde aan ons een groot aantal zijner
werken zoodat wij nu een bijna volledig exemplaar daarvan bezitten. Ons medelid
H. de Jager schonk ons eenige handschriften van zijn vader, den geachten taalkundige
A. de Jager, o.a., onuitgegeven adversaria van Nederlandsche spreekwoorden, terwijl
de heer Ch. R. Bakhuizen van den Brink van Batavia (tijdelijk te Wageningen) onze
collectie brieven verrijkte met 138 brieven van Nederlandsche letter- en oudheid-
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kundigen aan Dr. G.D.J. Schotel geschreven. Daarenboven ontvingen wij van 107
leden en andere belangstellenden, waarvan de namen in de Bijlage tot dit verslag
genoemd zullen worden, 145 boeken ten geschenke.
Ook door aankoop werd onze Boekerij in dit jaar belangrijk vermeerderd. Zoo
kocht ik een onuitgegeven handschrift van wijlen den bekenden H. Verwoert, eene
verzameling van de meest gebruikte woorden van het Bargoensch of de zoogenaamde
dieventaal waarover in onze taal zoo goed als niets bestaat. Verder een onuitgegeven
berijmde Kroniek der Hertogen van Brabant van 1488, een Album Amicorum van
Ahasv. van den Berg, alsmede een aantal werken van Couperus, Van Eeden, Verwey,
Willem Kloos, Gorter, Borel, Guido Gezelle; den nieuwen druk van Förstermann
Altdeutsches Namenbuch, het nieuwe werk van Kluge over Rotwelsch, een zeer
zeldzame vertaling der Weke van Saluste, Heer van Bartas van 1616, eenige romans
uit de 17de en 18de eeuw enz. Behalve met de vervolgen van 36 tijdschriften werd
onze Bibliotheek door aankoop met 85 boekwerken vermeerderd.
Het letterkundig verkeer met binnen- en buitenlandsche genootschappen en
maatschappijen vond geregeld plaats en leverde, als gewoonlijk, rijke vruchten op.
Onder die genootschappen mag vooral met eere genoemd worden de Koninklijke
Vlaamsche Akademie te Gent die in het afgeloopen jaar niet minder dan 13 nieuwe
uitgaven zond. Met den Oudheidskundigen kring van Dendermonde, den
Oudheidskundigen kring van het land van Waes te St. Nicolaas en met den Geschieden oudheidkundigen kring van Gent werden betrekkingen aangeknoopt, waardoor
wij een volledig exemplaar van de door die kringen uitgegeven fraaie werken
ontvingen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

98
Vermeld ik nu nog dat behalve ontelbare boeken onzer Bibliotheek in de leeszaal
geraadpleegd, 1703 boeken en 9 handschriften naar buiten tegen ontvangbewijs
uitgeleend werden, dan heb ik U het voornaamste met betrekking tot onze Boekerij
medegedeeld, en rest mij nog slechts mijn dank te betuigen aan de leden der
Bibliotheekscommissie voor de van hen ook in dit jaar ontvangen adviezen.
Vergun nu nog Mijne Heeren, Uwen Bibliothecaris zijn dank uit te brengen voor
de aandacht door U aan zijn Verslag geschonken, en de beste wenschen voor den
voortdurenden bloei onzer Bibliotheek daarbij te voegen.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1900-1901 met
geschenken hebben vereerd.
1 Dr. S. Baart de la Faille te 's-Gravenhage.
2 Ch. R. Bakhuizen v.d. Brink tijdelijk te Wageningen.
3 Joh. H. Been te Brielle.
4 Dr. P.J. Blok te Leiden.
5 J.F.D. Blöte te Tilburg.
6 Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.
7 G.M. Boissevain te Amsterdam.
8 J. Bouchery te Antwerpen.
9 Dr. Joh. C. Breen te Amsterdam.
10 F. Caland te 's-Gravenhage.
11 P. de Clercq te Veenwolde.
12 Comm. der Athenaeum-Bibliotheek te Deventer.
13 Comm. der Buma-Bibliotheek te Leeuwarden.
14 Comm. der Provinciale Bibliotheek van Zeeland te Middelburg.
15 J.F.W. Conrad te 's-Gravenhage.
16 N.D. Doedes te Leeuwarden.
17 S.C.v. Doesburgh te Leiden.
18 P.N.v. Doorninck te Bennebroek.
19 H. Dyserinck te 's-Gravenhage.
20 Dr. J. Dyserinck te Rotterdam.
20*Familie de Fremery te San Francisco.
21 Gemeentebestuur van Deventer.
22 Gemeentebestuur van Leiden.
23 J.H. Groenewegen te Amsterdam.
24 Mr. J.E. Heeres te Delft.
25 Dr. J. Herderscheê te Osch.
26 Dr. D.C. Hesseling te Leiden.
27 J.A. Heuff Azn. te Tiel.
28 C.W. van der Hoogt te Baltimore.
29 Jkh. Mr. J.H. Hora Siccama te 's-Gravenhage.
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30 Wijlen A. Ising te 's-Gravenhage.
31 J. Jacobs te Boom.
32 H. de Jager te 's-Gravenhage.
33 Dr. G. Kalff te Utrecht.
34 Kapittel der Duitsche Orde Balye van Utrecht.
35 Koninkl. Bibliotheek te 's-Gravenhage.
36 G.J.W. Koolemans Beynen te 's-Gravenhage.
37 Dr. Edw. B. Koster te 's-Gravenhage.
38 Dr. G. Krul te 's-Gravenhage.
39 Wijlen A.C. Kruseman te Haarlem.
40 Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck te Amsterdam.
41 Dr. L.A. Langeraad te Lekkerkerk.
42 Dr. E. Laurillard te Amsterdam.
43 Mr. D.J. Baron Mackay van Ophemert te Ophemert.
44 Dr. W. Martin te Leiden.
45 Dr. M.J.v.d. Meer te Leiden.
46 Dr. H. Meyer te Göttingen.
47 G.C. Mingelen te Leiden.
48 Ministerie van Binnenl. Zaken te 's-Gravenhage.
49 W.J.C. Moens te Lymington.
50 Dr. P.C. Molhuijsen te Leiden.
51 Dr. J.W. Muller te Leiden.
52 Firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage.
53 J.A. Ort te 's-Gravenhage.
54 Familie van wijlen Dr. A. Pierson te Scheveningen.
55 F.J.W. Posthuma te Enkhuizen.
56 Jkh. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford te 's-Gravenhage.
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57 Redactie v.h. Archief v.d. geschied. v.h. Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.
58 Redactie v.d. Bijdragen v.d. geschied. v.h. Bisdom Haarlem.
59 Redactie v.d. Bijdragen voor vaderl. geschied. en oudheidk. te Leiden.
60 Redactie v.d. Dietsche Warande en Belfort te Leuven.
61 Redactie v. De Gids te Amsterdam.
62 Redactie v.h. Jaarboekje Erica.
63 Redactie v.h. Jaarboekje v. Alberdingk Thijm te Amsterdam.
64 Redactie v. De Katholiek te Amsterdam.
65 Redactie v.d. Leuvensche Bijdragen te Leuven.
66 Redactie v. Mélusine te Parijs.
67 Redactie v. Noord en Zuid te Amsterdam.
68 Redactie v.d. Zwolsche herdrukken te Zwolle.
69 Dr. J. Reitsma te Groningen.
70 Rijks-Archief te 's-Gravenhage.
71 Rijks-Universiteit te Groningen.
72 Dr. P.H. Ritter te Amsterdam.
73 Dr. H.C. Rogge te Amsterdam.
74 F.H.A. Sabron te 's-Gravenhage.
75 Armand Sassen te Amsterdam.
75*Jkh. Mr. A.F. de Savornin Lohman te 's- Gravenhage.
76 Dr. Geo. W. van Siclen te New-York.
77 Jkh. Dr. J. Six te Amsterdam.
78 Dr. F.A. Stoett te Amsterdam
79 Mr. J.H. de Stoppelaar te 's-Gravenhage.
80 Mr. A. Telting te 's-Gravenhage.
81 M.J. Ternooy Apèl te Amsterdam.
82 Wijlen J. Tideman te 's-Gravenhage.
83 Dr. T.C. Tinbergen, te 's-Gravenhage.
84 R.P.J. Tutein Nolthenius te Zutphen.
85 Dr. C.C. Uhlenbeck te Leiden.
86 Univ.-Bibliotheek te Amsterdam.
87 Univ.-Bibliothek te Upsala.
88 Dr. Ferd. VanderHaeghen te Gent.
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89 Crs van der Ven te Leiden.
90 Alg. Nederl. Verbond Dordrecht.
91 Dr. J. Verdam te Leiden.
92 Dr. G. van Vloten te Leiden.
93 Dr. C.G.N. de Vooys te Gouda.
94 A.A. Vorsterman van Oyen te Rijswijk.
95 Dr. G.J. Vos Azn. te Amsterdam.
96 Nederl. Vredebond te 's-Gravenhage.
97 R.W.P. de Vries te Amsterdam.
98 Dr. S.G. de Vries te Leiden.
99 H. Wattel te Lissabon.
100 J. Watts de Peyster te New York.
101 J.W. Welcker te Zwolle.
102 J.E. Whiteley te Baltimore.
103 Dr. F.C. Wieder te Weesp.
104 J.S. Willems te Laeken.
105 Joh. Winkler te Haarlem.
106 Joha. Wolters te Leiden.
107 J.A. Wormser te Amsterdam.
108 J.A. Wormser Jr. te Amsterdam.
109 Dr. E.H.G. Wrangel te Lund.
110 Dr. W. Zuidema te Amsterdam.
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Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de
Bibliotheek is vermeerderd1:
I. Handschriften.
Legaat van A.C. K r u s e m a n .
B o d e l N i j e n h u i s (J.T.), 7 brieven over V i r g i l i u s , Aeneis 1862.
B o g a e r s (A.), 10 brieven over Heemskerk's Togt naar Gibraltar 1860.
B o g a e r s (A.), 7 brieven over Het Metalen Kruis 1856.
B o g a e r s (A.), 8 brieven over Antwerpens Kasteel 1857.
B o g a e r s (A.), 22 brieven over Jochébed 1861.
B o g a e r s (A.), 16 brieven over Balladen 1862.
B o g a e r s (A.), 10 brieven over Jubelzang 1863.
B o g a e r s (A.), 17 brieven over Gedichten 1859.
B o g a e r s (J.M.), 8 brieven over A. B o g a e r s , Kompl. Dichtwerken 1871.
B o s b o o m (J.), 4 brieven over A.L.G. B o s b o o m -To u s s a i n t , Media Noche
1851.
B o s b o o m (J.), 7 brieven over A.L.G. B o s b o o m -To u s s a i n t , Historische
Novellen 1859.
B o s b o o m (J.), 10 brieven over A.L.G. B o s b o o m -To u s s a i n t , Gedenschrift
inhuldiging van Willem III, 1849.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.), 28 brieven over Media Noche 1851.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.), 6 brieven over Laura's keuze 1875.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.), 2 brieven over Historische Novellen 1857.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.), 12 brieven over Gedenkschrift inhuldiging
van Willem III, 1849.
B r e m e r (F r e d .), 2 brieven over Broeders en Zusters 1848.
B u l l (A.J. d e ), 15 brieven over Verspreide gedichten. - Binnenhuisjes 1862.
B u l l (A.J. d e ), 3 brieven over Verspreide gedichten 1857.
B u l l (A.J. d e ), 10 brieven over Naar de Natuur 1858.
C a l c a r (E l . v a n ), 14 brieven over Tijd en Toekomst 1858.
C a l c a r (E l . v a n ), 14 brieven over Wat Parijs mij te zien gaf 1858.
C a l c a r (E l . v a n ), 10 brieven over Uit het leven voor het leven 1874-75.
C o h e n S t u a r t (M.), 29 brieven over Zes maanden in Amerika 1875.
C o s t a (I s . d a ), 14 brieven over Wachter, wat is er van den nacht? 1847.
C o s t a (I s . d a ), 14 brieven over Poezy en Zangen uit versch. leeftijd 1847.

1

De cijfers, achter de titels der boeken geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers
gemerkte namen der schenkers hiervoren op blz. 99 opgenoemd. De titels zonder zoodanige
cijfers zijn van boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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C o s t a (I s . d a ), 10 brieven over De Chaos en het Licht 1850.
C o s t a (I s . d a ), 13 brieven over Hesperiden 1855.
C o s t a (I s . d a ), 16 brieven over Politieke Poezy 1853.
C o s t a (I s . d a ), 6 brieven over Israël en de Volken 1873.
C o s t a (I s . d a ), 4 brieven over Rouw en Trouw 1849.
C o s t a (I s . d a ), 24 brieven over Brief aan Groen van Prinsterer 1854.
C o s t a (I s . d a ), 15 brieven over Vertaling van E s c h y l u s 1853.
C o s t a (I s . d a ), 11 brieven over 1648 en 1848, 1848.
C o s t a (I s . d a ), 340 brieven over B i l d e r d i j k 's Kompl. Dichtwerken 1855-59.
C r e m e r (J.J.), 9 brieven over 't Reuske van 't darp 1876.
D o z y (R.) e.a., 9 brieven over De Israëlieten te Mekka 1865.
G é n e s t e t (P.A. d e ), 11 brieven over Leekedichtjes 1861.
G o e v e r n e u r (J.J.A.), 6 brieven over Verstrooide Rijmen 1850.
G o e v e r n e u r (J.J.A.), 9 brieven over F. B r e m e r , Broeders en zusters 1848.
's G r a v e n w e e r t (J. v a n ), 27 brieven over Vertaling van H o m e r u s 1853.
H a c k e (J.C.), 6 brieven over F. B r e m e r , Een dagboek 1844.
H a c k e (J.C.), v a n M i j n d e n (J.C.), 51 brieven over D a n t e , Divina Comedia
1865-73.
H a l l (H.C. v a n ), 3 brieven over Landbouwspreekwoorden 1872.
H a l l (H.C. v a n ), 15 brieven over Natuur en landleven 1873.
H a s e b r o e k (E.J.), 12 brieven over Verhalen en Schetsen 1852.
H a s e b r o e k (J.P.), 6 brieven over F. B r e m e r , De Dagheraut 1842.
H a s e b r o e k 43 brieven over I s . d a C o s t a , Kompl. dichtwerken 1861-62.
H a s e b r o e k 12 brieven over F. S t r a u s s ' Kerkklokstoonen 1842.
H e l v e t i u s v.d. B e r g h (P.T.L.), 18 brieven over De Nichten en Gesprek over
de Nichten 1840-41.
H e l v e t i u s v.d. B e r g h (P.T.L.), 10 brieven over Proza en Poezy 1853.
H o e v e n (J. v a n d e r ), 6 brieven over Weten en Gelooven 1858.
I I o f d i j k (W.J.), 7 brieven over Historische landschappen 1856.
I I o f d i j k (W.J.), 75 brieven over Ons Voorgeslacht 1858-1862.
J o n g e (J.K.J. d e ), 53 brieven over Gesch. van het Ned. Zeewezen 1857-62.
K a t e (J.J.L. t e n ), 44 brieven over Ta s s o 's Jeruzalem verlost 1851-55.
K a t e (J.J.L. t e n ), 13 brieven over Maria Magdalena 1841.
K a t e (J.J.L. t e n ), 12 brieven over In den Bloemhof 1850.
K o e n e n (H.J.), 6 brieven over De Nederl. Boerenstand 1858.
K r u s e m a n (A.C.), 218 brieven aan I. da Costa over B i l d e r d i j k 's Werken
1855-59.
L e n n e p (J. v a n ), 20 brieven over Tijdkaart v. Nederl. geschiedenis 1851-54.
L i n d o (M.P.), 9 brieven over F i e l d i n g , Tom Jones 1861.
L i n d o (M.P.), 32 brieven over S t e r n e , Tristram Shandy 1851-53.
L i n d o (M.P.), 14 brieven over G o l d s m i t h en S h e r i d a n 's blijspelen 1871.
M e y b o o m (L.S.P.) 7 brieven over Grondbeginselen d. mod. richting 1871.
O o r d t (J.W.G.v.), 14 brieven over Constantijn de Groote 1868.
O o r d t (J.W.G.v.), 20 brieven over Algem. Geschiedenis 1863-76.
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P a n (J.), 11 brieven over Opstellen over Drenthe 1861.
P i e r s o n (A.), 10 brieven over Richting en leven 1864.
P i e r s o n (A.), 8 brieven over Mr. I. da Costa. Een Gedenkrede 1865.
P i e r s o n (A.), 10 brieven over De Moderne richting 1862.
P i e r s o n (A.), 13 brieven over M a c a u l a y 's Schetsen 1861.
P o t (C.W. v a n d e r ), 18 brieven over Julianus de Afvallige 1850-52.
P o t g i e t e r (E.J.), 12 brieven over F. B r e m e r , In Dalarna 1845.
P o t g i e t e r (E.J.), 7 brieven over Proza 1864.
P o t g i e t e r (E.J.), 30 brieven over Poezie 1867-74.
R a u (S.J.E.), 11 brieven over V i r g i l i u s , Aeneis 1862.
R e v i l l e (A.), 5 brieven over Leven v. Jezus 1863 enz.
R e v i l l e (A.), 20 brieven over Handboek v. Godsdienstonderwijs 1861-75.
R o c h u s s e n (C h .), 27 brieven over verschillende uitgaven.
S c h a i c k (C. v a n ), 22 brieven over Tafereelen uit het Drentsche volksleven
1848.
S c h o t e l (G.D.J.), 16 brieven over De Openbare Eeredienst 1869.
S c h o t e l (G.D.J.), 32 brieven over Nederl. Volksboeken 1872.
S c h o t e l (G.D.J.), 7 brieven over Het Maatschappelijk leven 1868.
S c h o t e l (G.D.J.), 15 brieven over Het Oud-Hollandsch Huisgezin 1868.
S c h o t e l (G.D.J.), 6 brieven over De Leidsche Akademie 1874.
S n e l l e n v. Vo l l e n h o v e n (S.C.), 5 brieven over Entomologische wandelingen
1872.
S n e l l e n v. Vo l l e n h o v e n (S.C.), 22 brieven over Leven der Insecten 1868.
S t a r i n g (W.C.H.), 8 brieven over A.C.W. S t a r i n g , Gedichten 1858.
To l l e n s Cz. (H.), 6 brieven over M e s s c h e r t , De gouden bruiloft 1848.
U n g e r (W.), 11 brieven over In Memoriam 1872.
V l o t e n (J. v a n ), 23 brieven over Neerl. opstand tegen Spanje 1857-60.
Wa r n s i n c k (W.H.), 13 brieven over Jok en Ernst 1854.
We s t r h e e n e (T.v.), 37 brieven over Scheffer-Album 1858-59.
W i l l e k e n s M a c d o n a l d , 7 brieven over H o f d i j k , Heemskerk's beleg 1851.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 11 brieven over Hoofd en Hart 1855.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 29 brieven over Keur van scherts en luim 1854.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 8 brieven over Costerliedjes 1856.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 28 brieven over Kijkjes in 't leven 1851-52.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 14 brieven over M o l i è r e 's Menschenhater 1871.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 4 brieven over M o l i è r e 's Tartuuf 1875.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 6 brieven over Vrolijke schetsen 1853.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 5 brieven over Luimige verhalen 1852.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), 11 brieven over Lach en luim 1845-46.
Z i m m e r m a n (J.C.), 15 brieven over P o t g i e t e r 's Verspreide werken 1875-77.
16 brieven van verschill. geleerden over La seule chose nécessaire 1856.
24 brieven van verschill. geleerden over Kronijk voor Geschiedenis en Wetenschap
1865.
150 brieven van verschill. geleerden over Natuurl. Historie v. Nederland 1858-64.
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190 brieven van verschill. geleerden over De Voornaamste Godsdiensten 1862-73.
21 brieven van verschill. letterkundigen over Polichinel 1849.
43 brieven van verschill. letterkundigen over Historische Vrouwen 1857-60.
78 brieven van verschill. letterkundigen over Bijbelsche Vrouwen 1847-51.
84 brieven van verschill. letterkundigen over B i l d e r d i j k 's Kompl. Dichtwerken
1856-61.
71 brieven van verschill. letterkundigen over In Memoriam 1872.
Portefeuille waarin eene menigte brieven van boekhandelaren, eigenaren van het
kopierecht der werken van Bilderdijk, Contracten enz.
Portefeuille waarin handschriften van - en stukken betr. Bilderdijk.

Geschenk van de kinderen van wijlen Prof. A l l . P i e r s o n .
Handschriften van 23 zijner werken geb. in 8 dln.
I. Hella's erfgenamen. - Love labour's Lost. - Oudere tijdgenooten III. - Nieuwe
studiën over Calvijn. - Over menschenkennis. - Wetenschap en Kunst.
II-IV. Geestelijke voorouders. Israël.
V. Ter Meeting van 1 Aug. 1887. - Een schrede voorwaarts.- Over de Chanson de
Geste Aimery de Narbonne. - Bij een onuitgegeven werk. - Een causerie over het
Britsche Museum. - C. Vosmaer herdacht. - Jongere tijdgenooten. - Brieven van
Busken Huet.
VI, VII. Geestelijke voorouders. Hellas. - Wijsgeerig onderzoek.
VIII. Kollewijns Bilderdijk. - Gesprekken IV. - Zomervacantie. - Over Opzoomer.
- Over Ethica.

Geschenk van wijlen J. T i d e m a n .
Verzameling van brieven gedurende 1840-99 door hem ontvangen.
Hollandsch Magazijn le Verz. 1834-35 (Bloemlezing uit tijdschriften door J.T.
voor zijn vader vervaardigd).
Mignon. Opera comique bewerkt door J.T.
Om de Kroon, Tooneelspel door J.T.
Verzameling van verspreide en onbekende Nederduitsche gedichten.
Verhandelingen v.h. Studentengezelschap o.d. zinspreuk: Uit alles leert men, te
Utrecht 1838.
Catalogus der boeken van Bruno Tideman.

Geschenk van H. d e J a g e r .
J a g e r (A. d e ), Adversaria van spreekwoorden.
J a g e r (A. d e ), Verslagen ingeleverd bij het K. Ned. Instituut. 7 stuks.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

Geschenk van C h . R. B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k .
138 brieven van Nederl. letter- en oudheidkundigen aan Dr. G.D.J. Schotel
geschreven.
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Gekocht.
Berijmde Kroniek d. Hertogen van Brabant 1488.
Stamboek van Ahazuerus v.d. Berg 1755.
Ve r w o e r t (H.), Verzameling der meest gebruikte woorden v.h. Bangoensch of
de zoog. dieventaal.
2 brieven van H. v a n W i j n .

II. Boeken.
American Sentiment. A Plébiscite upon the Boer War. N.Y. 1900 (76).
Annalen v.d. Oudheidsk. kring v.h. Land v. Waes. V-XVIII.
Annalen v.d. Oudheidsk. kring v. Dendermonde 1863-67. II Ser. I- VIII.
A r b o i s d e J u b a i n v i l l e (H. d') et J. L o t h , Cours de littérature Celtique.
IX. Par. 1900.
A r k e l (G. v a n ) en A.W. We i s s m a n , Noord-Holl. Oudheden. Afl. 4. Amst.
1900.
A r n t z e n i u s (R.H.), Aan 't Vaderland. Amst. 1799.
A s s e l i j n (Th.), Jan Klaaz. Uitg. d.F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , N.A. C r a m e r
en K. P o l l . Zwolle 1900. (68).
B a k k e r (D.), Roemtrompet d. vrouwen. Rott. 1699.
B a r n a r d (A.), South-Africa, a century ago. Lond. 1901.
B a r t a s (W. v a n S a l u s t e , Heer van), Weke vert. d. Z a c h . H e y n s . Swol
1616.
B e a u m o n t (S. v a n ), Gedichten uitg. d.J. T i d e m a n . Utr. 1843 (82).
Met eene menigte brieven op deze uitgave betrekking hebbende.
Bedrog en Zelfmisleiding. Blijspel. Amst. 1843. (110).
B e e k (J.A.v.) en H.J. H o o y k a a s , Overzicht d. geschiedenis d. Holl. Kerk
sedert de invoering der Hervorming. 3e druk. Rott. 1886.
B e e l a e r t s v. B l o k l a n d (F.A.G.), De Oranje- Vrijstaat. Amst. 1900.
B e e n (J o h . H.), Het Keezenboek. Amst. 1900. (3).
B e e r (T.H. d e ) en E. L a u r i l l a r d , Woordenschat. Amst. 1900.
B e i j n e n (L.R.), Mr. Is. da Costa en de referent zijner voorlezingen. 's-Grav.
1847. (39).
Bibliotheca Erasmiana. Bibl. des oeuvres d'Erasme. II. Gand 1900. (88).
Bibliotheek v. Middelnederl. letterkunde. Afl. 64-67. Gron. 1900-1.
Bibliotheek (Paedagogische) v.h. Ned. Onderw. Genootschap. Aanwinsten
1899/1900. Amst. 1900. (86).
Bibliotheek d. Universiteit te Amsterdam. Boekerijen v.A.J. de Bull en Mej. S.J.
Potgieter. Amst. 1900. (86).
B i e r e n s d e H a a n (J.D.), Idee-studies. Amst. 1898.
B i l d e r d i j k (35 overdrukken, gedichten enz. betreffende). (39).
B i l d e r d i j k (42 Nrs v. Dagbladen waarin beoordeeling d. Kompl. dichtw. van).
(39).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

106
Bladen (Driemaandelijksche) d. Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven
1901. No 1.
B l e e k r o d e (L.), De Bliksemafleider. Amst. 1900.
B l o k (P.J.), Toespraak ter opening d. Tentoonstelling v.h. Nederl. Zeewezen.
's-Grav. 1900. (4).
Met Programma d. Muziekuitvoering.
B o ë c e à B o l s w e r t , Voyage de deux soeurs Colombelle et Volontairette.. vers
Jerusalem. Liége 1734.
Boek (Het) in 1900. Letterk. Jaarboek en Catalogus 1900/1901. Amst. 1900. (89).
B o g a e r t (A.), De Roomsche Monarchie. Utr. 1697.
B o l l a n d (G.J.P.J.), De Kerk van Utrecht. Leid. 1900.
B o r e l (H.), Studiën. Amst. (1898).
B o r e l (H.), Vlindertje. Amst. (1901).
B o s (F o k k e ), Betty. Utr. 1899.
B o u c h e r y (J.), Nog onze Taalstrijd. Antw. 1900. (8).
B o u c h e r y (J.), Peter Benoit. Antw. 1901. (8).
B o u t e n (P.C.), Verzen. den Haag 1898.
Brieven van Albert aan zijnen vriend. Utr. 1793.
B r i n k (J. t e n ), De oude Garde en de jongste School. Amst. 1891. 2 dln.
B r o e c k a e r t (J.), Dendermondsche drukpers. Met 2 Bijv. Denderm. 1890-98.
B r u g m a n n (H.) u.B. D e l b r ü c k , Grundr. d. vergl. Grammatik d. Indogerm.
Sprachen. V III. Strassb. 1900.
B r u m m e l k a m p J r . (A.), Bilderdijk, Da Costa en andere opstellen. Leid. 1894.
Bulletin v.d. Geschiedkundigen kring van Gent. I-IX.
C a l a n d (F.), Claes van Ruyven. 's-Grav. 1889 (10).
C a l a n d (F.), Een tak v.h. in Nederland uitgestorven Geslacht Van Steeland.
Rijsw. 1900 (10).
Cameraars-Rekeningen van Deventer uitg. d.J. d e H u l l u en J. A c q u o y . V 3.
Dev. 1900 (21).
Cartulaire de la ville de Termonde. Livr. 1-3. Gand 1883.
Catalogus d. Athenaeum-Bibliotheek te Deventer II. Dev. 1900 (12).
Catalogus der Buma-bibliotheek. 3e Verv. Leeuw. 1900 (13).
Catalogus v. Genealogieën berustende in het Geneal.-Herald.- Archief te Rijswijk
1900 (94).
C h a r b o n n e l (V), De Islam en de Jezuieten (vert. d.J. H e r d e r s c h e ê ). Leid.
1900 (25).
C h i j s (J.A. v a n d e r ), Nederl. Indisch Plakaatboek. 1602-1811. Dl. XVII.
Register. Bat.-'s-Grav. 1901.
Chronycxken van alle gedenkw. Geschiedenissen van 1500-1666. Amst. 1666.
C l e r c q (P. d e ), Oer de Bifoardering fen de Fryske Tael (Ljiouw. 1900) (11).
Codex diplomaticus Lusatiae Superioris. II l. Görl. 1900.
C o e r s F z n . (F.R.), Liederboek van Groot-Nederland III. Amst. 1900.
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C o n r a d (J.F.W.) en J.W. We l c k e r , Verbetering v. de Schelde. 2e Advies. Antw.
1900 (15, 101).
C o r n e l i s s e n (P.) en J.B. Ve r v l i e t , Idioticon v.h. Antwerpsch dialect. Afl.
2, 3. Gent 1900.
C o r t e b r o e c k (C.), De Fransche overheersching in België. Gent 1900.
C o s t a (22 Overdrukken en dagbladen waarin artikelen over I s . d a ). (39).
C o u p e r u s (L.), Majesteit. 2e druk. Amst. (1895).
C o u p e r u s (L.), De verzoeking v.d. Heiligen Antonius. Amst. (1896).
C o u p e r u s (L.), Wereldvrede. Amst. (1895).
C o u p e r u s (L.), Noodlot. 2e druk. Amst. (1893).
C o u p e r u s (L.), Psyche. 2e druk. Amst. (1899).
C o u p e r u s (L.), Metamorfose. Amst. (1897).
C r a m e r (R). Nut en schadelijk tijdverdrijf. Delft 1706.
C r a m e r (R). Jezus als oorzaak en voorbeeld ten leven voorgesteld. Delft 1706.
C r a m e r (R). Vriendelijk berigt v.h. besteden des tijds in Delft. Delft 1706.
C r a m e r (R). Des Christens Werk en Strijd. Delft 1706.
C r a m e r (R). De Weg ten ruste, in 't midden van alle onrust. Delft 1705.
Cupido [verzameld d.J.G. d e H o o p S c h e f f e r en J. T i d e m a n ]. Utr. 1843.
D a m v. I s s e l t (W.E. v a n ), Volksweerbaarheid. Amst. 1901.
Daghregister geh. in 't Casteel Batavia 1641-42, uitg. onder toezicht van H.T.
C o l e n b r a n d e r . 's-Hage 1900 (70).
D i j k s t r a (W.), Friesch Woordenboek. Afl. 13, 14. Leeuw. 1900.
D o e d e s (N.D.), Kort overzicht d. Alg. Geschiedenis. 2e druk. Leeuw. 1900 (16).
D o e d e s (N.D.), Schets d. Alg. Geschiedenis. Volken en Hoofdpersonen. 4e
druk. Leeuw. 1900 (16).
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Acten betreff. Gelre en Zutphen 1376-97. Haarl.
1900-1901. 2 dln. (18).
D u y s e (F l . v a n ), Het oude Nederlandsche lied. Afl. 1-4. 's Grav. 1900.
D u y s e (P r u d . v a n ), De Rederijkerskamers in Nederland. Uitg. d.F. d e P o t t e r
en F l . v a n D u y s e . I. Gent 1900.
D y s e r i n c k (J.), Het vraagstuk d. Onsterfelijkheid. 's- Grav. 1901 (20).
E e d e n (F. v a n ), Enkele verzen. Amst. 1898.
E e d e n Ellen. Een lied van de smart. 2e druk. Amst. 1892.
E e d e n Joh. Viator. Het boek van de liefde. 2e druk. Amst. 1895.
E m a n t s (M), Vijftig. 's-Grav. 1899.
E n g e l (J.J.), De dankbare zoon. Tooneelspel. Amst. 1788 (6).
Erica. Jaarboekje voor 1901. Amst. 1901 (62).
E v e r a e r t (C.), Spelen uitg. d.J.W. M u l l e r en L. S c h a r p é . 2e afl. Leid.
1901.
Festschrift d. Hansischen Geschichtsverein u.d. Verein f. Niederd. Sprachforschung
dargebracht. Gött. 1900. (46).
F l o u (K. d e ) en E. G a i l l a r d , Beschrijving d. middelned. HSS. die in Engeland
bewaard worden. Verslag. Gent 1896. - Id. 3e Verslag. Gent 1897.
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F ö r s t e m a n n (G.), Altdeutsches Namenbuch. 2e Aufl. Lfrg. 1-8. Bonn 1900-1.
F r e d e r i k s (J.G.) en W. C o l l a r d , Soestdijk. Eene historische studie. M. Atlas.
1874.
F r o i s s a r t (J.), Cronyke v. Vlaenderen uitg. d. N a p . d e P a u w . II, 1. Gent
1900.
F r u i n (R.), Verspreide geschriften. Afl. 8-20. 's-Grav. 1900-1. (4).
Galant (De bedreevene) of de levensloop v.e. Holl. Edelman. Amst. 1759
Gedachtenis (Ter) van Mr. Is. da Costa. 2e druk. Amst. 1860. (39).
G e l d e r (H. v a n ), Geschichte d. alten Rhodier. Haag 1900.
G e l u w e (A. v a n ), Het licht op den Kandelaer. Antw. 1650.
G e l u w e (A. v a n ), Tweede Disputacie over (het voorg.). Antw. 1650.
G e l u w e (A. v a n ), De Gheestelijken Jaegher van Sampsons vossen. Antw. 1650.
G e z e l l e (G.), Uitstap in de Warande. Rouss. z.j.
G e z e l l e (G.), De Doolaards in Egypte. Rouss. 1900.
G e z e l l e (G.), Tijdkrans. Rouss. 1893.
G e z e l l e (G.), Van den kleenen Hertog. 2e uitg. Rouss. 1899.
G e z e l l e (G.), Rijmsnoer om en om het jaar. Rouss. 1897.
G o e d e k e (K.), Grundriss z. Gesch. d. Deutschen Dichtung. 2e Aufl. VII. Dresd.
1900.
[G o e t h e , J.W.v.], Het lijden van den jongen Werther. Amst. 1793.
G o r t e r (H.), De School der Poëzie. Amst. 1897,
G r i m m , Deutsches Wörterbuch. X, 4-6, bearb. van M. H e y n e . Lpz. 1900-1.
G r ö b e r (G.), Grundriss d. Roman. Philologie. Abth. II, I, 4. Abth. III, 4. Strassb.
1901.
G u e v a r a (A. d e ), Leytsman der Hovelingen. Amst. 1652. 2 dln.
Handelingen v.d. Geschiedk. Kring van Gent. I-IV.
H a s e b r o e k (J.P.), Overzicht v.h. leven en de werken van Mr. Is. da Costa.
Haarl. (1862). (39).
H a z e l i u s (A.), Bilder frän Skansen. Skildringar af Svensk natur och Svenskt
folklif. Hft. 5-12. Stockh. 1900.
H a z e l i u s (A.), Minnen frän Nordiska Museet. II 5-7. Stockh. 1899.
H e l v e t y (J.F.), Theatridium Herculis Triumphantis, oft Kleyn Schouw-Tooneel
v.d. Triumphe Hercules. 's-Grav. 1663.
H e n n e n v. M e r c h t e n e n 's Cornicke van Brabant (1414) uitg. d.G. G e z e l l e .
Gent 1896.
Historie (De) v.d. Koninkl. Propheet David. 's-Grav. 1750.
Historye (De ghedenckw.) v. Chryseide en Arimant. Uyt de Fransche Astrea
overgheset d.J. H e e r m a n . Amst. 1638.
H o e f e r (F.A.), Aanteek. betr. de Kerk te Hattem. Amst. 1900. 2 dln.
[H o e v e n (E. v a n d e r )], De Waarzegster. Blijspel. Amst. 1715. (6).
H o l d e r (A.), Altceltischer Sprachschatz. Lfrg. 13. Lpg. 1901.
H o n i g (G.J.), Catalogus d. Verzameling Jac. Honig Jsz. Jr. I. Boekerij. Zaand.
1900.
H o o f t (P.C.), Gedichten uitg. d.F.A. S t o e t t . II. Amst. 1900. (78).
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H o o g t (C.W.v.d.), The Story of the Boers. New Y. 1900. (28).
H o v e n (Th.), Eene erfenis van rouw. Amersf. 1899.
H u e t (C. B u s k e n ), Robert Bruces leerjaren. Haarl. 1898.
H u e t (C. B u s k e n ), Josefina. Haarl. 1898.
H u e t (C. B u s k e n ), (G. B u s k e n ). 3e Verslag v. onderzoekingen naar archivalia
te Parijs. 's-Grav. 1901. (4).
H u f v. B u r e n (J.), De Stedendwinger. Historiespel. Z.p. (1900). (27).
Huldeblad aan Paul Kruger. Rott. 1900. (47).
Inventaire Archéologique de Gand. Livr. 1-20. Gand 1896-1900.
I s i n g (A.), Almanak voor de jeugd. Amst. 1853-66. 8 dln. (30).
I s i n g (A.), Almanak voor scherts en luim. Schoonh. 1881-83. 3 dln. (30).
I s i n g (A.), Verhalen en schetsen. Amst. 1870. 2 dln. (30).
I s i n g (A.), Dood en begrafenis van Koning Willem II. 5e druk. Haarl. 1849.
(30).
I s i n g (A.), Freule Marie. 's-Grav. 1876. (30).
I s i n g (A.), Het Hof te 's-Gravenhage 's-Grav. 1898. (30).
I s i n g (A.), Jan Klaaszen en andere Kluchtspelen. 's-Grav. 1879. (30).
I s i n g (A.), De Graaf de Saint-Ybar. Amst. (1865). 2 dln. (30).
I s i n g (A.), Oorlog en Vrede en Zephyr de vondeling. Sneek (1859). (30).
I s i n g (A.), Historie der vier Heemskinderen. Tiel 1880. (30).
I s i n g (A.), Een pauselijke kroon in de middeneeuwen. 's Grav. 1895 (30).
I s i n g (A.), In de Kamers d. Staten-Generaal. 's Grav. 1892 (30).
I s i n g (A.), De onafhankelijkheidsoorlog in Zuid-Italië. Rott. 1860 (30).
I s i n g (A.), Drie dagen in Antwerpen in Febr. 1862. Amst. 1862 (30).
I s i n g (A.), Het Antwerpsch Kunst-congres in Aug. 1861. Amst. 1861 (30).
I s i n g (A.), De Markiezin de Solange. Schoonh. 1854 (30).
I s i n g (A.), Nederl. Prentenboek. Amst. 1865 (30).
I s i n g (A.), Sprookjes van Perrault. M. pl. van G. D o r é . De schoone Slaapster.
Amst. 1862. (30).
I s i n g (A.), Uit den Schooltijd. Verhalen voor de jeugd. Amst. 1861. (30).
I s i n g (A.), Uit de jongenswereld. Verhalen voor de jeugd. Amst. 1868. (30).
I s i n g (A.), Uit het jonge leven. Verhalen voor de jeugd. Amst. 1862. (30).
I s i n g (A.), Uit 's levens lente. Verhalen voor de jeugd. Tiel 1872. (30).
I s i n g (A.), Uit de Natuur. Sprookjes. voor de jeugd. Sneek (1875). (30).
I s i n g (A.), Haagsche Schetsen. 's-Grav. 1878-95. 4 dln. (30).
I s i n g (A.), Het Gebed des Heeren. Amst. 1858. (30).
Jaarboekje (Amsterdamsch) voor 1901. Amst. 1900.
Jaarboekje v. Alberdingk Thijm voor 1901. Met Bladwijzer 1891-1900. Amst.
1901 (63).
Jaarboekje v.d. Nederl. Vredebond voor 1901. 's-Grav. 1901. (96).
Jaarboekje (Rotterdamsch) voor 1900. Rott. 1900.
J a c o b v. M a e r l a n t , Dboec van den houte, uitg. d.J. T i d e m a n . Leid. 1844.
Met bijvoegsels, o.a. met fragmenten eener uitg. van 1550.
J a c o b s (J.), Vormleer v.h. oudfriesche werkwoord. Gent 1901. (31).
J a c o b s (J.), De verouderde woorden bij Kiliaan. Gent 1899.
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J a g e r (A. d e ), Taalk. handleiding tot de Staten-overzetting d. Bijbels. Rott. 1837.
(32).
Met aanteekeningen in hs. van den schrijver.
J a g e r (H. d e ), De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle. 's-Grav. 1901 (32).
Jahrbücher (Pommersche). 1. Greifsw. 1900.
K a l f f (G.), Jacob Cats. Haarl. 1901 (33).
K a n t e r (H. Ph. d e ), De Wet op de Leerplicht. Amst. 1901.
K a t e (J.J.L. t e n ), Bilderdijk en Da Costa. Amst. 1862. (39).
K e l l e r (G)., Haar buurman. Amst. 1898.
K e r n (J.H.), De beoefening d. nieuw-engelsche tongvallen. Gron. 1901
K e r n k a m p (G.W.), Over Robert Fruin. Utr. 1901.
K l o o s (W.), Verzen. Amst. 1894.
K l u g e (F.), Rotwelsch. Quellen und Wortschatz d. Gaunersprache. I. Strassb.
1901.
K n u t t e l (W.P.C.), Catalogus d. Pamflettenverzameling d. Koninkl. Bibliotheek.
III. 's-Grav. 1900. (35).
K o k (T r .), Te Heiveld. Utr. 1899.
K o s t e r (E d w . B.), Gedichten. Leid. (1888).
K o s t e r (E d w . B.), Tonen en Tinten. Hilv. 1901. (37).
K r u s e m a n (A.C.), Tollens-Da Costa. Z.p. 1860 (39).
K u i p e r s (R.K.), Geïll. Woordenboek d. Nederl. Taal. Afl. 25-29. Amst. 1900.
L a g e m a n s (E.G.), Recueil de Traités etc. Aperçu général. 2e éd. augm. p.J.B.
B r e u k e l m a n . La Haye 1900 (48).
L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k (L.H.J.), Geschied. v.d. Holl. Maatsch. v. Kunsten
en Wetensch. Z.p. 1900. (40).
L a m b e r t s De vrouw v.d. Bokkenrijder. Amst. 1900. (40).
L a u r e m b e r g (P. en J.S.), 't Nieuw Vermeerderd Acerra philologica Amst.
1675.
L a u r i l l a r d (E.), Koren en Klaprozen. Schoonh. 1900 (42).
L e e n d e r t z J r . (P.), Middelnederl. dramatische poëzie. Afl. 2, 3. Gron. 1900.
L e y d e n (P h i l . d e ), De cura reipublicae et sorte principantis. Uitg. d. R. F r u i n
en P.C. M o l h u i j s e n . 's-Grav. 1900. (50).
Liefde (De Ongheluckighe) v. Clidamas en Rosimene. Uit de Franse Astrea vert.
d. S c h i p p e r J a n . Amst. 1640.
L o g h e m (M.G.L. v a n ) Fokel. Amst. 1899.
L o v e l i n g (V.), Sophie. Amst. 1885. 2 dln.
M a r t i n (W.), Leven en werken van Gerrit Dou. Leid. 1901. (44).
M e e r (M.J.v.d.), Gotische casus-syntaxis. I. Leid. 1901. (45).
M e n d e s d a C o s t a (M.B.), Tooneelherinneringen. Leid. 1900.
M e y e r - L ü b k e (W.), Grammaire des langues Romanes. III 2. Par. 1900.
Miscellanea dat is Keurstoffe ofte Mengelmoes v. verscheyde voorvallen. I. 's
Grav. 1699.
Mittheilungen üb. Römische Funde in Heddernheim. III. Frankf. 1900.
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M o n t (P o l d e ), Fladderende vlinders. Rott. 1885.
M o o n s (I.), Sedelycke Lust-Warande. Antw. 1678.
Mooyeriana (de) of nieuwbakke gedagten over wereldsche voorvallen. Sept.-Dec.
1699. Rott. 1699.
M ü l l e r (H.), Die Repser Burg. Herm. 1900.
O o r d t (J.W.G. v a n ), Slagtersnek. Amst.-Pret. 1897.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Suppl. bewerkt d.J. d e F r e m e r y . 's
Grav. 1901. (20*).
O o s t e r w i j k B r u y n (W. v a n ), Is. da Costa, een goed krijgsknecht van Jezus
Christus. Amst. 1861. (39).
O o s t e r w i j k B r u y n (W. v a n ), Uit de dagen van het Reveil. Rott. 1900.
O o s t e r z e e (J.J. v a n ), Iets over Da Costa. Rott. 1861. (39).
O r t (J.A.), Oudheidk. Aanteekeningen. II, III. den Haag 1900-1. (53).
O u d e (J. v a n d e n ), Litterarische interludien. II. Leid. 1901. (17).
P e a u x (A.), Op goudgrond. Haarl. 1899.
Pic-nic (Een) in proza. Amst. 1893.
Proza (Het) van Geel en de Poezie van Simons. Culemb. 1900.
Quellen u. Forschungen z. Sprach- u. Culturgeschichte d. Germ. Völker. Hft.
86-89. Strassb. 1900-1901.
R e a y (Lord), School Board f. London. Statement 4 Oct. 1900. (43).
Regeering (De) der Zuid-Afrikaansche Republiek en het Onderwijs. Z.p. 1900.
(90).
Register d. Overheden en Leden v.d. Utrechtsche Balije d. Ridderlijke Duitsche
Orde. Utr. 1900. (34).
R e i t s m a (J.), Geuzentijd. Amst. 1900. 2 dln. (69).
Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht betr. de Academie. Vervolg van
1693-1812, uitg. d.L. M i e d e m a . Amst. 1900.
R i t t e r (P.H.), Het lied der Provinciën. Leid. 1901. (72).
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Leven onzer voorouders. Afl. 44-47. Amst.
1900-1.
R o s t a n d (E.), Aan Paul Kruger, vert. d.J. B a a r s l a g . Amst. 1900.
R u y s c h (F.A.C.), Une alliance Néerlando-Belge. Trad. p.J.S. W i l l e m s . Lebl.
1900. (104).
S a s s e n (A.), Les Caisses d'Epargne dans nos Colonies. Fran. 1900. (75).
S a v o r n i n L o h m a n (A. d e ), Geloof. Amst. 1899.
S a v o r n i n L o h m a n (A.F. d e ), Onze Constitutie. Utr. 1901. (75*).
S c h e n d e l (A. v a n ), Drogon. Amst. 1896.
Schetskaart (Hist.-statistische) v.h. Koningrijk d. Nederlanden. Blad 9, 13, 14, 19,
20. 's-Grav. 1900.
S i x (J.), Biographie de M.J.P. Six. Ath. 1900. (77).
S o e n s (E.), De rol v.h. booze beginsel op h. Middeleeuwsch tooneel. Gent 1893.
S o e r (E.), In boeien. Leid. 1900. (17).
S o p h o k l e s , Antigone vert. door J. D e r m o u t . Amersf. 1895.
S p a r m a n (A.), Reize naar de Kaap de Goede Hoop. Leyd. 1787. 2 dln.
S p i n (J.W.), Oudere tijdgenooten. Amst. 1884. Utr. 1885. 2 dln.
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S t i p r i a a n L u ï s c i u s (J.M.), De oorlog en het scheidsgericht. Amst. 1900.
S t o p p e l a a r (J.H. d e ), Balthasar de Moucheron. 's-Grav. 1901. (79).
Swanneblummen. Jierboekje for 1901. Ljouw. 1900.
S w e d e n b o r g (E.), Over den Hemel en zijn wonderen en over de Hel. Enkh.
1900. (55).
Te g u l a r i u s (H.), Oprecht bericht op A.v. Geluwe's Licht op de Kandelaer.
Antw. 1650.
Te i r l i n c k - S t y n s , Bloemenleven. Roess. (1875).
Te r n o o y A p è l (M.J.), Doodzonde. Amst. 1900. (81).
T i d e m a n (J.), Verzameling der door hem vervaardigde Catalogi. (82).
T i d e m a n (J.), Bibliographie van Nederland. 's-Grav. 1853-54. (82).
T i d e m a n (J.), Verspreide bijdragen en overdrukjes. 1836-99. 6 dln. (82).
T i n b e r g e n (D.C.), Des Coninx Somme. Inleiding. Gron. 1900. (83).
To l l e n s (H.), De Overwintering op Nova Zembla. 3e dr. Leyd. 1833. (6).
T u t e i n N o l t h e n i u s (R.P.J.), Nieuwe wereld. Haarl. 1900. (84).
T u u k (T i t i a v.d.), Op kalme levenszee. Alm. (1900).
U h l e n b e c k (C.C.), Kurzgef. etymol. Wörterbuch d. Gothischen Sprache. 2e
Aufl. Amst. 1900. (85).
Urkunder till Stockholms historie utg. genom H. H i l d e b r a n d . I. Hft. 1, 2.
Stockh. 1900-1. (87).
Va n d e n B e r g h (F.), De Fransche Overheersching in België. Gent. 1900.
Ve l d m a n (H.S.), Onze Begrafenisfondsen. Amst. 1900.
Ve r d a m (J.), De Spiegel der Sonden. I. Leid. 1900.
Ve r w e y (A.), Verzamelde gedichten. Amst. 1889.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederl. woordenboek. V, 4-7. 's-Grav.
1900. (52).
V i s v l i e t (J.P.), Inventaris v.h. Oud-Archief d. Prov. Zeeland. III, 3. Midd. 1900.
(14).
V l a m i n c k (A.L. d e ), Cartulaire de l'Abbaye de Zwyveke-lez-Termonde. Gand
1869.
V l a m i n c k (A.L. d e ), Notice hist. s.l. accises communales de Termonde. Term.
1873.
V l a m i n c k (A.L. d e ), Analyse des Registres aux privilèges de Termonde. Term.
1876.
V l a m i n c k (A.L. d e ), L'Eglise collégiale Notre Dame à Termonde. I, II. Term.
1898.
V l o t e n (G. v a n ), Oostersche schetsen en vertalingen. Amst. 1900. (92).
Vlugschriften (Zuid-Afrikaansche). 6-10. Dordr. 1900.
Volks-Almanak (Geldersche) voor 1901. Arnh. 1900.
Volks-Almanak (Groningsche) voor 1901. Gron. 1901.
Volks-Almanak (Nieuwe Drenthsche) voor 1901. Ass. 1901.
Vo o y s (C.G.N. d e ), Middelned. legenden en exempelen. 's Grav. 1900. (93).
Vo s A z n . (G.J.), De Ambtsbede van een bejaarden dienstknecht des Heeren.
Amst. 1900. (95).
V r e e s e (W. d e ) De handschriften van J.v. Ruusbroec's werken. I. Gent 1900.
Vryery (Kortswylige) van Jan Klaasen en Saartje Jans. Klugtspel. Z.j.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

Wa t t e l (H.), Portugal's houding in den oorlog tuss. Engeland en de Z.-Afrik.
Republiek. Amst. 1900. (99).
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Wa t t s d e P e y s t e r (J.), The Earth stands fast. Transl. from C. S c h o e p f f e r .
N.-Y. 1900 (100).
Wa t t s d e P e y s t e r (J.), Eulogy of Torstenson. N.-Y. 1900 (100).
We b e r (E.v.), Vier Jahre in Afrika. 1871-75. Lpzg. 1878. 2 Bde.
We r f (M.v.d.), Jan Mulstok. Schied. 1898.
We s t e n b e r g (C.), Klein-Ellen. Dramat. Sprookje. Amst. 1900.
W h i t e l e y (J.G.), The Enthronement of H.M. Queen Wilhelmina. Balt. 1900.
(102).
W i e d e r (F.C.), De Schriftuurlijke liedekens. 's-Grav. 1900. (103).
W i l l e m s (J.S.), Het Panneerlandisme. Antw. 1899. (104).
W i n k l e r (J o h .), Studiën over Nederl. Namenkunde. Haarl. 1900 (105).
Woordenboek d. Nederlandsche Taal. II, 15; III, 10, 11; V, 15; VI, 1; XI, 5.
's-Grav.-Leid. 1900-1901.
II, 15 bewerkt d.A. K l u y v e r ; III, 10, 11 d.J.W. M u l l e r ; V, 15, VI, 1 d. A.
B e e t s ; XI, 5 d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Wo r m s e r (J.A.), 63 jaren in dienst der vrijheid. Leven van Generaal Joubert.
Amst. 1900. (107).
Wo r m s e r Jr. (J.A.), Een der oorzaken v.d. oorlog in Zuid-Afrika. Amst. 1900.
(108).
W r i g h t (J.), English Dialect Dictionary. XI, XII. Lond. 1901.
W ü l c k e r (R.P.), Bibliothek d. Angelsächsischen Prosa. V. herausg. v.H. H e c h t .
Lpz. 1900.
Zeitschrift f. deutsche Wortforschung. I. Strassb. 1900.

Overdrukken.
H.J. Allard. - S. Baart de la Faille (2 stuks). - P.J. Blok (4 stuks). - J.F.D. Blöte. G.M. Boissevain. - F.H. Boogaard. - J.C. Breen (3 stuks). - F. Caland (16 stuks). C. Dyserinck (5 stuks). - J. Dyserinck (2 stuks). - J.H. Groenewegen (3 stuks). - J.E.
Heeres. - J. Herderscheê. - D.C. Hesseling (3 stuks). - C.W. van der Hoogt. - Jkh.
J.H. Hora Siccama. - A. Ising (52 stuks). - H. de Jager (11 stuks). - P.H. van der
Kemp (2 stuks). - G.J.W. Koolemans Beynen. - R. Krul. - L.A. van Langeraad (6
stuks). - E. Martin. - H. Meyer. - W.J.C. Moens. - P.C. Molhuysen. - Jkh. J.K.W.
Quarles van Ufford (3 stuks). - H.C. Rogge (37 stuks). - F.H.A. Sabron. - A. Telting.
- J. Verdam (2 stuks). - A.A. Vorsterman van Oyen. - R.W.P. de Vries. - J.G.
Whiteley. - Joha. Wolters. - E.H.G. Wrangel.
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Bijlage V.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester over het jaar
1900.
Ontvangsten.
1900.
Januari

1

Aan saldo van
oude rekening

ƒ 140,525

Maart

1

Aan rente van ƒ
4600.- 3%
N.W. Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven,
Hamelberg,
Suringar en
Fruin

ƒ 68,49

Mei

12

Aan legaat van
den Heer James
de Fremery

ƒ 1250,-

Juli

1

Aan rente van ƒ
600.- 3% obl.
Nutsgebouw

ƒ 18,-

September

1

Aanid. van
ƒ5900.- 3%
N.W. Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven,
Hamelberg,
Suringar, Fruin
en de Fremery

December

31

ƒ 87,99

Aan
ƒ 3002,contributiën
van 492
binnen- en
buitenlandsche
leden
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(waaronder 11
à ƒ 10.- en 1
over
1901/1902)
af kosten van
incasseeren

ƒ 28,80

ƒ 2973,20

---December

31

Aan
ƒ 60,contributiën
van 10 leden in
Ned.-Indië
af kosten van
incasseeren

ƒ 1,87

ƒ 58,13

---December

31

Aan 8
Exemplaren
Catalogus à
ƒ9.-

ƒ 72,-

af bindloon

ƒ 10,80

ƒ 61,20

---December

31

Aan diversen

ƒ -,81
---ƒ 4658,345
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Uitgaven.
1900.
Mei

17

Aankoop ƒ
1300. - 3%
N.W. Schuld,
legaat de
Fremery

December

31

ƒ 1194,21

Aan de Firma
Brill:
Handelingen en ƒ 437,40
Mededeelingen
Levensberichten ƒ 510,25
Vracht, kisten, ƒ 88,345
inpakken enz.
Klein drukwerk ƒ 115,20

ƒ 1151,195

---December

31

Aan
tractementen en
pensioen

ƒ 625,20

December

31

Aan
verschotten van
den Secretaris

ƒ 35,95

December

31

Aan de
Boekerij:
35 Exx.
Tijdschrift

ƒ 70,80

aankoop van
boeken

ƒ 549,205

bindloon

ƒ 149,35

assurantiepremie ƒ 25,verschotten van ƒ 19,den
Bibliothecaris

ƒ 813,355

---December

31

Aan
jaarlijksche
bijdrage aan het

ƒ 35,-
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Ned. Wet.
Centr. Bureau
December

31

Aan lokaalhuur,
verlichting,
verwarmen en
vergaderingskosten

ƒ 190,74

December

31

Aan schrijfloon

ƒ 20,-

December

31

Aan den
jaarlijkschen
maaltijd

ƒ 314,80

af bijdragen
van 15 leden
binnen en 32
buiten Leiden

ƒ 124,-

ƒ 190,80

---December

31

Aan reiskosten
van sprekers op
de
maandvergaderingen

ƒ 8,50

December

31

Aan diverse
kleine uitgaven

ƒ 13,185

December

31

Overgebracht
op het Vaste
Fonds (volgens
besluit van 3
Febr. 1896)

ƒ 180,-

December

31

Saldo op
nieuwe
rekening

ƒ 200,21

---ƒ 4658,345

Aldus opgemaakt door den waarnemenden Penningmeester, Leiden, 1 April 1901.
F.G. KRAMP.
Gezien en goedgekeurd door de gecomm. Leden:
C.J. LEENDERTZ.
W. DRAAIJER.
L e i d e n , 17 April 1901.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
A. KLUYVER.
S.G. DE VRIES.
L e i d e n , 13 April 1901.
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B. Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds, over 1900.
Ontvangsten.
1900.

Kapitalisatie.

Januari

1

Aan saldo van ƒ 57,575
het oude jaar

Januari

1

Aan rente van ƒ
15500.-2 1/2%
N.

Vlottend.
ƒ 2091,045

W. Schuld ƒ
191.52.
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 47,88

en 3/4 gedeelte
Juli

1

ƒ 143,64

Aan rente van ƒ
15600.- 2 1/2%
N.
W. Schuld ƒ
192.75
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 48,19

en 3/4 gedeelte

ƒ 144,56

December

31

Aan rente van
prolongatie bij
de Leidsche
Bankvereeniging

ƒ 92,81

December

31

Uit de Algem.
Kas
overgebracht
(volgens besluit
van 3 Febr.
1896)

ƒ 180,-

December

31

Saldo op
nieuwe
rekening

ƒ 6,675

----

----

ƒ 160,32

ƒ 2652,055
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1900.

Kapitalisatie.

Januari

17

Per aankoop ƒ ƒ 81,11
100.- 2 1/2%
N.W. Schuld

Maart

16

Per bijdrage
over 1900 aan
het Historisch
Genootschap,
voor historische
kaarten

Augustus

1

Per aankoop ƒ ƒ 79,21
100.- 2 1/2%
N.W. Schuld

December

3

Per rekening
Firma E.J.
Brill:

Uitgaven.
Vlottend.

ƒ 20,-

Subsidie
Cornelis
Everaert,
Spelen ƒ 350.Idem Spiegel
der Sonden I ƒ
225. frankeeren ƒ
4.88

ƒ 579,88

December

31

Per onkosten
van de
Huygens-Commissie

ƒ 17,05

December

31

Saldo op
nieuwe
rekening

ƒ 2035,125

----

----

ƒ 160,32

ƒ 2652,055

Aldus opgemaakt door den waarnemenden Penningmeester, Leiden, 1 April 1901.
F.G. KRAMP.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitteerde Leden:
C.J. LEENDERTZ.
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W. DRAAIJER.
L e i d e n , 17 April 1901.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
A. KLUYVER.
S.G. DE VRIES.
L e i d e n , 13 April 1901.
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Bijlage VI.
Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar tienmaal
vergaderd onder voorzitterschap van Dr. A. Beets.
Op die vergaderingen behartigde de Commissie in de eerste plaats de belangen
van het door de Maatschappij uitgegeven Tijdschrift en werd beslist over het al of
niet plaatsen van aangeboden bijdragen. Thans is het 19de deel van het Tijdschrift
volledig, terwijl de 1ste aflevering van het 20ste deel eerstdaags zal verschijnen.
Vervolgens werd beraadslaagd over de uitvoering of over de voorbereiding van
andere uitgaven vanwege de Maatschappij. Hieromtrent kunnen wij u het volgende
berichten.
De druk der Nederlandsche vertaling van het werk van Wrangel ‘Sveriges litterära
förbindelser med Holland’ vorderde geregeld, zoodat het boek weldra zal kunnen
verschijnen. Het verheugt ons hieraan de mededeeling te kunnen verbinden dat Prof.
Wrangel heeft willen voldoen aan ons verzoek om al wat hij sedert het verschijnen
van zijn werk ter aanvulling had aangeteekend te onzer beschikking te stellen, zoodat
het werk vermeerderd is met uitvoerige aanteekeningen achter elk hoofdstuk en nog
vele andere aanvullingen, waardoor de waarde der Nederlandsche uitgave dus
aanmerkelijk wordt verhoogd.
Van den Spiegel der Sonden is de prozatekst afge-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

119
drukt, terwijl het geheele werk binnen eenige maanden voltooid zal zijn. De nog
ontbrekende slotaflevering der Spelen van Cornelis Everaert zal, naar wij hopen,
vóór de volgende jaarvergadering kunnen verschijnen.
Wat verder het voorbereiden van nieuwe uitgaven betreft, onze werkzaamheid in
dezen was niet vruchteloos.
Het mocht ons gelukken Dr. H.C. Rogge bereid te vinden de zeer belangrijke
Briefwisseling van Maria van Reigersberch, die onvolledig en onnauwkeurig is
uitgegeven, voor de Mij. der Nederl. Letterkunde te bewerken. Verschillende nieuwe
brieven worden aan deze uitgave toegevoegd. Evenzoo stemde Dr. C.G.N. de Vooys
er in toe dat de uitgave der door hem verzamelde middeleeuwsche Marialegenden
geschiedt vanwege onze Maatschappij. Ongetwijfeld zullen deze beide uitgaven
velen welkom zijn.
Voorts overwogen wij de mogelijkheid om herdrukken te geven van eene reeks
der merkwaardigste volksboeken, een plan dat ook bij den uitgever der Maatschappij
zooveel bijval vond, dat hij den druk op zich wil nemen zonder subsidie van de
Maatschappij. Aan de voorbereiding dezer uitgave zijn echter vrij wat moeite en
kosten verbonden, door het opsporen van de verschillende zeldzame drukken in
binnen- en buitenland en het afschrijven van den oudsten druk, zoodat onze
Commissie ter bestrijding dier kosten een krediet heeft aangevraagd. Wij besloten
te beginnen met het uitgeven eener reeks van 6 of 8 volksboeken, in de hoop dat die
later zal kunnen worden voortgezet. Reeds verklaarden de heeren Dr. E.T. Kuiper
en P. Leendertz Jr. zich bereid aan deze uitgave mede te werken, terwijl ons
voornemen is nog eenige andere personen buiten de Commissie tot medewerking uit
te noodigen.
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Evenals in vorige jaren werden de vergaderingen der Commissie besloten met
mededeelingen en vragen van wetenschappelijken aard. Dr. Boekenoogen sprak over
Yankee en de vermeende afleiding van dien naam van een verkleinvorm van den
mansnaam Jan. Dr. Muller handelde over de woorden (haring)jager en jurk, en deed
mededeeling van een paar brieven van Maria van Reigersberch in zijn bezit. Dr.
Kluyver deelde den oorsprong mede van de in de 16de eeuw in Hamburg en Lubeck
voorkomende benaming schoband voor ‘beulsknecht’ en van het Zigeunerwoord
tschubiakkro (zouthandelaar), en opperde eene gissing ter verklaring van hocuspocus.
Dr. Kern sprak over Skr. taru (boom) en het synonieme dāru en daarmede verwante
woorden in de andere Indogermaansche talen, en gaf de etymologie van het
gewestelijke woord kachtel (veulen). Dr. Verdam handelde over de al of niet
versterkende kracht van het voorvoegsel on-, besprak eenige onjuist verklaarde
plaatsen bij Mnl. schrijvers en toonde aan dat er uit de taal der rechtsbronnen veel
belangrijks te leeren valt ook voor de kennis der dichterlijke taal in de middeleeuwen.
Verder sprak hij over het in het Mnl. gevonden woord don (leem) en deelde mede
dat de uitdrukking een bok schieten reeds in de 15de eeuw voorkomt (in de beteekenis
‘een verlies lijden’; Belg. Mus. X, 88). Dr. Beets handelde over de beteekenis en het
gebruik van den visschersterm onvisch (of omvisch), waarvan hij op grond van
verkregen inlichtingen uit verschillende visschersplaatsen de beteekenis vaststelt als:
‘visch wier vangst bijzaak is, extravisch’. De meeste dezer mededeelingen zijn tot
bijdragen voor het Tijdschrift verwerkt of zullen elders worden gedrukt.
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Aanhangsel.
Verslag van de vergadering op Dinsdag 11 Juni, des avonds te 8 uren.
De presentielijst werd geteekend door de volgende gewone leden der Maatschappij:
A. Beets, J.A. Nijland, C.C. Uhlenbeck, J. Verdam, A. Kluyver, J.W. Muller, H.
Kern, D.C. Hesseling, J.J. Salverda de Grave, A.E.H. Swaen, W. Draaijer, Th. Nolen,
Louis D. Petit, S.A. Naber, P.D. Chantepie de la Saussaye, H.G. Hagen, F.G. Kramp,
Johanna A. Wolters, Johanna W.A. Naber, G.J. Boekenoogen (Secretaris der
Commissie), en door de buitenlandsche leden: Ruth Putnam en E. Wrangel.
De Voorzitter, Dr. A. Beets, heet de aanwezigen welkom en verleent daarna het
woord aan Mej. Dr. J.A. Nijland, tot het houden harer voordracht over Bellamy als
criticus.
Bellamy's volstrekte waarde en blijvende beteekenis voor de Nederlandsche
woordkunst ligt in zijne gezonde critiek, niet in wat hij heeft gedicht. Zijne sterk
subjectieve lyrische gedichten hebben slechts betrekkelijke kunstwaarde, wat Bellamy,
blijkens een paar uitingen, zelf schijnt gevoeld te hebben. Indien hij, na zijne korte,
snelle ontwikkeling in acht jaar tijds van bakkersknecht tot predikant, niet zoo spoedig
was gestorven, dan zou hij misschien ook grooter dichter zijn geworden.
Spr. schildert, daartoe ook gebruik makende van onuitgegeven brieven in het bezit
van het Zeeuwsch Genootschap, Bellamy's critische ontwikkeling. Zij toont aan dat
zijne critiek is gezond, waar en degelijk, en dat deze groote beteekenis heeft voor de
historische ontwik-
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keling van het Nederlandsch voelen en begrijpen van woordkunst als kunst, draagster
van de volksidee. Op het einde der 18de eeuw werkten Van Alphen en Bellamy beiden
aan de verheffing van de in dien tijd weinig oorspronkelijke Nederlandsche
woordkunst. Van Alphen theoretisch bespiegelend, onder Duitschen invloed, Bellamy
oorspronkelijk Nederlandsch practisch. Zijne historische ontwikkeling blijkt uit zijne
briefwisseling met tijdschrift- en genootschapsbesturen (zijne eerste kunstrechters,
tegenover wie hij weldra zelfstandig oordeelt), zijne critische arbeid en kunstaanleg
uit den door hem opgerichten Poëtischen Spectator, welke veel doet denken aan
Busken Huet en de Nieuwe Gids-beweging van 1880.
Na eene vraag van den heer Naber, die door Spr. wordt beantwoord, verkrijgt de
heer Dr. C.C. Uhlenbeck het woord voor zijne bijdrage over het Béowulf-epos als
geschiedbron.
Spr. toont aan dat de historische gedeelten van het gedicht in hoofdzaak op
Deensche en Zuid-Zweedsche overlevering berusten en tracht de vraag te
beantwoorden hoe die traditie in Engeland is bekend geworden. Daarop gaat hij na
wat wij uit den Béowulf omtrent de geschiedenis van Denemarken kunnen leeren,
waarbij hij vooral nadruk legt op de omstandigheid dat de berichten van het Anglische
epos ten deele door Saxo Grammaticus en de oude saga-litteratuur worden bevestigd.
Ten slotte behandelt Spr. die gedeelten van den Béowulf welke betrekking hebben
op de Zweedsche geschiedenis.
Van de gelegenheid tot gedachtenwisseling maakt de heer Chantepie de la Saussaye
gebruik, die verschillende problemen welke nog onopgelost blijven ter sprake brengt.
Daarna geeft de heer Wrangel eenige inlichtingen omtrent
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den huidigen stand der onderzoekingen te dezer zake in Scandinavië.
Vervolgens deelt de Voorzitter aan de vergadering mede dat een exemplaar van
de zoo juist gereed gekomen Nederlandsche vertaling van het werk van den heer
Wrangel Sveriges litterära förbindelser med Holland aanwezig is en brengt hulde
aan den heer Wrangel, die ter vergadering tegenwoordig is. Hieraan voegt de heer
Verdam een woord van dank toe aan de vertaalster van het boek Mevr. Beets-Damsté.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten.
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Bijlage VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde over het
jaar 1900/1901.
De Commissie betreurt het verlies van één harer leden. Kon de heer mr. Ch. M. Dozy
reeds in het vorige jaar wegens ongesteldheid slechts een klein deel der vergaderingen
bijwonen, gedurende het jaar, waarover dit verslag zich uitstrekt, mochten wij hem
slechts eenmaal in ons midden zien. Talrijke bijdragen werden in onze samenkomsten
door hem ten beste gegeven, voornamelijk geput uit de geschiedenis der stad, wier
archief hij bestuurde. Hij was het, die dit archief heeft ondergebracht in het bekende
prachtige gebouw op de Boisotkade. Dikwijls luisterde hij onze vergaderingen op
door het laten zien van fraaie prenten. Gedurende elf jaren vervulde hij de taak van
Secretaris. Zijn heengaan is een verlies voor de Maatschappij.
De heer dr. P.J. Blok werd door de Maandelijksche vergadering als lid der
Commissie herkozen. De voorzittershamer werd door dr. S.J. Fockema Andreae
nedergelegd. Onze nieuwe voorzitter is dr. P.L. Muller. Dr. F. Pijper bleef als
secretaris werkzaam.
Verscheidene besprekingen hadden plaats omtrent eene aanvulling en nieuwe
bewerking van het Repertorium der
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verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands. Ze hebben
geleid tot het voorstel, hetwelk der Jaarvergadering wordt aangeboden.
De Commissie is in overleg getreden met den heer Besse, een Nederlandsch
‘doctorandus’ in de Letteren, verblijf houdende te Londen, over het maken van
afschriften der brieven van en aan Constantijn Huygens, welke zich bevinden in het
Britsch Museum aldaar. Dientengevolge heeft de heer Besse een aantal afschriften
vervaardigd, die thans in de bibliotheek der Maatschappij berusten. Vooral wegens
de hooge kosten moest van de voortzetting van dit werk worden afgezien.
Het bestuur der Maatschappij won het advies der Commissie in over zekere
denkbeelden en voorloopige voorstellen, geopperd in brieven van den heer Jhr. mr.
J.K.W. Quarles van Ufford. Het eerste, door ZEd. geopperde denkbeeld betrof de
wenschelijkheid eener lijst van necrologiën, voorkomende in den Nederlandschen
Spectator en de Verslagen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, jaarlijks
uit te geven achter de Levensberichten. De Commissie heeft als haar gevoelen
verklaard, dat dit een weinig afdoend middel zou zijn om in de leemte, door Jhr.
Quarles v. Ufford opgemerkt, te voorzien. Bovendien zou zulk eene lijst alleen waarde
bezitten voor diegenen, die den jaargang van den Spectator of genoemd Jaarboek
onder hun bereik hebben. Doch dezen zijn dan tevens in de gelegenheid de
jaarregisters dezer werken te raadplegen, waarin zij met één oogopslag het gezochte
kunnen vinden. Eigenlijk zou zulk eene lijst voor hen dus overbodig en voor anderen
zou zij waardeloos zijn. Een later voorstel, nl. de rubriek Levensbeschrijvingen van
het Repertorium jaarlijks uit te geven, achtte de Commissie onpraktisch. Immers het
aantal te behan-
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delen personen zou dan te groot worden, omdat al de categoriën van personen, waaruit
leden onzer Maatschappij plegen gekozen te worden, zouden moeten worden omvat.
Dit zou te veel werk meebrengen en van de financiën der Maatschappij te groote
offers eischen.
Het aantal vergaderingen der Commissie bedroeg één meer dan gewoonlijk.
Eene reeks van historische onderwerpen werd besproken. De heer Fockema
Andreae handelde over de Standen in den Karolingischen tijd naar aanleiding van
het boek van Dr. Heck, Die Gemeinfreien der Karolingischen Volksrechte. Een ander
maal vestigde hij de aandacht op de akten betreffende Gelre en Zutfen, door mr. P.N.
van Doorninck uitgegeven. Ook besprak hij de geestelijk gerechten hier te lande, in
het bijzonder in de Utrechtsche diocees; het behandelde punt betrof de verhouding
tusschen bisschop, aartsdiaken, provisor en deken ten opzichte van de rechtspraak.
De heer Muller gaf eene bijdrage ten beste over Les comptes des indulgences en
1488 et en 1517-1519 dans le diocèse d' Utrecht, uitgegeven door Prof. Paul Fredericq.
De heer Blok handelde over de verhalen betreffende St. Jeroen; over de
Dagvertelling van Franciscus Junius en de waarde daarvan voor de geschiedenis;
verder over den Mémoire sur le commerce des Pays-Bas, in het jaar 1698 door den
Franschen gezant De Bonrepos voor zijne regeering opgesteld, in HS. aanwezig te
Parijs. Slechts een deel der vergaderingen werd door den heer Blok bijgewoond,
tengevolge van eene wetenschappelijke reis naar Italië. Van de bevindingen, op die
reis opgedaan, werd in eene vergadering der Commissie het een en ander
medegedeeld.
De heer Koolemans Beijnen besprak het verband tus-
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schen het nemen der Bataafsche vloot door de Engelschen in 1799 en de
schadeloosstelling door Engeland aan de Oranje's gegeven krachtens art. 18 van den
vrede van Amiens in 1802. Eene bijdrage over de twee zendingen van den generaal
Don uit het Engelsche hoofdkwartier in N.-Holland in 1799 naar het Bataafsche
gouvernement wordt hierachter afgedrukt.
De heer Telting deed mededeelingen over den oudsten druk der Friesche wetten;
en een anderen keer over de Stadrechten van 't Gravezande.
De heer Pijper besprak het Speculum humanae salvationis als voortbrengsel der
stichtelijke letterkunde in de laatste eeuw voor de Hervorming, inzonderheid met het
oog op den godsdienstig-zedelijken inhoud. Ook gaf hij eene oplossing ten beste van
het vraagstuk, waarom Karel V in de eerste jaren zijner regeering als heer over de
Nederlanden den pauselijken aflaathandel heeft bevorderd en de verbreiding der
plaatselijke aflaten heeft tegengegaan. De oplossing werd hierin gezocht, dat van de
opbrengst van den pauselijken aflaathandel een vrij aanzienlijk deel werd afgestaan
aan de overheden der Steden.
De avondvergadering voor de Jaarvergadering werd bijgewoond door ééne dame en
vijftien heeren, te weten: luit. kol. G.J.W. Koolemans Beijnen, dr. H. Brugmans, dr.
H.J. Dompierre de Chaufepié, dr. H.T. Colenbrander, mr. L.M. Rollin Couquerque,
G.F. Haspels, F.A. Hoefer, dr. W.P.C. Knuttel, dr. F.J.L. Krämer, mr. P. van Meurs,
Th. Morren, dr. P.L. Muller, voorzitter, Mej. E. Soer, mr. A. Telting, G.H. van
Borssum Waalkes, en dr. F. Pijper, secretaris. Na een welkomstwoord van den
voorzitter gaf dr. F.J.L. Krämer eene bijdrage ten beste over De Doelisten te
Amsterdam, naar aanleiding
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van een bundel geheime stukken op het Huisarchief van H.M. de Koningin, welke
met verlof van Hare Majesteit zullen worden openbaar gemaakt. Deze stukken, vooral
betrekking hebbende op den Rotterdammer burger Laurens van der Meer, werpen
een nieuw licht op de verhouding van den Prins en de Prinses van Oranje, vooral van
de laatste, tot de leiders der Doelisten-beweging. De eene der beide partijen blijkt
geheel op aanwijzing van het Hof te hebben gehandeld en er in geslaagd te zijn de
andere te overvleugelen. Verder werd over de herkomst der bedoelde stukken
gesproken, en over de reden der zoo zorgvuldige geheimhouding, als ook over de
betrekking van het Hof tot de Doelisten na 1748, inzonderheid tot den genoemden
Laurens van der Meer.
De heeren Van Borssum Waalkes en Brugmans traden met den spreker in eene
korte discussie.
Mr. L.M. Rollin Couquerque handelde over: De munt van koning Antonio van
Portugal te Gorinchem, 1583-1591. Deze munt diende om te helpen voorzien in den
geldnood van den verdreven souverein. Ook de stad zelve stelde op het bezit dezer
inrichting prijs, omdat, in ruil voor de verleende gastvrijheid, aan haar werd afgestaan
een deel van het aan den Koning toekomend heerlijk recht, van de zoogenaamde
sleeschat. Ten einde de inkomsten van de munt te vergrooten namen de minder
nauwgezette muntmeesters, die achtereenvolgens deze munt beheerden, in strijd met
's Konings bedoelingen hun toevlucht tot muntvervalsching van allerlei aard. In 1584
werd eveneens te Gorcum opgericht de Megensche munt, hare inkomsten afleverende
aan Marie de Brimeu, prinses van Chimay. Niet lang na deze oprichting werd door
de beide muntwerkplaatsen overeengekomen voor gemeene rekening te gaan werken.
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Van den aanvang af hadden de Staten van Holland zich tegen de Portugeesche munt
verzet doch vruchteloos. Het werken dezer munt werd herhaaldelijk verboden, doch
Gorcum weigerde steeds te gehoorzamen, tenzij bijzondere motieven daartoe drongen.
In de muntordonnantie van 4 Augustus 1586 werd de munt te Gorinchem officiëel
voor gesloten en de geslagen penningen voor biljoen verklaard. Ook nu werd niet
dadelijk met werken opgehouden. In 1587 is de Megensche munt overgebracht naar
Megen terwijl de Portugeesche munt, hoe langer hoe minder rekening houdende met
den wettelijk vastgestelden muntvoet, met korte tusschenpoozen van stilstand
voortdurend heeft gewerkt. Eerst op 20 Februari 1591 legde de Gorcumsche magistraat
het hoofd in den schoot en werd de inrichting voor goed gesloten.
De geschiedenis dezer munt is belangrijk, omdat daaruit blijkt de onbeholpenheid
van het staatkundig leven kort vóór en in den aanvang der Republiek en doet zien,
dat de raderen van de staatsmachine destijds nog niet voldoende in elkander grepen
om die machine zonder schrijnen te doen gaan.
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Mededeeling behoorende bij het verslag van de commissie voor
geschied- en oudheidkunde.
De twee zendingen van den generaal Don uit het Engelsche hoofdkwartier
in Noord-Holland in 1799 naar 's-Gravenhage.
Verleden jaar viel mij het voorrecht ten deel, toegelaten te worden tot het huisarchief
van de familie Fagel.
De directeur van het krijgsgeschiedkundig archief van den generalen staf, Kolonel
de Bas, had de vergunning daartoe gevraagd. Met het grootste vertrouwen werd mij
die door Mevrouw de douairière Fagel, geb. A.M.W. baronnesse Bentinck en haar
zoon J. baron Fagel verleend, en in de heerlijke lusthof Avegoor onder Ellekom heb
ik op papier de Fagel's in 1799 aan het werk gezien te Londen, te Lingen en in de
Bataafsche republiek, krachtig medewerkende aan wat, naar hunne meening, hun
land het meest ten goede zou komen, de herstelling van het Huis van Oranje.
Geraadpleegde stukken in het huisarchief van Hare Majesteit de Koningin hadden
mij reeds de overtuiging gegeven, dat, indien door de familie Fagel de gevoerde
correspondentie was bewaard gebleven, daardoor veel in het licht zou kunnen worden
gesteld, wat totnutoe verborgen
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was. En de kennismaking met een gedeelte van den op Avegoor geborgen schat,
waarvan het onderzoek, naar hetgeen door mij verlangd werd te weten, gemakkelijk
gemaakt werd zoowel door de oordeelkundige rangschikking der papieren in de
verschillende van opschriften voorziene portefeuilles, als door de ondervonden meest
hartelijke hulpvaardigheid, leverde het bewijs, dat die overtuiging niet op losse
gronden steunde.
Het moest ook wel zoo wezen; want in het genoemde jaar stonden naast de van
Lijnden's, de Bentinck's, de Heeckeren's en zoovele anderen, die Oranje getrouw
waren gebleven, vijf gebroeders Fagel, hoog ontwikkelde en wakkere mannen, den
gewezen stadhouder en diens zoon, den erfprins ter zijde in hunne poging om,
gesteund door een Engelsch-Russische legermacht, de Bataafsche republiek te
verlossen van het knellende juk, den bewoners door de vrijheidlievende Franschen
opgelegd.
Kleinzonen van den in 1790 op 84jarigen leeftijd overleden 1e griffier der
Algemeene Staten, den vierden van zijn geslacht, die sinds 1670 die betrekking
vervuld had, waren zij vóór 1795 allen in staatschen dienst geweest. De oudste
Hendrik (1765-1838) was in 1790 zijn grootvader als 1e griffier opgevolgd (hun
vader François Fagel was reeds in 1773 overleden); Jacob (1767-1835) was in 1793
gevolmachtigd minister van Hunne Hoog Mogenden aan het Deensche hof; François
Willem (1768-1856) had als zee-officier onder van Kinsbergen den slag van
Doggersbank medegemaakt; Robert (1771-1856) had zijn plaats gevonden in het
leger; Willem Jacob (1774-1822) was in 1795 nog jeugdig luitenant ter zee.
De omwenteling van 1795 stelde vier hunner buiten betrekking. Robert bleef
verbonden aan de kleine hof-
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houding van Willem V, en vertrok later met den erfprins, als diens adjudant, naar
Berlijn.
November 1813 zou weder vier der broeders (François was tijdens de Fransche
overheersching gevestigd aan de Kaap de Goede Hoop) in de eerste rijen naast Oranje
zien. Hendrik te Londen als gevolmachtigde van den teruggeroepen Souvereinen
Vorst, die hem den 8en December van dat jaar tot gezant bij het Engelsche hof
benoemde; Jacob, die met de Perponcher naar Engeland vertrok, om den prins kennis
te geven van de hier te lande voorgevallen omwenteling (is later lid van den raad
van state geweest); Robert, die ons Engelsche wapens toevoerde (werd
luitenant-generaal en gevolmachtigd minister bij het Fransche hof) en Willem, die
den prins naar Nederland vergezelde (werd later minister-resident aan het hof van
Portugal).
Bij de kennisneming van dit kort overzicht van het leven van het genoemde vijftal,
spreekt het als het ware van zelf, dat zij, die aan Oranje getrouw bleven, niet alleen
in dagen van voorspoed, ook een rol hebben moeten vervullen in de gebeurtenissen
van het jaar 1799.
Den 10en April 1798 had Hendrik Fagel zich met een schrijven tot den Engelschen
minister van buitenlandsche zaken Lord Grenville gewend, waarin hij dezen - hoe
pijnlijk ook voor hem zelf - den bijna berooiden toestand van zijne geldmiddelen
blootlegde, en met een beroep op hunne onderling goede verstandhouding, tijdens
hij nog griffier was bij de Algemeene Staten, de hoop uitsprak, ‘that government
will perhaps think it right to adopt some measures for ensuring my future subsistence’.
Zooals het gastvrijheid verleende aan het gezin van den stadhouder, had Engeland
in die dagen altijd geld

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

133
beschikbaar, waar het de aanhangers van Oranje betrof. Buitendien Grenville had
gelegenheid gehad om de groote talenten van den oud-griffier naar waarde te schatten.
Het begin van Mei 1798 ziet Hendrik met zijn broer Jacob te Londen aankomen
en bij den gelukwensch over zijn behouden aankomst schrijft Grenville hem: ‘In the
meantime I do not delay mentioning to you that the King has directed the proper
instruments to be prepared for granting to you for your life a pension of £ 1000 p.
ann., revisible after your death in such proportions and to such persons of your family
for their respective lives as you may now wish to appoint’.
Eene vorstelijke tegemoetkoming! Intusschen, hoewel mij van eene bepaalde
aanstelling in een ambt niet gebleken is, trok de Engelsche regeering van zijne kennis
van zaken met betrekking tot de toestanden in de Bataafsche Republiek en van zijne
bijna vriendschappelijke verhouding tot Willem V en diens gezin partij, door hem
als tusschenpersoon te bezigen in haren officieelen omgang met het stadhouderlijk
gezin; en op dezelfde wijze maakte de stadhouder en diens gemalin van zijne diensten
gebruik. In een der brieven uit dien tijd wordt hij aangewezen als: l'organe de Leurs
Altesses auprès du ministère.
In die betrekking vinden we hem, toen Engeland in 1799 Oranje hier zou herstellen.
Het schriftelijk verkeer werd toen natuurlijk meer en meer levendig; alle
mededeelingen, van weerszijden tot elkander gericht, gingen door zijne handen, en
.... zijn bewaard gebleven. Doch niet alleen Willem V en Willemijntje, evenzoo de
erfprins uit Berlijn, ja de geheele Oranjepartij ziet in Hendrick Fagel den man, die
de draden der op handen
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zijnde tegenomwenteling in handen heeft, en dus geraadpleegd moet worden of van
raad moet worden gediend. Al die brieven en meestal ook de minuten van die, welke
de oud-griffier zelf schreef, liggen in het archief te Avegoor.
Toen het voornemen tot de uitzending der Engelsch-Russische expeditie tot rijpheid
gekomen was, verzocht Lord Grenville aan Willem V, om zoo spoedig mogelijk een
vertrouwd persoon naar het vasteland te zenden, die, voorzien van instructiën van
Zijne Hoogheid met betrekking tot de expeditie, zou beginnen met zich in verbinding
te stellen met den erfprins, om met dezen vast te stellen de briefwisseling, die met
het inwendige der Bataafsche republiek zou worden geopend, het gedetailleerde plan
van den opstand, de personen, die tot de uitvoering daarvan zouden geroepen worden;
en die zich vervolgens naar de een of andere plaats nabij de grens dier republiek zou
begeven, om van daaruit als centrum de verbinding te vormen van eene algemeene
correspondentie tusschen die republiek, Berlijn en Londen.
Met algemeen goedvinden werd hiertoe Jacob Fagel uitverkoren, die den 6en Juli
uit Engeland vertrok, over Varel (waar Bentinck van Rhoon zijn kasteel had) en
Brunswijk (bij den hertog, die met de dochter van Willem V gehuwd was) reisde,
en omstreeks de helft dier maand te Schönhausen bij den erfprins kwam.
Deze schijnt spoedig ingezien te hebben, dat Jacob hem van grooten dienst zou
zijn, indien hij hem bij zich hield, en zoo nam hij hem, toen hij den 29en Juli voornamelijk op raad van zijne moeder - Schönhausen verliet, om zich dichter bij
de grenzen van de Bataafsche republiek te vestigen, mede naar Lingen, waar hij hem
als zijn particuliere secretaris deed fungeeren. Willem
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Fagel voegde zich daar spoedig bij hen, en zal ook zeker in 's prinsen dienst zijn
gebezigd.
De oorspronkelijke bestemming, waarvoor Jacob was uitgezonden, om als
vertrouwd persoon zelfstandig de schakel te zijn, die de correspondentie met het
inwendige der republiek, met Berlijn (waar Thomas Grenville, de broeder van den
minister, als Engelsch gezant gebleven was) en met Londen verbond, werd dus in
zooverre gewijzigd, dat hij die nu volgde onder rechtstreeksch toezicht van den
erfprins. Hij bleef evenwel in Lingen, toen de prins in den avond van den 2en
September naar den Helder vertrok en is er gebleven tot half November.
Robert Fagel bleef in die dagen adjudant van den erfprins en volgde hem uit
Schönhausen naar Lingen en naar den Helder.
Frans, de zee-officier, deed dienst als emissario, bleef in verstandhouding met de
Oranjepartij in de republiek, trok heen en weer, bracht in 't geheim brieven over en
onderhield met Verheull gemeenschap met de officieren op de vloot, die in 't geheim
de partij van Oranje bleven toegedaan. Een der beide zee-officieren, Frans of Willem
is den 28en of 29en Augustus door den erfprins van Lingen uit over Emden naar de
Engelsche vloot gezonden, om Abercromby en van Heerdt (den vertegenwoordiger
van den stadhouder) alle mogelijke inlichtingen te verstrekken.
Dat de voor een groot gedeelte bewaard gebleven correspondentie van de vijf
broeders voor de kennis der gebeurtenissen gedurende de Engelsch-Russische
expeditie van groot belang moet zijn, kan uit het vorenstaande genoegzaam worden
afgeleid. Wat hier volgt, zal gedeeltelijk eene aanvulling zijn van hetgeen Prof. G.W.
Vreede in zijne ‘Geschiedenis der diplomatie van de
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Bataafsche Republiek’1, voornamelijk uit het familiearchief van der Goes, en Kolonel
de Bas in ‘Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd’2, hebben medegedeeld
aangaande de geheime zendingen van J.H. Mollerus naar Lingen, den Helder en
Engeland en van J.A. de Vos van Steenwijk naar Berlijn.
Het begin en het einde van den korten veldtocht in Noord-Holland in 1799 kenmerken
zich door eene politieke zending van den generaal Don uit het Engelsche
hoofdkwartier naar het Uitvoerend Bewind in den Haag. Het eigenlijke doel van die
zendingen is totnutoe niet volledig in het licht gesteld. In verband met reeds bekende,
of in andere archieven voorhanden stukken heeft het archief Fagel mij de gelegenheid
geschonken, vooral het doel van de tweede zending geheel vast te stellen.
Na de landing van de eerste afdeeling Engelschen op 27 Augustus en den terugtocht
van Daendels uit de Zijpe in den vroegen morgen van 30 Augustus, betrok de
Bataafsche divisie, aan welke aanvankelijk de bescherming der Noord-Hollandsche
kust was opgedragen, eene stelling achter de ringvaart van den Schermer met den
rechtervleugel aangeleund aan de samenkomst der verschillende vaarten bij Avenhorn,
en den linkervleugel aan Alkmaar. Het hoofdkwartier werd te Schermerhorn gevestigd.
Den 31en Augustus, te 7 uur n.m. schrijft Daendels aan Brune, dien hij nog in den
Haag dacht te zijn:
Mon cher Général!
A l'instant le général-major Don et son adjudant viennent d'arriver à mon
quartier-général, envoyés en parlementaires de l'armée anglaise, porteurs
de la lettre que vous trouverez ci-jointe. J'ai dit à ces Mes-

1
2

Tweede deel, eerste stuk, bladz. 85-94.
Tweede deel, bladz. 225 en 226.
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sieurs que je ne pouvois prendre sur moi de leur accorder les passeports
qu'ils demandent, et que je vous soumettrois la demande pourque vous y
fassiez la réponse que vous jugeriez convenable.
P.S. J'ai promis à ces messieurs que votre réponse seroit trèsprompte; je
vous prie donc de me l'envoyer le plus tôt possible par l'officier porteur
de celle-ci.
Brune, in den nacht van 31 Augustus op 1 September uit den Haag vertrokken,
ontmoette den Bataafschen officier, overbrenger van Daendels' schrijven in den
omtrek van Leiden. Tot Haarlem doorgereden, zond hij vandaar kennisgeving van
die ontmoeting aan het Uitvoerend Bewind, waarin o.a.
Le général Daendels se réfère à moi pour cette demande que je vous
renvoie; comme je serai ce soir à Alkmaar, je demanderai sur cette affaire
des explications dont je vous ferai part aussitôt, ainsi que de tout ce qui
suivera; les défenseurs de la République doivent s'unir d'esprit et de coeur,
et ma confiance en vous égale celle que vous avez en moi.
De brief, waarvan Daendels' schrijven melding maakt, was van den volgenden inhoud:
Au Camp ce 30 Août 1799.
Général!
Le général-major Don avec son adjudant aura l'honneur de vous remettre
la présente. Il est chargé de ma part d'une mission particulière près le
Directoire Batave, et je sollicite pour lui les passeports nécessaires pour
se rendre à la Haye.
Agrééz, Général, les assurances de la haute considération avec laquelle je
suis
Votre très humble et très obéissant serviteur Ra. Abercromby
à son Excellence M. le général Daendels Commandant l'armée batave.
Als gevolg van Brune's kennisgeving lezen we in de secreete notulen van het U.B.
van den 2en September:
En is bij verdere deliberatie besloten, den Generaal en chef Brune aan te
schrijven en te gelasten, om de noodige order te stellen, dat aan de
Engelsche parlementairen, zich in het Bataafsche hoofdkwartier
bevindende, geen paspoorten om naar den Haag te vertrekken, worden
verleend; dat ook dezelve ten spoedigste van daar naar hun leger
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zullen worden teruggezonden, en dat alle verdere parlementairen zoo kort
mogelijk in het Bataafsche leger vertoeven en alle onnoodige
communicatiën van den vijand met het leger worde belet.
Brune schijnt aanvankelijk gedacht te hebben, dat het U.B. de Engelsche parlementairs
ontvangen zou; want den 2en September schrijft hij o.a. aan de directeuren:
Les Parlementaires anglais dont je vous ai parlé par ma dépêche d'hier au
soir sont à Alkmaar sous la surveillance d'une garde française en attendant
la permission de vous d'aller à la Haye. Quoique leur mission soit un peu
scandaleuse contre les Français je les traite avec beaucoup de politesse en
attendant le moment de les combattre.
Uit de levensbijzonderheden van den kapitein Schober1 weten we nog, dat de generaal
Don was ingekwartierd bij den burger Kloek op de Oude Vest; en dat men om hem
een groot denkbeeld te geven van de talrijkheid der aanrukkende Fransche troepen
hetzelfde bataljon, dat de stad was doorgetrokken, om de stad heen liet marcheeren
en het dan nog eens het huis van den Engelschen generaal deed voorbijgaan.
Den 3en September, toen Brune antwoord uit den Haag ontvangen had, stond hij,
omringd door een groot aantal stafofficieren de beide Engelsche parlementairs op
de buitenplaats van den heer C. van Foreest te woord, waar hij hun volgens een
gedrukt oorlogsbericht uit die dagen moet hebben toegevoegd: ‘dat zij geenszins
geconsidereerd werden als parlementairen van eene geciviliseerde mogendheid; dat
onverminderd de aanzegging door het U.B. aan hunne vorige zendelingen gegeven,
hun ook daarna gehouden gedrag zulks ten volle meriteerde2; dat ook de wijze, waarop
zij tegenwoordig waren, daargelaten en zonder

1
2

Manuscript.
Dit moet betrekking hebben op de parlementairs, die de vloot van Story hadden opgeëischt
en van die gelegenheid hadden gebruik gemaakt om eene proclamatie van den stadhouder
onder het scheepsvolk te verspreiden.
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vooralsnu gevolg te geven aan de declaratie van het U.B., zij aan hunne afzenders
konden berichten, dat noch de Fransche, noch de Bataafsche republiek zich vernederen
zoude met roovers of hunne zendelingen in conferentie te treden; dat hij, Generaal
en chef der Bataafsche troepen, kweekeling van Bonaparte in de school der helden,
den monsters der maatschappij zou weten perk en palen te stellen; dat hij hun volgens
de regels der krijgskunde en de voorzichtigheid behandeld (hebbende), zulks echter
zoo ten aanzien van zijn mogelijk vermogen, als ten aanzien der onwaarde, met welke
hij hen aanzag onnoodig was; want hij zijn leger, na van hen bezichtigd te zijn
geweest, in het oneindige zoude kunnen doen veranderen van situatie, zoodanig dat
geen spoor door hen te herinneren zoude zijn; en ten aanzien van hunne onwaarde,
dat hij hunne deugden en bekwaamheden even luttel moest stellen, nadat zij zich van
de onedelste middelen bediend hadden, om hunne oogmerken te bereiken.
‘Dit gezegd hebbende, zeide hij hun in substantie: Vertrek.’
Den 4en September werd aan Daendels en Dumonceau bekend gemaakt, dat de
parlementairs naar hun leger waren teruggekeerd. Tijdens het verblijf van den directeur
van Hooff in het leger deelde Brune hem mede, dat de betrekkelijk lange tijd,
gedurende welken zij onder bewaking gebleven waren, bij hen de vrees had gewekt,
dat zij zouden worden opgehangen.
Zij zijn intusschen, zooals uit het bovenstaande blijkt, naar het Engelsche
hoofdkwartier teruggekeerd, zonder de hun opgedragen zending te hebben volbracht.
Hunne papieren hebben zij mede teruggenomen; vandaar dat wij totnogtoe niet met
zekerheid weten, wat zij eigenlijk kwamen doen.
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Wanneer men zich evenwel het politieke doel voor oogen stelt, hetwelk aan de
expeditie ten grondslag lag1, dan is in verband met andere aanwijzingen met vrij
groote zekerheid vast te stellen, welke hun opdracht was.
De proclamatiën van Ralph Abercromby, van den stadhouder en van den erfprins2
wezen onomwonden het doel van de expeditie aan. De laatste was in grooten getale
over het geheele land verspreid, aan tal van autoriteiten toegezonden of in handen
gespeeld. Zelfs het U.B. had er eene ontvangen met begeleidend ongeteekend schrijven
dd. 25 Augustus 1799, waarin de lastgeving, ‘om dezelve te brengen ter kennisse
van Neerlands volk, binnen 24 uren na ontvangst; wordende de leden van het Bewind
voor de nalatigheid van dien, persoonlijk OP HUNNE HOOFDEN verantwoordelijk
gesteld.’ In die proclamatie kwam o.a. voor: ‘Wij gelasten verders alle de magten,
autoriteiten, officianten, het tegenwoordig onwettig bestuur uitmakende, ieder in het
bijzonder, op hunne verantwoordelijkheid te blijven voortvaren, tot zoolang het
bestuur door de provisionele regering zal zijn aanvaard.’
De meest duidelijke aanwijzing geeft echter Lord Dunfermline in zijn
‘Lieutenant-General Sir Ralph Abercromby, 1793-1801’3: On the 7th of August, Lord
Grenville wrote to Mr. Dundas4, suggesting that Sir Ralph should send an officer
with a flag of truce, in the first instance to the Governor of the Brille, with a

1
2
3
4

Zie mijne mededeelingen daaromtrent in de ‘Handelingen en mededeelingen’ onzer
Maatschappij van 1898 en 1899.
o.a. te vinden in Krayenhoff's Geschiedkundige beschouwing van den oorlog op het
grondgebied der Bataafsche Republiek in 1799. Bijlage I.
Edinburgh, Edmonston and Douglas 1861, p. 146.
Minister van oorlog in Engeland.
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summons for the surrender of that place, but charged with a demand for a passport
to the Hague, to carry there a proposal for the peaceful re-establishment of the ancient
government; and the officer might be directed to declare in conversation to all whom
he should see, that the French Directory had offered to sacrifice the Batavian Republic
and to restore the Stadtholder, provided they would remain neuter’1.
Naar de bedoeling van de Engelsche regeering, zooals die den 7en Augustus nog
vaststond, zou de expeditie aanvankelijk gericht zijn tegen de eilanden in den mond
van de Maas. Vandaar, dat hier gesproken wordt van het zenden van een parlementair
naar den Briel. Toen evenwel Abercromby en Mitchell besloten hadden naar den
Helder te stevenen2 en daar de landing te bewerkstelligen, is de hierboven aangegeven
handelwijze niettemin in uitvoering gebracht. Eerst is den Helder opgeëischt; daarna
zijn aan Daendels paspoorten gevraagd, om naar den Haag te gaan.
Er is niet eene reden om aan te nemen, dat de voorstellen, uit den Briel naar den
Haag gebracht, anders moesten luiden, nu ze uit den Helder daarheen werden
gezonden.
De voorstelling in sommige geschriften, als zouden Abercromby de parlementairs
hebben gezonden, en Brune ze zoolang hebben gehouden, beiden om tijd te winnen,
moet hiermede vervallen. Aan Abercromby was de opdracht gegeven ze te zenden,
en Brune moest ze zoolang houden tot hij antwoord had ontvangen van het Uitvoerend
Bewind, welks besluit om de Engelsche officieren

1
2

Dit laatste was onwaar.
Zie Mededeelingen onzer Maatschappij 1898, bladz. 147 en 153.
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geen paspoorten te verleenen, eerst den 2den September genomen en den 3den ter
kennis van den opperbevelhebber gekomen is.
Heeft deze eerste zending van den generaal Don niet veel belangrijks uitgewerkt, de
tweede is des te merkwaardiger, zoowel in doel als in gevolgen.
Dr. I. Mendels1, die er totnogtoe door de raadpleging van het familie-archief
Daendels het meest van wist, schrijft daaromtrent:
‘Ongeveer gelijktijdig met dezen aanval (6 October bij Castricum) meldde de
Engelsche generaal-majoor Don zich bij de voorposten der divisie-Daendels2 als
parlementair aan. Daendels zelf was afwezig, maar zoodra hij het bericht vernam,
beval hij den parlementair als krijgsgevangene te behandelen. Tevens schreef hij aan
Brune, dat hij elk bijzonder onderhoud met Don zou weigeren.... Toch kon hij - te
meer daar Brune met zijn antwoord draalde - de verzoeking niet weerstaan, in
gezelschap van verscheidene officieren Don te gaan spreken. Hij vernam toen, dat
deze door den hertog van York was afgevaardigd, om met de Bataafsche regeering
over den vrede te onderhandelen. Daendels verklaarde niet in nadere beschouwingen
te willen treden omtrent de redenen van deze zending; maar als zijne meening gaf
hij te kennen, dat ieder vredesvoorstel onaannemelijk en belachelijk zou zijn, zoolang
het Engelsche-Russisch leger op het grondgebied der republiek stond. Den volgenden
ochtend ver-

1
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Hendrik Willem Daendels, vóór zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indië.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890, bladz. 280 en 281.
Die divisie bezette de strook van Spijkerboor tot Monnikendam, en werd niet aangevallen.
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zocht Don schriftelijk verlof, om naar het kamp van York terug te keeren. Dit werd
hem door Daendels kortaf geweigerd.... Brune betuigde zijne instemming met de
voorloopige maatregelen en gelastte, dat men Don onmiddellijk naar het hoofdkwartier
moest overbrengen. Wat daar voorviel tusschen den opperbevelhebber en den
parlementair is een geheim. Maar of wel in de eerste plaats de belangen der Bataafsche
republiek besproken werden, mag met reden worden betwijfeld.’
Deze laatste onderstelling schijnt niet gegrond. Niet alleen schreef Brune aan den
minister van oorlog Dubois- Crancé den 9den October over die zending1:
Sa mission avait pour but de chercher à ébranler la fidélité des Bataves,
ainsi que le prouvent l'instruction du Duc d'York et la proclamation du
Prince d'Orange, saisies entre ses mains, et dont je vous transmettrai copie.
Le général Daendels se refusât à tout entretien avec lui et pensant que ce
général, venu en parlementaire au moment où les siens attaquaient, devait
suivant les lois de la guerre être considéré comme prisonnier de guerre, il
ne lui permit point de retourner à son camp. Il ne fit en cela que prévenir
mes ordres. Hier matin le général Don a été amené à mon quartier-général
à Beverwijk, où je lui ai vivement fait sentir combien était vil pour un
militaire le métier dont il se chargeait. Je lui ai déclaré que d'après les
pièces dont il était porteur, je ne devais voir en lui qu'un embaucheur et
que j'étais bien décidé à le garder comme prisonnier de guerre. Je le tiens
toujours en arrestation et jusqu'ici le duc d' York ne l'a pas encore réclamé.
maar ook diens chef van den generalen staf Rostollant schrijft op denzelfden datum
aan denzelfden minister2:
Ce général Don était porteur d'une proclamation au gouvernement batave,
portant qu'il fallait chasser les Français de la Batavie, et que les troupes
de cette puissance devaient se réunir au prince d'Orange pour l'aider à les
exterminer. La conduite de cet agent a été regardée par le général en chef
comme un espionnage, et il a ordonné que le général-major Don et son
suivant (iets vroeger noemt hij dezen onbekende: son intime) seraient
gardés par six grenadiers et un officier, jusqu'à ce que le duc d'York les
ait rappelés, ce qui ne sera pas effectué sans conditions avantageuses.

1
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Archives du ministère de la guerre à Paris.
A du Casse. Le général Vandamme et sa correspondance, II p. 33.
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Don is als krijgsgevangene opgezonden naar Rijssel en in Juni 1800 met de generaals
Hermann en Mack uitgewisseld tegen de Fransche generaals Colly, Pérignon en
Grouchy.
Wat nu is Don komen doen?
De oorsprong van zijne zending ligt in den Haag. In den beginne, toen de landing
zou plaats hebben, had het U.B. zich, naar het uitwendige te oordeelen, krachtig
getoond. Zelfs nadat de Engelschman voet aan wal had gezet, zijn het onbeperkt de
beschikking geven over de militaire macht aan den Franschen opperbevelhebber, en
de publicatie van het U.B. van 28 Augustus, behelzende het ‘Reglement wegens het
beleid der justitie in zoodanige steden, plaatsen en districten, welke in staat van beleg
zullen verklaard zijn’ als bewijzen aan te voeren, dat het der regeering ernst was,
den tegenstand zoo krachtdadig mogelijk voort te zetten.
Maar daar volgen de terugtrekkende bewegingen van Daendels en de overgave
van de vloot; Brune gaat niet, zooals verlangd werd, tot den aanval over; versterkingen
uit Frankrijk, ofschoon beloofd, ziet men niet aanrukken, en .... de geestkracht
verflauwt en verandert in moedeloosheid. Mevrouw van Haersolte, de echtgenoote
van een der directeuren, vertrekt met hare kinderen uit den Haag. De leden van het
bewind brengen hunne eigendommen in veiligheid.
Het was ook geen krachtig bewind. Delprat teekent de leden er van in zijn journal1
met enkele grove trekken, die hier worden overgenomen:
van Haersolte, homme honnête, à principes, mais faible et pusillanime;

1

Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, 1892.
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van Hooff, brave homme, mais tête exaltée, et qui n'avait des qualités de sa place
qu'un patriotisme plus chaud que celui de ses collègues;
Ermerins, bon jurisconsulte, bon travailleur, mais voilà tout;
Hoeth, honnête homme, quoique affichant le deïsme, mais nul comme Directeur;
Besier, le plus fin et le plus entendu de tous, mais manquant d'énergie.
De secreete notulen van het U.B. van 8 September geven blijk van de stemming,
waarin de heeren verkeerden.
Op het geproponeerde ter vergadering en in aanmerking genomen zijnde,
dat geene middelen onbeproefd behooren te worden gelaten, om het tooneel
des oorlogs van den grond dezer republiek te verwijderen, en dezelve voor
eene geheele destructie te bewaren - is besloten den burger Willem Queysen
aan te schrijven en te committeeren, om zich onverwijld te begeven naar
Berlijn, en zonder vooralsnog eenige diplomatieke qualiteit te deployeeren,
aldaar bij den koning van Pruisen en deszelfs ministerie te bewerken, dat
hetzelve hof zich de zaken dezer republiek met ernst moge aantrekken en
deszelfs goede officie en intercessie bij de oorlogvoerende mogendheden
aanwende, om dezelve neutraal te doen verklaren en daardoor voor
destructie te behoeden, met aanbod van alle zoodane reciproque diensten
als waartoe de Bataafsche republiek nu en in den tijd tot welzijn van 's
konings staten en derzelver onderlinge commercie in staat mochte worden
bevonden.
Queysen meende, hoewel met groot leedwezen, voor de opdracht te mogen bedanken
met het oog op de aanstaande bevalling zijner echtgenoote; en zoo werd bij secreet
besluit van 14 September dezelfde taak aan den burger J.A. de Vos van Steenwijk
opgedragen, die haar aanvaardde.
Deze handeling was, als in de notulen van het U.B. opgenomen, eene officieele
regeeringsdaad; doch van der Goes, de agent (minister) van buitenlandsche
betrekkingen had, met medeweten van de meerderheid der leden van het U.B.
(vermoedelijk allen behalve van Hooff), aan J.H. Mollerus, die tot de Oranjepartij
be-
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hoorde, verzocht ‘langs zoodanige wegen, als hij daartoe meest dienstig zou oordeelen,
te willen trachten te bevorderen, dat diegene, welke te dien einde (zie boven) naar
Berlijn zoude gezonden worden, aldaar een favorabel gehoor mocht hebben, en dat
voorts aan denzelven kennende worden voorgesteld al hetgeen men tot afdoening
van dit werk geschikt en noodzakelijk zoude oordeelen, langs dien weg eene negotiatie
konde worden geopend om op de best mogelijke en meest spoedige wijze de republiek
te redden. Al verder in aanmerking vooral van den tijd, die er tot zoodanige negotiatie
vereischt zou worden, meerder dan de tegenwoordige staat van zaken scheen toe te
laten, verzocht men, dat men van deze zijde (d.i. van die van Mollerus) al mede wilde
bevorderen, dat indien mogelijk met Engeland of wel met den commandeerenden
generaal der gelande armee in onderhandeling getreden, en het voortzetten van verdere
vijandelijkheden gestaakt konde worden; en dat vermits zij van hunne zijde uithoofde
van de suprematie van Brune c.s. (welke Engelsche parlementairen hadden
gerenvoyeerd)1 daartoe geen opening konden doen, verlangd wierd, dat men het
daarheen wilde dirigeeren, dat van de Engelsche zijde eenig nader voorstel, al ware
het in nog zoo generale termen, gedaan wierd, opdat langs dien weg eenige
mogelijkheid tot onderhandelingen en tot stuiting van het vuur des oorlogs geboren
wierd; terwijl men al het mogelijke zoude doen om te bezorgen dat de zending van
zoodanig voorstel of parlementair niet wederom opgehouden, maar dadelijk ter kennis
van het bewind gebracht wierd, en zelfs niet ongaarne zoude
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Dit laatste is, zooals blijkt uit het medegedeelde over de eerste zending van Don, onjuist.
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zien, dat die, indien het zijn konde, ook langs een anderen weg dan door de armee
gezonden wierd.’
Mollerus, de oranjeman, nam de opdracht hem door den republikeinschen minister
aangeboden aan, onder voorwaarde, dat hij daarover eerst den erfprins moest spreken;
en van der Goes gaf hem te kennen, dat hij zelf moest weten, wat hij te doen had.
Tengevolge van dien vertrok Mollerus naar Lingen, waar hij den 14den September
aankwam. Aldaar vernemende dat de erfprins naar den Helder was vertrokken, besloot
hij, met medeweten van den prins van Hessen-Darmstad (vóór 1795 luitenant-generaal
in staatschen dienst), den oud-raadpensionaris van de Spiegel, Grovestins en Jacob
Fagel, die in Lingen waren en door hem in het geheim genomen werden, dezen in
het Engelsche hoofdkwartier te gaan opzoeken.
Den 18den September bij den prins in Noord-Holland in mondeling gehoor
toegelaten, verzocht deze hem over die opdracht eene memorie op te stellen, waaraan
hij twee dagen later voldeed1. Juist den dag te voren, den 19den September, had de
slag bij Bergen plaats gehad, die, zooals bekend, voornamelijk door den onstuimigen,
maar daardoor ook ongeregelden aanval der Russen ten nadeele van de
Engelsch-Russische legermacht afliep.
In een schrijven nu van den erfprins aan Jacob Fagel (te Lingen), dd. Maartensbrug
21 September, komt o.a. het navolgende voor2:
Au sujet des motifs qui ont déterminé Mr. Mollerus à venir ici je ne puis
qu'exprimer mes regrets que semblable démarche n'a pas été faite plutôt.
Attendant Mr. Grenville (Thomas, den broeder van den Engelschen
minister, met wien de erfprins te Berlijn was geweest)

1
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Zie die memorie in haar geheel bij de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. Tweede
deel, blz. 704 en 705.
Archief Fagel.
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tous les jours, j'ai remis à prendre ici parti par rapport aux démarches faites
à Berlin, jusqu'à ce que je puis me concerter sur cette matière avec lui;
mais j'ai en attendant donné ouverture de cette affaire au Duc d'York,
lequel n'est pas dans le cas en ce moment d'envoyer un Emissaire à la
Haye, mais qui eut envoyé hier une sommation au Gouvernement batave
de se sommettre au cas que l'affaire eut terminé avant-hier au gré de nos
désirs; mais ceci n'ayant pas eu lieu je ne sais pas encore si on se
déterminera à faire maintenant une démarche, ou si on attendra une seconde
affaire qui sera vraisemblablement un de ces jours.
terwijl de prinses van Oranje uit Hamptoncourt den 13den October 1799 aan Hendrik
Fagel te Londen schrijft: ‘Je suis bien curieuse quelle réponse fera le Directoire à la
sommation que le Duc lui a envoyé par le Général Don et qui a été concerté avec
mon fils, comme vous le verrez.’
De generaal Don is dus den 6den October de emissario geweest, die op verzoek,
althans volgens het verlangen van het republikeinsche U.B. in den Haag de
onderhandelingen ging openen tusschen dat bewind en den Engelschen
opperbevelhebber; terwijl de erfprins door zijne hulp hier beide partijen ter wille
was.
De opeisching van den hertog van York aan het U.B. om het bestuur in andere
handen over te geven, die door Don moest worden overgebracht, heeft den Haag niet
bereikt. Zij is in het bezit gebleven van Brune, die het zelfs niet noodig heeft
geoordeeld, er de Haagsche directeuren van te doen kennis nemen. Een afschrift er
van zond hij aan den minister van oorlog te Parijs, en in de archieven van dit ministerie
is dat stuk, als bijlage I hierbij gevoegd, bewaard gebleven.
Bij de kennisneming daarvan zou men van oordeel kunnen zijn, dat de inhoud veel
verder ging dan door van der Goes c.s. verlangd werd; doch bij het raadplegen van
de memorie van Mollerus, die te lang is om hier in haar geheel over te nemen, leest
men
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ook dat de republikeinsche partij ‘zeer wel scheen te penetreeren, wat het gevolg
moest zijn, wanneer de Franschen of goedschiks of gedwongen het land verlieten;
zoowel als dat zij niet veel uitzicht konden hebben op het maken van verdere
bedingen, dan die van amnestie en securiteit voor personen en goederen, zooals die
reeds bij de declaratiën van Engeland en van de heeren prinsen van Orange waren
toegezegd; doch men scheen daardoor in het geheel niet wederhouden te worden,
alleen te kennen gevende, dat men meende, dat het veel gemakkelijker zoude gaan
en veel meer bijval in 't generaal zoude vinden, wanneer men hoop konde hebben,
dat niet zoo zeer de oude constitutie precies zooals die geweest was, wederom zoude
worden ingevoerd, maar de principes van eenheid der republiek en van eene
behoorlijke representatie, met de uitvoerende macht in amplissima forma in het Huis
van Oranje (onder welke benaming ook het zoude zijn), met één woord een soort
van Engelsche constitutie tot grondslag konde gelegd worden.’
Als de Franschen maar weg zijn; als het land maar neutraal wordt verklaard - tot
welken prijs ook! Ziedaar de grondtoon van het streven der meerderheid van het
U.B. en verschillende zijner agenten.
Maar Brune ging niet weg!
Er schijnt omstreeks dienzelfden tijd ook bij hem eene poging te zijn aangewend,
om hem over te halen, den tegenstand op te geven.
In de secreete notulen van het U.B. van 11 September (d.i. den dag volgende op
dien, waarop Brune's aanval op de Zijpe was afgeslagen) leest men: ‘Op het
geproponeerde ter vergadering is besloten den agent van marine (Spoors) te
qualificeeren, om zich zoo spoedig
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mogelijk te begeven naar het hoofdkwartier van den generaal Brune, en aldaar met
denzelven over de defensie van de stad Amsterdam en verdere belangrijke plaatsen
dezer republiek te water te confereeren en daarvan verslag te doen.’
Onder de gegeven omstandigheden eene zeer natuurlijke opdracht - zou men
meenen. Doch zij schijnt verder gereikt te hebben. Althans Brune schrijft den 12den
September aan Daendels1:
Le ministre de la marine Spoors est venu me trouver ce matin dans une
espèce d'incognito; il m'a insinué en balbutiant que peut-être il serait
convenable de faire retraite et de transporter hors de la Haye le siége du
gouvernement. J'ai répondu à ces indignes alarmes que nous ne voulions
point faire retraite, et que dans le cas où nous y serions forcés, elle se ferait
de manière à empêcher la conquête du pays et à y conserver quelque
prépondérance militaire. Le ministre Spoors n'a pas repliqué; il m'a quitté
sans entrer avec moi dans aucune explication positive sur l'objet de son
voyage ni sur les intentions de ceux qui l'envoient. Quoiqu'il en soit mon
cher général, s'ils veulent être forts et droits, nous les seconderons; s'ils
veulent être pusillanimes, nous ne le serons pas; nous l'avons promis.
Spoors zelf schrijft dien dag uit Alkmaar aan het U.B. o.a: ‘De generaal heeft mij
voorts stelligerwijze verzekerd, dat hij het met de voorhanden zijnde macht en in de
positie, die hij thans occupeert, nog wel een jaar zou kunnen uithouden, al waren de
Engelschen ook 50000 man sterk, en dat hij hen door den zoogenaamden kleinen
oorlog gestadig zoude bezig houden en verontrusten’.
Dat een bewind, dat zoo handelde, geen steun was of kon zijn voor den Franschen
opperbevelhebber, spreekt wel van zelf; maar Brune kende zijn Pappenheimers,
Brune wist alles, en heeft dit het U.B. ook degelijk doen gevoelen.
Zoodra hij begreep (of vernomen had), dat hij van het

1

Archief Daendels.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

151
Bataafsche bewind niet dien steun zou erlangen, dien de opperbevelhebber van een
te velde zijnd leger recht heeft te verwachten, trad hij geheel eigenmachtig op en
handelde hij, alsof er geen Bataafsch bewind bestond.
Reeds den 6den October schrijft de generaal van Boecop, chef van den staf van het
Bataafsche leger, uit Beverwijk aan den agent van oorlog Pijman:
Betreffende het bericht (o v e r den slag van 2 October) zoude U zekerlijk
van mijnentwege zijn toegekomen met diezelve spoed als plaats gehad
heeft bij de actie van den 19den Sept. j.l.; maar zulks is mij verboden door
den Generaal en chef aan wien, zoo hij zegt, alleen het geven van bericht
toekomt.....
en den 13den October schrijft de Fransche gezant in den Haag aan den minister van
buitenlandsche zaken Reinhard te Parijs:
Je ne vous parlerai point des événements de la Nord- Hollande, parce que
depuis six jours je n'en ai reçu aucune nouvelle directe. Je sais seulement
par les bruits publics que nous avons repris quelques positions en avant
d'Alkmaar, que l'ennemi se retire et que suivant toutes les apparences il
travaille à son rembarquement. J'en ai demandé des nouvelles au
gouvernement batave qui n'est pas mieux instruit que moi, en sorte que
nous attendons les papiers publics de Paris pour en apprendre davantage.
Dat Brune op de hoogte was van de geheime onderhandelingen van het Bataafsche
bewind met Pruisen en Engeland, mag uit het navolgende blijken.
Het U.B. is eindelijk Brune's eigenmachtig optreden en minachtende bejegeningen
moede. Den 15den October wordt het geheim besluit genomen, den agent van
buitenlandsche betrekkingen (van der Goes) te gelasten, ‘om onverwijld den minister
Schimmelpenninck te Parijs aan te schrijven om aan den minister van buitenlandsche
zaken, en daar hij 't wijders van dienst zal oordeelen in eene mondelinge conversatie
te kennen te geven: dat het
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gedrag van den generaal Brune in het mepriseeren van de ordres van het bewind, in
het geven van arbitraire bevelen, in het veroorzaken van kunstige disorders in het
stuk der vivres, en in het toelaten van seditieuse gesprekken in zijne armee en onder
zijn oog eene duidelijke intentie heeft om het gouvernement verachtelijk te maken
en te paralyseeren; dat .... enz .... dat echter bijkomende omstandigheden hooger
bedoelingen doen vermoeden....’
Onder die bijkomende omstandigheden worden genoemd: ‘en de diverse
uitstrooiselen, als had hij, generaal, stukken in handen, welke zouden bewijzen het
verraad van sommige ministers van het bewind, en tevens het oogmerk van hetzelve
om door bemiddeling van Pruisen met Engeland en het Huis van Oranje te
componeeren.’
Nu, het U.B. wist zelf, wat daar van aan was, al durfde men in de ‘Promemorie
voor den minister Schimmelpenninck omtrent de grieven van 't Bataafsch
gouvernement tegen den generaal en chef Brune’ (behoorende bij bovenstaand besluit)
doen neerschrijven: ‘De generaal ontvangt parlementairs, en hoezeer het bewind niet
voornemens is en stellig gedeclareerd heeft in eenige onderhandelingen te treden
(sic!), verwaardigt de generaal zich niet eens van derzelver komst of inhoud hunner
depêches, die hem niet onbekend schijnen (hij kende ze maar al te goed!), te
informeeren of de brieven, die aan 't bewind mochten zijn gericht, over te zenden.’
Den 18den October sloot Brune de bekende conventie, zonder er het Bataafsche
bewind in te kennen. Don's zending kan daartoe hebben medegewerkt. Althans 2
Brumaire an 8 (23 October 1799) schrijft Brune aan het Directoire te Parijs, na de
militaire beweegredenen te hebben aangegeven, die hem tot het sluiten dier con-
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ventie hebben geleid1: ‘Telles sont les raisons qui, avec les dispositions particulières
du gouvernement batave2 m'ont fait accéder à une négociation proposée par l'ennemi.’
Den 17den October had hij zich verwaardigd, aan het U.B. den stand der
onderhandelingen met den hertog van York mede te deelen, met toezending van de
over en weer gewisselde bescheiden. Bedroevend haast is de kennisneming van het
antwoord op dat schrijven van het U.B., ‘staande de vergadering’ van den 18den
October gearresteerd zonder resumtie, omdat daaruit zoo ten volle de vernederende
toestand blijkt van dat bewind, hetwelk drie dagen te voren een aanklacht tegen den
opperbevelhebber had ingediend bij zijn eigen regeering3.
Voor den uitslag der zending van Mollerus zij verwezen naar hetgeen Prof. Vreede
daarover mededeelde. Het komt mij voor, dat Kolonel de Bas abusievelijk Hendrik
Mello (den zoon) die zending doet verrichten, maar dat het Johan Hendrik (de vader)
is geweest. Van der Goes schrijft toch van hem4: ‘De man, dien ik toen verkoos over
deze zaak aan te spreken, was de Heer Mollerus, bij mij van der jeugd afaan bekend
als eerlijk, verstandig en cordaat.’ Ook mag het betwijfeld worden, of zulk een hoogst
moeilijke en delicate opdracht wel aan een 19jarig jongeling zal zijn toevertrouwd
geworden.
Maar over de zending van de Vos van Steenwijk - dit zij hier ten slotte nog vermeld
- is Vreede onvolledig ingelicht geweest.

1
2
3
4

Archives nationales à Paris.
Ik cursiveer.
Zie dat antwoord in Bijlage II.
Vreede, Diplomatie van de Bat. republiek. Tweede deel, eerste stuk, Bijlagen, bladz. 30.
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Hij laat dien onderhandelaar aan Haugwitz eene nota indienen1, waarvan wij verder
niets vernemen, dan dat hij daarin niet slim handelde.
Delprat2 verhaalt er iets meer van. ‘Elles (les nouvelles) nous apprirent qu'il avait
débuté par un pas de clerc, et contre les instructions présenté à Mr. de Haugwitz une
note, et un projet de réunion ou de constitution (qui se trouveront dans le portefeuille
de Mr. v.d. Goes) qui fut, contre la foi donnée par Haugwitz, envoyé par celui-ci en
Angleterre au Prince d'Orange, et peut-être parvint à la connaissance des Français.’
De hoogleeraar heeft dat project van constitutie ook gevonden in de papieren van
van der Goes, maar, vermoedelijk doordat het geen datum draagt, het abusievelijk
doen afdrukken op bladz. 57 der bijlagen (tweede deel, eerste stuk), alsof het bij de
zending van van Spaen behoorde.
Datzelfde stuk vond ik in copie in de collectie van Hendrik Fagel (toen te Londen),
die er eigenhandig in de marge bij had aangeteekend: ‘Papier remis au comte de
Haugwitz à Berlin (au mois d'Octobre 1799) par le Sr. Vos de Steenwijk chargé d'une
commission de la part de quelques membres du Gouvernement Batave’; doch met
eene enkele beteekenisvolle aanvulling. In Vreede leest men t.a.p. regel 11 v.o.: ‘A
la tête du Pouvoir Exécutif sera placé - sous un autre titre que celui de Stadhouder soit celui de Président, ou tel autre quelconque dont on pourra convenir.’ Die zin is
onvolledig; maar in de copie van Hendrik Fagel staat dan ook, in plaats van het eerste
streepje: ‘Mr. le Prince Héréditaire

1
2

Vreede, II, 1, bladz. 87.
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. 1892, bladz. 190.
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d'Orange’. In dat stuk werd de stadhouder eenvoudig op zijde geschoven.
Begrijpelijk wordt daardoor dat Willemijntje (te Hamptoncourt) den 21sten October
1799 aan Hendrik Fagel (te Londen) schrijft1: ‘Ce qui me paraît certain, c'est que
Mr. Mollerus (toen ook te Londen) ignorait les absurdes propositions que les bataves
doivent avoir faites à la cour de Berlin et qu'il ne pouvait non plus s'attendre à quelque
chose de pareil’. Wat Hendrik Fagel in copie had, was ook onder hare oogen geweest;
en zij vond het natuurlijk absurd, dat haar gemaal (of zij zelve) van het staatstooneel
zou verdwijnen. Aangezien hier slechts van copieën sprake is, zal tot bewijs van het
bovengestelde nog uit eene andere bron worden geput.
Den 18den October schrijft Jacob Fagel (te Lingen) aan J.C.E. van Lijnden (te
Elten) o.a.2:
Je puis vous dire de bonne part que Vos est parti de Berlin onverrichter
zaaken. J'ai eu une lettre fort curieuse de Garlike3 il y a quelques jours à
son sujet dans laquelle il entre dans des détails fort intéressants sur l'objet
de cette mission et sur les communications que le comte Haugwitz lui en
a faites. Il s'agissait d'un projet de constitution pour la République.
Haugwitz n'en est point entré en discussion, et s'est rabattu sur la nécessité
de tout communiquer en Angleterre et de n'agir que de concert avec Sa
Majesté Britannique sur tout ce qui concerne les intérêts de notre patrie.
- Gardez ceci je vous prie pour vous, et n'en faites usage vis-à-vis de
personne; j'ai mes bonnes raisons pour cela; mais si vous êtes curieux de
voir la lettre, je vous l'enverrai par une occasion sûre.
Van Lijnden wil dien brief wel eens inzien en ontvangt den 31sten October 's middags
te 5 uren een schrijven van Jacob Fagel, waarin o.a.: ‘Voici la copie de

1
2
3

Archief Fagel.
Archief van Lijnden te Middelburg.
Chargé d' affaires van het Engelsch gezantschap te Berlijn, die aldaar de diplomatieke
aangelegenheden leidde na het vertrek van Thomas Grenville.
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la lettre de Garlike que vous voudrez bien garder pour vous et pour Yvoy et me le
renvoyer quand vous l'avez lu.’
Den brief van Garlike vindt men hierachter in bijlage III. Naar ik meen is verder
bewijs overbodig.
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.
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Bijlagen.
I.
Les victoires remportées par l'armée anglo-russe sous mes ordres, et les pertes
essuyées par l'armée hollandaise, tant dans les différentes actions que par le grand
nombre de militaires qui sont passés sous les drapeaux de S.A.S. le prince d'Orange,
ainsi que la manière dont la flotte a passé sous ses ordres, sont des preuves suffisantes
de l'inutilité de la résistance aux forces que S.M. britannique a jugé convenable
d'envoyer dans ces provinces de concert avec son haut allié l'Empereur de toutes les
Russies, et lesquelles seront encore renforcées considérablement.
La résistance aux troupes sous mes ordres entraîne des maux sur ce pays
inséparables du théâtre de la guerre, et un gouvernement se rend responsable d'y
exposer les habitans quand également elle est superflue; ceci est en particulier le cas
des gouvernants actuels du pays vis-à-vis de l'armée que j'ai l'honneur de commander,
Sa Majesté britannique ayant résolu de l'y envoyer uniquement pour délivrer son
ancien ami et allié du joug sous lequel il gémit en ce moment et rendre aux habitans
les mêmes avantages dont ils ont joui précédemment, en rétablissant une forme
légitime de gouvernement, ainsi que les charges éminentes de Stathouder, gouverneur,
capitaine et amiral général héréditaire des provinces unies dans la personne de S.
altesse sérénissime le prince d'Orange et de Nassau.
En invitant le gouvernement actuel, ainsi que les habitans de ne point s'opposer
aux vues salutaires de Sa Majesté britannique, mais au contraire de coöpérer à
atteindre ce but désirable, les habitans de ces Provinces reçurent l'assurance que dans
ce cas là un chacun pourrait jouir de la protection des lois tant pour sa personne que
pour ses biens, sans que ses sentimens ou actions précédentes soient un motif pour
rechercher sa conduite. Cette assurance s'étendant également à ceux qui ont été
employés dans le gouvernement, dans la supposition néanmoins qu'ils n'auront pas
commis dans l'administration qui leur a été confiée des fautes repréhensibles et
punissables sous tout gouvernement, auquel cas ils seront jugés par un juge légitime
et impartial.
Son Altesse sérénissime le prince d'Orange et son fils, le prince héréditaire muni
de ses Pleins-pouvoirs, ont annoncé les mêmes sentimens dans les publications qui
ont été émanées à cette fin et ils y ont dé-
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claré vouloir mettre tout en oeuvre pour rétablir l'harmonie et la concorde dans ces
provinces.
Le désir qui anime Sa Majesté britannique, que les maux de la guerre qui menacent
la République des Provinces Unies, et dont une partie en a déjà ressenti les malheureux
effets, puissent en être éloignés, m'engage à demander cathégoriquement aux
gouverneurs actuels de cet Etat, s'ils sont inclinés à ne plus faire opposer de résistance
aux troupes sous mes ordres, mais à coöpérer au contraire à rendre à ce pays sa liberté
et son indépendance précédentes et à cet effet de remettre le gouvernement et
l'administration de ces provinces à ceux qui en seront chargés provisoirement, en
conséquence de la proclamation cijointe de S.A.S. le prince héréditaire d'Orange,
afin de pouvoir ensuite établir le gouvernement d'une manière stable et propre à
assurer le bonheur et la prospérité de la nation.
Il dépend donc encore en ce moment des Régens actuels du pays de faire cesser
les maux de la guerre, et de délivrer leur patrie des malheurs, qu'une occupation à
main armée ne peut manquer d'entraîner après elle, tandis qu'une conduite opposée,
et la continuité d'ordres de résister aux efforts de l'armée sous mes ordres, les rendra
responsables vis-à-vis de la nation, qui désire presqu'unanimement un changement
d'ordre de choses et de secouer le joug sous lequel elle gémit.
Je dois déclarer en même tems qu'une opposition ultérieure aux vues salutaires de
Sa Majesté britannique m'obligerait, quoique à regret, à ne plus accorder aux Régens
actuels et aux habitans de ces provinces l'effet des intentions favorables de Sa Majesté
à leur égard, qu'ils peuvent encore s'assurer actuellement.
Signé: Frédérick duc d'York, commandant en chef l'armée combinée anglaise et
russe.
Fait au quartier général à Alkmaar le 5 octobre 1799. Adressé au Directoire batave
à La Haye.
Certifié conforme. Signé: Vern, secrétaire du général en chef.

II.
18 Octobre 1799. Au Citoyen Brune, Général en Chef de l'armée Batave et Française.
La. Ka. Liberté.
Egalité.
Citoyen Général.
Votre lettre du 25 vendémiaire (17 Octobre) avec les pièces y jointes nous est
parvenue cette nuit et c'est avec une satisfaction bien vive que nous y avons trouvé
en plus grand détail la nouvelle que le citoyen ministre Desforgues nous avait
communiqué de votre part au sujet des offres de capitulation faites par Mr. le duc
d'York.
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Les victoires remportées par l'armée sous vos ordres et les suites de vos dispositions
ont donc tellement resserré le superbe Anglais qu'il se voit forcé à s'humilier pour
demander une sûre retraite.
Cet événement important nous remplit de joie et nous approuvons hautement la
manière dont vous avez agi à cet égard et les réponses que vous avez fait parvenir
au duc. Nous y retrouvons avec plaisir les soins et sollicitudes d'un général
expérimenté et loyal, qui préfère le bien-être et la conservation d'un état, qui lui a
confié ses armes, à sa gloire et juge, comme de raison, plus convenable de faciliter
à l'ennemi une retraite que d'exposer sans nécessité la vie et le bien-être de tant
d'individus au sort incertain d'une bataille qui ne pourrait être remportée qu'au prix
de flots de sang des braves républicains que vous commandez et qui certainement
méritent plus de considération que les esclaves que vous combattez.
Nous vous recommandons de penser à l'élargissement du citoyen Gerlsma et des
autres Bataves qui ont été pris avec lui.
Le service que par là vous rendrez à la République Batave et à la cause commune
de la liberté sera plus grand en proportion des stipulations qu'on pourra obtenir et
toujours en nous débarrassant des Anglo-Russes vous aurez bien mérité de la patrie.

III.
Berlin, 7 October. (Copie van de hand van J.C.E. van Lijnden).
Mr. Vos van Steenwijck is gone from Berlin. He came here from the Minister for
foreign affairs of the Hague with a project for a new constitution for your country
and with a memorial in support of that project. According to this plan the Directory
was to name six persons in Holland and the Prussian interest (?) six more also in
Holland and the twelve were to frame in 3 months a schema of Government to be
then proposed in the primary assemblies of Batavia and be accepted by them. This
government to consist of an assembly for making laws, a second assembly for
confirming these laws and thirdly an executive body with the Heriditary Prince of
Orange at its Head1. The title of Stadholder was to be abolished; the title of President
or some new title to be given to the Prince in imitation of the President of the United
States of America; the Prince to name to all Places except those immediately
dependent on the legislative Body, and to command and to appoint the officers of
the army and navy. The Prince Stadholder to retire to Germany but to be restored to
his Propertys. The

1

Ik cursiveer.
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nobles to be restored to their property. The dignity of the Heriditary Prince is deferred
to his heirs male.
Count Haugwitz communicated to me these papers for the consideration of the
Court of Londen. He told me Mr. Vos had been informed, wathever he had to say
would be sent to London; that he could speak as an individual only, and that the King
of Prussia did not intend to acknowledge the Batavian Republic.
I was anxious to learn, what was the real value given here to these papers and in
what view they were communicated, but the only answer I could obtain was that
Prussia wished above all things to learn the sentiments of England. I told Ct. Haugwitz
that England and Russia were at this moment in full contact with France on the very
uniting of the Republic; that they were forcing not a new but the old order of things
and the most consistent with the first feelings and with the strongest propensities of
the Republic, that they were not disposed to suspend those efforts to give themselves
to the discord of Primary assemblies, and that the very arrival of Mr. de Vos at Berlin,
whatever was his motive, was an appeal from the country witch dictated to the Allies
the continuation of their present vigorous measures their the matter rests1. Mr. Vos
is gone back and I do not believe Ct. Haugwitz aimed at more than at shewing the
King of Prussia's confidence in the English and in confirming his connections with
the English Government in every matter relative to the retablishment of Holland.
Meanwhile the French answer is arrived, and Prussia is told, that France cannot
withdraw her troops from Holland at the moment of being attacked and that as to the
Prussian Provinces, if events should shew that France cannot defend them, France
will concert with Prussia the means of securing them against the enemy. I had sent
a person to Brunswic this morning about before I heard of General Stamfords
departure, but it was in time to recall him.

1

Misschien te lezen: ‘measures. There the matter rests’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

161

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina der Nederlanden.
Naamlijst der leden Opgemaakt den 5 October
1901.
den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

162
Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE

SECRETARIS.
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Couquerque, zie Rollin.
Craandijk, J., Haarlem. 1876.
Cramer, N.A., Zwolle. 1892.
Cramer, Dr. S., Amsterdam. 1882.
Daubanton, Dr. F.E., Amsterdam. 1892.
Degenhardt, W., Amsterdam. 1882.
Dijk, Dr. I. van, Groningen. 1892.
Dijk, J.A. van, Leiden. 1862.
Dijk van Mathenesse, P.J. van, Schiedam. 1881.
Dissel, Dr. E.F. van, Leiden. 1893.
Doedes, N.D., Utrecht. 1898.
Doesburgh, S.C. van, Leiden. 1877.
Domela Nieuwenhuis, Mr. J., Groningen. 1875.
Dompierre de Chaufepié, Dr. H.J. de, 's-Gravenhage. 1895.
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Doorninck, Dr. A. van, Deventer. 1881.
Doorninck, P.N. van, Bennebroek. 1898.
Dozy, Dr. G.J., 's-Gravenhage. 1874.
Draaijer, W., Leiden. 1898.
Drucker, Mr. H.L., Leiden. 1890.
Duker, Dr. A.C., Haarlem. 1884.
Duyl, A.G.C. van, Amsterdam. 1896.
Dyserinck, H., 's-Gravenhage. 1898.
Dyserinck, Dr. J., 's-Gravenhage. 1871.
Eeghen, P. van, Amsterdam. 1891.
Eerdmans, Dr. B.D., Leiden. 1899.
Elberts, W.A., Zwolle. 1856.
Enschedé, J.W., Haarlem. 1896.
Es, Dr. A.H.G.P. van den, Amsterdam. 1865.
Esser, I., Haarlem. 1878.
Eymael, Dr. H.J., Amsterdam. 1888.
Eyssell, 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, Jhr. Mr. P.R., 's-Gravenhage. 1867.
Flier, Mejuffrouw A. van der, Haarlem. 1901.
Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
Francken, zie Wijnaendts.
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 Jr., 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.
Gelder, Dr. H. van, Utrecht. 1900.
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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.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Gooszen, Dr. M.A., Leiden. 1879.
Gorkom, Dr. G. van, Rheden. 1863.
Gosler, W., Amsterdam. 1887.
Graaf, J.J., Ouderkerk a.d. Amstel. 1901.
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.
Gugel, E., Delft. 1892.
Haan (de), zie Bierens.
Haar Bz., Dr. B. ter, Nijmegen. 1872.
Hagen, Dr. H.G., Leiden. 1862.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
Hamel, Dr. A.G. van, Groningen. 1875.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Hartog, Dr. J., Doorn. 1870.
Haspels, G.F., Rotterdam. 1899.
Hasselt, A.L. van, Delft. 1881.
Heeres, Mr. J.E., Delft. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Heinsius, Dr. J., Gouda. 1900.
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., 's-Hertogenbosch. 1879.
Hertog, C.H. den, Amsterdam. 1891.
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Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Hettinga Tromp, Mr. T. van, Leeuwarden. 1878.
Heuff Az., J.A., Tiel. 1878.
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., 's-Gravenhage. 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., Nijmegen. 1887.
Hoogvliet, Dr. J.M., Amsterdam. 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.
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.
Juynboll, Dr. H.H., Leiden. 1901.
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, St. Gerlach bij Maastricht. 1887.
Kellen, J. Ph. van der, Bussum. 1870.
Kepper, G.L., 's-Gravenhage. 1873.
Kern Hz., Dr. J.H., Groningen. 1893.
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Kern, Dr. J.H.C., Leiden. 1861.
Kernkamp, Dr. G.W., Amsterdam. 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.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krämer, Dr. F.J.L., Utrecht. 1893.
Kramp, F.G., Leiden. 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. E.T., Amsterdam. 1900.
Kuiper, Dr. K., Amsterdam. 1889.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
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.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

171
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 1880.
Leignes Bakhoven, Dr. H.G.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.
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.
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. M., Rotterdam. 1897.
Mees R. Az., Dr. R.P., Rotterdam. 1875.
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Meijer, W., 's-Gravenhage. 1899.
Meinsma, K.O., Zutfen. 1899.
Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., 's-Gravenhage. 1889.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Meulen, M.E. van der, 's-Gravenhage. 1889.
Meulen, R. van der, Rotterdam. 1886.
Meulen, Dr. W.W. van der, 's-Gravenhage. 1900.
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.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
Modderman, Dr. R.S. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molhuysen, Dr. P.C., Leiden. 1897.
Moorrees, F.D.J., Buurmalsen. 1878.
Morren, Th., 's-Gravenhage. 1900.
Mulder, L., 's-Gravenhage. 1857.
Muller, Dr. H.P.N., 's-Gravenhage. 1900.
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.
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.
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Nolthenius, zie Tutein.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Obreen, A.L.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., 's-Gravenhage. 1886.
Otto, W., Amsterdam. 1883.
Overman, L., 's-Gravenhage. 1888.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 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.
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., 's-Gravenhage. 1899.
Pleyte, Dr. W., Leiden. 1867.
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.
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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.
Robbers, H., Amsterdam. 1901.
Röell, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roessingh, Dr. P.H., 's-Gravenhage. 1899.
Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Rollin Couquerque, Mr. L.M., 's-Gravenhage. 1900.
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., Zwolle. 1897.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Sabron, F.H.A., Breda. 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, 's-Gravenhage. 1893.
Sassen, Arm., Amsterdam. 1886.
Sassen, Aug., Helmond. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jonkvrouw A. de, 's-Gravenhage. 1897.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Schaepman, Dr. H.J.A.M., Rijzenburg. 1868.
Schagen van Soelen, Dr. J.C., Bokstel. 1887.
Schauburg (van), zie Snouckaert.
Scheltema, M.W., Amersfoort. 1871.
Schepers, Dr. J.B., Haarlem. 1901.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. 1901.
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.
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Siccama, zie Hora.
Sickesz, Mr. C.J., De Cloese (Lochem). 1880.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloet, Mr. J.J.S. Baron, Oosterbeek. 1900.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. G.M., Wageningen. 1891.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smit Kleine, F., Doorn. 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.
Stellwagen, A.W., 's-Gravenhage. 1876.
Sterck, J.F.M., Amsterdam. 1897.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
Stoffel, Dr. C., Nijmegen. 1882.
Stok, T.N. van der, 's-Gravenhage. 1886.
Stokvis, Dr. B.J., Amsterdam. 1878.
Stoppelaar, F. de, Leiden. 1873.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, 's-Gravenhage. 1860.
Stuart, zie Verrijn.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Swaen, A.E.H., Amsterdam. 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.
Tichelaar, Mr. P.A., Leiden. 1900.
Tideman Jz., Dr. B., 's-Gravenhage. 1879.
Tiele, Dr. C.P., Leiden. 1862.
Tienhoven, Mr. G. van, Haarlem. 1872.
Timmerman, J. AE. C.A., Amsterdam. 1896.
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Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Tromp, zie Hettinga.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Haarlem. 1898.
Ufford (van), zie Quarles.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Leiden. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton, Dr. I.M.J., Amsterdam. 1896.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
Veen, Dr. S.D. van, Utrecht. 1889.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Verrijn Stuart, Dr. C.A., 's-Gravenhage. 1900.
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.
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, Dr. A.G.C. de, Amsterdam. 1901.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vrolik, W.K.M., 's-Gravenhage. 1880.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Was, Mr. F., Leiden. 1894.
Wermeskerken-Junius, Mevrouw S.M.C. van, Heemstede. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wichers, Jhr. L., 's-Gravenhage. 1892.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1899.
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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.
Wormser, J.A., Amsterdam. 1900.
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 NEDERLANDSCHE KOLONIËN GEVESTIGD.
Nederlandsch-Indië.
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.
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.

Curaçao.
Hamelberg, J.H.J. Willemstad. 1901.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Reiger, A.F.J., Keulen. 1882.
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Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vogel, Dr. J. Ph., Lahore. 1899.
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, Altrincham, Cheshire (Engeland). 1898.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 1889.
*Banta, Th. M., New-York. 1900.
Beer, Dr. Ad., Weenen. 1871.
Bernhardt, Dr. E., Erfort. 1873.
Bode, W., Berlijn. 1873.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
Borchgrave, E. Baron de, Weenen. 1867.
Boucherij, J., Antwerpen 1901.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Braune, Dr. W., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
*Bülbring, Dr. K.D., Bonn. 1894.
Bugge, Dr. S., Christiania. 1882.
Busken Huet, G., Parijs. 1887.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Carrière, Dr. A., Parijs. 1884.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Chateleux, E.B.J. de, Hoei. 1888.
*Cock, A. de, Denderleeuw. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
*Coopman, Th., Schaarbeek (Brussel). 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
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Coremans, Mr. E., Antwerpen. 1897.
Cornelius, Dr. C.A. Ritter von, Munchen. 1874.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Tongerloo (bij Westerloo). 1882.
Derudder, Dr. G., Le Puy. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Holland (Michigan). 1899.
Droogenbroeck, J.A. van, Schaarbeek (Brussel). 1887.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Southall (Middlesex). 1886.
Ermerins, Mr. J.A.G., Parijs. 1891.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H., Tubingen. 1885.
Fischer, Dr. Kuno, Heidelberg. 1898.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Förstemann, Dr. E., Dresden. 1858.
*Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Friedländer, Dr. E., Berlijn. 1878.
Gaedertz, Dr. K. Th., Berlijn. 1888.
Gailliard, Edw., Antwerpen. 1894.
Galland, Dr. G., Berlijn. 1893.
Gengler, Dr. H.G., Erlangen. 1857.
Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 1895.
Gittée, A., Pepinster. 1895.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
Griffis, W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Haeghen, Jhr. Dr. F. van der, Gent. 1880.
*Hanne, Dr. J.R., Hamburg-Eppendorf. 1887.
Hansen, Dr. C.J., Antwerpen. 1875.
Harless, Dr. Woldemar, Dusseldorp. 1870.
Harrison, F., Londen. 1900.
Havard, H., Parijs. 1875.
Hessels, J.H., Cambridge. 1880.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
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Heyne, Dr. M., Göttingen. 1868.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hoogt, C.W. van der, Baltimore. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, zie Busken.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Segeberg. 1897.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Justi, Dr. F., Marburg. 1876.
Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
Klopp, O., Weenen. 1855.
Kurth, Dr. G., Luik. 1898.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
Laspeyres, Dr. E.H. Th., Giessen. 1863.
Lateur, Frank, Avelghem. 1901.
Lecky - Baronesse van Dedem, Mevrouw E., Londen. 1900.
*Lecoutere, Dr. Ch., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Berlijn. 1893.
Lefèvre Pontalis, A., Parijs. 1886.
Legrand, L., Parijs. 1895.
*Leyds, Mr. W.J., Brussel. 1897.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Low, Seth, New-York. 1900.
Mansvelt, Dr. N., Utrecht. 1894.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Meyer, Dr. Leo, Göttingen. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
Michel, Emile, Parijs. 1892.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington (Engeland). 1890.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
Müller, Ernest, Langnau, Kanton Bern. 1890.
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Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
*Noppen, Leonard Charles van, Hartford, Conn. 1900.
Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
O'Callaghan, Dr. E.B., Albany. 1870.
Oordt, J.F. van, Newlands (Kaapstad). 1901.
Osthoff, Dr. H., Heidelberg. 1883.
Paris, Gaston, Parijs. 1877.
Paul, Dr. H., Munchen. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
*Pennypacker, Dr. S.W., Philadelphia. 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Pontalis, zie Lefèvre.
Potter, F. de, Gent. 1887.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
Putnam, Mejuffrouw Ruth, New-York. 1896.
Rahlenbeck, Ch. A., Brussel. 1858.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
Reitz, Dr. F.W., . . . . . . . . 1884.
Réville, Dr. A., Parijs. 1880.
Rijswijck, J. van, Antwerpen. 1897.
Rodenberg, Dr. J., Berlijn. 1881.
Rolin-Jacquemyns, G., Brussel. 1880.
*Rooses, Max, Antwerpen. 1871.
Rosseels, E., Antwerpen. 1858.
Rousselot, P., Parijs. 1897.
Sabbe, J., Brugge. 1897.
Schade, Dr. O., Koningsbergen. 1868.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
Scholten, Dr. R., Kleef. 1888.
Schröder, Dr. C., Schwerin. 1881.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
*Siclen, Dr. George W. van, New-York. 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Sleeckx, D., Luik. 1850.
Snieders, Dr. A., Antwerpen. 1862.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
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*Teirlinck, Is., St.-Jans Molenbeek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Thijm, zie Alberdingk.
Toit, S.J. du, Paarl. 1884.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Versnaeyen, K., Brussel. 1871.
Vlaminck, A.L. de, Elsene (Brussel). 1877.
*Vos, F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
Vuylsteke, Mr. J., Gent. 1868.
Waddington, A., Lyon. 1898.
Walther, Dr. C.H.F., Hamburg. 1899.
Watts de Peyster, J., New-York. 1862.
Weinhold, Dr. K., Berlijn. 1871.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
White, Andrew D., Berlijn. 1900.
Wicksteed, P.H., Londen. 1875.
Wijck, Aug. van, New-York. 1900.
Wijck, Rob. A. van, New-York. 1900.
*Willems, A., Brussel. 1870.
Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Woodward, John, Brooklyn N.-Y. 1900.
Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
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Mededeelingen.
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Over Bezweringsformulieren.
Van al wat tot de volkskunde behoort bevat ongetwijfeld de alleroudste stof en is
daarom bijzonder belangrijk hetgeen aan tooverformules, tooverspreuken,
bezweringsformulieren, zegenspreuken en dgl. uit ouderen en lateren tijd is bewaard
gebleven. Wel is dit uit den oudsten tijd der Germanen niet veel, immers het
Christendom stond er vijandig tegenover en deed dus al zijn best om de sporen er
van zoo zorgvuldig mogelijk uit te wisschen en, als het kon, deze overblijfselen van
het heidendom te vernietigen. Daarbij kwam nog dat de ‘incantatores’, die ze kenden,
er alle belang bij hadden om hunne tooverspreuken geheim te houden, daar zij den
dienst deden van geheime geneesmiddelen en dus hun middel van bestaan uitmaakten.
Doch daar het voor mensch en dier beide van het grootste gewicht was, dat de kennis
dier middelen niet verloren ging - eeuwenlang was de volksgeneeskunde de eenige
medische wetenschap der Germanen -, zoo bestond er in elk geval eene mondelinge
overlevering, waarvan men het om de eene of andere reden gewenscht kon vinden
haar op te teekenen en aldus aan de vergetelheid te ontrukken. Zoo is ons uit den
oudsten tijd der Germanen althans iets bewaard, doch slechts zeer weinig in zijn
oorspronkelijken heidenschen vorm. Toch bevat datgene wat wij bezitten allerlei
herinneringen, zoo niet in den inhoud, dan toch in den vorm, aan den tijd die aan het
Christendom voorafging, en zelfs, gelijk wij zien zullen, aan den Indogermaanschen
voortijd.
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Het is mijne bedoeling in de volgende bladzijden nog eens de aandacht te vestigen
op deze belangrijke uiting van het volksleven uit een vroegeren tijd, waarvan nog
heden niet alle sporen zijn vernietigd; na te gaan hoe wij aan onze berichten daarover
zijn gekomen en waar het materiaal, waaruit wij onze kennis putten kunnen, berust;
op de merkwaardigste en belangrijkste verschijnselen in de ons overgeleverde
bezweringsformulieren opmerkzaam te maken en ze onderling te vergelijken; eene
interessante verzameling van voor het grootste gedeelte onbekende formulieren, ons
in een Gentsch hs. bewaard, ter sprake te brengen en daaruit enkele voorbeelden
bekend te maken; eenige mededeelingen te doen aangaande de wijze, waarop de
bezweringen werden gebruikt, en eindelijk te wijzen op eenige treffende punten van
overeenkomst tusschen formulieren uit twee zeer verschillende eeuwen en ver
verwijderde streken, welke ons recht geven den oorsprong dezer overblijfselen der
beschaving van een vroeger tijdperk te zoeken bij het Indogermaansche stamvolk.

I.
Bijna al wat wij van het bestaan en het gebruik van tooverspreuken en
bezweringsformulieren uit den vroegeren tijd der Germanen weten, berust gelijk ook
een deel van het ons ten dienste staande materiaal zelf, op onopzettelijke
mededeelingen van personen, die er krachtens hun ambt of uit overtuiging tegen te
velde trokken. Rechtstreeks weten wij er alleen iets van door Tacitus, die in zijne
Germania1 dit onderwerp aanroert, doch veel meer leeren wij uit de verbodsbepalingen
tegen de ‘sortilegi, auguria, phylacteria et incantationes’ in

1

Germania 8; vgl. 10.
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het Capitulare van Karloman van 7421. Zeer merkwaardig is ook eene voor ons
bewaard gebleven preek (Homilia de Sacrilegiis)2, waaruit duidelijk blijkt - hetgeen
men ook van te voren vermoedt - dat het aantal in omloop zijnde spreuken en
formulieren zeer groot is geweest. Immers voor iedere ziekte van mensch en dier,
voor iedere ramp of ieder ongeluk, dat iemand kon overkomen, zal eene afzonderlijke
formule hebben bestaan, om niet te spreken van de tooverspreuken, waarmede men
een ander nadeel meende te kunnen toebrengen3. Ook door hetgeen uit latere tijden
en zelfs uit den tegenwoordigen tijd is opgeteekend, wordt dit vermoeden bevestigd.
Verder wijs ik op de boeken, waarin zijn opgeteekend de formulieren, waarvan men
zich bediende bij het uitbannen (exorcizare) van booze geesten of heksen
(pythonissae)4. Deze zijn in het Latijn opgesteld, als voorgeschreven door de kerk;
doch, al wilden wij deze boeken ook veel liever bezitten in de landtaal, ook in hun
Latijnschen vorm valt er voor ons veel uit te leeren. Vooral belangrijk zijn in dit
opzicht een tweetal Utrechtsche hss. Het eerste is een papieren hs., indertijd behoord
hebbende aan Prof. H.J. Royaards te Utrecht, en daarna aan den Heer Vincent van
Gogh te Amsterdam. Het is een liber exorcismorum, en bevat eene beschrijving van
de kerkelijke plechtigheden, die moeten worden verricht, en de verschillende
formulieren, welke voorgeschreven

1
2
3
4

Vgl. Te Winkel, Mnl. Lett. 17 noot, waar de verschillende capitularia staan vermeld, die voor
dit onderwerp van belang zijn.
Vgl. Kögel in Paul's Grundriss 2, 161, waar ook een gedeelte dezer preek staat afgedrukt.
t.a.p. 160. Vgl. ook Burchard van Worms De Poenitentia (Decretorum) lib. X en XIX.
Vgl. Mnl. Wdb. op f y t o e n , en over deze en andere benamingen van heksen Gallée in
Tijdschr. 17, 57 vlgg.
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zijn, bij het uitbannen van den duivel of de booze geesten, die de menschheid in de
middeleeuwen maar niet met rust wilden laten1. Gallée heeft in Archief voor
Kerkgesch. 7, 377-385 er uittreksels uit medegedeeld. Op de eerste bladzijde staat:
‘incipit ordo exorcismorum contra morbum animalium vel hominum vel pecorum.
Et contra omnia phitonisata (al wat behekst is)’. Dan worden verschillende
duivelbanningen beschreven met de daarbij behoorende ‘conjurationes, aspersiones
cum aqua benedicta, benedictiones panis et salis, benedictiones et conjurationes aque,
orationes’ enz. Voor mijn doel is dit hs. van geen rechtstreeksch belang; er komen
onder die door de kerk voorgeschrevene geene formulieren voor, uit een christelijk
oogpunt van verdacht allooi, wat wel het geval is met het andere hs., dat in allerlei
opzichten met dezen codex kan worden vergeleken, doch aan Gallée onbekend was.
Dat andere hs. is een codex der Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, no 315, uit
de 15de eeuw, afkomstig, blijkens een inschrift, van het klooster Eemsteyn bij
Dordrecht en eveneens getiteld Liber Exorcismorum2. Daarin is ons een groot aantal
uitbanningsformulieren en duivelbezweringen van allerlei soort bewaard, en daaronder
zijn ook enkele ingeslopen3, die, als uitingen van heidensch

1

2

3

Zie eene opsomming van alle wijzen van hekserij in eene oorkonde van Bisschop Aernt van
Hoorn, uitg. door S. Muller in Archief v.h. Aartsb. Utr. 17, 130 vlg. Vgl. ook het door Gallée,
Arch. v. Kerkgesch. 7, 382 medegedeelde gebed, waarin ook de ‘mali vermes’ en de ‘mali
oculi’ (de werking van het booze oog) worden vermeld, en Duc. op i n c a n t a r e .
Vgl. Acquoy, Het Klooster te Windesheim 3, 19-21. Een ander hs. bevattende theologische
tractaten, uit hetzelfde klooster afkomstig, is thans te Oxford, en wordt vermeld bij Priebsch,
Deutsche hss. in England 163 vlg. Het is door een regulier van het klooster in het Latijn
geschreven en door een anderen broeder vertaald (a. 1428). Een Latijnsch hs. (van Beda) uit
Eemsteyn berust in de Leidsche Univ. Bibl. als ‘Cod. Voss. Lat. Q. 57’.
Vgl. Grimm, Myth4. 1029: ‘sogar geistliche bücher gönnten ihnen raum, weil man ihre
anwendbarkeit in gewissen fällen, wenigstens krankheiten des viehs, noch für nützlich und
statthaft erachtete.’ Zie ook een overblijfsel van een heidensch bezweringsformulier: ‘stant,
vier; vlamme, ruste’, bij Dr. De Vooys, Mnl. Exempelen bl. 33.
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bijgeloof, door de geestelijkheid zelve werden afgekeurd. Bij een der formulieren,
waarop ik straks terugkom, een middel om gestolen goed terug te krijgen en den
naam van den dief te ontdekken, staat met eene jongere hand aan den kant
bijgeschreven ‘sed modus iste nullo modo practizandus, quia omnino prohibitus et
illicitus est.’ Wij vinden in dit boek, waarop reeds voor jaren de aandacht gevestigd
is door Prof. Moll, o.a. eene ‘benedictio ignis, in quo comburanda sunt thus, rutha
vel sulphur contra demoniacos’; eene ‘benedictio salis et panis pro salute hominum
et animalium’; een ‘modus restituendi butirum per pytonissas ablatum’; een
‘exorcismus legendus quando est defectus in cerevisia, vel in tinctura vel in frumento
vel in aliis quibuscumque rebus’; een hoofdstuk ‘de strepitu et exercitibus nocturnis’;
eene ‘benedictio domus novae quae vel a demone vel a spiritu inquietatur’;
‘conjurationes contra tempestates tonitruorum (aldus) et fulgurum, concitatas per
maleficos’; een ‘modus exorcizandi maculas oculis adherentes’; een ‘modus
benedicendi et consecrandi aurum, thus et mirram in die epiphanie (vgl. beneden, bl.
51 noot 1) contra varios morbos quos longum foret recensere, qui per demones nobis
inferuntur’.
Ook vinden wij allerlei aanwijzingen aangaande het onderwerp, dat ons bezig
houdt, in de zoogenaamde Biechtboeken1, zooals o.a. in het licht is gesteld door Moll
en Verwijs in twee artikelen in Moll en De Hoop Scheffer's Studiën en Bijdragen,
dl. 2, bl. 386-4142. In een ‘Biecht-

1
2

Vgl. over de biechtboeken, waaronder het zoogenaamde (nog onuitgegeven) Cancelierboek
het bekendste is, Dr. Tinbergen, Des Coninx Summe bl. 81 vlgg., 98 vlgg.
Vgl. ook Moll in Versl. en Meded. Kon. Acad., Afd. Lett., 1871, bl. 124-127; Verwijs ald.
141-144; Pijper, Boete en Biecht bl. 411 Vlgg.
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spiegel’ uit de eerste helft der 15de eeuw komen naar aanleiding van het eerste der
Tien Geboden een twintigtal vragen voor, zooals die bij de biecht gebruikelijk waren,
alle betrekking hebbende op afgoderij, waaronder dan samengevat wordt al wat er
aan heidensch bijgeloof nog onder het volk in omloop was. Daaronder vindt men
ook deze vragen:
12. Hebdi dat sweert yet besproken of besworen?
13. Hebdi dat dinc yet besworen of besproken, dat ghi verloren hadt?
14. Hebdi eenich cruut besproken?
15. Hebdi dat yser of dat water yet besproken?1
En uit een biechtboekje uit het begin der 16de eeuw van Meester Godschalc
Rosemondt van Eyndoven2 deelt Verwijs ons mede (t.a.p. bl. 401) een ‘leringhe
teghen die temptacie vant ongheloof’, waarin o.a. deze zinsneden voorkomen: ‘ic
heb met menyge manieren van supersticiën ende onghelove omgegaen; als ick yet
verloren heb oft om kinderen ende knechtkens te crygen, so heb ick sommige cruyen
oft scriften over my gedragen’, en ‘ghy sult die priester te kennen geven alle die
wycheliën, supersticiën ende manieren van ongheloove, daer ghi mede hebt
omghegaen, die ghemeenlick wten boecke van den Spinrock3 worden ghenomen’.

1

2
3

Dat kruiden besproken werden, zal ons niet vreemd voorkomen (vgl. beneden blz. 13, een
ags. ‘neunkräutersegen’), doch het bespreken van water en ijzer is niet zoo duidelijk. Met
‘yser’ kan staal bedoeld zijn, en dus het staal of scherp van eene speer, of ook eene pijl, doch
ook het ijzer van de gereedschappen, dat door bezwering tegen betoovering kan worden
gevrijwaard. En bij het bespreken van water kan men denken aan drinkwater, dat betooverd
(b.v. vergiftigd) kan zijn. Vgl. vooral Biekorf 11, 321 vlgg. en 345 vlgg.
Vgl. over hem Dr. Tinbergen, Des Coninx Summe, bl. 156 vlgg.
Les Evangiles des Quenouilles, dat in 1475 te Brugge het licht zag en blijkens deze vermelding
hier spoedig bekend en populair werd. Een nieuwe druk van den Franschen tekst verscheen
beij Jannet te Parijs (1855) in de Bibliothèque Elzevirienne. Een exemplaar der oudste ndl.
uitgave van omstreeks 1478 (bij Jan Veldenaer te Utrecht) berust in de Kon. Bibliotheek te
's-Gravenhage (Campbell, Annales no 1596). Van eene latere uitgave in 12o, van 1662 te
Amsterdam, bezit de Bibliotheek van de Mij. der Ndl. Letterkunde een exemplaar. Andere
uitgaven worden genoemd bij Dr. G.C. Keidel, The Evangile aux femmes (Baltimore, 1895),
bl. 16 noot. Zie den hoofdzakelijken inhoud van het boek medegedeeld bij Van den Bergh,
Wdb. d. Ndl. Myth. 320 vlgg.
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Uit deze mededeelingen, welke met andere, ontleend aan de protocollen der
heksenprocessen, zouden kunnen worden vermeerderd, kan men zich althans eenig
denkbeeld maken van den omvang dezer soort van bijgeloof in vroegeren tijd. Een
merkwaardig bewijs daarvoor is ook te putten uit de belangrijke rol, in onze taal
sedert eeuwen gespeeld door het ww. belezen, en uit de verschillende opvattingen,
die het uit de oorspronkelijke, op dit bijgeloof berustende, heeft ontwikkeld1. En dat
het nog niet geheel tot het verledene behoort, is bekend. In vele streken van Noorden vooral Zuid-Nederland is nog volstrekt niet ongewoon het ‘belezen’ of ‘bezweren’,
het bannen van een boozen geest, die voor de oorzaak van eene ziekte, kwaal of ramp
wordt gehouden, door het uitspreken van liturgische gebeden of ook van bepaalde
formulieren. Vooral is, naar het nog heden heerschende volksgeloof, een z e v e n d e
z o o n de geschikte persoon om als belezer dienst te doen2. In zijn boek over
Volksgeneeskunde in Vlaanderen deelt de Heer De Cock ons daarover allerlei
wetenswaardigs mede. Verschillende ziekten tracht men,

1
2

Vgl. Mnl. Wdb. op b e l e s e n , 2) en Ndl. Wdb. op b e l e z e n . Vgl. ook bezweren.
Naar zulk een zevenden zoon ging men in mijne jeugd in de omstreken van Mijdrecht. Vgl.
het volksgeloof in Gelderland (V.d. Bergh, Wdb. d. Ndl. Myth. 329): ‘de zevende zoon is
gelukkig in al wat hij onderneemt.’
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behalve door bedevaarten (beêwegen) naar plaatsen waar bepaalde heiligen worden
vereerd, te genezen door ‘aflezers’ of ‘bezweerders’. Op bl. 12 o.a. lezen wij: ‘Het
getal der genen die buiten en binnen de steden sommige kwalen ‘aflezen’ is nog
grooter (dan dat van de knijpdokters). Men vindt hier ‘aflezers’ en ‘bezweerders’ te
Denderleeuw, Denderwindeken, Nederhasselt, Wambeek en Borgt-Lombeek, dus
vijf voor den omtrek van Ninove alleen.’ Men vergelijke verder in den bladwijzer
de lange lijst van bladzijden, waar over ‘aflezen’ gesproken wordt. Ook in ons
vaderland is nog heden op het platte land het ‘belezen’ meer of minder algemeen
bekend. Zoo verhaalt ons Waling Dijkstra in zijn boek over het Friesch Volksleven
(2, 179) van een duivelbanner in de Knijpe te Heerenveen, en van iemand te
Ooststellingwerf, die zwerende vingers kon ‘bespreken’. Hij nam het aangetaste lid
voorzichtig tusschen duim en vinger, draaide er een paar malen omheen onder 't
uitspreken van eenige onverstaanbare woorden, en ontvluchtte dan plotseling den
lijder, ten einde dezen de gelegenheid te benemen zijn helper te bedanken; dit laatste
mocht niet geschieden, omdat het de bezwering krachteloos zoude maken1. Ook in
andere deelen van ons land, b.v. Groningen, Overijsel, Gelderland, Noord-Holland,
e.e. vindt men nog heden personen die iemand de koorts kunnen afnemen, hem van
wratten kunnen afhelpen of beginnende zwerende vingers, verstuikingen, rhumatiek
enz. genezen door bestrijken en

1

Misschien omdat men geloofde dat voor de bovennatuurlijke genezing de dank alleen toekwam
aan God, die de verwachte genezing wel eens kon verhinderen, als de dank er voor aan een
ander werd toegebracht. Het is evenwel ook mogelijk, dat het alleen reeds het geluid was
van hem die den dank uitsprak, waarvan men meende dat het de uitwerking der bezwering
kon verstoren. Vgl. beneden bl. 51, noot 3) en 58 noot, over de bij bezweringen noodzakelijke
stilte.
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eene formule. In Groningen zijn nog heden, volgens schriftelijke mededeelingen aan
Dr. Boekenoogen, duivelbanners, die behekste lieden kunnen genezen en heksen
aanwijzen. Verder zijn daar ‘bestriekers,’ die door ‘bestrieken’ of ‘knoffelen’ genezing
brengen (vgl. Molema, Wdb. d. Gron. Volkst. op k n o f f e l b a n d ). Gewoonlijk
kunnen ook de bestriekers de koorts ‘afschrijven’, over welke uitdrukking beneden
nog nader zal worden gehandeld.

II
Wij zullen nu tot de bespreking der bezweringsformulieren zelve overgaan, en
allereerst nagaan wat er al zoo uit verschillende tijden aan materiaal voor ons is
bewaard, en waar het te vinden is. Ik moet evenwel vooropstellen, dat ik er niet aan
denken kan in dezen volledig te willen zijn. Want de ons ten dienste staande
bouwstoffen liggen grootendeels verspreid in tal van tijdschriften, gedurende
omstreeks eene halve eeuw in verschillende landen van Europa verschenen, en
wachten slechts op den man, die de verdienstelijke maar omvangrijke taak op zich
zal nemen om deze voor de geschiedenis van het volksleven zoo belangrijke bijdragen
te verzamelen en te ordenen. En dit zou men natuurlijk moeten voegen bij datgene,
wat reeds is bijeengebracht in de vrij talrijke boeken, die opzettelijk over het
volksleven en volksgeloof handelen. Ik stel mij alleen voor op het belangrijkste, dat
voor ons uit verschillende tijden is bewaard, de aandacht te vestigen en daarmede
de bespreking eenar nog weinig bekende verzameling bezweringsformulieren en
zegenspreuken uit een Gentsch hs. te verbinden.
Wat ons uit den alleroudsten tijd van de tot het Christendom bekeerde Germanen
is overgebleven, is, zoo-
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als ik reeds zeide, luttel in aantal in verhouding tot hetgeen, ook blijkens de
bovengenoemde zijdelingsche berichten, moet bestaan hebben. Het zijn in de eerste
plaats de twaalf spreuken, besproken door Kögel, in Paul's Grundriss 2, 160 vlgg.
Daartoe behooren o.a. de beide Merseburger tooverspreuken, waaronder eene ter
genezing van een kreupel paard; verder eene tegen wormen als ziektekiemen1, eene
tegen vallende ziekte en eene tegen neusbloedingen. Uit denzelfden tijd, althans tot
de oud-germaansche periode behoorende, zijn eenige andere medegedeeld en
besproken door den genialen man, voor wiens blik geene enkele zijde van het leven
der Germanen van alle tijden verborgen bleef, en die met zeldzame scherpzinnigheid
en speurzin overal wist te ontdekken en op te sporen al wat dienen kon om daarover
licht te doen opgaan; ik bedoel natuurlijk Jacob Grimm, aan wien naar aanleiding
van hetgeen hij voor dit onderdeel der wetenschap heeft gedaan, een warm woord
van diepgevoelde hulde is gebracht door Kuhn, in zijn Zeitschr. (13, 50). In zijne
Mythologie heeft hij het onderwerp op zijne gewone, diepe en breede, wijze
besproken2, en in het aanhangsel (bl. 492 vlgg.) meer dan vijftig formulieren bekend
gemaakt uit verschillende tijden en streken der Germaansche wereld. Men vindt er
bezweringen tegen stekende pijn, jicht, koorts, verschillende tegen wormen (vgl.
beneden bl. 33 vlg.), tegen bloedingen, beenbreuk, den schadelijken invloed van
hagelslag, verscheurende dieren, ziekten van het vee. Ook vindt men er formulieren
om verloren vee en voorwerpen terug te vinden en zegenspreuken voor reizigers,

1
2

Vgl. Te Winkel, Mnl. Lett. bl. 19, en over ‘wormen’ beneden.
Myth.4 2, 1023 vlgg. Vgl. in de Sammlung Göschen het boekje over Althochd. Literatur, van
Prof. Th. Schauffler, waarin op bl. 42-55 over tooverspreuken gehandeld wordt.
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voor vruchtbaarmaking der akkers en eene voorspoedige bevalling. Er zijn ook
verscheidene Angelsassische bij1, welke kunnen vermeerderd worden met enkele
andere uit Grein-Wülcker, Bibl. d. Ags. Poesie 1, 312-330, o.a. een
‘neunkräutersegen’, twee andere redacties van het formulier om gestolen of verloren
voorwerpen terug te krijgen, en een ander voor zwangere vrouwen. Zij bewijzen de
hooge oudheid der bezweringsformulieren bij de Germanen, daar de Angelsassen
ze, gelijk uit verschillende punten van overeenkomst blijkt, hebben moeten kennen
vóór hunne verhuizing naar Engeland. Allerlei bezweringsformulieren, eveneens uit
verschillende tijden en streken der Germanen, zijn in een hoogst belangwekkend
opstel medegedeeld en besproken door A. Kuhn (Zeitschr. 13, 49-74 en 113-157),
die op talrijke punten van overeenkomst in de Germaansche formulieren onderling
de aandacht heeft gevestigd, en het eerst Oudindische en Germaansche zegenspreuken
met elkander heeft vergeleken2.
Eene kleinere verzameling maakte Gallée uit verschillende hss. bekend in Germania
32, 452 vlgg., waar hij tevens de hoop uitsprak, dat een daartoe bevoegd en bereid
geleerde zich verdienstelijk zou maken door het bijeenbrengen der overal verspreid
liggende bouwstof. Zij bevat formulieren tegen slangen, wormen, oogziekten,
bloedingen, buikloop, koorts en vallende ziekte, en een zegenspreuk voor eene
voorspoedige geboorte.
Aan het medegedeelde voeg ik thans eene andere zeer

1
2

Ook Myth.4 2, 1033 vlgg. vermeldt en bespreekt hij ags. formulieren.
Zie eene groote verzameling oudindische tooverspreuken, waaruit nog andere parallellen
met germaansche zouden te halen zijn, bijeengebracht door M. Bloomfield in dl. 42 van ‘The
Sacred Books of the East’, uitg. door Max Müller.
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belangrijke verzameling toe, te vinden in een Gentsch hs. uit de 14de eeuw1. Een
gedeelte van den inhoud van dit hs. is uitgegeven door Jhr. Mr. N. De Pauw, in zijne
Mnl. Ged. en Fragm.2, een ander door Dr. W. de Vreese, in zijne vanwege de Kon.
Vlaamsche Akademie bewerkte uitgave van Geneeskundige Recepten en Tractaten,
Zegeningen en Tooverformules. Met zijne zeer gewaardeerde toestemming doe ik
hier eenige mededeelingen uit het nog niet verschenen gedeelte van dat werk, en
door zijne welwillendheid ben ik in staat gesteld enkele der daarin voorkomende
bezweringsformulieren in dit opstel te doen afdrukken.
Het hs. zelf is niet eerst onlangs ontdekt: er staan reeds uittreksels van vermeld in
Mone's Uebersicht der ndl. Volksliteratur älterer Zeit (1838). Onder no 520 spreekt
hij over ‘Segen- und Beschwörungsformeln’, naar aanleiding van ditzelfde hs., en
het door hem gegeven materiaal werd dan weder verwerkt door Van den Bergh in
zijn Wdb. d. Ndl. Myth. bij zijne bespreking van tooverspreuken, bl. 343 vlgg. Doch
de tijd om er het rechte gebruik van te maken was nog niet daar: thans, nu de
formulieren met een rijken voorraad van oudere en hedendaagsche kunnen worden
vergeleken, zijn wij beter in staat er de groote waarde van in te zien. In deze dus nog
zoogoed als niet bekende verzameling vindt men eene rijke verscheidenheid van
bezweringsformulieren van allerlei aard, meer dan vijftig in getal. Zij is de eenige,
ons uit onze middeleeuwen bewaard, en is dus eene hoogst belangrijke aanwinst,
niet alleen als bijdrage tot de kennis van ons volksleven in dien tijd, maar ook

1
2

Aangehaald in het Mnl. Wdb. als Hs. Serr. 14.
‘De Cracht der Mane’, ald. bl. 219 vlgg. en ‘Cyromanchie’, ald. bl. 272 vlgg.
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omdat de bezweringsformulieren, die vooral van mond tot mond gaan, gaandeweg
van gedaante veranderen en verbasteren; oudere opteekeningen, die dien lateren,
meer of minder onkenbaar geworden, vorm ophelderen en toelichten en ter
vergelijking dienen kunnen, zijn dus zeer welkom, en des te kostbaarder naarmate
zij zeldzamer zijn. Om een denkbeeld te geven van den rijkdom en de verscheidenheid
dezer verzameling zal ik de titels of opschriften (die eene enkele maal ontbreken en
door mij zijn aangevuld) er van mededeelen, en straks het een en ander er uit aanhalen,
dat ter vergelijking kan dienen.
Natuurlijk moet het meerendeel der formulieren dienen ter bezwering van ziekten,
kwalen en ongemakken; men vindt er verschillende jegen de(n) corts (ook drie jegen
de vierdedach corts en één jegen den corts eer hi versondaecht is, een zondag over
geduurd heeft), twee jegen den kanker, twee ‘secheningen (seningen)’ om seere
bursten te ghenesene, twee jegen den tantswere, drie ‘seninghen’ tegen ‘brand’ (daer
men den brant mede afleest), eene ‘secheninghe’ dienende ‘toot neghenderande
brande van santen’1, twee jegen den tantzweere, eene seninghe van sente loys evele
(waarschijnlijk een gezwel of abces, Mnl. Wdb. op l o y ), een tegen den huuf (om de
huig te lichten, vgl. Mnl. Wdb. op h u u c h ), een tegen eksteroogen (omme

1

d.i. (waarschijnlijk) negen soorten van ‘brant’, waarbij men verschillende santen of heiligen
om genezing aanroept. Onder ‘brant’ verstond men in de middeleeuwen al wat heden ten
dage valt onder de benamingen roos, vuur of vurigheid en ontsteking. Vgl. Ndl. Wdb. op
b r a n d , kol. 1038, en Dr. Max Höfler in Janus (Archives Internationales pour l'histoire de
la médicine etc.), Amsterdam 1897, bl. 15 (de bezweringsformulieren worden aldaar uit een
medisch en psychologisch oogpunt beschouwd). Vgl. een opstel van denzelfde ‘über die
Quellen der populären deutschen Krankheitsnamen’ in Verhandl. der Deutschen
Naturforscher-Versammlung (te Weenen), van 1894, bl. 502 vlgg.
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aexteroeghen te doene verdwinen); en verder tegen aambeien (spenen), om bloet te
stelpen, tegen geelzucht (ghelusiecheit), loslijvigheid (den verdighen lichame), den
fijt (om den vijc te slaen in den vinger), diarrhee (den sciten), vier tegen slapeloosheid
(om slaepen ende ruste te hebben) en tegen de plane (eene zweer)1.
Doch ook voor allerlei andere zaken vindt men er formulieren, en die zijn nog wel
zoo belangrijk, omdat men spreuken tegen ziekten en kwalen al van te voren verwacht:
een moet er dienen om de schadelijke werking van een pijl te bezweren (jegen den
schicht), een om hetzelfde te doen ten opzichte van een zwaard (omme een zwert
sine snede te nemene), twee om verloren voorwerpen terug te vinden (omme te vinden
dinc dat verloren es), een om de vogelentaal te verstaan (omme te verstane der voglen
sanc), twee omme zuvel te onttooverne, een om een geheim te weten te komen (omme
te wetene dat gesciet es), een om zich bemind te maken (omme ghemint te werden
met allen lieden), en twee om zich liefde te verwerven (om te hebben minne van enen
wive) of genegenheid op te wekken (omme te makene minne tusschen manne ende
wijf).
Alvorens enkele der hier aangeduide formulieren mede te deelen, vermeld ik het
een en ander van hetgeen ons in later aangelegde verzamelingen bewaard is.
De belangrijkste van alle is ongetwijfeld die van Karl Bartsch, in zijn boek getiteld
Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg, het voor volkskunde bij uitstek
vruchtbare land. Bartsch heeft daar (dl. 2, bl. 318-460) eene buitengewoon groote
hoeveelheid zegenspreuken en bezweringsformulieren, meer dan vijfhonderd in getal,

1

Vgl. hetzelfde hs. bl. 113: ‘van den festelle, ende van der plane, van sente loys evele, van
sente Jobs evele ende van allen zweerenden evelen.’
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waaronder verscheidene uit vroegere eeuwen, ontleend aan oude protocollen,
bijeengebracht, en in zijne inleiding allerlei belangrijke en wetenswaardige
opmerkingen gemaakt over het gebruik er van. Wil men een zoo volledig mogelijk
overzicht hebben van de zeer verschillende gevallen, waarin men zich nog in den
tegenwoordigen tijd van dergelijke spreuken en formulieren bedient, dan kan men
niet beter doen dan zich te verdiepen in deze voor de volkskunde zoo rijke goudmijn.
Voor Engeland is het belangrijkst het boek van Northall, English Folk-Rhymes, waar
men op bl. 108-159 eene verzameling formulieren voor bezweringen vindt, minder
rijk dan die van Bartsch, doch met interessante parallellen van die, welke in zwang
zijn op het vaste land. Formules uit de 16de eeuw vindt men in Wolf's Zeitschr. f.D.
Myth. 1, 279 vlgg. (hedendaagsche aldaar bl. 198-203) en vooral in Urquell, Neue
Folge 2, 101-105, 172-175, 241-244 uit twee Heidelbergsche hss. (Coda Pal. Germ.
264 en 255) medegedeeld door Otto Heilig. Het eerste hs. bevat ongetwijfeld nog
veel meer, dat voor ons onderwerp van belang is, te oordeelen naar hetgeen de Heer
Heilig op bl. 102 zegt dat hij heeft weggelaten (vgl. ald. bl. 241-244)1.
Voor Zuid-Nederland is de voornaamste bron het boek van den Heer De Cock,
getiteld Volksgeneeskunde in Vlaanderen, waarin het onderwerp, dat ons bezig houdt,
grondig wordt behandeld en door een rijken voorraad van voorbeelden toegelicht.
Tal van bezweringsformulieren, zoowel uit de Vlaamsche als uit de Waalsche
gewesten staan daarin opgeteekend (men zie de lange lijst van bladzijden, waar men
verwachten kan iets te vinden,

1

Voor andere codices, waarin zegenspreuken enz. te vinden zijn, raadplege men de lijst,
medegedeeld door Ricardus Heim in Jahrbb. f. Class. Phil. Supplmb. 19 (1893), bl. 563 vlg.
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in den bladwijzer op a f l e z e n ), ook verscheidene uit andere landen1, met name uit
verschillende streken van Duitschland2 en de verstandige door den Heer De Cock
gemaakte opmerkingen en gegeven verklaringen verhoogen zeer de waarde van het
boek.
Een paar belangrijke ‘besweringhen tegen alle soorten van tooverijen’ staan geboekt
in Ons Volksleven 4 (1892), 54 vlgg. en 73 vlgg. Verder vindt men allerlei bouwstof
hier en daar verspreid in dit en andere Zuidndl. tijdschriften, als Volkskunde, Biekorf,
't Daghet in den Oosten, Volk en Taal en Rond den Heerd. 'Voor en door ons
vaderland is in dezen nog weinig gedaan: enkele bijzonderheden vindt men in Waling
Dijkstra's boek Uit het Friesche Volksleven. Eene nog onuitgegeven, doch niet groote,
verzameling berust bij den grondigen kenner van al wat het gebied der volkskunde
betreft, mijn vriend Boekenoogen, die mij ook voor dit opstel verschillende
bouwstoffen aan de hand gedaan en bronnen aangewezen heeft, en wiens welkome
opmerkingen en met erkentelijkheid ontvangen wenken beide aan vorm en inhoud
van dit opstel zeer zijn ten goede gekomen. Uit zijne verzameling heeft Boekenoogen
er eenige medegedeeld in zijn leerzaam opstel over ‘Onze Rijmen’ in de Gids van
1893, IV, 298. Men vindt ook het een en ander in het Wdb. d. Ndl. Myth. (bl. 320-346)
van Van den Bergh, die op het voetspoor van Grimm bij ons te lande het eerst op dit
volksgeloof heeft opmerkzaam gemaakt, en, van

1
2

De Cock beroept zich o.a. op Lammert, Volksmedizin und mediz. Aberglauben in Baiern;
Reinsberg-Düringsfeld, Calendrie Belge; Fossel, Volksmedicin, en Hock, Croyances.
Vgl. het boek van Wuttke, Der Volksaberglauben in Deutschland, waarvan voor korten tijd
eene derde bewerking (door E.H. Meyer) is verschenen, en de verschillende hoofdstukken
in het tijdschrift Meacute;lusine (redact. H. Gaidoz) met het opschrift ‘La Fascination’ (vgl.
de registers).
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het belang er van overtuigd, allerlei feiten en handelingen, op bijgeloof betrekkelijk,
heeft bijeengebracht. Er moet echter bij ons nog veel meer verzameld worden; vooral
in het oosten van ons land is zeker nog veel bouwstof te vinden; laat ons hopen, dat
de onlangs opgerichte ‘Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in het
Oosten van Nederland’, die een driemaandelijksch blad zal uitgeven, er in zal mogen
slagen om onzen voorraad ook van bezweringsformulieren aanmerkelijk te
vermeerderen. Mogen allen, onder wier oogen dit opstel komt, zich er door opgewekt
gevoelen om hun oor te luisteren te leggen voor datgene wat zij in hun kring, op ons
onderwerp betrekkelijk, kunnen vernemen, en het aldus aan de vergetelheid ontrukte,
de door hen opgeteekende rijmpjes of rijmlooze spreuken, als bezweringen gebruikt
tegen allerlei schadelijke invloeden, mededeelen aan den Redacteur van het Tijdschrift
Volkskunde, den Heer A. de Cock te Denderleeuw, of aan Dr. Boekenoogen alhier.
Voor het Oosten van ons land vinden de verwachte formulieren eene aangewezen
plaats in de zoo even genoemde Driemaandelijksche Bladen1.
Hetgeen voor ons land tot heden is opgeteekend, is nog betrekkelijk weinig. Men
mag daarbij voegen een deel van hetgeen uit Zuid-Nederland is verzameld, immers
men kan aannemen, dat dit in soortgelijken vorm ook voorhanden zal zijn in onze
zuidelijke gewesten, met name in Limburg en Noord-Brabant. En zoo vindt men
werkelijk het een en ander uit die gewesten in de Zuidnederlandsche tijdschriften,
boven genoemd, doch het is

1

Bestuur: Dr. J.H. Gallée te Utrecht; G.J. Klokman J. Az. te Voorschoten; H.B. Blijdenstein
A. Jz. te Enschedé; Dr. J. Bergsma te Groningen; Mr. R.E. Hattink te Almelo; J.G. ten Houten
te Winterswijk en Dr. A.J. Kronenberg te Deventer.
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gering in omvang. Het voornaamste gedeelte van hetgeen uit ons land is bekend
geworden bestaat natuurlijk hier als overal elders uit formulieren tegen ziekten,
kwalen en ongemakken, tegen de koorts, den hik, de nachtmerrie, booze droomen,
onrustig slapen; ook om een nieuwen tand te krijgen, om ratten te verjagen, een
dollen hond onschadelijk te maken, om een visch te doen bijten, een slak uit zijn
huisje te doen komen, bijen te lokken; enkele weinige, worden gebruikt tegen
ongemakken van het vee, of met betrekking tot levenlooze voorwerpen, b.v. om eene
kam te bezweren een kind geen zeer te doen1.

III.
Wat den vorm der formulieren betreft, merken wij in de allereerste plaats op, dat hij
onder den invloed van het aan dit bijgeloof vijandige Christendom is gewijzigd: de
zaak zelve is het niet bij machte geweest te doen verdwijnen, maar zij is schijnbaar
onschadelijk gemaakt door het verchristelijken van den vorm. Evenals de stichters
van het Christendom in de Germaansche wereld hebben gehandeld met de geliefde
heidensche feesten, waarvoor zij andere ongeveer in denzelfden tijd hebben in de
plaats gesteld, die weliswaar een geheel ander doel hadden, doch waarop de vroegere
feestvreugde en vroolijkheid, waarvan men noode afstand deed, kon worden
overgedragen, zoo deed men ook met de bezweringsspreuken.

1

Deze formule en enkele andere zijn door Dr. Boekenoogen medegedeeld in de Gids t.a.p.
Wanneer men dit betrekkelijk weinige vergelijkt met den rijken voorraad, opgeteekend en
verzameld door Bartsch, dan gevoelt men eerst recht hoe arm wij nog zijn, en hoeveel er nog
hier en daar moet schuilen, dat nog niet opgevangen en voor vergetelheid bewaard is: immers
waarom zou alleen bij ons het platteland in dezen onvruchtbaar zijn?
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De heidensche formulieren zelve geraakten wel in onbruik, doch de cadans en de
eigenaardige ouderwetsche vorm zaten nog vast genoeg in het oor, om naar hun
voorbeeld nieuwe te maken, en deze werden even vlijtig gebruikt als de vroegere
heidensche, die eigenlijk voortleefden, ‘nur mit ein bisschen andren worten’. In de
plaats van de oude Germaansche godheden kwamen de namen van den Vader, den
Zoon, den Heiligen Geest1, en van de mannelijke en vrouwelijke heroën van het
Christendom, bovennatuurlijke zoowel als aardsche, aartsengelen zoowel als heiligen.
Men riep schutspatronen aan en hemelgeesten, bezwoer ‘bi den heiligen bloede’ en
‘bi den heiligen vijf wonden ons Heren’, men bad tot Sint Jan en Sinte Susanne en
Sinte Aechte, kleedde de formulieren aan met kerkelijke dienstplechtigheden en
gebeden, strooide met kwistige hand er Ave Maria's en Pater Noster's door heen,
verzuimde niet in den naam der Heilige Drieëenheid te besluiten, ontleende zijne
beelden en vergelijkingen aan bijbelsche personen en plaatsen, b.v. Job en den
Jordaan, doch de heidensche kleur kon al het water dezer heilige rivier er niet van
afwisschen. Eéne bezwering in het Gentsche hs. heeft plaats ‘bi den vader ende bi
den sone ende bi den heleghen gheest ende bi den trone ende bi alle hemelschen
heerscape ende bi cherubim ende bi desen IIII hoghen namen gods: Emanuel, Adonay,
Eloy, Tetragrammaton2.’

1

2

Er zijn maar zeer enkele formulieren, welke wij èn in hun heidenschen èn in hun christelijken
vorm bezitten en dus uit dit oogpunt kunnen vergelijken: hoogst belangrijk is dus in dezen
de tweede Merseburger spreuk, waarin voor de namen, aan de Germaansche mythologie
ontleend, in de latere redacties de naam van Jezus is in de plaats gekomen. Zie Grimm, Myth.4
1030; Kögel in Paul's Grundriss 2, 162 en de daar medegedeelde literatuur; Kuhn, Zeitschr.
13, 51-63.
d.i. Jahve. Zie Hoogstra in Proza-Alex. bl. 200, en Alex. I, 1365 ‘met vier litteren ene name’,
en voorbeelden van het gebruik van het Grieksche woord Ruusb. 1, 238 vlg.
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En hoe goed men de kunst verstond om een heidensche kern te omwikkelen met het
klatergoud en de versierselen van het Christendom, zal duidelijk blijken uit het straks
te noemen Latijnsche bezweringsformulier om een gestolen voorwerp terug te krijgen
en den naam van den dief te ontdekken. Wel werd er ook tegen deze verchristelijkte
bezweringen gewaarschuwd; o.a. lezen wij in het Landtgebott van Maximiliaan,
Hertog van Beieren (a. 1611), medegedeeld door Verwijs (boven t.a.p. bl. 412):
‘dergleichen segen [seyn] nicht destoweniger superstitios und aberglaubisch, wann
schon von Gott und der heyligen dreyfaltigkeit, der hochwürdigsten junckfrawen
Maria und andern lieben heiligen darinne meldung beschiecht, oder ettliche vatter
unser etc. vor und nach knyent gebettet werden müssen ..., seytemalen der leidige
teuffel sich nit selten in eyn engel des lichts verstellen thut und in nichten sich mehrers
bemühet und bearbeit, als dass er die menschen underm schein des guetens und der
gottseligkeit betriege und in das ewige verderben stürtze’1. Doch de stemmen die er
zich tegen verhieven, maakten weinig indruk, en zoo zijn dan, in hun verchristelijkten
vorm, allerlei formulieren in rijm en onrijm tot op den

1

Vergelijk ook de woorden van het boven genoemde Capitulare van Karloman, medegedeeld
door Heyne, Kleinere Andd. Denkm. bl. 89, naar aanleiding van den aan Pertz, Monum.,
ontleenden ‘indiculus superstitionum et paganiarum’: ‘unusquisque episcopus in sua parrochia
sollicitudinem adhibeat ..., ut populus Dei paganias non faciat, sed ut omnes spurcitias
gentilitatis abiciat et respuat, sive sacrificia mortuorum, sive sortilegos vel divinos, sive
filacteria et auguria, sive incantationes, sive hostias immolatitias, quas stulti homines iuxta
ecclesias ritu pagano faciunt, sub nomine sanctorum martyrum vel confessorum, Deum et
suos sanctos ad iracundiam provocantes.’ De woorden ‘sub nomine sanctorum enz.’ slaan
hier wel op de ‘hostiae’, maar kunnen, wat het wezen der zaak betreft, ook op de
‘incantationes’ worden toegepast.
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huidigen dag blijven leven. Natuurlijk zijn er sommige door veranderde
omstandigheden onnoodig geworden en in onbruik geraakt; zoo zal men spreuken
tegen de schadelijke werking van pijl en zwaard thans nergens meer aantreffen, maar
andere zijn nog volstrekt niet vergeten: eenige voorbeelden, ontleend aan Bartsch
en De Cock, zullen straks nog ter sprake komen.
Hetgeen bij de bezweringsformulieren in het algemeen, en dus ook bij het
aanroepen van de verschillende heiligen vooral moet worden opgemerkt, is dat hier,
evenals bij de niet wonderdadige geneeskunst, waarbij eene veel grootere mate van
geloof verondersteld en gevorderd werd dan heden ten dage, eene bijzonder
belangrijke rol gespeeld werd door d e s y m p a t h i e , d.i. eene
gemeenschappelijkheid van gevoel of een gevoel van gemeenschap tusschen den
lijder aan den eenen kant en de geestenwereld of ook het eene of andere natuurwezen
of zelfs een levenloos voorwerp, waarbij men zich iemand dacht, aan den anderen
kant1. Hoe groot het aandeel van de sympathie ook in deze in de middeleeuwen
gewone geneeswijze is geweest, blijkt uit niets duidelijker dan hieruit dat deze naam
op de middelen zelve is overgegaan en ettelijke bij Bartsch uit verschillende boeken
medegedeelde voorschriften tegen allerlei kwalen en ongemakken genoemd worden:
‘ein simpartie’2. Aan deze sympathie wordt dan ook in de

1

2

Vgl. De Cock, bl. 29, en in Tijdschr. 12, 140 vlgg. een opstel over ‘het haar van den hond’
als geneesmiddel; vooral ald. bl. 146 het aan het Gentsche hs. ontleende recept: ‘omme te
ghenesene een hondtsbete, neemt een ey ghestampt mette schale, ende daerinne thaer van
den honde’.
Vgl. het hoofdstuk ‘Similia Similibus’ in Ricardus Heim's opstel over Incantamenta magica
graeca latina (zie bl. 17 noot; 62 noot e.e.), bl. 484 vlgg. ‘opinio de vi atque potestate similium
cum in universa arte magica tum in medicinali multum valebat. De hac re antiqui scriptores
superstitiosi multum scripserunt et finxerunt, veluti Ps. Democritus et Nepualius, quorum
libri adhuc exstant περι συμπαθειων και αντιπαθειων. Per fictam quandam similitudinem
vera mala depelli posse credebant homines’.
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beschouwingen van Grimm, Bartsch en De Cock eene aanzienlijke plaats ingeruimd.
Zij kan zich op verschillende wijzen uiten. Vooreerst door een voorwerp, dat op de
eene of andere wijze met iemand in betrekking staat of komt, of aan wien men er bij
denkt, te gebruiken als medium, ten einde daardoor eene zekere stemming bij iemand
te wekken of den eenen of anderen toestand, b.v. zijn dood of zijne genezing, te
bewerken. Zoo wordt b.v. in het Gentsche hs. voorgeschreven, als men zich de liefde
van man of vrouw wil verzekeren, dan moet men een appel aan een boom bezweren,
dat ‘so wie van di etet, dat hi oft si mi minnen moete’. Elders vindt men als middel
om het hart van een minnaar te doorboren, aanbevolen dat men te middernacht met
een pennemes moet prikken in een schouderbeen van een schaap, en daarbij een
formulier opzeggen, waarvan de beide eerste regels zijn:
'Tis not this bone I mean to pick,
But my lovers heart I wish to prick1.

Of als men wil dat iemand het leven verliest, dan neemt men eene doode kraai, dien
men als een lijk omkleedt, in eene doos legt, en op plechtige wijze doopt met den
naam van dengene dien men dooden wil. Dan doorsteekt men de borst van den vogel
met zooveel naalden als waarvoor plaats is, en daarna wordt de doos met de kraai
begraven op eene plaats waar nooit het schijnsel van zon of maan komt. En als dan
de kraai tot ontbinding overgaat, zal ook diegene wegkwijnen, wiens naam men aan
den vogel heeft gegeven2. Hetzelfde doel wordt volgens

1
2

Northall 156.
Bartsch dl. 2, bl. 329. Zie meer voorbeelden bij De Cock, bl. 33.
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het volksgeloof bereikt, indien men een poppetje van leem of was maakt, daaraan
den naam geeft van iemand, dien men wil benadeelen, en daarop dan toepast de
behandeling, die men den persoon toewenscht, welke door het poppetje wordt
voorgesteld. Vgl. de plaat in Witkamp, Gesch. der Zeventien Nederlanden 1, 725,
waar Robbert III van Artois (1302-1347) staat afgebeeld in gezelschap van een
bezwerenden priester, trachtende door hekserij, nl. door toepassing van het hier
beschreven bijgeloof, zijn neef, den Dauphin, van het leven te berooven. Een poppetje
van was, dat den Dauphin moet voorstellen, ligt daar op de tafel. Zie Henri Martin,
Hist. de France4 5, 18.
Voor een ander deel berust de sympathie op eene uitwendige of toevallige
overeenkomst van verschijnselen. Zoo vindt men bij Bartsch een groot aantal
formulieren, gebruikt bij allerlei soorten van roos, waarin men zich wendt tot de
bloem van dien naam of waarbij zij aangewend wordt1. Op dezelfde soort van
sympathie berust het middel, vermeld in het Gentsche hs. om vrede en eendracht te
stichten tusschen huisgenooten, waarvoor men zich bedienen moet van een kruid,
genaamd ‘amantilla’: de naam van het kruid herinnert aan lat. amare. Eveneens berust
het op sympathie2, dat bij bepaalde ziekten bepaalde heiligen worden aangeroepen,
aan wie men de macht der genezing daarvan boven anderen toeschreef. Vele ziekten
in de middeleeuwen werden zelfs genoemd met den naam van den heilige, van wien
men vooral zijne heeling verwachtte. De vallende ziekte noemde men ‘Sinte Jans
evel’, een bepaald gezwel of abces: ‘Sinte Loys evel’, belroos (zooals nog heden
eene bepaalde

1
2

Bartsch 2, bl. 416-421.
Vgl. ook de noot op bl. 41.
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soort): ‘Sint-Antonius vuur’: men kende een mal St. Andrieu, St. Firmin, Ste
Geneviève, St. Germain, altemaal namen voor belroos (ook mal nostre Dame
geheeten); een mal St. Mathelin of St. Nazaire of St. Victor voor zinsverbijstering,
een mal St. Quentin voor waterzucht1, enz.; in de levens der heiligen zal men in den
regel uitsluitsel vinden over den oorsprong der benaming. En het verwondert ons
dan ook niet, dat b.v. S i n t L a u r e n s , die, gelijk men weet, den marteldood
onderging door op een rooster te worden gebraden, aangeroepen werd tegen allerlei
soorten van ‘brand’ (vgl. bl. 15 noot). En dat dit nog heden het geval is, blijkt o.a.
uit een bezweringsrijmpje, in België (te Zevecote) bekend, en medegedeeld Biekorf
4, 176 (vgl. ook ald. 128 en Ons Volksleven 6, 58):
Sint Laureins van 't Marialand
Is gekomen in ons Nederland
Gansch gebledderd en gebrand,
Wilt dit afteekenen2 met uw gebenedijd' hand,
Dat 't niet verder in en brandt.

Zoo wordt nog heden S t . H u b r e c h t , de patroon der jagers, aangeroepen tegen
den beet van een dollen hond (Reinsb.-Düringsfeld, Calendrier Belge 2, 245); vgl.
het door De Cock, bl. 330, medegedeelde St. Huiberts-gebedeken, uit Grimmingen
bij Geertsbergen opgeteekend:
Ik kwam al over St. Huibert zijn graf
Zonder stok en zonder staf.
Kwaden hond, sta stille!
Het is Sint Huiberts wille3;

1
2

3

Zie Ducange dl. 9 op m a l en vgl. bl. 16 noot, en Sp. d. Sond. 1807 vlgg.
d.i. door een teeken, nl. van het kruis, te niet doen; vgl. afschrijven, aflezen, afbinden, in
hetzelfde verband (vgl. bl. 52 vlg.). Eene variant in Biekorf 4, 128 heeft: ‘en hy zegent met
zen hand dat 't niet innewaards en brandt’.
Eene variant uit Noord-Brabant staat in 't Daghet 9, 30; eene andere uit Antwerpen in Ons
Volksleven 1, 8; eene derde uit Limburg in 't Daghet 6, 115.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

27
en werd in de middeleeuwen de hulp van S i n t e A e c h t e , wie door Quintianus de
borsten afgesneden werden, ingeroepen tegen zwerende borsten, gelijk in een der
Gentsche formulieren geschiedt, en nog heden het geval is (Reinsb.-Düringsfeld,
t.a.p. 1, 101).
Het tweede punt van overeenkomst, hetwelk vele formulieren vertoonen en waarop
alweder het eerst de aandacht gevestigd is door Grimm in zijne Mythologie (42, 1042;
vgl. Kögel in Paul's Grundriss, 2, 162), is het verhaal van een feit of voorval, dat op
de eene of andere wijze te vergelijken is met den toestand, waarvoor de bezwering
moet dienen, en dat aan de eigenlijke formule voorafgaat, m.a.w. het epische begin
van het formulier. ‘Es gehört’, aldus drukt Kögel het uit, ‘zu den charakteristischen
Eigenheiten der germanischen Zaubersprüche, dass der eigentlichen Formel die
Erzählung eines typischen Falles vorausgeschickt wird, in welchem sich der Spruch
gleichsam zum ersten Male wirksam gezeigt hat. Man scheint durch die Erzählung
des Präcedenzfalles die wirkende Macht sozusagen vinculieren zu wollen’. Ook hier
hebben wij te denken aan de in de middeleeuwen zoo hoog geschatte sympathie:
door de vergelijking met een gelijksoortig geval verwachtte men eene goede uitkomst.
Door deze scherpzinnige opmerking, door Kögel, in dezen Grimm's leerling, gemaakt
naar aanleiding van de eerste der twee Merseburger tooverspreuken, waarin wij reeds
hetzelfde verschijnsel aantreffen, zullen wij iets beter begrijpen den, oppervlakkig
beschouwd, eenigszins vreemden vorm van tal van middeleeuwsche formulieren.
Zoo b.v. begint het formulier om verloren voorwerpen terug te vinden in het Gentsche
hs. met: ‘Dat cruus Christi was geborgen in der erden, ende het es vonden van Sente
Heleenen der coninghinnen in den helegen dienst des wonders: so
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moet dese verloren dingen vonden werden’. Verschillende formulieren tegen wormen
(zie beneden, bl. 34) vangen aan met de vermelding van Job op den mesthoop, het
toonbeeld van een door ziekten en kwalen weggeteerden lijder. Zoo in het Gentsche
hs.: ‘Job lach in der messyen: hi bat den heleghen Kerste om boete van desen
wormen’; in een door Grimm, Myth4. 3, 498 medegedeelden ‘segen gegen den
blasenden wurm’1, ‘Job der lak in deme miste her clagete deme heilge Criste, wi syn
gebeine essen die worme cleyne; do sprach der heilge Crist, wen nymandt besser ist:
ich gebite dir worm, du siest wies adir swartz, geel adir gruene adir roet, in deser
stundt siestu in dem pferde toet; in gotis namen amen’2; en in een Latijnsch formulier,
medegedeeld door Gallée, Germania 32, 453: ‘Job simplex et rectus in sterquilinio
sedebat, ad Dominum deum preces suas fundebat. In eisdem verbis, Domine, sana
hominem istum a morsu vermiarum (aldus), sive sit harworm sive navelworm, sive
berneworm, sive schafworm, sive quaseworm, sive varn, sive bersel, sive teneworm,
sive hesper, sive cancer, sive cuiuscunque vermium sitis, precipio vobis ut moriamini
et in eodem loco nunquam reveniatis, nunquam comperatis, nunquam carnem eius
comedatis, nec ossa eius frangatis, nec sanguinem suum bibatis, nec quicquam sibi
de cetero molesti inferatis’. De formulieren tegen ‘brand’ (zie bl. 15 noot) beginnen
in het Gentsche hs. met: ‘Onse lieve here ende sente Kerstoffels quamen gegaen’;
en ‘vleesch lach in viere; doe quam de goede sente Kerstiaen.’ Bij bezweringen tegen
bloedingen wordt meermalen de doop van Christus

1

Vgl. beneden bl. 61 noot 1). De woorden die rijmen heb ik voor de duidelijkheid cursief
laten drukken.

2

Zie nog een tweede soortgelijk formulier bij Grimm, Myth.3 3, bl. 500, no. 29.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

29
in den Jordaan als uitgangspunt genomen. Zoo b.v. in eene formule, medegedeeld
in Urquell, N. Folge 2, 104 uit een hs. der 16de eeuw: ‘Cristus und Sant Johannes
gingen zu dem Jordan. Do sprach Jesus, der gut man: dauff du mich, Johannes. Er
sprach: ich en mage, herr; der bach fleust zu sere. Uf hube Christus sein handt und
that sein segen ûben den Jordan, das er gestünde. Also gestand dir dein ungerechtes
blut. Also müs dem mensch geschehen. Das helff mir der gudt Crist’1. En dat ook in
den tegenwoordigen tijd nog hetzelfde epische begin herhaaldelijk wordt aangetroffen,
bewijzen verschillende bladzijden in het boek van den heer De Cock; zoo b.v. bl.
134: Sinte Jan kwam in den bosch gegaan en vond den Heer vóór hem staan’; bl.
135: ‘Sinte Pieter en Sint Jan zij zaten op een grooten steen’; bl. 169: ‘Peter stand
unter einem Eichenbusch; da sprach unser lieber Herr Jhesus Christ zu Petrus’; zoo
ook op bl. 248 (in een Waalsch formulier); 279; 236; 289; 300; 330 e.e.; ook bij
Northall 135: ‘Peter sat weeping on a marble stone, Jesus came near and said: what
aileth thee, o Peter enz.’, in de Gids t.a.p. bl. 298: ‘moeder Maria ging over den berg’
(zie bl. 57), en in talrijke bij Bartsch.
Niet altijd evenwel is het gelijksoortige geval, dat in het bezweringsformulier
voorkomt, uitgewerkt tot een verhaal; herhaaldelijk ook wordt het alleen genoemd
in den vorm eener vergelijking. Men vindt er ook, waarin de vergelijking aan het
verhaal wordt vastgeknoopt, en dit is de meest uitgewerkte vorm, waarin zich een
formulier kan voordoen. Als voorbeeld noem ik een ogerm. formulier bij Kögel onder
no. 8, tegen bloedingen van

1

Een anderen tekst met hetzelfde verhaal vindt men bij Grimm, Myth.4 3 bl. 494, onder no. 8
(12de eeuw).
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dezen inhoud: ‘Christus und Johannes gingen zum Jordan. Da sprach Christus: Stehe
Jordan, bis ich und Johannes über dich gegangen sind. Wie der Jordan da stand, so
stehe du, Blut’. Bij andere dient het verhaal zelf als eerste lid der vergelijking; zoo
b.v. in het bij Grimm t.a.p. onder no. 8 medegedeelde: ‘dâ wart er getoufet vone
Johane in demo Jordâne; duo verstuont der Jordânis fluz; ... alsô verstant dû,
bluotrinne, durch des heiligen Christes minne’, waarbij dan in gedachte vóór ‘alsô’
moet worden aangevuld: ‘gelijk de Jordaan toen stil stond’. Een derde voorbeeld
levert ons een recept, medegedeeld door Gallée in zijne uitgave van een Mnd.
artsenijboek in Jahrb. Ndd. Verein 1889, bl. 124: ‘weder dit blôt. Min vrowe sunte
Maria scot ene roden in dhe Jordanen1; de rode unstuont; also de rode untstunt, also
untsta du, blôt, nu unde iummermer an godes namen’2.
Zoo luidt de aanhef van het formulier om verloren

1

Zoo ook in verscheidene formulieren in Müllenhoff en Scherer's Denkm.2 462 vlg. en bij
Gallée in Germania in twee verschillende teksten onder no. 3, en talrijke bij Bartsch 2, 374.
Ook op andere wijzen wordt de Jordaan, de door Christus' doop geheiligde rivier, in de
bezweringsformulieren gebruikt; dan doet zij den dienst van onschendbaar te maken; zoo
b.v. in het door mij naar een Amsterdamsch hs. medegedeelde in Versl. en Meded. Kon.
Akad. (afd. Lett.) 1898, bl. 179: ‘die heylege Kerst ende die goede sinte Jan ghinghen over
die Jordane; hem en conste doen ghevellen (hier ontbreekt iets) noch gheen water ghequellen
noch yser noch stael ghesnijden: der selver weldaet motic ghenieten heden.’ En in een ander,
no. 9 bij Grimm: ‘Herre got, dû muozist in bescirmin vor wâge und vor wâfine, vor fiure, vor
allen sînen fîandin gesiunlichen und ungesiunlichen, er muoze alse wol geseginôt sîn sô daz

2

heilige wizzôt (wet, sacrament) wâre, daz mîn herre S.ce Johannes mîme herrin dem
almehtigen gote in den mund flôzte, dô ern in deme Jordâne taufte.’
Eene variant bij Bartsch 2, 374 heeft: ‘Unser Herr Jesus Christus schlug mit einer Ruthe in
den Jordan.’ Vgl. Northall 127: ‘He struck it with a rod and still it (de Jordaan) stood, and
so shall thy blood stand enz.’
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voorwerpen terug te bekomen, boven vermeld, aldus: ‘Dat cruus Christi was geborgen
in der erden ende het es vonden van Sente Heleenen der coninghinnen ...; so moet
dese verloren dingen vonden werden’. Eene enkele maal komt na een verhaal, eene
vergelijking voor, ontleend aan een ander feit of voorval. Het straks (bl. 27) genoemde
latijnsche formulier, dat met de geschiedenis van Job begint, gaat daarna in de landtaal,
het middelnederduitsch, aldus voort: ‘Also leet sy dy, worm, dyt vlesch to etende
unde dyt been to brekende unde dit blot to drinkende, also unser leven vrouwen Sinte
Mariën was, do se ere leve kynt an deme galghen des cruces hangende sach.’ Doch
dit zal wel eene uitzondering of zeldzaam voorkomende vorm zijn geweest: het
verhaal zelf, hetzij dan in dien vorm, of alleen de daaraan ontleende vergelijking,
diende in den regel tot aanknoopingspunt voor de bezwering, welke men behoefde.
In een formulier b.v. tegen zweren in het Gentsche hs. leest men: ‘so manic dy dattu
en moet swellen noch sweren, maer dattu moets dwinen ende vergaen, als die wissen,
daer onse here mede was gebonden’1; in dat tegen eksteroogen t.a.p.: ‘neem een been
van het kerkhof ende noopt daermede driewerf dat oge ende segt: nu biddic onsen
here Jhesu Kerst dat dese aexsteroge also sere dwinen moete alst vleesch van desen
doden beene verdwenen is’2. En iets derge-

1

2

Vgl. op bl. 50 en 53. Elders in het Gentsche hs. in een recept ‘jeghen den huuf’ leest men
‘dat ghi moet deluwen ende dwinen, also die wissen deden die de joden wronghen ende
onsen lieven heere daermede verbonden.’ De touwen, waarmede Christus gebonden was,
worden hier genomen als voorbeeld van iets dat vergaan of verslijten zal; zoo zal ook, dit
was het punt van vergelijking, eene kwaal geleidelijk verminderen of uitslijten, niet plotseling
verdwijnen, gelijk men allicht uit ‘dwinen’ zou kunnen afleiden. Zoo ook in al dergelijke
vergelijkingen (vgl. b.v. het rijmpje op bl. 33).
Eene guitige vergelijking komt voor in het Gentsche hs. in een recept ‘om suvel te
onttooverene’: ‘also leet moet gode sijn dat dit zuvel betovert es, als dat hem leet es dat
scepenen, die gheset sijn omme rechte vonnessen te wijsene, dat sij onrechte vonnessen
wisen.’ Merkwaardig is de vergelijking in eene ags spreuk om gestolen vee of voorwerpen
terug te krijgen (Grimm, Myth.4 3, 493): ‘even bekend als Bethlehem geworden is over de
geheele wereld, even bekend moge onder de menschen de dader van dezen diefstal worden.’
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lijks komt nog heden in verschillende formules voor; zoo b.v. in eene aan Dr.
Boekenoogen uit Hilversum medegedeelde: ‘zweer, zweer, gelijk de doode onder
de aarde zweert! ik wensch je goede reis naar de maan!’ en in verschillende bij De
Cock; b.v. in een formule, ald. bl. 83: Herzsperr und Unterwachs, weich von meinem
Kinde seine Rippen, wie Jesus von seiner Krippen’; ald. bl. 279, in een formulier uit
Stiermarken tegen bloedingen: ‘in Gottes Reich stehen drei Brunnen, der eine giesst,
der andere fliesst und der dritte steht still1, so soll auch dieses stehen in namen Gottes
enz.’, en in een formulier uit Denderwindeke tegen ‘brand’ (t.a.p. 300): ‘de H.
Laurentius werd gebraden op een rooster: hij en zwol niet op noch en verzwoor2; ik
hoop dat gij ook niet zult zwellen of verzweren’. In Opper-Frankenland wrijft men
gedurende het luiden der begrafenisklok de likdoorns en zegt:

1

2

Vgl. Urquell, Neue Folge 2, 105 (uit de 16de eeuw): ‘In dem heiligen Jordan do stene drei
edeler brunnen Der eine flos Der ander gos Der dritte stunde still Also verstehe die (l. du),
blutig rinnen, durch Maria willen.’
In een soortgelijk formulier, bij De Cock bl. 300, vindt men nog heden de alliteratie en het
rijm beide; het luidt aldus: ‘Onz' Heer Jezus kwam aldaar gegaan, hij vond er een kindeke
in brande staan, hij nam het in zijne gebenedijde hant en bluschte den gebenedijden (l.
vermaledijden?) brand, en 't en zwoer noch 't en zwol, en 'k hoop in Jezus' naam dat 't ook
niet doen en zol’. Vgl. daarmede een formulier in het Gentsche hs.: ‘Onse lieve Heere god
quam up erderike gewont, hi voer in hemelrike ghesont; hij nam sine rechterhant, hi sach
(hier ontbr. iets) ende die brant, dat hi en zwol noch en zwoer; also en moete dit doen in
gods namen, amen’.
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Es läutet zu der Leich',
Und was ich greif', das weich',
Und was ich reib', nehm ab,
Als wie der Todt' im Grab1.

Ten besluite van deze opmerkingen en voor nog andere in vroegeren tijd gebruikelijke
vergelijkingen kan ik niet beter doen dan de woorden aanhalen van Jacob Grimm
zelf, die ook dit, het aanwenden eener vergelijking, weder het eerst van allen heeft
opgemerkt: ‘viele formen beruhen auf blosser sympathie zwischen gleichnis und
wirkung. Das blut, das feuer, soll so still stehn wie Christus still am kreuz hieng; wie
der Jordan still stand bei der taufe; wie die menschen am jüngsten tag still stehen
werden. Das feuer soll seine funken behalten, wie Maria ihre jungfrauschaft behielt;
dem wurm im fleisch soll so weh werden, als es Petro weh ward da er seines herrn
marter sah; der huf so wenig brechen als gott je sein wort brach. Zuweilen steht aber
die formel des gleichnisses in unmittelbarem bezug auf die wirkung, z.b. wenn ein
friede gebeten wird gleich dem der zu Christi geburt herschte’2.

1

De Cock, bl. 265, aangeh. uit Lammert, Volksmedicin und mediz. Aberglauben in Baiern
139.

2

Grimm, Myth.4 3, 508. Ook de woorden zoo waarlijk in ons hedendaagsch eedsformulier
berusten op eene niet meer begrepen vergelijking. Zij zullen ons duidelijk worden door enkele
mnl. voorbeelden; b.v. Beatr. 215: ‘alsoo waerlike als ghi, here lieve, wort ghehanghen
tusschen II dieve ende aent cruce wort gherecket ende ghi Lazaruse verwecket ... soo moetti
... mine mesdaet mi vergheven’; Eleg. 167: ‘God, also ghewaerlike alse ghi quaemt in ertrike,
also waerlike alst was waer, ... so moeti in mijn gheleide sijn’; en verscheidene plaatsen
genoemd in het Mnl. Wdb. op g e w a e r l i k e . In het Volksb. van Huge v. Bord. 38 vlgg.
wordt een gebed beschreven, waarin twaalf malen also gewaerlike (waerlike(lijc), gewarichlic,
gewarich) voorafgaat aan het slot: ‘o alre minlicste Jhesu, also ghewarich als ghy dit al
ghedaen hebt ende so veel voor ons gheleden hebt, soo bid ic nu u ..., dat ghi mi wilt verlossen
van der doot’.
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IV.
Thans nu wij eenig inzicht gekregen hebben in den vorm der bezweringsformulieren,
zal ik enkele voorbeelden geven, ontleend aan het Gentsche hs. Ik kies daartoe een
viertal, tegen wormen, tegen kanker, tegen koorts en om verloren of gestolen
voorwerpen terug to bekomen. Wat ons daarin vooral treffen zal is, behalve
verscheidene der besproken eigenaardigheden, de poëtische toon, de oudgermaansche
rhythmus met talrijke alliteraties en rijmen beide, en de uitvoerigheid, waarin evenwel
een Latijnsch formulier dat ik zal mededeelen, voor deze niet onderdoet. Op enkele
kleinere trekjes, die verdienen te worden opgemerkt, zal ik gelegenheid hebben naar
aanleiding van de teksten zelf de aandacht te vestigen. Allereerst dan deel ik het
formulier mede tegen wormen, hetwelk behoort tot de oudste, ons overgeblevene,
gelijk straks reeds is gebleken. Daarvan zijn ons verschillende voorbeelden en
redacties bewaard gebleven; zij behooren onder de talrijkst vertegenwoordigde.
Oppervlakkig beschouwd schijnt dit vreemd, doch men vergete niet, dat alle kleine
diertjes, alle insekten, in de middeleeuwen zoowel in Duitschland als hier te lande,
met den naam worm werden aangeduid, en indien men in dien tijd de bacteriën of
bacillen had gekend, dan zouden ze ongetwijfeld met dezelfde algemeene benaming
zijn genoemd. In Maerlant's Naturen Bloeme, boek VII, dat handelt over ‘alle woorme
int ghemene’, worden alle insecten beschreven, o.a. de rups (een voorbeeld Couchy
II, 195), de bij, de spin, de padde, de vlieg, de mug, de mier enz. Het mhd. wurm
heeft soortgelijke beteekenissen, en wanneer wij letten op ons woord oorworm en
op dial. meiworm voor meikever (te Deventer e.e.), dan zal ons dit zoo vreemd niet
meer
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voorkomen. Voor de schadelijke werking van de wormen in het dierlijke lichaam
denke men aan bolworm, oorzaak van hersenziekte bij schapen, en, op menschen
toegepast, oorzaak van krankzinnigheid of ook slecht humeur, en aan den bekenden
regel uit Warenar (113): ‘de man heeft een wonderlijke worm in de kop’1. De mnl.
formulieren tegen wormen bedoelen met de benaming bepaaldelijk wormen als
ziektekiemen, en zoo is het woord ook op te vatten in de Gentsche bezweringsformule,
welke aldus luidt: ‘Job lach in der messyen + hi bat den heleghen Kerste om boete
van desen wormen + dese worme waren menegherande + die Jobs vleesch aten +
som wit + som swart + som root + nu manic dese worme doot + ic besweere den
wormen + bi den vader + bi den sone + bi den heleghen gheest + dat ghi des bloets
niet en laept + noch des beens en scaeft + noch des vleeschs en bijt + dat ghi steerft
ende euwelike bederft + ic besweere den worrem bi den sceppere die hemel ende
eerde sciep + dat ghi stervet ende eeuwelike bedervet + ik bezweere den woremen
bi der reyner maghet sente Mariën + dat ghi stervet ende ewelike bedervet + nu
stervet worme alle doot + dor den hongher ende dor den noot + in den name svaders
+ ende tsoens + ende tselechs Kerst + doen was die tijt alre best + doen gheboren
was die heleghe Kerst + god van den hemele + mijne vrouwe sente

1

Vgl. vooral de interessante mededeelingen over de bet. van wurm in verschillende germ.
dialekten en in samenstellingen bij K u h n , Zeitschr. 13, 141-146, en zie nog The Sacred
Books of the East 42, 22-25 en een latijnsch formulier (Benedictio ante vermes) uit de 12de
eeuw (waarin de wormen bij de Zeven Slapers bezworen worden iemand met rust te laten)
in Jahrbb. f. Class. Phil. Supplmb. 19 (a. 1893), bl. 555. Vgl. Comb. hs. 214d: ‘Vespasiaen
hadde in sinen neuse eene maniere van wormen, die heeten vespa’.
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Marie + god ente heleghe tijt + die seine dit vleesch + ende dit been + ende dit lijf +
der woormen waeren IX (negene) + die waren gheworpen van den hemele + die Jobs
vleesche aten + ende sine beene braken + ende sijn bloet soghen + drie wasser wit,
iij wasser swart, iij wasser root + nu manic die worme bi den banne + bi den gode
van hemelrike ende bi den goeden sente Janne ende bi den heleghen ewangeliën +
ende bi myere vrouwen sente Mariën + dat sij niet en verterren dit vleesch + noch
dit been + noch dit bloet + noch dit lijf + doe sterven die worme alle doot + dor den
hongher + ende dor den noot + in den name tsvaders + ende tsoens + ende tselichs
geest + amen + amen + met deser segheninghe van sente loye sal men ix daghe
segghen, ende tsaterdaeghes mach die mensche nemmermeer vleesch eten’. Hoe men
zich de bovengenoemde door wormen veroorzaakte ziekte van Job voorstelde, blijkt
uit een ander formulier: ‘Om den kanker af te lesene met worden’: ‘Job, die om den
kanker lach in messe / doe quam daer die heleghe Kerste / Job, [waer] waeromme
so lichstu hier in messe? here, desen kanker (hier ontbreekt iets) de worme willen
my doden / Job stant up ende ganc thuus / nem dine recht hant ende slaetene diet (l.
doet) es [es] hi wit es hi ghelu, in wat manieren dat mach wesen alre evele een / daer
zonne of mane up scheen, in de name enz. Amen’.
Het tweede voorbeeld is het formulier tegen kanker: ‘Kanker, ic beswere dij, in
so wat manieren dattu best, dattu uut desen kerstinnen mensche gaet, uute sinen
marghe ende uut sinen benen ende uut sinen bloede ende uut sinen vleesche; gaet,
brun cankere, ende roet kanker, scierkanker, waterkanker ende stekende canker,
scierkanker, rennende kanker ende de stoelkanker. Canker,
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ic bezwere di bi der zonnen ende bi der manen ende by der flumen Jordanen Ende
biden winde die vliecht, bider messen die men synt (l. synct), bider clocken die men
clinket (l. clinct) ende bi den heleghen, ende bij alle den heleghen die god ..., est in
hemelrike ende in eerderike, dattu uute desen kerstinen mensche gaet, ende niet
langher in ghewaers no in ghewares1, no in sijn maerch no in sijn bloet no in sijn
vliech (l. vliesch) niet langher in en gheduert no in en blijft. in den zelven name dat
god sette sijnen rechtren voet in de flume Jordane ende so (de Jordaan) weder stoet
(aan kwam, stuitte) jeghen sijn helich vleesch ende jeghen sijn helich bloet. Ende
also moete die kanker weder staen jeghen sijn maerch ende jeghen sijn vleesch ende
jeghen sijn bloet ende jeghen sijn been, in den name s(vaders) ende s(ones) ende
s[c]he(legen geestes) amen’. Wij merken hier behalve de nu niet meer bevreemdende
uitvoerigheid van de zegenspreuk dezelfde volledigheid op in het opsommen van
alle mogelijke soorten van kanker als boven (bl. 28) in het Latijnsche formulier in
het opnoemen van allerlei denkbare wormen: het een en het ander is natuurlijk
ingegeven door de vrees dat men door het vergeten van één geval, dat zich juist zou
kunnen voordoen, de bezwering krachteloos zou maken en de verwachte zegen
uitblijven.
Dat er verscheidene zegenspreuken tegen koorts zullen bestaan hebben, laat zich
verwachten: zij zijn zelfs nog heden niet geheel onbekend. Uit de oudste periode van
het Germaansch is er ons geen overgebleven2: de middel-

1
2

Een der beide gelijkluidende woorden zal wel verkeerd zijn overgeleverd.
Verschillende oudindische bezweringsformulieren tegen koorts (uit de Atharva Veda) zijn
bijeengebracht in The Sacred book of the East, dl. 42, bl. 1-4.
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nederlandsche luidt aldus: ‘Ic bezwer hu ende ic bemaen di, reede ende redine (l.
redinne) ende. xcix. huwer kinder, bi der sonnen ende bi der manen ende bi den
waetere ende bi den winde ende bi der lucht, hoe ghi .N. aenquaemt, waest huten
noerden of huten oesten of huten zuden oft huten westen of huut wat houke van der
werelt, wast bi daghe wast bi nachte, slaepende oft wakende, ghaende of staende,
lichende of sittende, etende ofte drinkende oft in wat manieren, alleene of met andre
ghemeene. Ic bezwer di ende ic beveel di bi den heleghen zweete ons liefs heeren
ende bi zinen heleghen ghebenediden bloede, ende ic bezwer di ende beveel di bi
denzelven doepsele dat sente Jan Babtiste doepte onsen here in de flume Jordane,
ende ic bezwer di ende beveel di bi derzelver scerper cronen die god van hemelrike
up sijn hoeft drouch ende biden iij naghelen die hem dor handen ende voeten
ghesleghen waeren’. En dan worden nog aangeroepen de speer waarmede Christus
zijde werd doorstoken, de moedermelk die hem voedde, de vier evangelisten, de
maagd Maria, de kracht en macht van alle heiligen, ‘dat ghi, reede ende redinne
hoedaen datstu sijs, den eenen dach, den anderen dach enz. den neghensten dach,
den couden ende den heeten1, waer ghi sijt in handen of in voeten, in aerme of in
beene, in zenuwen of in aederen, tusschen vel of tusschen vleesch oft in buuc oft in
hoeft, oft in wat houke oft in wat steden dat ghi sijt, sijdi tusschen naghel ende vleesch
oft in eenigherander (l. -ande of enich ander?) let van N. lichame. Ic bezwer di ende
bemane di ende beveele di bi al desen heleghen worden,

1

Vgl. het formulier uit de Atharva Veda in The Sacred Book 42, 2, no. 13: ‘destroy the takman
(koorts) that returns on (each) third day, the one that intermits (each) third day, the one that
continues without intermission ..., destroy the cold takman, the hot enz’.
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dat ghi, rede ende redinne, niet tempteren en sult .N. sijn bloet noch sijn vleesch na
den dach van heeden. niet te meer sone moeti macht hebben te ridene .N. dan sente
martijn niet meer daer af ghequelt en was, als mijn vrauwe sente Marie sente martijn
afghelesen adde met desen zelven worden: hier boetic .N. den rede. god ende die
grote heere sente Jan die al onwile (l. onwille) wel boeten can, die boete .N. heden
desen daghe ende al dat hem derende es mede, dat boet hem god ende die heleghe
kerst, in de name (de rest ontbreekt, maar er zal wel niets meer gevolgd zijn dan des
Vaders enz.).
Opmerkelijk is hier o.a. de persoonsverbeelding van de koorts en de daardoor
bewerkte vorming van een vrouwelijk van rede, nl. redinne. Vrouwe Rede of Koorts1.
Eene overeenkomstige plaats geeft een door Grimm, Myth. 3, onder no. 28
opgeteekende bezwering tegen wormen, die aldus begint: ‘ich beschwör dich wurm
und würmin’. (zoo ook no. 34). De bezweringen tegen koorts bij Grimm, no. 26 en
43 en bij Gallée no. 8 zijn zeer kort en bieden geene punten van vergelijking aan: de
andere mnl. formulieren tegen dezelfde kwaal, in het Gentsche hs. opgeteekend, zijn
eveneens veel korter, gelijk de hedendaagsche. Ter vergelijking kan ons van
laatstgenoemde vooral dienen eene spreuk uit Zwaben, ontleend aan De Cock's
Volksgeneeskunde (bl. 236):

1

Vgl. Dr. Max Höfler in Verhandlg. d. Deutschen Naturforscher Versammlung (te Weenen)
van 1894, bl. 504: ‘durch eine Reihe älterer Krankheitsnamen wird uns die Tendenz des
Volkes verständlich, beim Mangel von so zu sagen handgreiflichen Ursachen einer Krankheit,
namentlich wenn diese einigermassen auffallend gekennzeichnet war, dieselbe den
daemonischen Unholden zuzuscheiben und e i n e n p e r s ö n l i c h e n
K r a n k h e i t s k o b o l d dafür verantwortlich zu machen, ... so wird die epidemische
Lungenentzündung zum Alp- oder Marstich, den Milzbrand machte selbst ein Linné zur
Furia infernalis, das Volk blieb beim Vogel Greif, die Pest wurde zum Lindwurm oder zur
Pestfrau, die Milzkrankheit zur Milzfrau, die Gicht zur Gichtin, das Sterben zur Todtin, enz’.
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Guten morgen, lieber schöner Tag,
Nimm meine 77 Fieber ab
Ich weiss nicht, welches das ist.
Hilf mir, unser lieber Herr Jesus Christ.

De ‘77 Fieber’, hier vermeld, herinneren zeer sterk aan de 99 kinderen van Her ‘rede’
en Vrouwe ‘redinne’, in het zooeven medegedeelde mnl. formulier, vooral het getal
99 komt herhaaldelijk er in voor; vgl. beneden bl. 51 en Bartsch 2, 366 vlg. viermaal;
392, 394 (als hier van koortsen), 396, 406, 407; het getal 77 vindt men ook bij Bartsch
2, 3931 en bij Wuttke, Volksabergl. bl. 329.
Mijn vierde en laatste voorbeeld zal zijn een formulier ‘Omme te vinden een dinc
dat verloren es’, dat in uitvoerigheid voor de boven medegedeelde niet onder doet,
en aldus luidt: ‘Alstu eyet (l. yet) verloren hebs, so saltu ten eersten male aldus
segghen: dat cruus Christi was gheborghen in der erden, ende het es vonden van
sente Heleenen der coninghinnen bi den heleghen dienst des wonders, so moet dese
verloren dinghen .N. vonden werden. Ende mettien so saltu di strecken up die erde
in cruuswijs ten oesten wert ende dat ansicht in die erde, ende selt een cruce maken
ende segghen: Cruus Christi, van oriënten moet weder bringhen den dief met desen
verloren dinghen .N. (en zoo nog driemalen herhaald voor het zuiden, het westen en
het noorden) ende dan saltu seggen altoos ghestrect ligghende bliven: Ic mane di,
erde, bi den vader ende bi den sone ende bi den heleghen gheest ende bi den heleghen
grave ons heeren, dattu den dief met desen verloren

1

Zie nog bl. 51 en tal van overeenkomstige plaatsen, waarin vooral deze beide, doch ook
andere veelvouden van elf voorkomen (soms ook 72 en 70), waaronder ook enkele uit de
Veda's (vgl. The Sacred Book of the East, dl. 42, bl. 19, waar men de getallen 55, 77 en 99
gebruikt vindt) vermeld en toegelicht in een lezenswaardig opstel van Kuhn in Zeitschr. 13,
128 vlgg., getiteld ‘Sieben und siebzigerlei Krankheit’.
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dinghen .N. up di niet en houts, maer dattu hem rechtevoert doet weder bringhen of
doet comen eer hi eet of drinct, dattu hem vluchts omme doest keeren ende dese
verloren dinc .N. weder bringhen. dan saltu sinen name scriven in een plate van lode
ende snident overmids ontwe ende legghen deen deel boven an doverdore ende dander
deel onder den droppel (drempel) ende daer naer, alstu eerst moghes, so saltu doen
segghen eene messe in die eere van Sente Alleenen1 der coninghinnen, ende sente
Anastasius haers mans ende haeren kindren; probatum est’.
Als een merkwaardig voorbeeld hoe de kerk de kunst verstond om het heidensche
bijgeloof door een dik christelijk vernis aan het oog te onttrekken, zoodat men zich
de onaangename en ondankbare taak kon besparen het algemeen heerschende en
geliefde bijgeloof zelf met geweld tegen te gaan, deel ik hier mede het op hetzelfde
onderwerp betrekking hebbende formulier uit het Utrechtsche hs., aldus luidende:
‘In primis dicatur versus ‘adiutorium nostrum’ in nomine etc. (Ps. 124, 8), sit nomen
domini etc. (Ps. 113, 2); tunc leges ea que sequuntur plena fide sine hesitatione.
Oratio: ‘Deus Angelorum, deus archangelorum, deus prophetarum, deus martyrum,
deus pater domini nostri Jesu Christi, invoco nomen tuum Jesu, in quo omne genu
flectitur, celestium, terrestrium et infernorum, ac preclare maiestatis tue clementiam
supplex exposco ut michi auxilium prestare digneris adversus nequissimum spiritum,
ut ubicumque latitet vel fuerit audito nomine

1

De mnl. volksbenaming van Helene (zie het begin van het formulier), misschien te verklaren
uit eene woordspeling onder den invloed van dit bijgeloof (vgl. boven bl. 25). Zie Mnl. Wdb.
1, 348 op a l l e n e . Dat Anastasius en de kinderen er bij gevoegd zijn, zal wal alleen eene
voor Helene's eer bedoelde toevoeging wezen, doch met de zaak zelve niets te maken hebben.
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tuo michi obediat et voluntatem meam impleat, per dominum nostrum Jesum
Christum, filium tuum etc’. Coniuratio (155 v.) coniuro te et exorcizo te, qui es, fur
aut latro, huius rei .s.n. pertinens ad talem .N. sive vir vel mulier, puer vel puella,
dives aut pauper, sapiens aut insipiens, nobilis sive ignobilis, antiquus vel antiqua,
masculus aut femella vel cuiuscumque sexus aut conditionis fueris: coniuro te per
patrem + et filium + et spiritum + sanctum et per annunciationem sancte marie
virginis, per gabrielem et per michaelem et per raphaelem, et per conceptionem beate
marie et per nativitatem + domini nostri Jesu Christi et per circumcisionem eius +
et per tres reges ei munera offerentes + et per ieiunium eius + et per passionem eius
et crucem + per resurrectionem eius et per ascensionem eius et per gratiam spiritus
sancti paracleti + et per tremendum iudicium eius + ut qui es aut que es, sive inclinas
aut stas (aldus) aut sedeas aut ambules aut te moveas aut iaceas, cito et sine mora
illud furtum aut latrocinium ad pristinum locum (referas) vel saltem ponas palam,
ut ipse qui perdiderit inveniat: coniuro te + qui hoc furtum aut latrocinium fecisti
.s.n. et omnia membra tua sint (156 r.) coniurata et capillus tuus sit coniuratus, pellis,
caput, cerebrum + frons tuus + oculi tui + supercilia + aures tue + tempora + maxilla,
nasus + pupilla + os tuum + palatum tuum + dentes tui + mandibula + lingua labia
+ barba + mentum + guttur + visus + auditus + gustus + odoratus + olfactus + tactus
sint coniurati et coniurate per quinque vulnera Christi + per coronam spineam domini
nostri Jesu Christi + et per arundinem percussum super caput suum + et per omnia
vulnera corpiti (aldus) eius inflicta + ut tu non dormias neque comedas neque bibas
nec videas nec audias nec gustes
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neque odorem habeas aut olfactum, quoadusque illud furtum aut latrocinium reddideris
et ipse .N. iterum habuerit.
Adhuc te exorcizo + fur sive latro, cuiuscumque fueris sexus et primo collum tuum
+ humeros tuos + brachia tua + cubitus tuos + manus tuas + digitos tuos + articulos
tuos + ungues + palmam + pollicem + indicem + medium + medicum + auricularem
+ et omnia signa in manibus tuis + omnia predicta membra exorcizo in te, per collum
et humeros per brachia per manus (156 v.) et digitos domini nostri Jesu Christi et per
baptismum suum, ut non te moveas neque eundo neque redeundo, in quocumque
loco fueris, quousque illud furtum vel latrocinium reddideris .N. Adhuc tibi precipio
in virtute spiritus domini nostri Jesu Christi, et te coniuro + per pectus domini nostri
et per cor domini nostri Jesu Christi et omnia membra eius interiora et exteriora, et
per sanguinem domini nostri Jesu Christi, coniuro cor tuum et pectus + stomachum,
epar et pulmonem tuum renes, splen et omnia intestina tua, ventrem et umbilicum,
genua, tibias et pedes tuos, carnes et sanguinem tuum, ossa et medullas tuas, arteria
(l. arterias), nervos, venas et cordulas ac omnia membra tua sint coniurata in omni
loco et in omni tempore, quousque compleveris totum desiderium etc. nostrum .i.
(id est) donec furtum reddideris per eum qui venturus est.

Ad cognoscendum furem.
In primis scribe nomina omnium suspectorum e n d e d o e e e n y e g e l i c i n
l e e m o f d o n 1 (v e t t e e e r d e ) in modum globili (aldus) dicendo hec verba sct.
Dominus noster Jesus Christus te in hanc terram concludat et non

1

Zie over dit merkwaardige woord Tijdschr. 19, 260 vlgg.
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resolvat si huius furti te inscium (157 r.) agnoscat in nomine patris + et filii + et
spiritus + sancti deinde pone globulos predictos prius exsiccatos in aquam benedictam
legendo psalmum Benedicite omnia extra etc. ad finem usque (Ps. 134, 2); quo finito
dic: adiutorium nostrum (Ps. 124, 8), in nomine domini etc. qui fecit celum et terram
(Ps. 114, 15 of 134, 3). exorcismus coniuro te, aqua benedicta, per deum + vivum,
per deum verum + per deum sanctum + per celum et terram + per solem et lunam +
per stellas celi + et per omnes creaturas que in eis continentur + per thronos,
dominationes, principatus et potestates dei + per novem choros angelorum + per
virtutes celorum + per omnes sanctos et sanctas dei + et per virtutem sancti Joannis
+ et per merita beatorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium apostolorum + per
merita omnium sanctorum martyrum, confessorum et virginum dei + et per omnia
nomina dei sanctissima et ineffabilia, ut quod de hoc furto scire desidero me scire
facias atque furis nomen, si in te est, sursum emittas, alia in fundo tenendo, in nomine
patris + et filii + et spiritus + sancti Amen, deinde legito novem primos versus psalmi
(109, 1) deus laudem meam ne tacueris etc. (daarboven viij) et post quemlibet versum
in nomine patris + et filii + et spiritus sancti Amen (157 v.) kyrieleyson christeleyson
kyrieleyson, pater noster et ne nos etc. Oremus. O pater sempiterne deus, qui omnia
ex nichilo creasti, hominem de limo terre formasti, te suppliciter exoro per
incarnationem domini nostri Jesu Christi et per gloriosam intercessionem beatissime
virginis Marie et per merita passionis filii tui domini nostri Jesu Christi, ut nomen
furis sursum emittas et aliorum nomina subtus aquam teneas per eundem dominum
etc. (Ps. 109, 1-9) Deus laudem meam ne tacueris quia os
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peccatoris et os dolosi super me apertum est. tunc dicatur in nomine patris etc. ut
supra cum collecta (Ps. 109, 2 vlgg.) locuti sunt adversum me lingua dolosa et
sermonibus odii circumdederunt me et expugnaverunt me gratis in nomine patris ut
supra pro eo ut me diligerent detrahebant mihi, ego autem orabam in nomine patris
ut supra. Et posuerunt adversum me mala pro bonis et odium pro dilectione mea in
nomine patris etc. Constitue super eum peccatorem et dyabolus stet a dextris eius in
nomine patris etc. Cum iudicatur exeat condemnatus et oratio eius fiat in peccatum
in nomine etc. fiant dies eius pauci et episcopatum eius accipiat alter in nomine patris
fiant filii eius orphani et (158 r.) uxor eius vidua in nomine etc. Nutantes transferantur
filii eius et mendicent et ejiciantur de habitationibus suis In nomine patris etc. Hinc
secundo prescriptam coniurationem sct.: coniuro te aqua etc. leges cum psalmo
sequenti et ad quemlibet versum dices sicut in precendenti psalmo sct. in nomine
patris etc. cum collecta sct. o pater sempiterne deus ut supra etc. (Dan volgen eenige
verzen van Ps. 72, nl. vs. 1-9) In nomine patris + et filii + et spiritus + sancti amen
cum ceteris ut supra; postremo et tertio leges coniurationem ante dictam sct. coniuro
te, aqua benedicta etc. (met eene jongere hand bijgevoegd: f. 157) cum psalmo scet
‘quicumque vult salvus esse’ (?) ad finem usque cum ceteris prescriptis et hec omnia
flexis genubus fiant. Quicumque vult salvus esse ante omnia opus est ut teneat
catholicam fidem etc. Gloria patri et filio etc. postea legito in nomine patris etc. cum
ceteris ut supra; hec omnia flexis genubus fiant. Quibus finitis surges e terra dicens
in nomine patris + et filii + et spiritus + sancti amen. inspiciendo aquam, in qua
videbis globulum furis fractum vel nomen super natans, si affuerit. Et tunc in laudem
dei legito psalmum: laudate dominum
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omnes gentes etc. (Ps. 117, 1) versus benedicamus patrem et filium cum sancto etc.
oratio O pater sempiterne deus, qui dedisti nobis, famulis tuis, in confessione vere
fidei eterne trinitatis gloriam agnoscere et in potentia maiestatis adorare unitatem,
quesumus ut eiusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur adversis per
christum dominum nostrum. amen’.
Vgl. ook de bij Grimm onder no. 3 en 26 opgeteekende formulieren voor het
terugvinden van gestolen vee en het door een paard verloren hoefijzer (het vinden
van een hoefijzer was voor den vinder volgens het volksgeloof, geluk aanbrengend;
vgl. V.d. Bergh, Wdb. d. Ndl. Myth. 329 en H. Schrader, Der Bilderschmuck der D.
Sprache5 bl. 40 en 49 vlg.), die evenwel slechts weinige punten van overeenkomst
hebben; wèl is dit het geval met een Latijnsch formulier, medegedeeld door Mone,
Anz. 7, 421, en daaruit door Verwijs (t.a.p. 413): ‘si quid furto amiseris, canta cum
veniis psalmum ‘quid gloriaris’ (Ps. 52, 1) novies in honore IX ordinum angelorum,
vel septies canta in recordatione septiformis gratiae et die orationem hanc: ‘Deus qui
Judae lignum vel signum sanctae crucis in loco Calvariae ostendisti, ostende mihi
quod perdidi vel perditum est, et restitue secundum magnam misericordiam tuam’.
Kluchtig lijkt ons een middel om iets terug te vinden, in het Gentsche hs. opgeteekend:
‘om te vindene dinc dat verloren es of onghereet (weg), ghi sult nemen en versch
case ende snider af een snede, ende in de snede scrift dese worde1 in latin met ere
grefie: ‘quoniam confortasti terras (l. seras) portarum tuarum; benedixit filiis jure
sperantibus’ (Ps. 147, 13)2 ende dan daernaer so

1
2

Vgl. beneden bl. 52.
Aldaar in de Vulg.: confortavit en benedexit filiis tuis in te.
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gheft enen kinde tetene: tkint sal gaen daert es ende wijsent’1.
Hoe gewoon en verbreid het hier vermelde bijgeloof over de geheele wereld is
geweest, bewijst o.a. het feit dat men eveneens formulieren om het gestolene en
verlorene terug te vinden aantreft in de Atharva-Veda (vgl. The Sacred Books of the
East dl. 42, bl. 159 en het door Dr. Caland in de werken der Kon. Akad. uitgegeven
boek getiteld Altindisches Zauberritual) en dat er ook in de Chineesche wetten
melding van wordt gemaakt. Mijn vriend De Groot zendt mij eene letterlijk vertaalde
aanhaling uit het groote Wetboek van het rijk, hst. 16, titel 6 (a. 1747): ‘Soen Yensing
werkte met tooverschrift en bezweringen van den stralenkrans. Wanneer iemand iets
kwijt was, dan hing hij een wit papier op, uitte bezweringen daarover en verbrandde
tooverschrift; daarop beval hij een jongen er naar te kijken, en deze zag dan gelaat,
oogen en kleeren van den man, die het vermiste had gestolen’. Ook in de literatuur
vindt men er toespelingen op. Zoo komt er in Reinaert II, 5298 een ‘Meester Acarijn’
voor, die om den dief der gestolen juweelen op te sporen, ‘sel lesen in sinen boeken’,
of gelijk het in het volksboek luidt: ‘wij sullen meester Robbecolio, den broeder van
Nestoroni, bidden dat hij maekt een bezweiringe, terstond zal den dief bekend zijn’.
En wanneer in een door Maerlant naar Vincentius verhaald en ook in den Prozaspiegel
der Sonden voorkomend Maria-Mirakel een duivel, die de gedaante van een ‘clerc’
heeft aangenomen, zich bij het volk aangenaam wil maken, dan somt hij onder de
kundigheden, die hij verstaat, ook op (Sp. I7, 66, 78):

1

Vgl. een ander middel met hetzelfde doel bij Bartsch 2, 331.
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oec wetic wel ter cure
Te vindene verstolen goet,
Hier af bem ic sere vroet.

V.
Hetgeen ik over den inhoud der formulieren mededeelde, behoort ongetwijfeld tot
het belangrijkste, dat wij uit het voor ons beschikbare materiaal kunnen leeren. Dat
wil niet zeggen, dat de talrijke bouwstoffen, die bij Bartsch en Northall, in Urquell
en het Gentsche hs. en elders zijn bijeengebracht, niet ook nog aanleiding zouden
kunnen geven tot allerlei andere interessante beschouwingen. Doch mijne bedoeling
is ook hier niet volledig te zijn; slechts wilde ik met enkele breede trekken een beeld
schetsen van de oudere en nog heden voorhanden formulieren. Ik meen dus hiermede
te kunnen volstaan, maar zal, daartoe in staat gesteld door de vriendelijke hulp en
voorlichting van Dr. Boekenoogen, aan het gezegde nog eenige opmerkingen voegen
over de wijze, waarop men de bezweringsformulieren gebruikte.
Het uitspreken alleen, in den regel worden zij gefluisterd, gemurmeld of gepreveld1,
was niet voldoende. Om de bezwering van kracht te doen zijn, waren nog andere
dingen noodig. Zij ging in den regel vergezeld van het maken van het teeken des
kruises bij het prevelen, of ook men streek driemaal met de hand heen over het zieke
deel, waarbij dan nog allerlei variaties voorkomen. Soms gaat men met de rechter
hand driemaal om de zieke plaats heen, en bij de woorden ‘In den naam des Vaders
enz.’ worden zeer dikwijls drie kruisen gemaakt2.
Ook de dagen waarop het aanwenden van de bezwering

1
2

Grimm, Myth.4 1023 vlg.
Bartsch 2, 416, 417 e.e.; Germania 37, 118.
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gewenscht is, en de uren van den dag waarop zij den besten uitslag belooft, worden
zeer dikwijls aangewezen. Enkele moeten uitgesproken worden op zondag, maandag
of dinsdag, doch volstrekt niet op woensdag en zaterdag (Bartsch 2, 425), andere bij
afnemende maan (t.a.p. 401), weer andere bij nieuwe maan (400), sommige drie
dagen voor volle maan (355). Zeer vele doen dienst voor zonsopgang1 (passim),
andere na zonsondergang (337; 366), weer andere tusschen elf en twaalf uren 's
avonds (340), enkele moeten aangewend worden als de middernachtsklok slaat (393).
Ook het voorschrift van het herhalen der bezwering gedurende een bepaald aantal
dagen was zeer gewoon. Zoo wordt b.v. in een recept tegen de derdendaagsche koorts
in het Gentsche hs. voorgeschreven, een beentje van een doode van het kerkhof te
halen, dat om den hals te hangen en twaalf dagen te dragen, en iederen dag vijf
paternosters te bidden. In het middel om zich de liefde van man of vrouw te
verwerven, in hetzelfde hs., leest men: ‘neemt eenen appel van den bome eer hi ter
eerden comt, ende dien appel zuldi bezweeren up den eersten dach eenwerven, up
den anderen dach II werven, up den derden dach III werven, ende up den IIII dach
IIII werven’ (dan volgt de formule).
Iets dergelijks heeft nog tegenwoordig plaats aan de Zaan bij een middel tegen
koorts. Men moet 's morgens op de nuchtere maag één boterbloempje eten, den
volgenden dag twee, en zoo tot twaalf toe, en dan moet men de volgende twaalf
dagen hetzelfde doen in omgekeerde orde, en men is de koorts kwijt2. Ook dit wijst

1
2

Vgl. voor dezelfde tijdsbepaling in de tooverspreuken der lat.-gr. wereld de noot beneden
op bl. 54.
Vgl. bij Ricardus Heim (bl. 490) een voorschrift aangehaald (uit Marcell. De Medicamentis
XXIII, 55) tegen pijn in de milt: ‘quinque capita alei (d.i. allii) diligenter in grana purgati
per dies septem lienoso manducanda dabis, ita ut pro die grana XXXI comedat ieiunus secundo
die grana XXV, tertio XVIIII, quarto XV, quinto XI, sexto VIII, septimo VII enz’.
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er op, dat men, gelijk boven reeds is opgemerkt, zich de werking van de bezwering
of het middel niet zóó dacht, dat de kwaal plotseling zou verdwijnen, doch dat zij
geleidelijk zou verminderen en uitslijten.
Belangrijker evenwel dan de hier medegedeelde bijzonderheden, is de wijze,
waarop men zich voorstelde dat men van eene ziekte of een ongemak zou bevrijd
worden, nl. door de overbrenging op een medium1.
Over de verschillende manieren, waarop men zich die overbrenging dacht, vindt
men in Bartsch' inleiding belangrijke mededeelingen. Vooreerst bediende men zich
daarvoor als medium van een stukje perkament of papier, waarop men de spreuk of
bepaalde woorden schreef2. Deze werd dan in aanraking gebracht met het zieke lid
of om den hals gedragen, en na een bepaalden tijd gebracht naar eene donkere plaats,
waar nooit zon- of maanlicht kwam3. In het straks genoemde Utrechtsche hs. wordt
een merkwaardig middel beschreven tegen vallende ziekte: als iemand een aanval
er van heeft, dan moet een ander zijn mond houden boven het oor van den patient
en driemaal deze verzen opzeggen:
Jasper fert mirram, Melchior thus, Balthazar aurum,
Hec tria qui secum portaverit nomina regum,
Solvitur a morbo, domini pietate, caduco,

de vlaag zal wijken; en als de lijder de namen der drie

1
2

3

Kögel in Paul's Grundriss 2, 161; Wuttke, Volksabergl. bl. 328 vlgg.
Zie de merkwaardige plaatsen uit de boven (bl. 5) genoemde Homilia de Sacrilegiis,
medegedeeld door Kögel in Paul's Grundriss 2, 161, waarvan ik er eene hier afschrijf:
‘quicumque ad friguras (koortsen) non solum incantat sed etiam scribit, qui angelorum vel
salamonis (vgl. R. Heim t.a. pl. 480, noot 2) aut caracteres suspendit aut lingua (linguam?)
serpentis ad collum hominis suspendit ...., non christianus sed paganus est’.
Bartsch 2, 382.
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koningen aan den hals draagt, dan zal hij volmaakt genezen1. In een middel tegen de
derdendaagsche koorts in het Gentsche hs. wordt voorgeschreven dat men op een
briefje moet schrijven, + aladabra + ladabra + adabra enz.’, en den naam van den
patient, en dat aan zijn hals hangen2. Dat noemt men ‘afschrijven van de koorts’.
Men gaat 's morgens voor zonsopgang zonder een woord te spreken3 naar een
noteboom, schrijft op een briefje:
Nuszbaum, ich komme zu dir,
Nimm die neunundneunzigerlei Fieber von mir,
Ich will dabei verbleiben,

legt het papiertje voor zonsopgang in een gat, dat men van te voren in den stam van
den boom heeft gesneden, en bevestigt dan den bast van den boom op het gat

1

2

3

Merkwaardig is de naam ‘divinatio’, waaronder volgens Ducange de vallende ziekte of
toevallen bekend waren: ‘quia morbus est absconsus, dicentes daemoniacos esse hunc morbum
patientes.’ Ook van tal van andere ziekten en rampen konden de Drie Koningen of hunne
namen of beelden genezing aanbrengen. Zie eene belangrijke bladzijde in
Reinsberg-Düringsfeld 1, 22. Zelfs werden hunne namen met goed gevolg gebruikt bij een
wild paard, dat zich niet wil laten beslaan (Bartsch 2, 448, en ald. aangeh. Zeitschr. f.d. Myth.
3, 324). Reinsb.-Düringsfeld meent wel terecht, dat dit volksgeloof berust op den naam,
waaronder zij bekend zijn, nl. M a g i , ‘qui dans la bouche du peuple est devenu synonyme
de médecin doué de facultés surnaturelles ou de magicien’. Zie ook boven bl. 7.
Bijna geheel gelijkluidend is een middel tegen koorts bij Bartsch 2, 398, waar nog bij staat,
dat het negen dagen om den hals moet worden gedragen. Daar luidt het woord ‘abra en a’;
vgl. ons ‘abrakadabra’, dat ook in een mlat. versje voorkomt bij R. Heim, Incantamenta
magica graeca latina in Jahrb. f. Class.. Phil., Supplementb. 19 (1893) bl. 491.
Eene in vele middelen terugkeerende bijzonderheid. Geluiden, vooral gelach, konden de
werking van het middel beletten. Vgl. een recept in het Gentsche hs. tegen de derdendaagsche
koorts: ‘ghaet sonder spreken nuchtens huut uwen huuse sonder spreken (aldus) toot up een
kerkof’. Zoo ook in tal van middelen bij Bartsch. Vgl. ook bl. 10 noot en bl. 58 noot.
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(Bartsch 2, 395). In een ander middel tegen zenuwkoorts moet men eene spreuk op
een papiertje schrijven, dit papiertje moet de patient negen dagen aan een nieuwen
draad om den hals dragen, en den tienden moet men het voor zonsopgang en zonder
spreken in stroomend water werpen1.
Niet alleen op papier schreef men eene spreuk of bepaalde woorden. In een recept
tegen kiespijn in het Gentsche hs. moet men ze schrijven in brood en dan den zieke
te eten geven. Hetzelfde middel wordt bij Bartsch 2, 394 toegepast tegen koorts:
‘Fewer afschriben2. Der Kranke musz ein Butterbrot verzehren, auf welches Jemand
mit dem Finger die worte geschrieben: ‘Fieber, bleib aus, Ich bin nicht zu Haus’. En
dat men zich niet alleen bij ziekten van het middel bediende, blijkt Bartsch 2, 340:
men moet op een stukje kaas schrijven de woorden: ‘+ Deus + Meus + Max + Pax
+ Virax’ en dit laten eten door iemand, dien men van diefstal verdenkt. Merkwaardig
komt hiermede overeen het boven, bl. 46, vermelde recept uit het Gentsche hs.,
waarin men een psalmvers op eene snede kaas schrijven moet om iets terug te vinden
dat weg is.
Ten tweede zocht men de ziekte of het ongemak te

1

2

Vgl. de aanhaling uit Burchard van Worms bij Kögel in Paul's Grundriss 2, 161: ‘Fecisti
ligaturas et incantationes et illas varias fascinationes quas nefarii homines ... faciunt, dum
dicunt diabolica carmina super panem aut super herbas et super quaedam nefaria ligamenta
et haec in arbore abscondunt aut in bivio aut in trivio proiciunt ut aut sua animalia vel canes
liberent a peste et a clade et alterius perdant.’ Ook elders kan het boek van bisschop Burchard
van Worms († 1025) De paenitentia (Decretorum) libri XX, vooral lib. X, dat geheel over
bijgeloof handelt, en lib. XIX hier en daar met vrucht worden nageslagen. Vgl. over hem
ook Gallée in Volkskunde dl. 13 (1901), bl. 91 in een opstel over ‘sporen van Indogerm.
ritueel in germ. lijkplechtigheden’.
Vgl. De Cock, Volksgeneesk. 237 vlgg. en vooral Wuttke, Volksabergl. bl. 329.
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begraven, b.v. door het begraven van een lap van het eene of andere kleedingstuk
van den patient, onder het gras, onder den drempel van zijn huis of op eene andere
plaats, waar hij eenige malen per dag over gaat, en zoo zonder het te weten
herhaaldelijk in aanraking komt met het aldus verborgen deel zijner kleeding, waarop
door het begraven de ziekte zal overgaan (Bartsch 2, 320). Hiermede te vergelijken
is een middel om de jicht kwijt te raken, waarbij men een kuil in den grond graaft,
daarin een boompje plant, en wanneer men daarover de noodige handelingen verricht,
zal, als het boompje begint te groeien, de jicht verdwenen zijn (t.a.p. 2, 409). Ook
neemt men een voorwerp, dat men van te voren met het zieke deel in aanraking heeft
gebracht, en begraaft dit ergens; als dat voorwerp vergaan is, zal het ongemak
geweken zijn. Zoo doet men b.v. met wratten; men neemt b.v. een touwtje of draad,
legt daarin zooveel knoopen als iemand wratten heeft, en nadat men zoo om iedere
wrat een knoop heeft gemaakt, legt men het touwtje onder een losse plank, het gras,
den drempel enz., waar het verrot: de wratten zullen weg zijn als het touwtje of de
draad vergaan is (2, 363 vlg.)1.
Een derde middel, dat met het vorige eenige punten van overeenkomst heeft, is
het zoogenaamde afbinden, dat o.a. geschiedt bij eene bloedende wond of bij koorts,
en enkele andere kwalen. Men vatte ‘binden’ hier op als ‘vastleggen’, anders zou
men licht kunnen meenen dat de benaming gepaster zou zijn voor de zoo even
genoemde bewerking dan voor die welke werkelijk dien naam draagt. Men hecht
onder het opzeggen van bezweringsformulieren met een draad of stroowisch een
weinig

1

Vgl. boven bl. 31 noot.
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haar van den zieke of nagelknipsel1 of een briefje met zijn naam of een kouseband
van den patient in een opzettelijk geboord gat in een boomstam, vooral van een
vlierboom, en aldus wordt de kwaal opgesloten of vastgelegd2. Op dit afbinden der
koorts, dat bij ons te lande vooral bekend is, doelt het in het oosten van ons land
bekende rijmpje, waarin de boom, waar de koortslijder zijn kouseband om bindt,
aangesproken wordt:
Olde Marolde,
ik hebbe de kolde,
ik hebbe ze noe,
ik geve ze oe,
ik bind ze hier neer,
ik krijg ze niet weer3.

Op eene soortgelijke wijze gaat men in Mecklenburg te werk, waar men naar een
vlierboom gaat, een tak beetpakt en zegt:
Gun dag ok, Fleder,
Hir bring ik di min Fewer,
Ik bind di 't an
Un ga dorvan4.

Ook trekt men aldaar een wollen draad onder door de

1

2

3
4

Dat ditzelfde gebruik ook bij andere indogerm. volken bekend was, bewijst eene merkwaardige
plaats bij Plinius 28, 86, aangehaald bij Ricardus Heim, Incantamenta magica graeca latina
in Jahrbb. f. Class. Phil., Supplmb. 19 (1893) bl. 473, no. 25 (vgl. 561): ‘ex homine siquidem
resigmina unguium e pedibus manibusque cera permixta ita ut dicatur tertianae, quartanae
vel cotidianae febri remedium quaeri, ante solis ortum (in een ander voorschrift, ald. 475,
komt deze tijdsbepaling eveneens voor, en bl. 561: ‘nascenti sole’) alienae januae adfigi
jubent’. Zou men niet meenen een in het Latijn vertaald voorschrift uit den tegenwoordigen
tijd voor zich te hebben?
De Cock 239; Sloet, Volksgeloof in de Gids van Juni 1891, bl. 441 vlg.; Bartsch 2, 320 vlg.;
354 vlg. (aldaar toegepast bij onvruchtbaarheid e.e.); Boekenoogen in de Gids van 1893 t.a.p.
Hoe men bij eene bloedende wond in Mecklenburg te werk gaat, beschrijft Bartsch bl. 320.
Van den Bergh, Ndl. Myth. 344.
Bartsch 2, 395.
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kous van den linkervoet, gaat dan daarmede naar een vlierboom, en zegt:
Flieder,
Hier bring ich dir een Fieber,
Der erste Vogel, der hier über fliegt,
Nehme es mit in die Luft1.

Men zegt dit driemaal, wikkelt den draad telkens om eene naald, prikt daarmede in
den boom en zegt: Im namen Gottes etc.2. Op eene zelfde of soortgelijke handelwijze
doelt een voorschrift in het Gentsche hs. tegen koorts. Men moet een drankje innemen
en zeggen: ‘Ic bemane u, coorts ende rede, bi ons liefs heren eerste lede, dat gi desen
.N. mijdt ende desen vliender rijdt, in Gods namen, amen’.
Dezelfde overbrenging op iemand of iets (zonder medium?) wordt bedoeld in het
nog heden bekende rijmpje: ‘Koorts, koorts, ik ben niet thuis, ga maar naar een ander
huis’ (vgl. bl. 52), waarvan men eene merkwaardige parallel vindt in een verhaal
eener reis door Japan: ‘als de pokken heerschen, plaatsen ouders een briefje aan den
voorgevel met de mededeeling dat hunne kinderen niet thuis zijn. Zoo houdt men de
ziekte buiten’. Eveneens in het versje dat men bezigt om hik te verdrijven: ‘ik heb
den hik, 'k heb hem dik, 'k heb hem nou, 'k geef hem jou, geef hem aan een ander
man, die hem best verdragen kan’3.

1
2
3

Van een vogel, die de jicht meeneemt, spreken twee formulieren bij Bartsch 2, 406. Vgl. ook
de hierop betrekkelijke belangrijke mededeelingen van Kuhn, Zeitschr. 13, 73 en 116.
Bartsch 2, 394.
In Noord-Holland zegt men o.a.: ‘Hik, sprik, sprou, Ik geef de hik aan jou, Geef hem aan
een ander man, Die hem best (oorspronkelijk wel bet) verdragen kan.’ Zie andere varianten
bij De Cock 176 vlg.
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VI.
Wat ons in de voorafgaande mededeelingen het meest moet treffen, dat zijn vooral
twee zaken; vooreerst dat vele formulieren uit den tegenwoordigen tijd nog hebben
bewaard hun eigenaardig karakter van een veel vroegeren, dat zij door vorm en
inhoud beide nog de sporen vertoonen van een hoogen ouderdom. Hier is het de
epische gang en rhythmus, elders de verouderde uitdrukkingswijze of het bewaren
van een overigens onbekend woord, in een ander de alliteratie of de toespeling op
verouderde voorstellingen: doch bijna alle hebben zij dat ‘je ne sais quoi’, hetwelk
ze stempelt als taaloudheden, als overblijfselen uit een verleden, waarin zij thuis
behoorden, en bij sommige ligt dat verleden al zeer verre achter ons. Het zal na al
het gezegde niet noodig zijn, dit punt met vele voorbeelden op te helderen, doch ik
wil toch nog enkele duidelijk sprekende tot toelichting bijbrengen.
Voor den ouden vorm der hedendaagsche formulieren herinner ik aan de door De
Cock, bl. 300, medegedeelde tegen brandwonden, waarin wij een voorbeeld vinden
van de alliteratie; vgl. bl. 32 noot 2) en bl. 38, en de door Dr. Boekenoogen in Gids
(1893), IV bl. 298 medegedeelde (uit Edam):
Dit arm of poot
Is verrukt of verstoot.
't Zal niet verrotten of verzweren
In den naam des Heeren
C, B. A (Zebaoth?).

Eene herinnering aan de overoude voorstelling, welke men zich maakte van de
werking van het formulier, bewaart het eveneens door Dr. Boekenoogen t.a.p., bekend
gemaakte (uit Edam):
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Moeder Maria ging over den berg,
Ze nam een tak van den Heiligen boom,
Ze wierp 'em over haar hoofd1 in den stroom
Kwik door dit, kwik door dat,
Vlieg door aderen, zenuwen, pezen,
Ik hoop dat met Gods hulp dit beest zal genezen. Amen.2

Is het niet, alsof men hier den nagalm hoort van de overoude tooverspreuk ‘contra
vermes’3, waarin het heet: ‘ga uit van het merg naar het been, van het been naar het
vleesch, uit van het vleesch naar de huid, uit van de huid naar dezen pijl’?4.
Overoude stof bevat ongetwijfeld de bezwering tegen de ‘bloetsucht’ der vrouw,
uit de provincie Antwerpen, medegedeeld in Ons Volksleven 3, 62:
In den naam des Heeren kwam ik over
den Rezenberg gegaan,
Daar vond ik drij maagden staan,
De eerste sprak: God zal ons helpen;
De tweede sprak: Haar bloed zal stelpen;
De derde sprak: Het is door Maria zoet
Dat haar bloed stelpen moet5,

1

2
3
4

5

Men denkt hierbij onwillekeurig aan de wijze, waarop men nog heden eene appelschil over
het hoofd werpt, ten einde de eerste letter van den naam van de(n) aanstaande(n) echtgenoot
te weten te komen, waarin ongetwijfeld een oude vorm van bijgeloof verscholen ligt.
Eene bezwering, waarbij gezegd wordt dat een schip door aderen en peezen vliegen moet,
komt ook voor in Kalewala; vgl. Max Rooses in de Gids van 1894, II, 30 vlgg.
Te winkel, Mnl. Lett. 19 en noot; Kögel in Paul's Grundriss bl. 163, 4).
Vgl. in Kuhn, Zeitschr. 13, 57 de interessante vergelijking van dertien verschillende spreuken
tegen verstuiking, waarin telkens lichaamsdeelen, doch telkens ook verschillende (been,
bloed, lid; merg, been, vleesch; gewricht, been, pees; been, pees, bloed, vleesch; been, ader;
huid, vleesch, lid, gewricht enz,) worden opgenoemd.
Vgl. eene spreuk uit Haspengouw tegen neusbloedingen:
Daar kwamen drie maren uit Cana in Galileën,
De eerste zei: het is gedaan;
De tweede zei: het zal wel gaan;
De derde zei: het zal wel helpen;
Belieft het God en Maria: het zal wel stelpen.
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en eene der vormen van de spreuk tegen hik, die in Noord-Holland bekend is:
Ik en de hik Gingen over de zee
Ik kwam weer En de nik bleef deer,

waarvoor men in Groningen zegt:
Snok en ik gingen over het meer,
Snok bleef weg en ik kwam weer1.

Doch door niets wordt de hooge oudheid van tal van spreuken zoo duidelijk bewezen
als door de vele punten van overeenkomst, die wij tot zelfs in kleine bijzonderheden
aantreffen in formulieren uit zeer ver uiteengelegen landen en zeer verschillende
tijden. Wanneer men b.v. in Mecklenburg en in Engeland eene spreuk vindt met
overeenkomst, hetzij in den opzet van het geheel, hetzij in eene kleine bijzonderheid,
dan kan men alvast zeker zijn, dat zij reeds moet bestaan hebben in den tijd toen de
Angelsassen nog met de andere Germanen woonden op het vasteland van Europa.
En zij kan nog weer eeuwen ouder zijn, en sommige klimmen werkelijk tot dien tijd
op, zooals gebleken is uit de onderzoekingen van Kuhn, die het eerst overeenkomst
heeft aangewezen tusschen Germaansche en Oud-indische bezweringsformulieren,
voorkomende in de Veda's. Men herinnert zich de boven

1

Ook in den Harz en in Mecklenburg vindt men dezelfde gedachte in eene spreuk uitgedrukt,
doch niet tegen hik, maar tegen huiduitslag. Vgl. Zeitschr. f.D. Myth. 1, 199: ‘wider der
Flechte sagt man morgens ehe man mit jemand gesprochen hat: de schwale un de flechte /
de flogen wel ower dat wille meer; de schwale de kom wedder, de flechte nimmermehr’, en
Bartsch 2, 401: ‘De man' (men moet dit zeggen bij afnemende maan) un de flechte gan oewer
dat water, de man' kümt wedder, de flechte niet.’ De woorden ‘ehe man mit jemand gesprochen
hat’, bevatten weder de in vele formulieren terugkeerende bijzonderheid, welke besproken
is bl. 51 noot 3). Voor ‘morgens’ vgl. men Tijdschr. 16, 310: ‘die dit leest met nuchteren
monde’; Rein. II, 6790: ‘hem die men dit ter morghentijt mit nuchteren monde overleest’,
en Versl. Kon. Akad. (Afd. Lett.) 1898, bl. 171 en noot.
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medegedeelde formulieren tegen wormen, waarin o.a. opmerkelijk is de daarin
voorkomende aanduiding van hunne verschillende kleuren. Vgl. op bl. 28: ‘ich gebite
dir, worm, du siest wies adir (d.i. oder) swartz, geel adir gruene adir roet’ en bl. 35:
‘dese worme waren menegherande die Jobs vleesch aten ... drie wasser wit, III wasser
swart, III wasser root’. Deze zelfde bijzonderheid nu vindt men niet alleen in
verschillende formulieren uit uit de vroegere Germaansche wereld (Kuhn, 13,
142-147), maar ook in de Veda's (t.a.p. 141, vgl. 147 vlg. en The Sacred Books of
the East 42, 24, 4), en nog heden in Frankrijk (bij Kuhn 144), Jutland (147),
Mecklenburg (Bartsch 2, 369; 427; 428) en in een Zuid-Nederlandsch formulier,
medegedeeld Biekorf 11, 216. De wormen zijn in dit laatste weliswaar geen wormen
als ziektekiemen, maar wormen die de veldvruchten bedreigen1, doch de kleuren
(zwart, wit, geelf, rood) zijn niettemin dezelfde.
Een tweede zeer duidelijk voorbeeld leveren ons de uit verschillende streken
afkomstige formulieren tegen nachtmerrie.
Uit het gebedenboekje van eene Aargauer dienstbode staat in Zeitschr. f.D. Myth.
1, 114 opgeteekend de bezweringsformule:
Bettzaierle und all bösen geister,
ich verbiet euch i.n.d. hl. dreifaltigkeit,
mein hab und gut,
mein fleisch und blut,
ich verbiet euch alle nagelloch
in meinem haus und hof,
bis ihr alle berglein grattelt,
alle wässerlein wattet,
alle läublein an den bäumen zählet
und alle sternlein am himmel zählet,
bis und kommt der liebe tag,
wo die mutter Gottes ihren zweiten sohn gebären mag † † †.

1

In het bovengenoemde Utrechtsche hs., het liber exorcismorum, komt ook een formulier
voor ‘contra vermes et erucas’.
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Daarmede komt overeen een ander, t.a.p. 1981:
Mahrte, ehr de mik wutt berîen,
Saste (moet gij) erst alle barge und däler owerstrien,
alle grasspiere inknicken,
alle loofblare aflicken,
alle steern am himmel tellen,
jindesz (intusschen) werd wol dag sien2 Amen,

doch, en dit is vooral merkwaardig, ook een, in Limburg bekend, en medegedeeld
door Boekenoogen in de Gids t.a.p.
Nachtmeer, leelijk dier,
Kom toch dezen nacht niet hier;
Alle wateren zult gij waaien (waden),
Alle boomen zult gij blaaien (ontbladeren),
Alle grasspiertjes zult gij mij tellen,
Komt gij mij dezen nacht nog kwellen3.

Zoo ook in soortgelijke spreuken uit Henneberg, Westfalen e.e., vermeld bij Kuhn,
Zeitschr. 13, 124. Het eigenlijke doel van dat aan de ‘nachtmerrie’ opgegeven werk
is blijkbaar, om den boozen geest op te houden en daardoor te verhinderen, zijn plan
om iemand te kwellen ten uitvoer te brengen. Dezelfde gedachte nu ligt ook ten
grondslag aan eenige regels, door Kuhn medegedeeld uit een Oudindisch formulier
tegen nachtmerrie, ontleend aan de Veda's (t.a.p. 119 en 124 vlg.). En ook buiten het
terrein van het Indogermaansch treft

1
2
3

Uit den Harz, vgl. Kuhn, Zeitschr. 13, 123.
d.i. zal de dag wel zijn aangebroken.
Eene var. in Grimm's Myth4. 2, 1041 uit Wolf's Ndl. Sagen bl. 689, hem uit België
medegedeeld, luidt (van fouten gezuiverd):
O maar, gij leelijk dier,
Kom toch dezen nacht niet weer!
alle waters zult gij waeyen,
alle boomen zult gij blaeyen,
alle spieren gers zult gij tellen,
Komt mij toch dezen nacht niet kwellen.
Vgl. ook Mannhardt, Germ. Mythen 45.
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men eene dergelijke gewoonte aan, nl. bij verschillende Oostersche volken, die bij
eene begrafenis geldstukken strooien, met de bedoeling de spoken daarop belust te
maken, en aldus af te houden van het lijk.
Eindelijk noem ik eene bezwering tegen eene ziekte van het vee, nl. verkoudheid
of bevangenheid. Daarvoor dienen tal van formulieren, medegedeeld door Bartsch
(2, 439-441), waarvan ik er ééne kies:
Mein Vieh, hast du dich verfangen in dem wasser (l. water),
So helf dir Gott der vater;
Hast du dich verfangen in dem Futter,
So helf dir Gottes Mutter,
Hast du dich verfangen in dem Wind,
So helf dir Gottes kind.

Vgl. daarmede eene spreuk uit Broek in Waterland:
Zijt gij, o blaaskop1, bevangen door water,
Zoo behoede u de Vader,
Zijt gij bevangen door voeder,
Zoo behoede u de Moeder;
Zijt git bevangen door voeder, water of wind2,
Zoo behoede U de Heer en het Hemelsche Kind3.

En zoo zouden nog allerlei andere trekjes van overeenkomst gevonden worden, als
men de vergelijking voortzette. Met name zou men het veld, waarop men
gelijksoortige verschijnselen en eigenaardigheden waarneemt, zich op merkwaardige
wijze zien uitbreiden, wanneer men daarbij opnam hetgeen Ricardus Heim in de
boven

1

Waarschijnlijk benaming, gegeven aan een dier dat met verkoudheid (blähsucht of verfang,
Bartsch 2, 445 onder no. 2043) behept is. In een vroeger genoemd formulier werd (bl. 28)
gesproken van ‘den blasenden wurm’, welke benaming misschien in verband staat met het
hier bedoelde ongemak.

2

Bartsch, no 2029 (bl. 441): ‘in Wasser und Wind’; no 2030: ‘beim Fressen, Saufen oder im
Wind’.

3

t.a.p. no 2029c (bl. 440): ‘das liebe himmlische kind’.
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reeds aangehaalde allerbelangrijkste studie1 voor de Grieksche en Romeinsche wereld
uit vroegeren en lateren tijd heeft bijeengebracht. Doch, hoe verleidelijk dit werk
ook moge zijn, ik moet mij beperken; ook is al het gezegde reeds meer dan voldoende
om te bewijzen, dat aan de bezweringsformulieren gemeenschappelijke en
gelijksoortige overleveringen ten grondslag liggen. En bij voortgezet onderzoek en
door vermeerderde bouwstof zullen - ik houd er mij van overtuigd - ook nog andere
punten van overeenkomst worden gevonden, welke de meening zullen bevestigen,
dat wij hier te doen hebben met eene uiting van het Germaansche volksleven, waarvan
de eigenlijke kiem moet worden gezocht in den Indogermaanschen voortijd2.
J. VERDAM.

1
2

Incantamenta magica latina graeca in Jahrbb. f. Class. Phil., Supplmb. 19 (1893), bl. 465-575.
Tot eene zelfde slotsom komt Dr. Max Höfler in Janus van 1897, bl. 22.
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Redevoeringen van Fruin en De Vries gehouden bij de opening
hunner colleges in september 1860.
De namen van F r u i n en D e V r i e s , tallooze malen in dezen kring vernomen,
wensch ik heden avond nog eens samen te noemen gelijk die beide mannen zelf jaren
lang in eendracht en vriendschap hebben samengewerkt, totdat de dood hen scheidde.
Verschillend was hun aanleg en karakter maar één hun streven en werken. D e
V r i e s snel van opvatting, opgewekt, opgewonden, vurig, geestdriftig, niet altijd
diep indringend in het wezen der zaak maar in breeden zwaai veel omvattend,
welsprekend, voortreffelijk leermeester, beminnelijk en bemind; nog dagelijks klinkt
onder ons zijn naam, levendig is de herinnering aan zijn persoon en zijne
werkzaamheid, vooral hier te Leiden, waar zijn Woordenboek thans zetelt in zijn
eigen woning, op zijn eigen studeerkamer. F r u i n langzaam maar zeker
voortwerkend, kalm, leuk, man van verstand en zelfbeheersching, diep van inzicht
en nadenken, treffend door verstandige opvatting der dingen, meer indruk makend
dan liefde inboezemend, meer bewonderd dan aangehangen, ook hij nog geen
oogenblik vergeten en door zijn geschriften nog steeds werkend op zijn volk.
Zij kenden elkander aan de Leidsche Akademie sedert omstreeks 1845, weldra
zelfs van nabij, maar intiem toch eerst sedert 1853, toen D e V r i e s uit Groningen
naar Leiden terugkeerde als opvolger van Schrant en F r u i n als praeceptor aan het
Leidsche gymnasium leefde. Onmiddellijk na zijn optreden te Leiden had D e V r i e s
pogingen in het werk gesteld om een leerstoel in de geschiedenis des vaderlands te
doen oprichten, overtuigd als hij was, dat het tijd werd de taalstudie en de studie der
geschiedenis van het vaderland van elkander te scheiden, ook al zou het hemzelven
moeite kosten het laatste vak te laten varen. De hoogleeraar voor den nieuwen leerstoel
scheen gevonden te zijn in den man, die het eerst scherpe kritiek op de geschiedenis
van den 80-jarigen oorlog had toegepast, in den thans tot rust gekomen B a k h u i z e n
v a n d e n B r i n k , den titan van het Rijksarchief. Maar B a k h u i z e n kende
zichzelven en weigerde. Toen vestigde D e V r i e s het oog op zijn opvolger te
Groningen, J o n c k b l o e t , die
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niets liever wenschte dan het ‘ruwe Noorden’ te verlaten en volkomen bereid was
de taak op zich te nemen, al was hij meer letterkundige dan geschiedkundige. Maar
in 1857 trad F r u i n met zijne ‘Tien Jaren’ te voorschijn, daarna met zijne
voortreffelijke Gidsartikelen over onze geschiedenis, en van toen af moest
J o n c k b l o e t voor den voortreffelijken geschiedkenner, die was opgestaan, wijken.
Geen ander dan F r u i n mocht den nieuwen leerstoel bezetten en toen D e V r i e s
er in slaagde de oprichting daarvan door te drijven, was het niet lang onzeker, wie
de nieuwe hoogleeraar zijn zou: 1 Juni 1860 aanvaardde F r u i n het hoogleeraarsambt.
Na den afloop der groote vacantie van dat jaar nam D e V r i e s met eene
redevoering tot zijne studenten afscheid van de geschiedenis des vaderlands; den
volgenden dag opende F r u i n zijn colleges in dat vak. Zij woonden elkanders laatste
en eerste les bij. Zij mogen in dit uur zelf tot U spreken door den mond van een, die
beiden hoog heeft vereerd, innig heeft liefgehad en het lot zegent, dat hem beiden
tot leermeesters heeft gegeven. Van hem, die tot U het woord voert, zult gij dezen
avond weinig hooren, alleen de keuze der voorgelezen fragmenten1 uit de beide
redevoeringen is zijn aandeel in wat uwe ooren treffen zal. Hij betreurt het, dat zijne
stem slechts een zwakke echo zal kunnen wezen van het werkelijk gesprokene, dat
door henzelven met hun eigen stem, hun eigen intonatie zeker veel beter ten gehoore
gebracht zou zijn; maar ook zoo meende hij U niet te mogen onthouden, wat door
de welwillendheid van onzen secretaris, den zoon van onzen D e V r i e s , en van de
erfgenamen van F r u i n in zijne handen was gesteld om er mede te doen naar bevind
van zaken.
P.J. BLOK.

[Redevoering van De Vries]
M.H.
Indien ik ooit met lust en opgewektheid voor U ben opgetreden, om aan het einde
onzer tijdelijke ontspanning onze werkzaamheden te hervatten, dan is het voorzeker
heden. De streelende gedachte, door mijne ambtsbetrekking geroepen te zijn om U,
Leidsche Studenten, voor te gaan in de studiën des vaderlands, is ditmaal dubbel be-

1

In overleg met Dr. S.G. de Vries is besloten de redevoering van De Vries hierachter in haar
geheel af te drukken. Met die van Fruin kon dit om redenen van verschillenden aard niet
geschieden: daaruit werden groote fragmenten genomen; zij zal echter in haar geheel binnen
afzienbaren tijd in de Verspreide Geschriften van Fruin worden uitgegeven.
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koorlijk voor mijn gemoed, nu de jongstverloopen dagen mij zoo overvloedige stof
hebben opgeleverd tot versterking van het vaderlandsch gevoel. Ik mogt getuige zijn
van de feestelijke inwijding van het standbeeld, voor Jacob van Maerlant opgerigt.
Ik zag het Vlaamsche volk in geestdrift ontgloeid rondom het gedenkteeken van den
man, die vereerd wordt als de Vader der Nederlandsche dichters. Ik zag de stille
verdiensten van een eenvoudig burger, die voor waarheid en regt de pen had gevoerd,
na een tijdsverloop van zes eeuwen, in het openbaar gehuldigd en door allen om
strijd verheerlijkt. De gedachte greep mij aan, dat het zaad, door Maerlant uitgestrooid,
zooveel krachtiger was opgeschoten en zooveel weliger vruchten had gedragen, dan
hij zelf immer had kunnen vermoeden. Zij bewees op nieuw de troostrijke waarheid,
dat de arbeid, aan het vaderland ten koste gelegd, niet verloren gaat in den stroom
des tijds, maar vroeg of laat - al dragen wij zelven er geen bewustzijn van - zijne
heilrijke werking openbaart. Helderder dan ooit was mij bij die plegtigheid het besef
der nationaliteit, van dien heiligen band, die alle telgen van eenzelfden stam, door
ééne taal verknocht, tot een zedelijk geheel vereenigt, waarbij het verschil der eeuwen
wegvalt en waartegen de magt der staatkunde niets vermag; zoodat wij, kinderen der
19e eeuw, een dichter uit de 13e als stamgenoot en broeder begroetten, en Vlamingen
en Hollanders, hoezeer in twee koningrijken afgedeeld, daar als één volk te zamen
waren, in het bewustzijn eener gelijke afkomst en gelijke bestemming. En naauwelijks
was de hulde aan onzen Maerlant volbragt, of ik spoedde mij naar de grijze veste,
die de herinnering aan Hertog Jan I van Brabant bewaart. Daar mogten wij op nieuw
een broederfeest vieren. Daar waren uit Noord en Zuid tal-
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rijke beoefenaars der vaderlandsche letterkunde te zamen gestroomd, om door
persoonlijke ontmoeting den vriendschapsband naauwer toe te halen, om gezamenlijk
te beraadslagen over vraagstukken van algemeen vaderlandsch belang, om den bloei
der gemeenschappelijke taal te bevorderen, en elkander aan te sporen tot eendragtige
handhaving van de dierbaarste panden der Nederlandsche nationaliteit. Wèl was die
bijeenkomst rijk aan velerlei genot. Wèl getuigde zij van de bezielende kracht, die
in de studiën des vaderlands leeft en werkt, en te hooger deed zij mij het voorregt
op prijs stellen, die studie als levenstaak te mogen beschouwen, haar te mogen
verkondigen en aankweeken in dezen kring van Nederlandsche jongelingen, die de
toekomst van het vaderland in U draagt.
Maar hoe? zal welligt iemand met verwondering vragen, is die verhoogde geestdrift
voor het doel, dat ons hier vereenigt, die vernieuwde ijver voor de vaderlandsche
wetenschap, wel overeen te brengen met de taak, die gij in dit uur gaat verrigten?
Zijt gij niet heden voor ons opgetreden, om slechts de helft te hervatten van de
Academische werkzaamheid, die gij tot dusverre vervuld hebt? Staat gij niet gereed,
van de wederhelft afstand te doen en ze in andere handen over te dragen? Inderdaad,
terwijl mijn werkkring in Uw midden tot hiertoe zoowel de geschiedenis des
vaderlands als de nationale taal en letterkunde omvatte, zal ik voortaan mij tot de
laatste bepalen; van het historisch onderwijs heb ik bij het sluiten van den vorigen
cursus afscheid genomen. Gij weet het, dat dit afscheid vrijwillig is geweest; dat de
scheiding van de beide takken der wetenschap, die mij was opgedragen, niet buiten
mijn medeweten of tegen mijn wensch tot stand is gebragt of mij door anderen
opgedrongen, maar door mij zelven begeerd
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en uitgelokt. Het is U bekend, dat ik reeds bij het aanvaarden mijner betrekking aan
deze hoogeschool, die scheiding wenschelijk en noodig heb geacht, dat ik niet
opgehouden heb haar bij de bevoegde magten aan te bevelen en aan te dringen. Maar
waarom dan thans, nu het doel van mijn streven bereikt is, nu ik een gedeelte mijner
taak vrijwillig laat varen, toch van verhoogde geestdrift, van vernieuwden ijver
gesproken? Is de daad niet in strijd met de woorden? Verraadt het niet veeleer gebrek
aan ijver en verkoelde belangstelling, dat ik, in de kracht des levens en in het genot
eener bloeijende gezondheid, mij aan de helft mijner verpligtingen onttrek en den
kring mijner werkzaamheid zooveel enger beperk?
Ik schroom niet, M.H., die vraag hier openlijk uit te spreken, omdat ik met
gerustheid Uw antwoord durf verwachten. Ik wil zelfs niet trachten, mij op dit punt
te verdedigen. Wij kennen elkander te goed, om niet te weten, dat hier geene
verdediging noodig is. De zoogenaamde splitsing is zoo dikwijls in het openbaar
besproken, dat omtrent hare drijfveeren geen twijfel bestaan kan. Gij allen weet en
waardeert het, dat alleen het welbegrepen belang der wetenschap mij heeft
aangespoord, om datgene tot stand te doen brengen, wat door alle bevoegde
beoordeelaars sedert jaren wenschelijk was gekeurd. Bij U allen bestaat de
overtuiging, dat de omvang der vaderlandsche wetenschap, die nevens de taal en
letteren ook de geschiedenis omvat, àl te uitgebreid is, om door éénen leeraar op
geheel waardige wijze vertegenwoordigd te worden aan onze Leidsche Hoogeschool.
En wel verre van de inkrimping mijner taak als een bewijs van verflaauwden ijver
te misduiden, erkent gij gaarne - ik durf het vertrouwen - dat mijn streven
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geen ander geweest is, dan dat de geheele omvang der groote zaak, van nu voortaan
aan twee leeraren opgedragen, met dubbelen ijver mogt worden behartigd en in
dubbele mate vruchten dragen.
Maar ofschoon ik van Ulieden geene onjuiste beoordeeling heb te duchten, en
weet, dat het besluit der Hooge Regering, waarbij aan mijnen wensch voldaan werd,
ook door U is toegejuicht, gevoel ik mij echter opgewekt, in dit uur een woord tot
U te spreken, om U den aard en de strekking van dat besluit nader in het licht te
stellen. Bij den aanvang van den Academischen jaarkring, waarin de nieuwe regeling
het eerst in werking zal treden, kan het niet ongepast zijn, bij die regeling zelve Uwe
aandacht te bepalen. Eene heldere voorstelling van hetgeen zij bedoelt, zal voor mij
zelven het bewustzijn versterken van de verpligtingen, die mij thans meer nog dan
vroeger zijn opgelegd: zij zal tevens Ulieden wijzen op die medewerking, die ook
van Uwen kant noodig is, indien werkelijk het doel zal worden bereikt.
Het is nu 63 jaren geleden, dat de eerste leerstoel voor de vaderlandsche letterkunde
en welsprekendheid aan deze Hoogeschool werd opgerigt. Tot dusverre had het
literarisch onderwijs zich uitsluitend bij de klassieke oudheid en de Semitische talen
bepaald: de taal en letteren van het eigen vaderland waren van de Academische
gehoorzalen uitgesloten. Maar bij de veranderde omstandigheden des tijds bleek die
uitsluiting meer en meer in strijd met de bestaande behoefte. De omwenteling van
1795 deed die behoefte sterker gevoelen. Een nieuw tooneel was voor de
vaderlandsche welsprekendheid geopend in de raadzalen van de vertegenwoordigers
des volks. Het nationale gevoel was tot een nieuw leven opgewekt, eigen taal en
letteren in eere gestegen, onze
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dichtkunst zoowel als ons proza gingen eene nieuwe toekomst te gemoet. Nu was
de tijd gekomen, dat ook de Hoogeschool zich aan de vaderlandsche zaak niet langer
kon onttrekken: zij scheen geroepen om haar te steunen en te bevorderen en als met
hoogere wijding te versterken. Maar de leerstoel, in 1797 gevestigd, waarin toen de
jeugdige Siegenbeek optrad, had hoofdzakelijk eene praktische bestemming. Van
eene wetenschappelijke beoefening der vaderlandsche taal en letteren, in gelijken
rang met de klassieke en oostersche philologie, kon destijds nog geene sprake zijn.
Opleiding tot welsprekendheid, vorming en veredeling van den stijl, opwekking van
den lust voor de nationale letterkunde, was de eerste en voornaamste bedoeling. Het
onderwijs in de geschiedenis des vaderlands was daarmede nog niet vereenigd. Het
maakte nog geen wezenlijk bestanddeel der Academische studiën uit, het was, als
een bijvak, gemeenlijk aan den Hoogleeraar der Grieksche letterkunde opgedragen.
Eerst in 1815, na de herleving van ons volksbestaan, werd de geschiedenis in hare
regten erkend. Zij werd onder de voorgeschreven leervakken opgenomen, aan den
Hoogleeraar der vaderlandsche taal en letteren toevertrouwd, en nu aan elke onzer
hoogescholen en Athenaea een leerstoel voor die vereenigde vakken opgerigt. Maar
de taak, die aanvankelijk de krachten van één man niet scheen te boven te gaan, nam
allengs toe in omvang en gewigt, naar mate die vakken vlijtiger werden beoefend.
Hunne erkenning in het hooger onderwijs zelve verhief ze tot den rang, waarin de
overige wetenschappen sedert lang waren geplaatst, en alles liep te zamen, om aan
de vaderlandsche wetenschap eene uitbreiding en ontwikkeling te geven, die in het
jaar 1815 niemand had kunnen voorzien. Nu bleek het weldra, dat op den duur
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één leeraar ontoereikende zijn moest, om haar in al dien omvang zoodanig te
behartigen, als het hooge belang der zaak vereischte. De wensch naar verdeeling van
den arbeid werd meer en meer gevoeld, opdat èn geschiedenis èn taalkunde het
voorwerp mogten zijn van die algeheele toewijding, zonder welke in onze dagen
geene ernstige beoefening der wetenschap bestaan kan. Het is die wensch die nu
onlangs, voor onze Leidsche hoogeschool althans, gehoor heeft gevonden. De omvang
der tot dusverre vereenigde vakken was te groot en te blijkbaar geworden, de
noodzakelijkheid der scheiding liep te zeer in het oog, dan dat eene Regering, die
het waarachtig welzijn der wetenschap bedoelde, nog had kunnen aarzelen in haar
besluit. Ziedaar dan de algemeene verklaring van den maatregel, die voor weinige
maanden tot stand is gekomen. Ziedaar de verklaring die voor de hand ligt, die elk
Uwer - ook zonder mijne aanwijzing - reeds duidelijk heeft ingezien; de verklaring,
die in 's Lands vergaderzaal bijna uitsluitend op den voorgrond is gezet, en krachtig
genoeg is geweest, om de langgewenschte beslissing op alle bedenkingen te doen
zegevieren.
Doch ik mag niet met deze algemeene en tastbare verklaring volstaan. Zij heeft
nadere omschrijving en juistere bepaling noodig, om werkelijk in hare volle kracht
te worden doorzien; zij moet in verband worden gebragt met de eigenaardige roeping,
die de vaderlandsche wetenschap heeft te vervullen, indien zij te regt haren naam
zal dragen. Want voorzeker, indien de uitgebreidheid alleen van de vakken, tot haren
kring behoorende, eene voldoende reden ware om het onderwijs in twee deelen af
te zonderen, zou dan niet hetzelfde gelden van andere takken der menschelijke kennis,
die evenzeer in onzen tijd hunnen omvang hebben verwijd verre buiten de gren-
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zen, waarbinnen zij vroeger besloten waren? Waarom aan de studiën des vaderlands
een voorregt verzekerd, dat andere vakken met gelijk regt voor zich konden eischen?
Wat onderscheidt onze wetenschap van hare zusteren? Welke aanspraak kon zij doen
gelden, om in het Academisch onderwijs tot hooger standpunt te worden opgevoerd,
dan haar tot dusverre was aangewezen?
Slaan wij in de eerste plaats het oog op den toestand, waarin zich die wetenschap
heden ten dage bevindt, in vergelijking met hetgeen zij was in den aanvang der
tegenwoordige eeuw. Zoo zal ons hare uitbreiding, niet in algemeene bewoordingen,
maar in naauwkeuriger voorstelling, helder voor den geest staan, en zij zal ons den
waren maatstaf doen vinden, om de behoefte te beoordeelen, wier vervulling nu
onvermijdelijk was geworden. Het zal ons blijken, dat de beide deelen der
vaderlandsche studie, de taal en letteren zoowel als de geschiedenis, zich in een staat
van overgang bevinden, die meer dan ooit krachtige werkzaamheid en rustelooze
zorgen vordert; dat beide eene geheele omwenteling hebben ondergaan, in den waren
zin des woords eene wedergeboorte, maar die nog verre is van hare voltooijing en
juist daarom thans vooral onverdeelde inspanning vereischt.
Denkt aan de studie der taal, nu een vijftigtal jaren geleden. Wat anders beoogde
zij, dan te voldoen aan praktische behoeften? De breede weg van wetenschappelijk
onderzoek, in de vorige eeuw door Ten Kate en Huydecoper betreden, was bijna
geheel verlaten. De dichtlievende genootschappen hadden, ja, om strijd over taal en
stijl geredetwist, maar juist daardoor beide vernederd tot eene dartelende en
onvruchtbare liefhebberij, en ze tot den speelbal gemaakt der losbandigste willekeur.
De verwarring, daardoor ontstaan, was zoo groot, dat zelfs
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de beroemde Kluit, even scherpzinnig taalkenner als geschiedvorscher, wanhoopte
aan het herstel. Het kwam er dus boven alles op aan, orde en regelmaat in het
taalgebruik te doen herleven. Ziedaar van zelf reeds de rigting afgebakend, die de
wetenschap aanvankelijk te volgen had. De invoering eener eenparige spelling, de
vaststelling van de regelen der spraakkunst was de eerste taak, die te verrigten viel.
Maar deze onmiddelijke toepassing op de behoeften der praktijk beperkte tevens den
kring van het taalkundig onderzoek. De beschouwing der taal op zich zelve, haar
inwendig zamenstel, hare vorming en historische ontwikkeling, in één woord datgene
wat het eigenlijke wezen der taalkunde uitmaakt, ging bijna onopgemerkt voorbij,
en juist daardoor kon de maatstaf, waarvan men zich bediende, bij het beslissen van
praktische vragen, niet anders dan gebrekkig zijn. Er vestigde zich een stelsel van
overlevering en gezag, waarbij de vrije nasporing allengs verflaauwde en weinig
inspanning werd opgewekt. Maar eerlang brak een betere tijd aan. De groote
staatsgebeurtenissen, door den schok der Fransche omwenteling te voorschijn
geroepen, hadden overal de strekking om de volkeren van Europa met een verhoogd
bewustzijn hunner nationaliteit te bezielen. De taal werd van dat nationale bewustzijn
als de uitdrukking en het onderpand erkend, hare beoefening begon eene geestdrift
te verwekken, die tot dusverre nog niet aanschouwd was; aan de hand van geschiedenis
en letterkunde, beide evenzeer tot een nieuw leven opgewekt, betrad zij eene vroeger
onbekende loopbaan, en met elken stap voorwaarts nam zij toe in omvang en diepte,
en verhief zich tot eene zelfstandige wetenschap. Duitschland gaf een schitterend
voorbeeld. De historische taalstudie, door Jacob Grimm gevestigd, verkreeg eerlang
eene reus-
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achtige ontwikkeling, die algemeene bewondering wekte. Ook op de studie onzer
Nederlandsche taal deed zij weldra haren invloed gevoelen: eene algeheele hervorming
bereidde zich voor. Men begon te begrijpen, dat de tegenwoordige toestand der taal
het uitvloeisel is van de vroegere toestanden, die zij achtereenvolgens doorleefde,
en dus alleen uit het verledene kan worden verklaard. Nu werd de aandacht gevestigd
op de aloude gedenkteekenen der vaderlandsche letterkunde. Uit het stof der
bibliotheken kwam handschrift op handschrift te voorschijn, zij werden uitgegeven,
toegelicht, vergeleken en in alle rigtingen onderzocht. De verrassende uitkomsten
deden den blik nog verder achterwaarts wenden, men drong door tot de oudste
overblijfselen der algemeene Duitsche taal, uit welke ons Nederlandsch zich
zelfstandig gevormd heeft. Het Gothisch, de eerwaardige moeder van alle
Germaansche talen, werd de vaste grondslag van het onderzoek; daarnevens schaarde
zich het Oud-Hoogduitsch, het Oud-Noordsch en Angelsaksisch; weldra werd de
vergelijking ook buiten Germanië uitgestrekt, de gansche omvang der stamverwante
talen werd tot één tafereel verbonden en met de lichtende fakkel der heilige Sanscrita
bestraald. Hoe verder de kring werd uitgebreid, des te meer verhelderde zich het
inzigt in de geheimenissen der taal, en alles werd leven en beweging, verband en
overeenstemming, in de duizendvoudige verscheidenheid begon allengs een grootsch
geheel glansrijk te verrijzen. Nu bleek het, op welk een zwakken grondslag de tot
hiertoe gevierde stelsels waren gebouwd. Nu begon de taal zelve het antwoord te
geven op de vragen, die men zoo lang willekeurig had beslist. Maar hoe verschilde
dat antwoord van hetgeen tot hiertoe was aangenomen en door het gezag der
taalleeraars geijkt! Daar zonk de bodem weg,
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waarop dat gezag berustte; al wat tot hiertoe verkondigd was, werd op losse schroeven
gesteld: spelling, spraakleer, woordvorming en woordverklaring aan eene geheele
herziening onderworpen, en op ruimer standpunt in een nieuw licht beschouwd. Kon
het anders, of zulk eene algemeene hervorming moest aanvankelijk verwarring
veroorzaken? De oude overlevering in strijd met de nieuwe ontdekkingen, het diep
ingewortelde vooroordeel plotseling geschokt door de uitkomsten der wetenschap,
of wel door hetgeen voor uitkomst der wetenschap doorging, en niet zelden werd
overdreven of voorbarig toegejuicht zonder behoorlijke toetsing. Vandaar tegenspraak
en botsing aan alle kanten; de tot hiertoe erkende leerboeken onbruikbaar geworden,
geen helder inzigt mogelijk dan door eigen onderzoek en zelfstandige studie. Het is
waar, die toestand kon slechts voorbijgaande zijn. Het is de overgang tot een beteren
staat van zaken, wanneer eenmaal de hervorming der taalstudie hare volle werking
zal hebben geoefend, en de ontdekkingen der wetenschap, zorgvuldig beproefd en
gekeurd, de noodige vastheid bekomen. Maar hoeverre wij reeds op dien weg zijn
voortgeschreden, nog is bij lange na niet alles gedaan. Nog levert het veld der
Nederlandsche taalkunde vrij wat onzekerheid op, en heeft de strijd der meeningen
ruimer spel, dan eenmaal het geval zal zijn, wanneer de wetenschap hare roeping
verder zal hebben bereikt. Die tijd zal komen, er is geen twijfel aan; er wordt ijverig
gearbeid en de ware beginselen doen zich al meer en meer gelden. Maar zooveel is
zeker, en ziedaar waar het hier vooral op aankomt, dat de tegenwoordige tijd in de
studie der Nederlandsche taal een tijd van overgang is. Aan den eenen kant de
wetenschap uitgebreid tot eenen omvang, die in vergelijking met vroegere jaren
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inderdaad verbazend mag heeten, en tevens hare methode gevormd en beproefd op
eene wijze, waardoor zij eerst regt den naam van wetenschap verdient. Aan de andere
zijde hare uitkomsten nog verre van volledig, nog slechts gedeeltelijk toegepast op
het praktische gebruik, op de ontwikkeling en het leven der taal, en juist daardoor
weifeling en onzekerheid heerschende, waar vastheid en regelmaat behoorden te
bestaan. Behoef ik nog aan te wijzen, dat thans - thans vooral - de vaderlandsche
taalkunde eene onverdeelde toewijding vordert, indien men er waarlijk in slagen zal
haar geheel te omvatten en te beheerschen, haar op alle hindernissen te doen
zegevieren, en voor het zedelijk welzijn der natie vruchten te doen dragen,
overeenkomstig hare schoone bestemming, die - zoo ergens - dan vooral aan de
Leidsche hoogeschool niet mag worden verloochend.
In onmiddelijk verband met de taal vestigen wij den blik op het gebied der
vaderlandsche letteren. Hoe is ook daar het veld der beschouwing uitgebreid, en het
standpunt der beoordeeling verplaatst! Vergelijkt een handboek van voor 30 of 40
jaren met het tafereel, ons door Jonckbloet geschetst. Is daar niet als het ware eene
nieuwe wereld ontdekt? Terwijl vroeger het geschiedverhaal onzer letterkunde eerst
met de opkomst der republiek aanving en uit de vroegere eeuwen niets dan eene
flaauwe herinnering aan enkele namen voortleefde, heeft zich thans voor ons oog de
gedenkrol ontvouwd der literarische kunst, die in de latere helft der middeleeuwen
ook in ons vaderland heeft gebloeid. Welk eene aanwinst! Eene geheele reeks van
geschriften, over drie eeuwen zich uitstrekkende, en ons een letterkundig leven
vertoonende in al de tijdperken van geboorte en ontwikkeling, van wasdom en bloei,
van achteruitgang en verval. Voorwaar eene
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rijke stof tot veelzijdig onderzoek! En daarbij de aard en het wezen der letterkundige
geschiedenis zooveel dieper opgevat, zooveel juister bepaald dan voorheen; de
aesthetische waardeering der gewrochten van den menschelijken geest, in verband
met wijsbegeerte en historie, tot den rang eener wetenschap verheven. Was men
eertijds gewoon, de voortbrengselen der letterkunde elk op zich zelve te beschouwen,
zonder zamenhang of verband, en ze te beoordeelen naar den bedriegelijken maatstaf
van een subjectiven kunstsmaak, thans zijn de eischen geheel anders geworden. Men
heeft erkend, dat die voortbrengselen geene toevallige verschijnselen zijn, van
elkander onafhankelijk, maar dat zij ten naauwste te zamen hangen met den geest
der eeuw, waarin zij het licht zagen, met de denkbeelden en begrippen, de behoeften
en wenschen der natie in een bepaald tijdvak. Men heeft ingezien, dat zij, wel
beschouwd, zich als tot eene keten aaneenschakelen, die ons den gang der
volksontwikkeling en beschaving voor oogen stelt. Men heeft ontdekt, dat ook de
letterkunde haar eigenaardig karakter, haar inwendig verband van oorzaken en
gevolgen, hare geregelde orde der feiten, in één woord, hare geschiedenis bezit, en
dat daarin de geschiedenis der natie zelve zich, als in een helderen spiegel, weêrkaatst.
Tevens werd de maatstaf der beoordeeling aan eene wijsgeeriger opvatting en
veredelden kunstzin getoetst. Welk een verschil van beschouwing! Niet alleen het
grondgebied der waarneming meer dan verdubbeld, maar het gezigtspunt een geheel
ander geworden. Nu was ook hier alles te herzien wat men tot dusverre verkondigd
had, nu bleek ook hier eene volledige hervorming noodzakelijk. Met opgewekten
ijver worden de bronnen onzer kennis opgespoord, de verschijnselen der letterkundige
geschiedenis onderzocht, de
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beteekenis van elk feit in zijne betrekking tot het geheel overwogen, en allengs begint
het groote tafereel zich in een vroeger ongekend licht te vertoonen. Maar ook hier
is de vooruitgang der wetenschap nog maar kortstondig geweest. Nog blijft eene
onmetelijke taak te bewerken over. Het oude gebouw is gesloopt, stapels van
bouwstoffen zijn bijeengebragt en gedeeltelijk bearbeid, het plan van het nieuwe
gesticht is ontworpen en met den opbouw een aanvang gemaakt; maar juist daardoor
is nu de arbeid in volle beweging, juist daardoor verkeert de historie onzer letterkunde
in een tijdvak van overgang, en eischt eene zwaardere inspanning dan ooit te voren.
En nu, nevens de taal en letteren, nog de geschiedenis des vaderlands. Zal ik in
ernst U trachten aan te wijzen, hoe groot de omvang van dit gedeelte der wetenschap
is? Het zou overtollige moeite zijn. Doorloopt in Uwe gedachten de lotgevallen van
Nederland, van de oudste tijden af waar het licht der historie begint te dagen, tot op
heden toe; beschouwt al die verschillende gewesten, nevens elkander zelfstandig
ontwikkeld en eerst laat tot één geheel verbonden; bedenkt, welk eene rol ons
vaderland vervuld heeft in het lotsbestel der wereld, herinnert U den bloei van zeevaart
en handel, van nijverheid en bedrijf, van wetenschappen en kunsten; of wel die breede
rij van groote mannen, wier namen in onze jaarboeken schitteren met onverdoofbaren
luister. Welk een woelig en levendig tooneel, welk een overvloed van stof voor den
geschiedvorscher! Maar ook voor hem is in onze dagen de taak des onderzoeks
verdubbeld, ook de geschiedkunde heeft hare omwenteling ondergaan. Al te lang
had zij gedurende het bestaan der Republiek den invloed der staatspartijen
ondervonden, te zeer was de beschouwing der geschiedenis afhankelijk geweest van
het stand-
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punt, waarop de schrijver geplaatst was, niet alleen bij het verhaal van zijn eigen
leeftijd, maar ook bij dat van vroegere tijden, zelfs van de eeuwen, die de vrije
Republiek voorafgingen, terwijl elke der beide partijen in het verledene de historische
regtvaardiging harer aanspraken trachtte te vinden. Inzonderheid de bovendrijvende
partij, die der Staatsgezinden, wist zich hier te doen gelden. In het groote werk van
Wagenaar vond zij de doorloopende uitdrukking van hare gevoelens, en allengs werd
die eenzijdige voorstelling door de overlevering geijkt en in het onderwijs als
gezaghebbend aangenomen. Maar het licht der waarheid kon niet op den duur worden
verduisterd. Huydecoper ontstak de fakkel der kritiek, en de geleerde Kluit, toegerust
met al de hulpmiddelen eener echt wetenschappelijke studie, doorkneed in de kennis
van het Nederlandsche staatsregt, werd de stichter der nieuwere historische school,
waarvan Huydecoper de voorbereider was geweest. Groot was de schok, door de
leerstellingen van Kluit aan de heerschende gevoelens van die dagen toegebragt;
grooter nog de beweging, door het werk van Bilderdijk veroorzaakt, een werk dat hoe men het anders ook moge beoordeelen - toch onloochenbaar dien heilzamen
invloed gehad heeft, dat het de begoocheling van geliefkoosde stellingen eens voor
al vernietigde, hernieuwd onderzoek onvermijdelijk maakte. Intusschen was de
historische wetenschap in de naburige landen met reuzenschreden vooruitgegaan.
De groote beroeringen, die van de Fransche omwenteling het gevolg waren geweest;
het verjongde staatsleven, de vrucht der nieuwere begrippen van staatsregt en
staatshuishoudkunde; de ruimere blik in het wezen der maatschappij en al hare
onderdeelen; de geoefende historische kritiek en methode: dat alles bragt eene geheele
hervorming te weeg. Uitste-
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kende geschiedschrijvers, de sieraden dezer eeuw, toonden door hun voorbeeld, wat
de historiographie in onzen tijd behoort te wezen. De gezigtskring breidde zich uit,
nu niet meer bepaald tot de eenzijdige beschouwing van hetgeen door krijgshelden
en staatslieden verrigt was, maar in den ruimsten zin uitgestrekt tot alles wat met het
leven des volks in verband staat, zijn maatschappelijken toestand, zijne instellingen,
regten en zeden. Nu bleek het ook hier, hoeveel arbeid nog te volbrengen viel, hoeveel
er nog aan onze kennis ontbrak. Nu ging men vol ijver aan het werk, om te herstellen
wat te lang reeds verzuimd was. De algemeene en gewestelijke archieven werden in
orde gebragt en vlijtig doorzocht. Talrijke nieuwe bronnen begonnen te vloeijen;
terwijl de oude zorgvuldig werden gezuiverd. Wat al bundels van gedenkstukken
zagen het licht, over alle tijdperken onzer geschiedenis. Wat al feiten werden op
nieuw onderzocht en door strenge kritiek in hunne ware beteekenis erkend. Ik zou
mijn bestek verre overschrijden, indien ik, ook nog zoo vlugtig, U een overzigt wilde
geven van al wat in de laatste jaren geschied is ter opheldering der geschiedenis van
ons vaderland. Maar genoeg reeds, om U te doen gevoelen, dat ook op dit gebied de
tegenwoordige tijd vrij wat zwaardere eischen stelt dan ooit een vorige gedaan heeft.
De werkzame ijver van zoovele uitstekende geschiedvorschers moge in menig opzigt
de nieuwere ontdekkingen reeds hebben aangewend tot zuivering en verbetering der
historische voorstelling, maar ook hier is de arbeid nog verre van voltooid, het
overgangstijdperk nog lang niet gesloten, ook hier derhalve heeft de wetenschap,
meer dan vroeger, eene even uitgebreide als moeilijke taak te vervullen.
Ik heb getracht, U in korte trekken den breeden om-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

80
vang der vaderlandsche wetenschap in onze dagen voor oogen te stellen; U die
opmerking, die in hare algemeenheid aan niemand ontgaan kan, door nadere
omschrijving en juistere bepaling zoodanig te ontvouwen, als noodig is om een
welgegrond oordeel te vellen. Wij zagen, hoe de beide onderdeelen, taal en letterkunde
zoowel als geschiedenis, een geheel nieuw leven zijn ingetreden, eene nieuwe
toekomst te gemoet gaan. Welnu, wat dunkt U? is de waardige vertegenwoordiging
van dien geheelen omvang der wetenschap eene taak, waarvoor één mensch berekend
kan zijn? Was het wenschelijk voor het welzijn onzer hoogeschool, dat één leeraar
dat alles bleef omvatten, en wel niet voor het onderwijs alleen, dat uit den aard der
zaak binnen engere grenzen beperkt blijft, maar tevens voor de handhaving der
wetenschap zelve, die den hoogleeraar met en benevens het onderwijs als eene heilige
verpligting is toevertrouwd? Ik voor mij aarzel niet te verklaren, dat ik mijzelven
van aanmatiging zou moeten beschuldigen, indien ik ooit gewaand had, zulk eene
taak naar behooren te kunnen volbrengen. Ik zou meenen, aan mijne roeping ontrouw
te zijn geweest, indien ik niet alles had aangewend, wat in mijn vermogen was, om
de scheiding te bevorderen, die nu door het wijze besluit onzer verlichte Regering
tot stand is gebragt.
Doch er is nog een ander oogpunt, waaruit die scheiding moet worden beschouwd,
indien zij in hare ware strekking zal worden begrepen en gewaardeerd. Het is niet
alleen de uitgebreidheid der vakken, die haar noodzakelijk maakte. Ook andere
vakken zijn uitgebreid, want de kring van het wetenschappelijk onderzoek strekt zich
op elk gebied al verder en verder uit, en nergens zijn grenzen gesteld. Maar hetgeen
de vaderlandsche weten-
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schap eigenaardig onderscheidt, en haar aanspraak geeft op de toekenning van een
bevoorregt standpunt in het hooger onderwijs, het is de roeping, die zij heeft te
vervullen, de invloed dien men van haar mag verwachten. Want zij is niet bestemd
om zich te bepalen bij de mededeeling van stellige kennis - hoe hoog ook te schatten;
daarnevens en daarboven heeft zij een nog edeler doel. Niet binnen de school mag
zij beperkt blijven, op het leven moet zij werken in ruimeren kring, tot de vorming
van denkwijze en gezindheid moet zij een krachtig hulpmiddel zijn: zoo zal zij voor
het vaderland eerst regt tot zegen gedijen. Het is bij deze beschouwing, dat ik Uwe
aandacht nog eenige oogenblikken wil bepalen.
Allereerst moet ik U wijzen op de studiën des vaderlands, als den hechten grondslag
eener ware beschaving en veredeling van den geest. Het is zoo, ook andere
wetenschappen zijn bestemd om den mensch te ontwikkelen: geene ernstige studie
is denkbaar, die niet hare vormende kracht bezit, zedelijk zoowel als verstandelijk.
Maar het valt niet te ontkennen, dat de ééne in dit opzigt meer regtstreeks werkt dan
de andere. Hoe meer eene wetenschap, zich niet bepalende tot de eenzijdige oefening
van het denkvermogen, alle vermogens van den geest te gelijk in werking brengt,
hoe meer zij voedsel geeft aan gevoel en verbeelding zoowel als aan het verstand en
het oordeel: des te sterker zal haar invloed zijn op de harmonische ontwikkeling van
alle begaafdheden, des te meer zal zij het menschelijke in den mensch aankweeken
en tot rijpheid brengen. De ondervinding van alle tijden heeft in dit opzigt aan de
studie van taal, letteren en geschiedenis de eerepalm toegewezen. Inzonderheid die
der Grieksche en Romeinsche oudheid heeft op dit gebied haren roem gevestigd.
Wie herdenkt
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niet met welgevallen aan de zegenrijke gevolgen van de grondige beoefening der
klassieke philologie en historie aan onze Leidsche hoogeschool? wien is het onbekend,
welk een verkwikkende stroom van edele beschaving uit die bron is voortgevloeid?
Maar ziet, de tijden zijn veranderd, en de begrippen der menschen veranderden mede.
Nog telt de studie der oudheid uitstekende mannen, die haren alouden luister roemrijk
handhaven; maar toch, het is niet te loochenen, de krachtige, de algemeene werking,
die eertijds van die studie uitging, is in onzen tijd aanmerkelijk verzwakt. Ik wil hier
het verschijnsel niet beoordeelen - welks vóór en tegen met duchtige redenen kan
worden bepleit - ik wijs alleen op het feit, dat onmiskenbaar is voor al wie de oogen
opent: de beoefening der oudheid is thans niet meer, gelijk zij vroeger was, de
algemeene grondslag der hoogere beschaving. Maar hoe? zal dan de beperking van
die studie binnen engere grenzen de beschaving zelve in gevaar brengen? Zal de
veredeling van den geest worden bedreigd door het wegzinken van den grondslag,
waarop zij tot hiertoe berustte? Er is geen nood, M.H.; want de studie des vaderlands
is dáár, om voor onzen tijd te worden, wat eenmaal de studie der oudheid geweest
is. Zoo lang onze wetenschap nog in hare kindsheid voortdartelde, kon zij zich niet
meten met den eeuwenouden roem en de langbeproefde werking der klassieke
philologie. Maar zij is de kindsheid ontwassen, zij is krachtig ontwikkeld en gerijpt,
zij is tot manlijk bewustzijn en kloeke overtuiging gekomen, en nu gevoelt zij zich
geroepen om de taak in handen te nemen, die voor haar is weggelegd. Want voorzeker,
de taal en letteren des vaderlands, grondig onderzocht en wetenschappelijk behandeld,
de geschiedenis van ons eigen voorgeslacht, aan
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de strenge eischen der kritiek voldoende, zij bezitten alles in zich, wat de voorwaarde
eener echte geestbeschaving zijn kan. Zij spreken tot het hart evenzeer als tot het
hoofd, zij oefenen en scherpen alle vermogens, bezielen als met eene hoogere aandrift,
zij verheffen het gemoed door het edelste genot. En is eenmaal hare volle werking
gevestigd, dan kan haar invloed nimmer te loor gaan; juist omdat het voorwerp harer
beoefening het vaderland is, het vaderland dat nooit ophouden zal het brandpunt van
aller liefde te zijn. Ziedaar dan de toekomst, die onze wetenschap te gemoet streeft:
ziedaar de roeping, waarvan zij zich in onzen tijd bewust is geworden.
Maar daarnevens staat nog eene andere bestemming van niet mindere waarde.
Niet slechts de grondslag der beschaving behoort onze studie te worden: zij moet
steun en vastheid geven aan het nationale karakter. Zij moet de leerschool zijn van
die geestkracht, die het beginsel en de oorsprong is van welvaart en bloei. Of zou
een volk in onze 19de eeuw die geestkracht straffeloos kunnen ontberen? Ziet rondom
U op het wijde tooneel dezer wereld. Ziet al dat woelen en werken, dat jagen en
zwoegen, dat onzen tijd kenmerkt. Ziet alles rusteloos voortstreven, alles als door
stoom bewogen, terwijl telkens eene nieuwe ontdekking de gedaante der aarde
verandert. Voorwaar, wie in dien algemeenen vooruitgang niet medestreeft, hij zal
in den stroom worden verzwolgen. Wie stilstaat, blijft achter en is den ondergang
nabij. Voor kleine volkeren vooral is inspanning en werkzaamheid eene levensvraag
geworden. Wel is er dus meer dan ooit geestkracht noodig, om te midden van zooveel
beweging met vasten tred op het doel af te gaan. En hoe nu die geestkracht te oefenen.
Hoe anders, hoe
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beter althans, dan door eene goed ontwikkelde en wijd verbreide studie der
vaderlandsche taal en letteren en historie? De taal, die ons verstand verheldert, die
als de uitdrukking van den menschelijken geest wederkeerig den geest moet vormen
en versterken, die ons opleidt tot de gave van spreken en schrijven, die grootste magt
onzer dagen, die zelfs het stoffelijke beheerscht. De letteren, die ons bezielen door
al wat het voorgeslacht groots heeft gedacht en in schoone vormen te boek gesteld.
De geschiedenis, die ons herinnert, wàt Nederland eenmaal geweest is, waardoor het
die hoogte bereikt heeft en wàt het later deed afdalen, maar die ook tevens de middelen
aanwijst, hoe het zich weder verheffen en eene eervolle plaats herwinnen kan. Wèl
is dat alles de ware oefenschool, om flaauwheid en verslapping te doen wijken voor
krachtige overtuiging en kloeke beradenheid, om het zelfbewustzijn der natie op te
wekken, het nationale karakter te stijven, en zoo doende tot handelen te nopen, waar
in het belang der nationale welvaart gehandeld moet worden.
En hier, M.H., raakt onze beschouwing aan datgene, wat ik nog moet vermelden,
om mijne schets te voltooijen. Erkenden wij de vaderlandsche wetenschap als den
grondslag der beschaving, als den steun van de geestkracht der natie, zij moet tevens
de kweekhof zijn van nationale gezindheid en liefde tot het vaderland. Inderdaad, al
het overige verliest zijne waarde, waar die beiden het hart niet verwarmen en in edele
geestdrift ontsteken. In den tijd, dien wij beleven, zien wij overal het zelfbewustzijn
der volkeren krachtiger ontwaakt dan immer te voren, en juist de zelfstandige
ontwikkeling van iedere nationaliteit blijkt meer en meer het ware middel te zijn om
ze alle gezamelijk te doen medewer-
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ken aan de grootsche bestemming van ons geslacht, om alle eendragtig te doen streven
naar die verbroedering en eenheid van het menschdom, die als de verhevenste van
alle zegeningen ons toelacht in een verwijderd verschiet. Nationale gezindheid is
dan vooral in onze dagen de onmisbare voorwaarde, om het waarachtige welzijn der
natie te bevorderen en haar als met nieuwe levenskracht te bezielen. Liefde tot het
vaderland is het vermogende roersel, dat alle wetenschap, alle beschaving, alle
geestkracht des volks dienstbaar moet maken aan het heil van die afdeeling der
menschheid, waartoe wij behooren, om juist daardoor langs den zekersten weg het
heil der geheele menschheid te helpen bewerken. Wat zal die vaderlandsche
gezindheid beter aankweeken, dan de grondige beoefening onzer taal, onzer letteren,
onzer historie, de drie dierbaarste panden onzer nationaliteit, die als met eene
tooverkracht werken op het gemoed, om ons het land onzer vaderen te doen
liefhebben, dat land waaraan wij alles verschuldigd zijn en dat regt heeft alles van
ons te eischen? En wat zal tevens die gezindheid beter leiden, besturen en voor
ontaarding behoeden, dan juist diezelfde grondige studie? Zonder deze zou onze
geestdrift een ijdel patriotisme wezen, een nationale hoogmoed, een verderfelijk
zelfbehagen, onmagtig om iets goeds tot stand te brengen, en krachteloos in het uur
des gevaars. Met haar zal zij in waarheid eene zedelijke kracht zijn, berekend voor
de pligten die op haar rusten, en tegen den storm der tijden bestand.
Wèl mag die schoone bestemming der wetenschap haar hoog doen rijzen in onze
schatting, wèl kan zij aldus tot zegen voor het vaderland verstrekken. Ons Nederland
is klein van omvang, en zwak in vergelijking met naburige staten. Maar nog staat
het aan ons, eene gewig-
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tige roeping te vervullen, als wij allen te zamen ten goede gezind zijn en van de
gaven, die wij bezitten, met geestkracht gebruik maken. Ziet, hoe ons land, te midden
der woelingen in Europa, zich in het onschatbare voorregt verheugt, zijne rust en
vrede ongestoord te bewaren; ziet, hoe het zijn bestuur op breede en hechte
grondslagen heeft gevestigd, hoe het bij vrede naar buiten vrijheid inwendig geniet;
hoe het een sterken en bijna onwinbaren bodem bezit, dubbel beschermd door de
eendragt der burgers, door aller gehechtheid aan het geliefde stamhuis van Oranje;
ziet, hoe zijne krachten zich meer en meer in elke rigting ontwikkelen, hoe handel
en nijverheid herleven, de welvaart toeneemt, kunsten en wetenschappen voorwaarts
streven, en het oude Nederland de verslapte achting buitenslands allengs herwint.
Ziet dit alles, en erkent met mij, dat juist nú de tijd daar is, dat een krachtig opgewekt
nationaliteitsgevoel het Nederlandsche volk moet bezielen, om in dien vooruitgang
te blijven volharden; dat juist nú de vaderlandsche taal en letteren en historie tot eene
grootsche taak zijn geroepen, opdat ons Nederland meer en meer, in het bewustzijn
van innerlijke sterkte, zijne vrijheid en onafhankelijkheid, zijnen bloei en zijne
welvaart leere op prijs stellen en zich steeds waardiger handhave in de rij der
beschaafde natiën.
De tijd spoedt ten einde, M.H. Neemt het dus voor lief met deze haastige schets.
Zij heeft U, naar ik vertrouw, het doel onzer wetenschap in de hoofdtrekken geteekend.
Zij heeft U doen inzien, dat de studie des vaderlands, ook behalve den wijden omvang
haar bemoeijing, nog wel andere aanspraken kan doen gelden op eene eervolle plaats
aan 's Lands oudste Hoogeschool. En zoo Gij mij toestemt - hetgeen wel niemand
ontkennen
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zal, dat de maatregel, door onze Regering genomen, om haar van nu voortaan door
twee leeraars te doen vertegenwoordigen, inderdaad haar een waardiger standpunt
heeft aangewezen: dan zult Gij eerst nu ten volle het belang van dien maatregel
waardeeren, en nu in staat gesteld om met volledige kennis van zaken te oordeelen,
verloochent gij zeker de toejuiching niet, die 's Konings besluit bij U verwekte.
Was het voor mij eene streelende voldoening, eindelijk het langgewenschte doel te
bereiken, niet weinig is die voldoening verhoogd, toen de nieuwe leerstoel aan U
werd toevertrouwd, waarde ambtgenoot en vriend, wiens tegenwoordigheid aan deze
plaats het zegel zet op de welwillendheid, die ik nooit bij U miste. Heeft het mij, bij
alle blijdschap over den triomf der vaderlandsche zaak, eenige moeite gekost om
afscheid te nemen van een vak, dat mij dierbaar is; viel het mij bezwaarlijk aan de
stem eener hoogere overtuiging zonder eenig smartelijk gevoel te gehoorzamen: dat
gevoel verdwijnt bij de vreugde, die mij vervult, nu ik mijne taak in Uwe handen
mag overdragen, nu ik weet dat mijn afscheid eene aanwinst is voor de goede zaak,
nu door Uw optreden de toekomst, die ik der wetenschap toewenschte, alreede is
aangebroken. Een schoon verschiet heeft zich voor U geopend; een edele werkkring
wacht U: het heiligdom van de geschiedenis des vaderlands te ontsluiten aan de keur
van Neêrlands jongelingschap. Ik durf U voorspellen, dat Gij van Uw werk goede
vruchten zult oogsten; want warm klopt hun de borst voor het vaderland, zij komen
U te gemoet met een open oor en een open hart. Slaan wij de handen ineen, om
datgene voor hen te wezen, wat de verkondigers der vaderlandsche wetenschap aan
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de Leidsche Hoogeschool behooren te zijn. Bovenal, bedenken wij steeds, dat de
beide deelen dier wetenschap, nu in hunne zelfstandigheid erkend, toch altijd met
een onverbrekelijken band aan elkander zijn gehecht, en te zamen eene waarachtige
eenheid vormen. Als broeders moeten wij werkzaam zijn, elkander bijstaan en steunen
en aansporen, om gezamenlijk te streven naar een zelfde doel. De vriendschap die
ons verbindt, de liefde tot de wetenschap die ons beiden bezielt: ziedaar de
waarborgen, dat onze eendragt duurzaam, onze arbeid niet ijdel zal wezen, indien er
hoogere zegen op onze pogingen rusten mag.
Een woord nog tot U, mijne vrienden, kweekelingen dezer Hoogeschool. Toen ik
aan het einde van den vorigen jaarkring mijne historische lessen besloot, heb ik U
reeds gesproken van de gewaarwordingen, die mij bij dat afscheid vervulden. Ik
zeide U dank voor de belangstelling, die ik ook in dit gedeelte mijner taak steeds van
U mogt ondervinden, en die mij het voorregt schonk op den volbragten arbeid met
voldoening terug te zien. Maar ik gewaagde ook van het vertrouwen, dat mij met
blijde verwachting de toekomst deed te gemoet gaan. Dat vertrouwen was op U
gevestigd. Want zoo de loffelijke zorg der Hooge Regering werkelijk haar doel zal
bereiken, dan is Uwe medewerking daartoe de onmisbare voorwaarde. Voor U in de
eerste plaats is deze kweekschool der wetenschap bestemd. Uwe vorming beoogt zij,
Uwe ontwikkeling, Uw verstandelijk en zedelijk welzijn. Gij hebt gehoord, hoe de
studiën des vaderlands daartoe bij uitstek bevorderlijk zijn, hoe zij niet alleen de
strekking hebben U met nuttige kennis te verrijken, Uw oordeel te scherpen, Uwen
smaak te veredelen, hoofd en hart
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gelijkelijk te vormen; maar ook vooral Uwe geestkracht te oefenen, en U met
zoodanige gezindheid te bezielen, dat gij al die goede gaven en bekwaamheden, al
de vermogens U geschonken, al de vruchten van het Academisch leven, wilt toewijden
aan het land Uwer geboorte; om als kloeke en krachtige burgers, boven lage zelfzucht
verheven, te arbeiden aan het heil van ons dierbaar Nederland. Ziet, dat durven wij,
Uwe leidslieden en vrienden, van U verwachten, dat Gij ernstig zult streven naar dit
grootsche doel, het schoonste dat immer de geestdrift van edelaardige jongelingen
kan ontvonken. In dat vertrouwen heeft de Regering mijne wenschen verhoord, en
is U voorgegaan met openlijk te toonen, hoe hoog zij de vaderlandsche wetenschap
waardeert. Welaan dan, beschaamt dat vertrouwen niet! Het geldt Uwe eigene eer
en Uw eigen geluk; het geldt den luister der Leidsche Hoogeschool; het geldt de
toekomst van ons vaderland. Wèl U, zoo Gij Uwe roeping gevoelt!

[Redevoering van Fruin]
Een geheel ander stuk is de redevoering van F r u i n . Zij is niet een afscheid
maar een begin; zij draagt minder een oratorisch dan wel een
wetenschappelijk karakter; zij is in weinig gewijzigden vorm later
herhaaldelijk voorgedragen bij de opening der akademische lessen, in
1863, 1866, 1871, 1875. Kalm redeneerend begint zij:
M.H.
Ik open dezen, mijn eersten, cursus van Academisch onderwijs in goede verwachting
en met blijde hoop. Het is een aangename taak de resultaten der wetenschap, die men
met liefde beoefent, aan anderen mee te deelen; te meer, indien de hoorders, zooals
ik van U, M.H., verwachten mag, met belangstelling voor die wetenschap bezield
zijn: spreker en hoorders worden dan door het-
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geen zij te zamen behandelen aan elkander verknocht, en zoo ontstaat de weerkeerige
toegenegenheid die het onderwijs eerst regt vruchtbaar maakt.
Het is een zeldzaam voorregt, waarin ik mij verheug, dat ik, bij het aanvaarden van
mijn ambt, geen voorganger te betreuren heb. De dood heeft voor mij geen plaats
behoeven ledig te maken. Vrijwillig heeft hij, die tot nog toe het onderwijs, waarmee
ik voortaan belast ben, met zulk een allergelukkigsten uitslag gegeven heeft, afstand
gedaan van den leerstoel, dien ik thans heb ingenomen. Gij, M.H., hebt bij meer dan
eene gelegenheid getoond dat Gij de redenen begrijpt en eerbiedigt, die den ijverigen
geleerde deden verlangen van een deel der hem aangewezen taak ontslagen te worden.
Geen bewustzijn van te kort te schieten voor het dubbele werk, dat hij blijkbaar
zonder afmatting en met ingenomenheid verrigtte, kon hem daartoe bewegen. Ware
zulk een wantrouwen aan eigen krachten ooit bij hem opgekomen, de onmiskenbare
ingenomenheid waarmee Gij zijne lessen plagt te volgen, zou hem aanstonds gerust
gesteld en met zijn werk bevredigd hebben. En had hij inderdaad het historisch
onderwijs afgestaan in de meening dat het beter behoorde gegeven te worden dan
hij zelf het vermogt: ik verzeker U dat ik mij dan wel zou gewacht hebben het van
hem over te nemen. Ik treed niet voor U op in den waan van hem te zullen overtreffen.
Integendeel ik ben mij bewust de groote talenten te missen, die Gij in hem bewondert,
en ik durf mij niet beroemen op meer liefde voor de wetenschap, en voor de
kweekelingen van deze Hooge School, dan hij steeds aan den dag heeft gelegd. Maar
gelukkig, een geheel andere reden dan moedeloosheid en zelfmishagen, Gij hebt het
gisteren uit
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zijn eigen mond gehoord, heeft hem bij de regering doen aanhouden op het stichten
van een afzonderlijken leerstoel voor de geschiedenis des vaderlands, de overtuiging
namelijk dat zoowel de taal als de geschiedenis van ons volk waardig zijn met
onverdeelde aandacht en met inspanning van alle krachten beoefend te worden. Die
overtuiging heeft hij ten laatste ook aan de regering ingeboezemd, en niet minder in
het belang der taalkunde dan in het belang der historie is de splitsing tot stand
gebracht. Ik gevoel er behoefte aan dit in het helderste licht te stellen, opdat Gij niet
meenen zoudt dat het doel der regering geheel gemist was, als het mij niet gelukt
meer voor de beoefening der geschiedenis te doen dan mijn voorganger gedaan heeft.
Geheel teleurgesteld zal de verwachting der regering zeker niet worden, want, wat
er met de geschiedenis moge gebeuren, zonder twijfel zal de taalkunde, van den
dubbelen tijd, die thans aan haar wordt gewijd, verdubbeld voordeel trekken.
Leuk behandelt spreker vervolgens de tegenwerping, dat de studenten door
deze splitsing maar meer te doen zullen krijgen, terwijl toch reeds ‘hunne
aandacht naar te velerlei wetenschap wordt afgetrokken en de studietijd
reeds meer dan bezet is’. Hij bestrijdt haar met te wijzen op de tegenstelling
tusschen veelomvattendheid en eenzijdigheid van studie.
Meestal heeft men in het leven tusschen twee klippen door te zeilen, voor twee
uitersten zich te wachten. Scylla en Charibdis zijn spreekwoordelijk van ouds; en de
dichter heeft het gezegd om de eene te ontwijken halen de dwazen zoover uit dat zij
op de andere schipbreuk lijden. Bij de studie pleegt het even eens te gaan. Ook daar
hebben wij tweeërlei klippen te ontwijken, en alleen midden door is de vaart veilig.
Wij loopen gevaar den kring onzer studiën of al te ruim of al te naauw te
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nemen. In het eerste geval verdeelen wij onze krachten te zeer, en wij voeren niets
degelijks uit. In het laatste richten wij ons zelf op ééne bepaalde studie af, wij worden
misschien in één vak geleerd, maar wij worden zeker niet verstandig. Tegen beide
afdwalingen moogt Gij, bij den aanvang van Uw Academisch leven, wel op Uwe
hoede zijn. Ik wil U echter in het bijzonder tegen de laatste waarschuwen. De andere
valt eer, als van zelf, in het oog. Immers de veelweterij praalt gaarne, en draagt met
zelfbehagen hare ijdelheid en nietigheid ten toon; zij heeft voor jeugdige menschen
van aanleg weinig verleidelijks. Buitendien zij staat onder ons in kwade reuk. Het
‘de omnibus aliquid et de toto nihil’ veroordeelt haar zoodra zij zich durft vertoonen.
Gij loopt daarom minder gevaar door haar verlokt te worden.
Integendeel, uit overdreven zucht om haar te ontgaan, zoudt Gij allicht in het andere
uiterste vervallen. Om niet meer te ondernemen dan nuttig is, zoudt Gij misschien
nalaten wat Gij zonder moeite hadt kunnen waarnemen. Juist in onzen tijd en bij de
rigting die de studiën meer en meer opgaan, acht ik het noodig U te waarschuwen
tegen het al te zeer beperken van den kring Uwer werkzaamheid. Alle wetenschappen
hebben zich in onze dagen zoo ver uitgebreid, en het vereischt zoo veel tijd en moeite
om er ééne in haar geheelen omvang meester te worden, dat het verstandig schijnt
zich tot een enkele te bepalen. Er zijn geleerden, die zoo vast overtuigd zijn van de
onmogelijkheid om meer dan één vak grondig te beoefenen, dat zij U aanstonds van
oppervlakkigheid en veelweterij verdenken, indien het blijkt dat Gij niet geheel
onkundig zijt van hetgeen er buiten den kring Uwer bijzondere studiën voorvalt
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Maar is zelfs veelweterij wel nietiger dan de eenweterij van dezulken. Niet zonder
zekere minachting bemerken wij vaak dat zij, die de onbelangrijkste bijzonderheden
van ééne wetenschap volkomen kennen, nooit hebben gehoord van algemeene
waarheden, die aan geen beschaafd man vreemd mogten zijn. Het eene uiterste is
even zorgvuldig te vermijden als het andere, en het ‘medio tutissimus ibis’ is ook
hier van toepassing.
Om zijn meening te verduidelijken wijst hij met scherpe satire, met
vlijmenden spot op het doel van alle studie.
Welk doel derhalve stelt Gij U bij Uwe studiën voor? Is het U welligt maar te doen,
om U zoo spoedig mogelijk klaar te maken voor een beroep, voor een ambt, met
andere woorden voor een kostwinning: welnu wat behoeft Gij dan naar den weg te
vragen die tot dat doel geleidt. Gij weet wat er vereischt wordt om voor het gekozen
beroep geschikt te worden gekeurd: laat al het overige ter zijde; het zou U slechts
nutteloos ophouden. Wat gaat U, den aanstaanden advokaat, de oudheid, de
geschiedenis, de literatuur aan? Niemand die U later, als Gij de maatschappij zijt
ingetreden, daarover zal raadplegen, niemand die U daarover een advies zal betalen.
Houd U bij Uw Wetboek. Ongelukkig vordert de wet dat Gij U ook nog met eenige
bijvakken zult afgeven. Doe het, maar zoo zelden en zoo vluchtig Gij kunt; want het
is verloren tijd en moeite. Het leidt U af van Uw doel; haast U dit te bereiken. - Doch
ik, voor mij, ik beklaag U diep, die U een zoo onwaardig doel hebt kunnen kiezen.
De mensch zal van brood alleen niet leven. Ongelukkig de jonge mensch die in de
edelste gaven van zijn geest niets hoogers ziet dan de werktuigen waarmee hij zich
eens zijn brood zal verdienen.
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Voor zulk een afrigten tot een beroep heeft de regering hare Universiteiten niet
bestemd. Zij had dan kunnen volstaan met de helft der leerstoelen, die zij er heeft
opgerigt. Zij had gerust al die bijvakken achterwege kunnen laten en den
broodgeleerden - het is Schiller, de dichter, die dezen naam voor dezulken heeft
uitgedacht - den broodgeleerden der studenten niet behoeven lastig te vallen met zoo
veel wetenschap, die hun nooit een stuiver zal opbrengen. Met hoe weinig kennis
kan een advokaat volstaan; hoe zelden komen hem in zijne praktijk die velerlei
kundigheden te pas, die hij zich door jaren-lange studie moet eigen maken! In de
helft van den tijd zou hij zich voor zijn beroep kunnen bekwamen, als hij zich daarmee
maar ongestoord en onverdeeld mogt bezighouden.
Maar de wetgever vordert zooveel van hen die aan 's lands Universiteiten hun
opleiding zoeken, omdat hij iets hoogers voorheeft dan enkel knappe practici te
vormen. Hij wil dat aan de Universiteit niet slechts geleerden worden gevormd, maar
verstandige en beschaafde mannen. Hij wil dat de jongelingschap, die haar opvoeding
hier voltooit, terugkeert in de maatschappij als een toonbeeld van ware
geestesbeschaving, waarnaar de andere standen opzien en zich rigten. Om die reden
moet er hier van de studeerenden al die kundigheid gevorderd worden, die in onzen
tijd een beschaafd man behoort te bezitten. Wie opziet tegen zooveel en zoo velerlei
studie, hij kome niet aan onze Universiteit. Hij kieze zich een ander beroep, een
andere kweekschool. De onze is niet voor zijns gelijken bestemd. Wie onder ons wil
verkeeren, moet zich een hooger doelwit stellen dan het aanleeren van een voordeelig
bedrijf. Het doel van het Academische leven is het ontwikkelen van den aanleg, het
beschaven van den geest, het veredelen van den mensch.
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De weg, die tot dit doeleind leidt, is een geheel andere dan dien de practicus wenscht
in te slaan. Hij is langer en moeielijker en vol slingeringen en schijnbare omwegen,
want een hoog geplaatst doel nadert men niet dan langs een kronkelend pad. De
menschelijke geestvermogens zijn veelsoortig en moeten door velerhande oefening
worden ontwikkeld. Een practicus doet best zich tot éénen handgreep te bepalen:
hoe vaker hij dien herhaalt, des te vaardiger zal hij hem leeren verrichten. Gij weet
dat men om die reden den machinalen arbeid hoe langer hoe meer is gaan verdeelen.
De ondervinding had geleerd dat een man, die zijn leven lang niets dan
speldenknoppen maakt, daarin uitmunt boven de bekwaamste ingenieurs, boven de
hoofden der fabrieken in wier dienst hij staat. Voorzeker, het algemeen belang der
maatschappij brengt mee dat het werkvolk zoo wordt afgerigt. Maar, helaas, wat
wordt er op die wijs van den werkman. Geen stompzinniger, geen dierlijker bevolking
dan die van zulke fabrieksteden. - En niet anders gaat het op wetenschappelijk gebied.
Ook daar moet men, om boven allen uit te munten in één bepaald vak, zich uitsluitend
tot dat ééne vak bepalen. Ook daar vordert het belang der wetenschap dat door zulke
specialiteiten onverpoosd aan hare uitbreiding gearbeid wordt. Maar voor zich zelf
zijn de zulken even min te benijden als de arbeiders in de fabrieken. Zij koopen hunne
uitstekende geleerdheid voor het gemis van algemeene beschaving; zij scherpen
enkele vermogens van hun geest boven mate, ten koste der overige, die ongeoefend
blijven. Zij ontwikkelen zich slechts gedeeltelijk, ongelijkmatig en wanstaltig, zooals
de dwerg, wiens hoofd in geen evenredigheid staat tot zijn ligchaam.
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Vergelijkt een Grieksch beeld, met een Assyrisch, met een Aegyptisch. Hoe geheel
anders is de indruk dien beide op U maken. Beziet van elk het hoofd afzonderlijk;
het verschil van bewerking zal U aanmerkelijk voorkomen, maar niet genoegzaam
om U Uwe gewaarwording bij het aanschouwen van het geheel te verklaren. Maar
Gij bemerkt aanstonds dat de Aegyptische kunstenaar zijne zorg bijna uitsluitend
aan het gelaat heeft gewijd, en den romp als bijzaak heeft behandeld. De Griek
daarentegen, met een levendig gevoel voor de eenheid, voor de harmonie der deelen
bezield, heeft zijn geheele beeld met gelijke zorg afgewerkt, en het treft U door zijn
volmaaktheid, door zijn evenredig schoon. Gelijken indruk moet op ons de gelijkmatig
ontwikkelde, de algemeen beschaafde mensch maken. Niet slechts zijn geleerdheid
moet ons treffen, zijn persoon, of, gelijk men tegenwoordig zegt, zijn persoonlijkheid
moet ons behagen en innemen. Helaas hoe vele beroemde mannen schijnen naar de
Aegyptische type gevormd, en verdienen slechts in enkele opzichten onze
bewondering. Hoe veel kleingeestigheid paart zich soms aan hun diepe geleerdheid.
Gij, M.H., die U nog vormen moet, kiest U een verhevener voorbeeld! Houdt het
Grieksche model voor oogen. Zoekt minder uit te blinken in één opzicht, dan te
behagen door een in alle opzichten ontwikkelden geest.
Misschien vreest men voor oppervlakkigheid F r u i n antwoordt met
Macaulay:
Maar ik kan niet beter doen ter staving van mijn beweren, dan mij te beroepen op
het gezag van een man, die naar aller oordeel uitstekend bekwaam was in zijn vak,
hoewel hij zich van bijna alle andere vakken de hoofdwaarheden had eigen gemaakt,
den staatsman, den
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geleerde, den dichter, den geschiedschrijver Macaulay. Bij het inwijden van een
volksbibliotheek te Edinburg had hij het zelfde vooroordeel te bekampen, dat ook
bij ons nog zoo sterk heerscht, en hij deed het met de overredingskracht, die hem
eigen was. Hij betoogde dat er tusschen grondige en oppervlakkige kennis geen
blijvende grenslijn te trekken is; dat alle menschelijke kennis, vergeleken met de
oneindige menigte van zaken die verborgen blijven, oppervlakkig moet heeten en
niets beteekent. Wij noemen oppervlakkig wat aan velen bekend is, en dus, naar mate
de wetenschap vordert, wordt ook de grens van de oppervlakkige kennis verschoven.
Hetgeen voor onze tijdgenooten oppervlakkig is, was voor vroegere geslachten diepe
wijsheid. Strabo was in zijn tijd een grondig geograaf, maar thans zou iemand die,
evenals Strabo, nooit van Amerika of Australië gehoord had, niet eens voor een
oppervlakkig geograaf kunnen doorgaan. Ptolemaeus was een groot astronoom, maar
wij zouden ons schamen indien wij niet beter dan hij de beweging van onze aarde
en den bouw van het zonnestelsel kenden. Zoo is dus het verschil tusschen
oppervlakkige en grondige kennis niet wezenlijk, en wij handelen onverstandig zoo
wij de wetenschap van Strabo en Ptolemaeus versmaden, omdat die van Ritter en
Von Humboldt boven ons bereik is. En juist naar mate een wetenschap volkomener
gekend wordt, kunnen hare algemeene beginsels gemakkelijker worden meegedeeld.
Het spreekt van zelf dat zulk populair onderwijs, zal het vrucht dragen, naar de
behoeften der hoorders moet worden ingericht, dat het zich bij de hoofdzaak bepalen
en niet in bijzonderheden afdalen moet, die eerst belangrijk worden voor hem die
aan de uitbreiding der wetenschap wil meewerken. En zoo zijn wij ongevoelig gena-
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derd tot het punt waar ik U brengen wilde. Wij hebben gezien dat grondige studie
van een hoofdvak gepaard kan gaan en gepaard dient te gaan aan eene, zij het dan
ook minder gezette beoefening van menige andere wetenschap, en dat een zelfs
oppervlakkige kennis van de hoofdwaarheden dier wetenschappen ons in het leven
telkens te pas komt, en tot een juiste wereldbeschouwing kan meewerken.
Naast die grondige studie is voor ‘minder gezette beoefening’ de
geschiedenis des vaderlands voor den student het aangewezen vak.
Onze vaderen hebben de herinnering van hun roemrijk verleden steeds levendig voor
den geest gehouden. Vreemdelingen, die in de vorige eeuw hier te lande vertoefden
en onder het volk verkeerden, merken op dat de Hollander zijne geschiedenis
doorgaans vrij wel kent. Ik acht die getuigenis een lofspraak. Want belangstelling in
het verledene is een blijk dat het verledene inderdaad belangrijk is. Het zijn alleen
edele geslachten die hunne voorvaderen in gedachtenis houden. Het zijn alleen
roemrijke volken die hunne geschiedenis in aandenken bewaren. Zoo was het in de
oudheid. De edelste volken, de Joden, de Grieken, de Romeinen, zijn het die zich
hun afkomst en hun verleden bewust zijn. De overige natiën weten òf niets van hun
voorgeslacht, òf althans niet meer dan de volgorde hunner koningen. In onzen tijd
kent ieder volk zijne geschiedenis beter, naar mate het vrijer is en meer deelneemt
aan zijne regering. En het is dan ook niet toevallig dat na de Fransche omwenteling
de historische studiën zulk een hooge vlucht hebben genomen. Hun bloei hangt zamen
met de opkomst der volksvrijheid, die van het zelfde tijdperk dagteekent. De volken,
tot mederegeren geroepen, gevoelen lust om

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

99
hun verleden te kennen, zoo als de man, die tot aanzien en rang geklommen is, belang
gaat stellen in zijn stamboom.
Maar het is meer dan ijdelheid en roemzucht, die in onze dagen tot historische
nasporing dringt. Het historische onderzoek wordt gevorderd door den geest der
eeuw, door de behoefte van den tijd. Alle wetenschappen voelen zich gedrongen
deze methode te volgen. De godgeleerdheid, de regtsgeleerdheid, de taalkunde, de
wijsbegeerte zelfs vestigen zich op den grondslag der geschiedenis, en zoeken den
tegenwoordigen toestand te begrijpen en te waarderen uit den gang der ontwikkeling
dien hare studiën genomen hebben. En de reden ligt voor de hand. In de wetenschap
zoowel als in den staat is de tijd van het zelfgenoegzaam, onverantwoordelijk gezag
voorbijgegaan, en het bestaande moet zich regtvaardigen, wil het niet als onregtmatig
aangetast en verworpen worden. De jurist zoekt van ieder voorschrift der wet den
historischen grond, en beoordeelt daarnaar de noodzakelijkheid, dat is de
regtvaardigheid dier bepaling. De godgeleerde spoort langs den zelfden weg den
oorsprong van elk leerstuk der kerk na, en houdt zich bij voorkeur met de eerste
eeuwen van het Christendom bezig, omdat de eerste trappen der ontwikkeling, het
eerste kiemen van de wording (zoo als de dichter zegt) voor den wasdom het
gewigtigst zijn.
En zou dan de staatkundige, de staatsburger, mogen verzuimen den toestand van
volk en staat in zijn wording na te gaan? Onmogelijk. Ook hier spreekt de
ondervinding ten stelligste. De Fransche revolutie, blakende van haat tegen de
verouderde instellingen, die zij verbrak en vertrad, wendde het gelaat af van het
verledene, en wierp zich vol zelfgevoel en vol vertrouwen op eigen doorzicht en
eigen krachten in de toekomst. Zij ver-
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smaadde de wijsheid der ervaring en ging af op de uitspraak der zuivere rede. Gij
weet hoe jammerlijk zij verdoold is, hoe hard zij haar eigen waan heeft geboet. Van
de overheersching der koningen losgebroken, heeft zij ten laatste tegen haar eigen
uitspattingen toevlucht gezocht bij de dwinglandij eens keizers. Even eens hebben
ter zelfder tijd de meeste volken van Europa zich aan de historie vergrepen, en even
eens zijn hunne verwachtingen te leur gesteld. De wijsheid der rede, niet beperkt en
gewijzigd door de lessen van een eeuwen lange ondervinding, heeft onze vaderen
misleid, zoo als het kompas den schipper misleidt, die niet bekend is met de
afwijkingen der magneetnaald, door de ervaring aan den dag gebragt. Maar de schade
door hen geleden strekt ons ter waarschuwing. En Gij behoeft slechts om U te zien
om te bemerken dat onze tijdgenooten haar niet in den wind slaan. Nooit is de
geschiedenis zoo algemeen beoefend als thans. In Engeland, in Frankrijk en
Duitschland wijden zich de uitnemendste mannen aan het onderzoeken en aan het
beschrijven van het verledene. En aan de wijs waarop zij schrijven is het te zien voor
wie zij hun geschriften bestemmen. Niet meer tot hun medegeleerden rigten zij het
woord in stroeven, vervelenden stijl. Aan den dichter en aan den romanschrijver zien
zij de kunst af om de verbeelding te treffen, en de aandacht te boeijen. Want zij
spreken tot het publiek, tot het volk. En het volk luistert gretig naar hunne woorden,
omdat het belang stelt in hetgeen zij verhalen.
De regeringen der vrije volken begrijpen die nieuwe bestemming der geschiedenis,
en zij betoonen zich den geschiedvorschers thans even behulpzaam, als zij hun
voorheen lastig vielen en tegenwerkten. De Archieven
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worden niet alleen opengesteld, maar geordend: het onderzoek wordt er als uitgelokt.
Op kosten van den staat worden verborgen gedenkstukken aan het licht gebragt en
uitgegeven. Waar de krachten van enkelen te kort schieten wordt de bijstand der
regering zelden te vergeefs ingeroepen. Nieuwe leerstoelen worden gesticht, het
volksonderwijs uitgebreid en verbeterd. - Geen regering die in dit opzigt hare roeping
beter begrepen heeft dan het Fransche ministerie van Louis Philippe, waarin Guizot
als minister van onderwijs zitting had. Ik wil U uit de Gedenkschriften van dien
staatsman de schoone plaats voorlezen, waarin hij de inzigten ontvouwt, die hem
zoo veel voor de beoefening der Geschiedenis van Frankrijk deden tot stand brengen:
‘Hoe meer ik er over heb nagedacht (zegt hij), des te vaster ben ik overtuigd geworden
dat ik mij als minister het belang niet overdreven heb voorgesteld, dat een natie heeft
bij hare geschiedenis, en hetgeen zij er bij wint in staatkundig begrip zoo wel als in
zedelijke waarde met ze te kennen en te beminnen. In die lange reeks van geslachten,
die men een volk noemt, gaat ieder geslacht zoo snel voorbij! En gedurende onzen
korten levensloop is onze gezigtseinder zoo beperkt! Wij overzien zoo geringe ruimte,
en wij zien met onze eigene oogen zoo weinig! Wij gevoelen behoefte om ons in
onze eigene oogen te verheffen, willen wij het leven ernstig opnemen. De godsdienst
opent ons de toekomst en plaatst ons tegenover de eeuwigheid. De geschiedenis
hergeeft ons het verledene, en voegt aan ons bestaan dat onzer vaderen toe. Als ons
oog zich daarop vestigt verruimt en verheft zich onze geest. Wanneer wij het
voorgeslacht juist hebben leeren kennen, kennen en begrijpen wij ons zelf beter.
Onze eigene bestemming, onze tegenwoordige toestand, de omstandigheden die ons
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omringen, de verpligtingen die op ons rusten worden helderder en natuurlijker in
onze oogen. Het is niet slechts een genot van het verstand en van de verbeelding, dat
wij smaken, door dus als te leven in de toestanden en met de menschen, die ons zijn
voorgegaan op onzen geboortegrond; de denkbeelden en de hartstogten van heden
worden er minder bekrompen, minder scherp door. Bij een volk dat in zijne
geschiedenis belang stelt, is men bijna zeker een gezonder en billijker oordeel te
vinden, zelfs over zijne hedendaagsche aangelegenheden, over de voorwaarden van
zijn vooruitgang, over zijne kansen voor de toekomst.’
Welk een verschil tusschen deze opvatting en die van vertellers als
Herodotus en Froissard!
Hoe geheel anders moet de behandeling der geschiedenis worden, nu haar zulk een
geheel ander doel te bereiken wordt gesteld! De schrijvers van vroegere eeuwen, die
slechts ter bevrediging van de nieuwsgierigheid en van het kunstgevoel schreven,
trachtten in de eerste plaats te behagen en te boeijen, en zij weidden het eerst uit over
hetgeen het publiek het liefst hoorde. Oorlogen, veldslagen, prachtige feesten, vreemde
avonturen, verre togten naar fabelachtige streken, ziet daar wat zij bij voorkeur
beschrijven. Leest Herodotus - of liever nog leest de Oud-Fransche kronieken, leest
Froissard. Hij is onderhoudend en verrassend als een roman. Walter Scott verklaarde
geen boek met meer vermaak te lezen dan het zijne. Maar ons voldoen zulke
geschiedboeken niet, omdat wij gewoon zijn in de geschiedenis meer nog naar voedsel
voor ons verstand dan naar voedsel voor onze verbeelding te zoeken. Wij stellen
zeker de kunst van verhalen, de historische kunst, op hoogen
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prijs, maar wij wenschen haar gepaard aan historische wetenschap. Omdat het die
beide in zich vereenigde heeft het beroemde werk van Macaulay zulk een opgang
gemaakt.
De meesten Uwer, M.H., zoo niet allen hebben het boek, dat ik daar noemde,
gelezen. Het is zoo gemakkelijk te verstaan, zoo ligt te volgen. Als men het eens
begonnen is, leest men het ongevoelig uit. Maar hebt Gij wel opgemerkt, hoeveel
arbeid, hoeveel studie, hoeveel kunst er vereischt wordt om zulk een werk tot stand
te brengen. Het is het gewrocht van een menschenleven, en het bevat het gebeurde
van ter naauwer nood twintig jaren. Om het te kunnen schrijven moest de auteur niet
maar geschiedvorscher, criticus-kunstenaar wezen, hij moest bovendien staatkundige,
oeconoom, wijsgeer zijn. Geen wetenschap onderstelt bij haren beoefenaar een zoo
veelzijdige kennis, een zoo wijsgeerigen geest als de geschiedenis, gelijk onze tijd
ze vordert. Een geleerde, die zich slechts hij zijne boeken en gedenkstukken bepaalt,
kan aan hare eischen onmogelijk voldoen. Hij kan nuttige bouwstof bijdragen, maar
als bouwmeester mag hij niet optreden.
Het is opmerkelijk dat van hen, die zich in onzen tijd den grootsten naam als
geschiedschrijvers verworven hebben, de meesten staatslieden zijn. Macaulay en
Mahon, Thiers en Guizot zijn in de politiek even zeer bekend als in de historiographie.
Anderen zoo als Thierry en Mignet zijn als staatkundigen de loopbaan begonnen,
die zij als geschiedschrijvers hebben voortgezet. En de meeste geschiedschrijvers
van Duitschland en van ons vaderland zijn eveneens voor korter of langer tijd in het
staatkundige leven betrokken geweest. Hoe dit verschijnsel te verklaren? Eenvoudig
daaruit, dat de historische weten-
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schap op het naauwst verbonden is met de staatswetenschappen. Om in ééne te
vorderen moeten wij ze alle beoefenen; zij behoeven weerkeerig elkanders
voorlichting. De geschiedenis van het verledene verklaart den toestand van het
oogenblik, maar omgekeerd, het verledene kan eerst goed verstaan worden, als wij
het vergelijken met hetgeen thans bestaat en gebeurt.
En dan komt het ernstige slot:
Niet om U af te schrikken, M.H., heb ik U al die vereischten van den geschiedkundige
opgenoemd; maar om U het standpunt aan te wijzen dat de historie in onzen tijd
bereikt heeft. Die zich aan de wetenschap wil wijden, moet weten dat hij haar niet
dan met inspanning van alle krachten waardiglijk kan dienen. Maar iets anders is het
aan den opbouw der wetenschap mee te werken, iets anders zich hare uitkomsten
eigen te maken. Het laatste wordt van U allen gevorderd, het eerste slechts van wie
er roeping toe gevoelt. Ik zal mij verheugen indien er onder U gevonden worden die
zich geheel aan de historische wetenschap wijden willen; al mijn tijd, al mijne
vermogens wil ik aan hunne vorming gaarne ten beste geven. Maar voor zulk een
opleiding bestem ik deze lessen niet. Slechts op enkele aanstaande geschiedvorschers
mag ik rekenen, en de meesten Uwer zouden slecht gediend zijn, indien ik hen als
zoodanig behandelde. Gij wenscht de geschiedenis als bijvak te beoefenen, en Gij
verlangt teregt dat ik U de groote resultaten zal mededeelen, en niet bezig houden
met de langwijlige onderzoekingen waaruit deze zijn voortgevloeid. Ik hoop niet te
vergeten tot welke hoorders ik spreek. De wet schrijft inzonderheid aan de juristen
het bijwonen van deze lessen voor. Ongetwijfeld, in de on-
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derstelling dat regtsgeleerden niet genoeg hebben aan de kennis der hedendaagsche
instellingen en wetten, maar dat zij ook moeten leeren hoe het bestaande geworden
is. Daarom stel ik mij voor uit het gezigtspunt van het tegenwoordige het verledene
te beschouwen. Ik wil U in het verledene den oorsprong aanwijzen van hetgeen thans
bestaat. Ik wensch Uwe aandacht vooral te vestigen op die tijdperken, die
gebeurtenissen, die personen, wier invloed beslissend is geweest voor de ontwikkeling
van ons volksbestaan, voor de vestiging van onzen staat. In bijzonderheden zal ik
mij zoo weinig mogelijk begeven, omdat de tijd kort is, die voor het historisch
onderwijs wordt afgezonderd. Waarschijnlijk zullen er onder U zijn, die, reeds bekend
met den algemeenen gang onzer geschiedenis, veel zullen hooren hetgeen zij al weten.
Voor dezulken zal ik over weinige weken een bijzonder collegie openen, waar zij
een weinig bekend en toch zeer belangrijk tijdvak onzer geschiedenis, de laatste helft
der vorige eeuw breedvoerig en in de bijzonderheden zullen hooren beschrijven. Op
die wijs hoop ik aan aller behoeften te beantwoorden. Van U vraag ik met aandrang
dat Gij niet versmaden zult wat ik U aanbied, dat Gij een ijverig gebruik zult maken
van de gelegenheid die ik U open, en dat Gij de goede getuigenis zult regtvaardigen,
die gisteren mijn voorganger van U heeft gegeven.
Van U vraag ik met vertrouwen dat Gij een belangstellend gebruik maakt van de
gelegenheid, die ik U open en dat Gij metter daad toont, meer van U zelven te
vorderen dan noodig is om aan de letter van de wet te voldoen.
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Levensbericht van C.J. van Bemmel Suyck.
Menigen Zaterdagavond kon men, weinige jaren geleden, in een gezellig vertrek,
tegelijk studeer- en ontvangkamer, bijeen zien zitten een grijsaard, vriendelijk het
gelaat en geestig dien trek om den mond, en een betrekkelijk nog jongen man, joviaal
van voorkomen, het ernstig oog onderzoekend gericht op den ouden heer, terwijl hij
hem iets voorlas of met hem sprak. Die grijsaard was de emeritus-predikant van
Keppel, A.H. van der Hoeve, die jongere man C.J. van Bemmel Suyck, die den
eerstgenoemde als predikant te Keppel was opgevolgd. Deze beiden nu, in menig
opzicht geestverwanten, ontmoetten elkander veel en de jongere had zich tot een
vaste gewoonte gemaakt zijn voorganger 's Zaterdagsavonds over zijne predikatie
van den volgenden dag te onderhouden, begeerig het oordeel en de aanwijzingen te
vernemen van den man, als wiens zoon hij zeide zich zoo gaarne te willen
beschouwen. Dat waren aangename, gezellige avonduren voor beiden. Niet 't minst
ook voor den oudste, die, sinds eenige jaren reeds weduwenaar, na zijn emeritaat,
toen hij bijgevolg de pastorie moest verlaten, een paar kamers in de nabijheid van
zijn vroe-
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gere woning betrokken had, en daar zonder den vorigen familiekring, dewijl zijne
kinderen elders hunne bestemming hadden gevonden, eenzaam zijn dagen sleet.
Eenzaam, en toch niet alleen, omringd van zijne geliefde boeken, en zelf ijverig nog
de pen hanteerend. Eenzaam, maar niet alleen. Daar bracht ook veel toe bij de
vriendschap, de bijna kinderlijke aanhankelijkheid van van Bemmel Suyck en diens
echtgenoote.
Zóó was van Bemmel Suyck: vriendelijk, voorkomend, hulpvaardig, blij, wanneer
hij een medemensch het leven veraangenamen kon. Zóó was de man, die al heel
spoedig na zijn vaderlijken vriend van der Hoeve insgelijks door den wreeden dood
is weggenomen, en wiens leven kortelijk te beschrijven door mij, den zoon van dien
grijsaard, daarom dan ook als een zaak van piëteit wordt beschouwd.
Cornelis Johannes van Bemmel Suyck werd geboren te 's-Gravenhage den 30sten
November 1839. Kort na zijn geboorte verloor hij zijn vader. Zijne moeder, Anna
Agatha Johanna Roobol, vestigde zich eenigen tijd daarna metterwoon te Rijswijk
en wijdde zich gezamenlijk met de grootmoeder geheel aan de opvoeding van den
jeugdigen knaap. Hare woning paalde aan de pastorie van den predikant Jungius,
een man van vooruitstrevende denkbeelden op theologisch gebied. Die nabuurschap
gaf van zelf aanleiding tot bijna dagelijkschen omgang en een der zonen van den
predikant, de tegenwoordige predikant te Leeuwarden, E.C. Jungius, slechts weinig
ouder dan de jonge Suyck verkeerde inzonderheid veel met hem, daar zij dikwijls
samen naar den Haag wandelden, waar zij beiden het gymnasium bezochten. Op
dien jeugdigen leeftijd toonde Suyck reeds, dat hem vele en schoone gaven
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van geest en van hart waren verleend. De vele hem uitgereikte prijzen en eervolle
vermeldingen mogen als getuigen dienen, dat hij aan het gymnasium zich bijzonder
onderscheidde. En de harten van wie hem kenden, en inzonderheid die van de
Rijswijksche pastoriebewoners, won hij door zijn vriendelijke opgewektheid en
eenvoudig warm gemoed.
De predikant Jungius trok zich hem dan ook krachtig aan en stelde hem in staat
aanstonds voor de 2de klasse van het gymnasium examen te doen, terwijl hij verder
op zijn vorming grooten invloed uitoefenen bleef, ook toen hij reeds student in de
theologie was te Leiden. Was hij thuis in zeer orthodoxen geest opgevoed, en hadden
zijne opvoedsters hartelijk gewenscht den zoon en kleinzoon als predikant van hare
richting eens te mogen begroeten, de gestadige omgang met den vrijzinnigen leeraar
had reeds, toen hij nog gymnasiast was, zijn invloed op hem doen gevoelen. Gelijk
het zuurdeeg in het meel, werkte die invloed door in het binnenste van den student.
En toen hij, na zijn propaedeutisch examen, de colleges van de Hoogleeraren Scholten
en Kuenen ging bijwonen, was hij zoodoende voorbereid, hunne leeringen
waardeerend aan te nemen. Met hart en ziel aanvaardde hij deze dan ook. Aan
innerlijken strijd zal het hem daarbij zonder twijfel niet ontbroken hebben,
inzonderheid met het oog op zijn moeder en grootmoeder, wier liefste wenschen hij
zoo zeer teleurstellen moest. Een spoor van dien strijd meen ik op te merken in zijn
roman ‘de Horse,’ als hij den vrijzinnigen fabrikant Merse laat spreken over een
boek, dat een ontwikkeling zijner denkbeelden bevat, en dat hij indertijd zijn moeder
aanbood, maar waarin deze vrouw nooit een blik had willen werpen. ‘Zij was,’ zoo
liet hij zich uit tot de jonge dame,
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die hem naar een zoodanig boek gevraagd had, ‘misschien bekommerd om, door de
geringste afwijking van het oude, dezelfde baan te betreden, waarop ik..... O freule,
ik wilde wel, dat gij mijne moeder eens gekend hadt ... Zij was eene edele vrouw
gelijk er zeker niet velen geleefd hebben.....’ Merse was bleek geworden; zijne stem
haperde; hij beet zich zenuwachtig op de onderlip; in den gitzwarten baard glinsterde
een traan.’
Toen Suyck in 1858 zijn intrede deed in het ‘Leidsch Atheen’, trof hij 't bijzonder,
dat een ouder student, die hem reeds van vroeger kende, de heer J.A. Kramer, hem
groote belangstelling toonde1. Met raad en daad stond deze hem trouw ter zijde en
introduceerde hem met nog een jong student, een literator, aan zijn tafel, waar beiden
dan ook als lid werden aangenomen. Hierdoor raakte Suyck spoedig bekend met een
aantal studenten van meer ontwikkeling en rijper ervaring, en kwam hij er spoedig
toe zich gemakkelijk te bewegen in een midden, dat zooveel verschilde van de stille
omgeving van vroeger, het landelijke Rijswijk.
Zijne dischgenooten waren, behalve den vermelden literator, allen juristen. Hierdoor
ontstond voor hen allen de gelegenheid om bij de gesprekken, welke aan tafel gevoerd
werden, eenige kennis op te doen van onderwerpen, welke eene van de drie
vertegenwoordigde faculteiten betroffen, doch ook aan de bij de andere faculteiten
studeerenden belang inboezemden. Gaarne nam en gaf Suyck bij zulke gelegenheden
wat een dergelijk gesprek kon opleveren.
Intusschen beperkten zijne vriendschapsbetrekkingen zich niet tot den kring,
welken de tafelvrienden vorm-

1

Aan den Heer Mr. J.A. Kramer, thans secretaris-generaal aan 't ministerie van oorlog, dank
ik de bijzonderheden uit Suyck's studententijd.
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den. Ook onder theologen had hij warme vrienden en hij vond deze eveneens onder
juristen en literatoren, die niet tot het tafelgezelschap behoorden. Daar de andere
tafelleden insgelijks, evenals hij, buiten dien gezelligen kring vrienden hadden,
ontstond voor hen allen en zoo ook voor Suyck de gelegenheid, om in ruime en
veelzijdige aanraking te komen met de studentenwereld, ook met medici en
philosophen.
Zoo kwam hij in nauwere betrekking met den theologant H.H van Witsenburg,
die reeds twee jaren voor Suyck student was geworden. Deze, die een zeer gelukkigen
aanleg voor de dichtkunst bezat, en hiervan door tal van stukken in den
studenten-almanak deed blijken, evenals de nog oudere theologant Haverschmidt,
hebben waarschijnlijk het hunne bijgedragen, om Suyck aan te moedigen ook zijn
dichterlijk talent buiten den kring van verwanten en vrienden bekend te doen worden.
En dichterlijk talent bezat hij zonder twijfel. Zonder dat zijne theologische studiën
daar schade door mochten lijden, zijn de studenten-almanakken zijner studie-jaren
daar als zoovele bewijzen, dat hij aan den drang, om uiting te geven aan de volheid
van zijn dichterlijk gemoed, niet kon en ook niet wilde weerstaan. En uit deze
bijdragen, daar verschenen, bleek overvloedig, hoe hij open oog, oor en hart had
voor alles, wat edel, schoon en liefelijk is, voor alles wat welluidt. Dit oordeel zijner
vrienden werd bevestigd door al zijn medestudenten, toen zij hem tot lid van de
redactie van den studenten-almanak benoemden.
Waren in de vorige studenten-almanakken zijne bijdragen zonder opgave van den
naam des dichters verschenen, zoodat alleen zijne vertrouwde vrienden met hare
herkomst bekend waren, de almanak van 1863 on-
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derscheidde zich o.a. door drie gedichten, allen onderteekend met de initialen v.B.S.
Het eene was getiteld: Dichter-leven. Het tweede droeg als opschrift: Middag-morgen,
(tegenhanger van Schiller's Kindermörderin). Blijkens een daarbij voorkomende
noot, had de lezing van Adam Bede aanleiding gegeven tot de vervaardiging. Het
derde had tot titel: Mijmering aan het strand.
In hetzelfde jaar, waarin deze almanak het licht zag, kreeg Suyck gelegenheid
zijne dichterlijke gave aan te wenden tot leniging van menschenleed. Er had te Leiden
een hevige fabrieksbrand plaats, die ten gevolge had dat honderden werkeloos
geworden arbeiders voor zich en hunne gezinnen geldelijken steun behoefden. Suyck,
terstond ter hulpe bereid, gaf ten hunnen voordeele uit een gedicht, getiteld: Een dag
op den Karmel.
Uit het straks meegedeelde is reeds kunnen blijken, dat Suyck geen afgetrokken
mijmeraar was, den omgang met anderen liefst ontwijkend. Het tegendeel was juist
het geval. Als jongen reeds en als gymnasiast was hij gezocht om zijne eenvoudige
vroolijkheid en zijn warm hart. En het zij mij hier veroorloofd, letterlijk mee te deelen
het oordeel over hem van zijn medestudent en vriend, wiens naam ik reeds vermeldde.
‘Een vroolijk, opgewekt samenzijn met zijne vrienden was Suyck aangenaam,
evenals een ernstige gedachtenwisseling met hen over het een of ander belangrijk
onderwerp door hem gewaardeerd werd.
‘Het genot, hetwelk hij in den omgang met zijne vrienden vond, bracht er hem
dan ook toe, zijn dichterlijke natuur ook op andere wijze te toonen dan door het
vervaardigen van een stuk van min of meer verheven strekking. Hij gevoelde ook
wel eens lust, om bij een vroolijk feestje voor den dag te komen met een opwekkend
lied
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en uiting te geven aan hetgeen het gevoel van vriendschap in hem bezielde.
Voor zijne vrienden gevoelde hij veel. Was hij bij den dagelijkschen
middagmaaltijd en bij andere samenkomsten een gezellig en trouwhartig kameraad;
onderscheidde hij zich bij een feestelijk samenzijn door een opgewekte stemming,
die innig deelde in de vreugde; - ook in droefenis wist hij, in den volsten zin des
woords, vriendschap te bewijzen.
Ofschoon hij een zelfstandig karakter bezat, was hij toch zeer gemakkelijk in den
omgang. Met klem en gloed kon hij zijne meeningen verdedigen, wanneer een gesprek
daartoe aanleiding gaf. Maar hij was tevens vatbaar voor overtuiging. Het was hem
steeds te doen om de waarheid, de juistheid van eene meening, en het was hem dus
bij een redetwist onverschillig, of zijn tegenstander dan wel hij zelf zou moeten
toegeven. Mocht hij eene bewijsvoering van den tegenstander niet als afdoende
beschouwen, mocht hij twijfelen aan de juistheid; - hij zou niet botweg tegenspreken
of een ander argument opvatten zonder aan de voorafgegane redeneering meer te
denken, maar hij zou nadere toelichting vragen, om de waarde van het tegen zijne
meening aangevoerde beter te doorgronden. Betweterij was hem vreemd.’
Aldus gestemd en toegerust brak voor Suyck ten laatste het oogenblik aan, waarop
hij zijne intrede zou doen in de wijze menschenmaatschappij.
In 1864 legde hij met goed gevolg zijn proponentsexamen af. Bij den destijds
bestaanden overvloed van kandidaten niet spoedig genoeg naar zijn zin een beroep
krijgend en toch verlangend naar praktische werkzaamheid, nam hij in het volgend
jaar een aanstelling aan als hulpprediker te Leersum, ter vervanging van den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

8
om redenen van gezondheid tijdelijk afwezigen predikant A.M. van Voorthuyzen.
Gedurende zijn kort verblijf aldaar, van het najaar van 1865 tot het voorjaar van
1866, maakte hij kennis met Mejuffrouw Angélique Elise Calkoen, dochter van eene
te Leersum op het buiten ‘Klein-Broekhuizen’ wonende familie, met welke dame
hij zich een jaar later engageerde. In Juni 1868 werd hij met haar door den echt
verbonden.
Intusschen had hij een beroep aanvaard naar Welsum, waar hij den 7den Mei 1865
bevestigd werd door zijn vaderlijken vriend, den predikant Jungius van Rijswijk.
Zoolang hij nog ongehuwd was, woonden zijn moeder en grootmoeder daar met hem
samen.
Zijn openbaar leven had alzoo nu een aanvang genomen. Door bijzonder treffende
gebeurtenissen is dat leven niet gekenmerkt geweest, maar het stelde Suyck in de
gelegenheid te toonen, hoe hoog hij zijn schoone betrekking stelde, haar gevend het
beste zijner krachten. Nochtans bleef hij ook de fraaie letteren dienen. En het gevaar,
gelegen in het dienen van twee heeren, wist hij daarbij uitnemend te ontkomen door
met zijn letterkundige talenten te woekeren allereerst ten bate van zijn predikatiën.
En aan de zorg voor zijn predikwerk paarde hij een grooten ijver ter behartiging
van de belangen zijner gemeente, inzonderheid natuurlijk wat haar geestelijken
welstand betrof. Door zijne ernstige bemoeiingen werd er een naaischool opgericht,
terwijl evenzoo door zijn toedoen de kerk in het bezit van een orgel geraakte.
Onderwijl bleef hij, gelijk daareven werd opgemerkt, ook als letterkundige
optreden. Had hij reeds als student bijdragen geleverd aan ‘Aurora,’ uitgegeven door
S.J. van den Bergh; aan den Muzen-almanak ‘Vergeet mij niet,’ en aan den
‘Christelijke Volksalmanak,’ onder re-
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dactie van Dr. E. Laurillard; - als predikant ging hij daarmee voort, en bevatte b.v.
de ‘Aurora’ van 1866 zijne bijdrage ‘Hagar’: die van 1867 ‘Bergen en Bouwvallen’;
terwijl ook de ‘Christelijke Volksalmanak’ op zijn voortdurende medewerking kon
rekenen. Insgelijks begon en voltooide hij in den laatsten tijd van zijn verblijf te
Welsum zijn voornaamst oorspronkelijk werk, getiteld ‘de Horse’, roman in 2 deelen,
uitgekomen in 1872 bij D.A. Thieme te Arnhem.
Toch was het zijn eerste uitgebreide werk niet.
In hetzelfde jaar, waarin Suyck Leidens Hoogeschool vaarwel zegde, was er te
Leiden bij de firma van den Heuvell & van Santen een roman verschenen getiteld:
‘Vrouwenliefde en Vrouwenleed’, geschreven door ‘Marius.’ Dit boek trok de aandacht
door de schoone gevoelens en treffende gedachten, welke het bevatte. En dat onder
den pseudoniem ‘Marius’ van Bemmel Suyck school, bleef zijnen vrienden niet lang
verborgen. Als student had hij aldus reeds dezen tweedeeligen roman geschreven.
En in dat boek sprak hij het o.a. op treffende wijze uit, welke voorstelling hij zich
vormde van den waren dichter.
Gewaagden velen van den dichter als van een mensch, die aspiratiën naar het
hoogere gevoelend, een hart heeft dat liefde schenkt en liefde behoeft, maar dat, waar
het geen liefde op den levensweg mag vinden, wegkwijnt als de bloem, die het
zonnelicht moet derven; een mensch, die, gelijk ieder waar dichter, te groot, te
verheven is voor de omstandigheden waarin hij is geplaatst, voor de menschenwereld
waarvan hij omringd is; een mensch, voor wien afzondering een levensbehoefte moet
heeten, lijden eene zaligheid; - de jeugdige schrijver zag daarentegen in den waren
dichter niet het beeld van zwak-
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heid, maar van kracht. Ik meen toch het recht te hebben, de navolgende meeningen,
welke hij door een zijner verdichte personen laat uitspreken, als zijne eigene te
beschouwen.
‘Ik,’ zoo lezen wij dan, ‘verbind aan zijn (des dichters) bestaan niet de gedachte
van kwijnend lijden, maar die van krachtig handelen; niet het denkbeeld van
werkelooze afzondering van de wereld, maar dat van heilzaam werken op de wereld,
welke van hem, als den helder-denkenden, fijn-gevoelenden mensch, woorden vraagt
in de uren van vreugde, krachten in de dagen der smart. Volgens mijn idée is de
verhevene roeping des dichters: den mensch op te wekken en te bezielen voor het
ware, het schoone, het goede. Gelijk een veldheer in het uur van den strijd door
mannelijke taal weet zijn leger moed in te boezemen, om, waar het noodig is, den
dood tegen te gaan, - daar wil ik, dat de zang van den dichter de heilige geestdrift in
het hart van den mensch zal wekken en voeden, welke hem roept tot - en zich gelukkig
leert gevoelen in het leven, een leven, beheerscht door de beginselen, welke ik straks
noemde: het ware, het schoone, het goede.’
De dichterlijke natuur, welke zich in dat eerste groote werk zoo uitsprak,
verloochende zich ook in het boek ‘de Horse’ geenzins.
‘De Horse’ in ongetwijfeld een boek, dat vele letterkundige schoonheden bevat
en getuigenis aflegt van den gezond-praktischen en tegelijk dichterlijken geest des
schrijvers. Trouwens werd de letterkundige waarde van dit boek, gelijk die van zijne
kleinere geschriften en gedichten, erkend door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, toen zij den schrijver opnam onder het getal harer leden.
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Toch vond dit boek niet die algemeene belangstelling, waarop het, om vorm en
inhoud beide, mocht geacht worden billijk aanspraak te hebben.
De hoofdpersoon van den roman is een baron, doortrokken van adeltrots. Hooge
geboorte gaat bij hem boven alles. ‘Ik weet niet,’ dus laat hij zich hooren, ‘van een
verdienste, die het gemis aan geboorte vergoeden kan.’ Als twee zijner dochters zich
desniettemin de vrijheid veroorloven verliefd te worden, de eene op een musicus van
talent, de andere op een hoog-verdienstelijk industrieël, ontzegt hij beiden, na haar
huwelijk, den toegang tot het voorvaderlijk kasteel. En wanneer hij nu verder zijn
levensdagen doorbrengt in jammer en ellende, haalt hij zich op den hals het berispende
woord van een ouden vriend, insgelijks van hoog-adellijke afkomst: ‘Arme vriend,
gij waant misschien de held van een groot beginsel te zijn, en gij zijt niet anders als
het slachtoffer van een droevig vooroordeel.’
Kunnen wij in dezen ongelukkigen baron tegenwoordig niets anders zien als eene
min of meer merkwaardige antikwiteit, door zijn schoonzoon, den industriëel, worden
wij geheel verplaatst in de moderne wereld. En met het oog op dezen inderdaad
belangwekkenden persoon beweren wij, dat de schrijver met dit boek toen reeds iets
heeft willen toebrengen tot het wakkerschudden van het sociaal geweten. Belangrijke
sociale vraagstukken brengt hij ter sprake. En inzonderheid verdient opmerking de
voorstelling van wat de groot-industriëel, in waarheid ook een groot man, beproeft
en doet in het belang van zijn werkvolk. Wat de schrijver toen nog voor een deel
alleen ontleenen kon aan zijn dichtende verbeelding, zien wij heden door sommige
edelgevoelende industriëelen in toepassing gebracht.
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Ook treedt hij in dit boek bij passende gelegenheid op als welsprekend pleitbezorger
van den godsdienst, waar deze als hinderpaal voor ingrijpende maatschappelijke
verbeteringen wordt gestigmatiseerd.
Na ‘de Horse’ is van Suyck's hand geen uitgebreid oorspronkelijk werk meer
verschenen. Enkele vertalingen van buitenlandsche geschriften heeft hij nog geleverd.
Hier dient inzonderheid vermeld te worden zijn vertalen van den roman ‘Geyerwally’
door Mevrouw von Hillern-Birch, hetwelk aanleiding gaf tot vriendelijke
correspondentie tusschen de gevierde schrijfster en den vertolker van haar
meesterwerk.
In hetzelfde jaar, waarin ‘de Horse’ voltooid was, ontving Suyck een beroep naar
de gemeente van Oldenkeppel en Keppel-Binnen. Hij meende vrijheid te hebben dat
beroep aan te nemen, en vertrok in Augustus van dat jaar naar zijne standplaats, waar
hij tot zijn overlijden in zijne betrekking werkzaam blijven zou. Want hoewel hem
meermalen de gelegenheid werd aangeboden om Keppel te verlaten, hij ontving toch
beroepen naar Westervoort en Zieriksee, benevens toezegging van beroep naar andere
plaatsen in Nederland, als ook een beroep naar de Hollandsche gemeente te Petersburg,
kon hij er niet toe komen dat liefelijke Geldersche dorp te verlaten. Hij vond er een
te aangenamen werkkring, en bij het goede, dat hij voor zijne gemeente beoogde en
tot stand mocht brengen, vond hij steeds een krachtigen steun bij de familie van
Pallandt van Keppel. En iederen keer, als men te Keppel aanleiding kreeg, om te
toonen dat men de toewijding van den predikant aan zijne gemeente waardeerde, liet
men zich niet onbetuigd. Dat ondervond Suyck na elke afwijzing van een beroep,
zoowel als bij gelegenheid van zijn 25-jarig predikant-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

13
schap in 1889, zijn 25-jarig jubileum als predikant te Keppel in 1896 en bij zijn
zilveren bruiloft.
Door zijn toedoen kwamen te Keppel tot stand een spaarbank, oorspronkelijk zeer
bescheiden, thans kapitalen administreerend; een liberale kiesvereeniging, en een
naaischool en bewaarschool. Voor al deze nuttige instellingen kon, dank zij den steun
der familie van Pallandt, een afzonderlijk gebouw worden opgericht. Ook was hij er
steeds op bedacht, zijnen gemeentenaren elk wat wils te bezorgen tot gepaste
doorbrenging der winteravonden. En zoo heeft Keppel aan hem te danken de
oprichting van eene Zangvereeniging, eene Tooneel-vereeniging, eene vereeniging
‘tot nut en genoegen’ en eindelijk zijn jongste schepping, het Harmonie-gezelschap.
Hoe hij het in-het-leven-roepen van zulke vereenigingen, gewijd aan kunst,
beschouwde in nauw verband met zijne betrekking als predikant, laat hij in zijn boek
‘de Horse’ een predikant en geestverwant op de volgende wijze uitspreken.
‘Mijne betrekking als predikant is het juist, die mij de verplichting oplegt, geen
middel onbeproefd te laten, dat den medemensch boven het lagere en alledaagsche
verheffen, - dat hem reine indrukken en heilige aandoeningen mededeelen, - dat hem
van zijne verwantschap met, van zijne geboorte voor eene betere wereld de bewustheid
geven of versterken kan. Zulk een middel zie ik ook in de muziek. In mijne vorige
gemeente, welke uitsluitend uit boeren bestond, vereenigde ik wekelijks een
betrekkelijk groot aandeel harer leden in het ruime catechiseervertrek, waar dan
vierstemmig gezongen werd. De ondervinding heeft mij het nut en den zegen van
die samenkomsten op overtuigende wijze geleerd. Menigeen, die er deel aan nam,
verklaarde mij later, dat
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hij zich gedurende deze meermalen zoo rein gestemd en zoo gelukkig tevens had
gevoeld. Welnu, waar de godsdienst, welks drager ik ben en dien ik liefheb met al
den ernst mijner ziel, in de eerste plaats het kweeken der beide laatstgenoemde
indrukken bedoelt, zal ik mij daar eenig middel schamen, hetgeen blijkbaar zoo bij
uitnemendheid daartoe leiden kan? Voor mij is een eisch en een openbaringsvorm
tevens van mijn godsdienst elke daad, die voor den naaste een lichtstraal wordt op
zijn pad, en een vleugel, die hem aan het lagere onttrekt.’
Al zijne krachten aan zijne gemeente gevend, getrouw ook de leden in hunne
huizen bezoekend, bleef hem weinig tijd thans meer over om zich aan de beoefening
der letterkunde te wijden. Wij vinden uit dezen tijd dan ook slechts eene bijdrage
van hem in ‘Flora,’ jaarboekje voor Neerlands vrouwen en dochters, 1896,
bijeenverzameld door F.H. van Leent en dan nog eene andere in de ‘Aurora’ van
1878, getiteld: ‘Het lied van de Ache.’ Bij dit lied heeft de dichter gevoegd de
volgende noot.
‘Voor velen mijner landgenooten is het Oetzthal met zijn bruisende Ache en zijne
dorpen Sölden, Zwieselstein, Heiligkreuz, Vent en Rofen bekende en gewijde grond
geworden door de ‘Geierwally’ van Mevrouw von Hillern-Birch. Mij drong de lezing
van dat wonderschoon verhaal om in persoon een bedevaart te maken naar de
verschillende plekjes, waar het speelt. Aan de belangstellenden kan ik mededeelen,
dat de geographische gegevens der schrijfster volkomen in overeenstemming zijn
met de werkelijkheid. Der vermelding waardig is misschien ook nog dit, dat niemand
in het geheele Oetzthal zelfs ooit den naam gehoord had van den roman, waarmede
ook door ons, Hollanders, zoo terecht wordt gedweept.’
Gedurende de laatste jaren van zijn verblijf te Keppel
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voelde Suyck zonder bepaald ziek te zijn, zich toch ook niet geheel gezond. Hij werd
daardoor weliswaar niet verhinderd in de getrouwe uitoefening van zijn taak, maar
zijn leven werd er in dien tijd zeker niet door veraangenaamd. Gestadig, langzaam
maar zeker achteruitgaand, kreeg hij in Januari 1899 influenza in ergen graad, waarvan
hij niet meer geheel hersteld is.
Den ijverigen bezoeker zijner gemeenteleden was van nu aan het loopen
onmogelijk. Toch hield hij geregeld vol iederen Zondag voor de gemeente op te
treden, totdat eindelijk ook dit hem door de doktoren verboden werd. Een verblijf te
Wiesbaden, gedurende de maand November 1899, in het belang zijner gezondheid
mocht niet baten. Ernstige benauwdheden, welke hem daar overvielen, verwekten
bij zijn omgeving het vermoeden, dat hij aan hartziekte leed, en de lijder zelf verlangde
zoo spoedig mogelijk weer t' huis te zijn. De terugreis leverde geen bezwaar op, en
den eersten tijd na zijn thuiskomen voelde hij zich heel wat beter. Zelfs in die mate,
dat door hem weder den 18den December de kansel werd beklommen bij gelegenheid
van de inwijding eener nieuwe kerk, door Mevrouw van Pallandt in de plaats van de
oude aan de gemeente geschonken.
Het was evenwel Suyck's laatste arbeid. Wederom maakte benauwdheid hem het
werken onmogelijk. Daarna nogmaals eene schijnbare verbetering gedurende enkele
dagen. Den laatsten dag nog gevoelde hij zich weer zoo wel, dat hij den geheelen
avond in de huiskamer doorbracht. Dien nacht overviel hem evenwel opnieuw eene
benauwdheid. En toen deze was voorbijgegaan, blies de lijder den 5den Januari 1900
zacht en kalm den laatsten adem uit in de armen zijner echtgenoot.
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In den aanvang van dit levensbericht schetste ik, gewagende van de
Zaterdagavond-bijeenkomsten van Suyck met den emeritus-predikant A.H. van der
Hoeve, de aangename verhouding tusschen voorganger en opvolger. Die verhouding
bleef bestendig dezelfde. En wilde Suyck die betrekking tot den ouden heer van der
Hoeve liefst aanduiden als die van een zoon tot zijn vader, en werd ik zoo in zekeren
zin zijn broeder, - als zoodanig heb ik hem in deze bladzijden dan ook herdacht, met
dank in het hart voor de vriendelijke lichtstralen, die van hem zijn uitgegaan, ook
mijns vaders levenspad bestralend, en dien braven man het hart verheugend.
Zomeren.
G.J. VAN DER HOEVE.
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Lijst der geschriften van C.J. van Bemmel Suyck.
OORSPRONKELIJKE WERKEN.
Vrouwenliefde en Vrouwenleed, [door M a r i u s ], 2 dln. Leiden, firma van den
Heuvell & van Santen 1864.
De Horse 2 dln. Arnhem, D.A. Thieme 1872.
Een dag op den Karmel, Leiden, firma van den Heuvell & van Santen 1862.
Voorts bijdragen in de Leidsche Studenten-almanakken van 1860, 1861 en 1862;
in ‘Aurora’ van 1863, 1865, 1866, 1867 en 1878; in Muzen-Almanak ‘Vergeet mij
niet’ van 1863, 1864 en 1865; in ‘Flora,’ Jaarboekje voor Neerlands vrouwen en
dochters van 1876; in den Christelijken Volksalmanak van 1863, 1864, 1865, 1866
en 1868.

VERTALINGEN.
‘Geyerwally’ en ‘de Jonge Monnik’ van Mevrouw von Hillern-Birch.
‘Hamer en Aanbeeld’ van Spielhagen.
‘Richard’ van Golo Raimund.
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Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom.
Uit mijne langdurige, ambtelijke loopbaan herinner ik mij geen treffender oogenblik
dan dien wij, leden der faculteit van geneeskunde te Leiden, in den morgen van den
10den October 1900 beleefden. Wij waren bijeengekomen tot het afnemen van eenige
examens; onze ambtgenoot van Heukelom had den vorigen dag die werkzaamheid
met ons gedeeld en de hem daarbij aangewezen taak schijnbaar met opgewektheid
vervuld, al was het voor mij en anderen duidelijk hoeveel inspanning hem dit kostte.
Zijn toestand had ons wel is waar reeds geruimen tijd ernstige zorg ingeboezemd,
maar niemand onzer vermoedde den vorigen dag dat wij van Heukelom niet zouden
wederzien. Maar wat niemand zoo nabij oordeelde was geschied. Den vorigen avond
had de raadselachtige ziekte, waarvan onze ambtgenoot het slachtoffer zou worden,
een zeer bedenkelijk karakter aangenomen; zeer hevige en verontrustende
verschijnselen hadden zich in den loop van den nacht vertoond. Kort vóór de
bijeenkomst, waarop wij verwacht hadden ook van Heukelom te zien, was hij
ontslapen. De meesten onzer vernamen de treurmare van zijn overlijden eerst bij het
binnentreden. Algemeen was
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onze verslagenheid, diep was onze droefheid over het groote verlies, dat wij geleden
hadden door den dood van dezen algemeen geachten, hoogst verdienstelijken man,
die op 50-jarigen leeftijd aan zijn gezin, aan zijn wetenschappelijken werkkring, aan
de maatschappij werd ontrukt. Op den 13den October was een groote menigte van
allerlei rang en stand vereenigd op de begraafplaats, waar van Heukelom's stoffelijk
overschot aan de aarde zou worden toevertrouwd. Aan het geopend graf werd,
overeenkomstig den wensch der betrekkingen, alleen het woord gevoerd door den
Rector Magnificus der Universiteit, den Hoogleeraar Dr. J.E. van Iterson J. Azn.,
die op treffende wijze en met ernstigen eenvoud de groote verdiensten in herinnering
bracht van Daniel Eliza Siegenbeek van Heukelom.
Enkele weken daarna ontving ik van het Bestuur onzer Maatschappij, waarvan de
overledene sedert 1890 Lid was1, het beleefd verzoek tot het schrijven van een beknopt
levensbericht voor de ‘Levensberichten der afgestorven medeleden’. Ik voldoe gaarne
en met ingenomenheid aan dat verzoek, al ontveins ik mij niet, dat ik daardoor een
bij uitstek weemoedige taak op mij neem. Immers er ligt voor mij een diepe ontroering
in de gedachte dat ik geroepen word het leven te schetsen van een mijner uitnemendste
leerlingen, tot wien ik later, toen hij mijn ambtgenoot geworden was, in de meest

1

Van Heukelom was bovendien lid van:
Het Genootschap ter bevordering der Natuur-Genees- en Heelkunde te Amsterdam;
Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten schappen;
De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem;
Die deutsche Pathologische Gesellschaft.
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vriendschappelijke verhouding stond en dien ik om zijne vele uitstekende
eigenschappen zeer hoog stelde. Met te meer vrijmoedigheid evenwel heb ik deze
taak aanvaard omdat het mij bekend was, dat de naaste betrekkingen van van
Heukelom het schrijven van zijn Levensbericht gaarne aan mij zagen opgedragen.
Daniel van Heukelom1 werd den 4den Juni 1850 te Pouderoyen in Gelderland geboren.
Zijn vader was Jan van Heukelom Jr.2, zijne moeder Octavie, Charlotte, Adèle
Steenlack. De vader was, evenals de grootvader, overgrootvader en betovergrootvader3
lakenfabrikant te Leiden. In 1849 evenwel werd de lakenfabriek door den vader
opgeheven en bracht deze zijne woonplaats over naar Pouderoyen, waar hij als
Directeur van een aardappelmeelfabriek werkzaam was. Vijf jaren later, in 1854,

1

Op verzoek van zijn peetoom Mr. Daniel Tieboel Siegenbeek, Officier van Justitie bij de
Arrondissements-Rechtbank te Leiden, later Burgemeester aldaar (Zie: Levensberichten,
1866, bl. 195-218) en diens echtgenoote Elisabeth van Heukelom kreeg hij later ook den
voornaam van Eliza. Na het overlijden van Mr. Tieboel Siegenbeek werd, op verlangen van
diens weduwe, door hem ook de geslachtsnaam Siegenbeek aangenomen. Deze was
uitgestorven door den dood van Mr. Tieboel Siegenbeek, het eenig overgebleven kind van
den bekenden Leidschen Hoogleeraar Matthijs Siegenbeek en Geertruida Tieboel.

2

Sedert 1856 Lid onzer Maatschappij; hij overleed den 4den Maart 1886 in den ouderdom van
72 jaren.
Als bijzonderheid zij hier vermeld dat deze, genaamd Jan van Heukelom, de schrijver was
van een ‘met den Eerprijs eener gouden Medalje van dertig gouden Dukaten’ bekroonde
verhandeling ‘Over de Fabrieken en Trafieken in ons Land’, als een antwoord op de eerste
door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de
zinspreuk: ‘B e s t e e d t d e n t i j d m e t k u n s t e n v l i j t ’ in 1777 uitgeschreven
Prijsvraag (Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen Eerste Deel, Utrecht 1781, bl. 1-132). De gouden medaille is thans in het
bezit van Mr. J. van Heukelom, president van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam.

3
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vestigde hij zich opnieuw te Leiden, alwaar hij intusschen een wolspinnerij had
opgericht1.
Daniel van Heukelom bezocht te Leiden de school van den heer Vermeulen en
werd in September 1863 toegelaten tot de 1ste klasse van het Gymnasium aldaar. Niet
langer dan één jaar volgde hij daar de lessen; dat dit evenwel niet zonder vrucht
geschied was blijkt hieruit, dat hij, na in Juli 1864 tot de 2de klasse bevorderd te zijn,
in September daaraanvolgende bij de openbare Promotie en prijsuitdeeling, als primus
zijner klasse, de dankbetuiging in de Hollandsche taal heeft uitgesproken. De verdere
gymnasiale opleiding strookte echter niet met de plannen des vaders, die wenschte
dat zijn zoon Daniel in zijne fabriek werkzaam zoude zijn en hem daarin zoude
opvolgen. Met het oog daarop vertrok van Heukelom in 1864 naar Enschedé om op
de Twentsche Industrie- en Handelschool voor zijn lateren werkkring opgeleid te
worden.
Mijn ambtgenoot, Prof. Dr. Th. H. Mac Gillavry, destijds Leeraar in de Wiskunde
enz. aan genoemde school, deelde mij mede, dat van Heukelom aldaar de aandacht
van hem en zijne mede-leeraren trok door de gemakkelijkheid en vlugheid, waarmede
hij werkte, zoodat hij ver boven zijne mede-leerlingen uitmuntte. Zijne neiging voor
abstract-mathematische beschouwingen was niet groot, maar des te meer voelde hij
zich aangetrokken door physische en mechanisch-technologische vraagstukken.
Vier jaren later verliet van Heukelom de school te

1

Deze, en een aantal andere bijzonderheden, in dit Levensbericht vermeld, dank ik aan de
vriendelijke welwillendheid van Mevrouw de weduwe Siegenbeek van Heukelom-Lamme
en van mijn ouden akademievriend Mr. Jan van Heukelom te Rotterdam, stiefbroeder van
Daniel. Ik ben hun daarvoor zeer erkentelijk.
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Enschedé. In een hem door Curatoren en Directeur dier inrichting uitgereikt
getuigschrift wordt vermeld, dat hij zich ‘steeds door volhardenden ijver, uitmuntend
gedrag en goede vorderingen de achting en genegenheid van al zijne leeraren
ruimschoots verworven heeft.’
Zeer kort daarna (in Juli 1868) werd te Zwolle het Eindexamen voor de Hoogere
Burgerscholen met 5-jarigen cursus afgelegd. De op het diploma vermelde
qualificatiën voor de verschillende vakken toonen aan, dat het onderwijs te Enschedé
zeer rijke vruchten gedragen had.
Met het begin van den cursus 1868-1869 werd van Heukelom als aanstaand
technoloog ingeschreven aan de Polytechnische School te Delft. Zijn verblijf aldaar
duurde slechts één jaar. Ten einde later met meer vrucht in de fabriek zijns vaders
werkzaam te kunnen zijn, werd van den beginne af aan eene meer praktische opleiding
de voorkeur gegeven. Daarom vertrok van Heukelom naar het buitenland. Van 1869
tot 1872 was hij te Eupen en te Montjoie in verschillende fabrieken werkzaam. Hij
sprak later gaarne over zijn verblijf in den vreemde en over de menschen, met wie
hij daar in kennis gekomen was en onder wie hij gewerkt had. Het leven aldaar was
in zijne herinnering een aangenaam gedeelte van zijne jonge jaren.
In 1872 in zijne vaderstad teruggekeerd aanvaardde hij weldra zijne taak in de
fabriek zijns vaders en gedurende drie jaren was hij daarin met grooten ijver
werkzaam. De vader besloot evenwel in 1875 uit zaken te gaan en de fabriekszaak
te liquideeren. Hierdoor was van Heukelom, die zich inmiddels verloofd had met
Mejuffrouw Agatha Abrahamina Pijnappel, dochter van den Hoogleeraar Dr. Jan
Pijnappel Gzn. en van Theodora Magdalena des Amorie van der Hoeven, genoodzaakt
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naar een anderen werkkring uit te zien. Hij besloot tot het oprichten eener
stoombleekerij te Almelo en na zijn huwelijk, op den 3lsten Augustus 1876 te Leiden
gesloten1 vestigde hij zich metterwoon aldaar. Niettegenstaande hij van den beginne
af zijne groote werkkracht heeft ten beste gegeven om de geheel nieuwe, door hem
gecreëerde zaak tot vollen bloei te brengen, is dit hem niet in allen deele mogen
gelukken. De voorname reden hiervan is te zoeken in eene ernstige ziekte, waardoor
zijne jeugdige echtgenoote nauwelijks twee jaren na het huwelijk werd aangetast en
waarvoor zij gedurende eenigen tijd te Leiden in het ouderlijk huis verpleegd werd.
Daardoor kon van Heukelom, die destijds ook vaak te Leiden vertoefde, niet altijd
al zijne krachten aan zijne zaak wijden. De hoop op herstel zijner jeugdige gade werd
teleurgesteld; in Almelo teruggekeerd overleed zij, na een langdurig en smartelijk
ziekbed, op den 24sten December 1879.
Reeds spoedig daarna werd het plan opgevat om Almelo te verlaten; maar welke
betrekking dan te kiezen? Voor van Heukelom was die keus niet moeilijk; zijne
neiging tot studie en wetenschappelijken arbeid gaf hierbij den doorslag. Hij deelde
die neiging met zijn vader; deze, zijne voorvaderen als fabrikant opgevolgd, besteedde
al zijn vrijen tijd aan wetenschappelijke studie en voelde zich daarin, na de
liquideering zijner fabriekszaak, zeer gelukkig. Bij voorkeur beoefende hij
Geschiedenis en Staathuishoudkunde. De vriendschappelijke verhouding, waarin hij
tot de Hoogleeraren Fruin en Vissering stond, vond hierin haren grond. De vader
was in hooge mate

1

Uit dit huwelijk is op den 8sten Juni 1877, een zoon, Jan, geboren, thans candidaat in de
geneeskunde te Leiden.
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ingenomen met het voornemen van zijn zoon Daniel om zich voortaan aan de studie
te wijden. In Januari 1880 werd dan ook het besluit daartoe genomen en de keuze
op de geneeskunde bepaald. Weldra werd met de voorbereidende studiën een aanvang
gemaakt.
Omstreeks dien tijd kwam van Heukelom, dien ik als knaap had zien opgroeien,
tot mij, deelde mij zijne plannen mede en vroeg mij om raad en voorlichting. Hoewel
ik veel sympathie koesterde voor zijn voornemen mocht ik niet nalaten hem ook te
wijzen op de groote bezwaren, bij de volvoering daarvan te verwachten. Van
Heukelom, destijds een man van bijna 30 jaren, door levenservaring gerijpt, ontveinsde
zich zulks niet, maar voelde in zich de kracht om die bezwaren te overwinnen. En
dat hij zijne gaven niet had overschat heeft de uitkomst op schitterende wijze bewezen.
Weldra - in September 1880 - zag ik hem op mijne collegebanken te midden van
zijne veel jongere medestudenten1. Ik had vroeger reeds meermalen opgemerkt hoe
gunstig het voorbeeld van een of meer ijverige en bekwame studenten op de overigen,
zelfs op de zeer

1

Het eerste Natuurkundig examen (art. 4 der Wet van 25 December 1878, Staatsbl. No. 222)
werd reeds op den 30sten September 1880 afgelegd. Ten einde later evenwel in Nederland
ook den graad van Doctor in de geneeskunde te kunnen verkrijgen had van Heukelom zich
te midden van zijne voorbereidend-geneeskundige werkzaamheden op de studie van Latijn
en Grieksch toegelegd. Den 21sten Juni 1881 onderwierp hij zich met goed gevolg aan het
z.g. Admissie-examen (K. Besluit van 4 Augustus 1853, Staatsbl. No. 31). Aan het z.g.
propaedeutisch examen in de geneeskunde (K. Besluit van 27 April 1877, Staatsbl. No. 87,
art. 2, § 3, p. 1 a) moest echter nog een examen ‘in matheseos elementis’ voorafgaan (K.
Besluit van 17 Juli 1877, Staatsbl. No. 159, art. 5). Dit Aanvullingsexamen werd op den
21sten September 1881, het Propaedeutisch examen daags daarna afgelegd. Het
Candidaatsexamen volgde op den 6den Juni 1882, het Doctoraal-examen juist twee jaren
later.
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middelmatigen, kan werken. Dit vond ik ook in van Heukelom bevestigd. Door zijn
ernstig streven en door zijn verstandigen ijver wist hij zijne commilitones tot meerdere
werkzaamheid aan te zetten.
Van den aanvang af bleken zijn lust in wetenschappelijk onderzoek en zijn
geschiktheid voor anatomischen arbeid, waarvan de vruchten in onze verzameling
met de meeste zorg bewaard worden.
Na het Candidaats-examen werd de beoefening der eigenlijk geneeskundige vakken
eveneens met grooten ijver aangevangen en met volharding doorgezet.
Inmiddels was van Heukelom op den 5den Juli 1883 te Rotterdam in het huwelijk
getreden met Mejuffrouw Anna Jacoba Mees, dochter van wijlen Rudolf Mees en
Clazina Catharina Mees1. Zij mocht zich verheugen in het succes van haren
echtgenoot, die na welgeslaagde examens in Juli 1884 en in Januari 1885 tot arts
bevorderd werd. Nog zie ik haar van innige vreugde stralend gelaat toen wij op den
18den December 1885 den jeugdigen doctor en haar, die aan zijne zijde stond, kwamen
geluk wenschen met zijne promotie, waarbij hem de hoogste graad was toegekend.
Doch ook zij zou weldra van zijne zijde weggenomen worden; na eene slepende
ziekte overleed zij te Leiden op den 6den September 1887.
Eenige maanden vóór de promotie had van Heukelom reeds een kleine verhandeling
in het licht gegeven, getiteld: ‘Een geval van dubbelzijdige tubairzwangerschap’; hij
bestreed hierin de meening van zijn lateren ambtgenoot en vriend Prof. Dr. J. Veit,
die het betrekkelijk

1

Een zoon, Rudolf, thans leerling van het Gymnasium te Leiden, werd den 15den Mei 1884
uit dit huwelijk geboren.
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menigvuldig voorkomen van tubairzwangerschap bepleit had.
De dissertatie onder den titel van ‘Pathologisch bindweefsel’ trok dadelijk en
terecht zeer de aandacht. Grooter lof kan aan een beginnend onderzoeker en schrijver
wel nauwlijks toegekend worden dan van Heukelom ontving van Prof. Dr. W. Koster
te Utrecht, die de aankondiging en beoordeeling van zijn Akademisch Proefschrift
aldus aanving: ‘Wanneer men, zonder op den titel te letten, het geschrift van den
Heer van Heukelom had gelezen, zou stellig de indruk ontstaan zijn, dat het onderwerp
slechts zóó kon behandeld worden door iemand van langdurige ervaring en oefening
op pathologisch gebied; opgewassen, door veelzijdig ontwikkelde kracht, tegen zulke
lastige vraagstukken als de genesis van het bindweefsel in gezonden, maar vooral in
zieken toestand’ en verder: ‘uiteengezet ..... in eene taal en stijl, welke, als overal in
het boek door duidelijkheid en zuiverheid zich onderscheidende, de waarde van het
geschrift verhoogende’1.
De hoogst gunstige indruk, dien dit Proefschrift gemaakt had, zal wel in hoofdzaak
de aanleiding geweest zijn tot de pogingen, die namens en door de autoriteiten van
de Rijks-Universiteit te Utrecht in 1886 tot twee malen toe zijn aangewend om van
Heukelom te bewegen tot het aannemen van een Lectoraat in de faculteit van
geneeskunde aldaar. De eerste maal, in het begin van 1886, gold het een Lectoraat
in de ontleedkunde; doch reeds vóór de officiëele aanbieding daarvan had van
Heukelom te kennen gegeven dat deze betrekking door hem niet begeerd werd. In
September van hetzelfde jaar ontving hij officiëel de vraag of en zoo ja op welke
voor-

1

Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1886, I, bl. 117.
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waarden hij bereid zou zijn om tijdelijk, voor slechts één jaar, als Lector het onderwijs
op zich te nemen in pathologische anatomie en algemeene pathologie en zulks ter
vervanging van den Hoogleeraar Dr. C.A. Pekelharing, aan wien met Dr. C. Winkler
de bekende berri-berrizending naar Oost-Indië was opgedragen. In de meest hoffelijke
bewoordingen, doch met groote beslistheid, werd deze voorslag, hoe vleiend ook
voor den jongen doctor, van de hand gewezen.
Tot juist begrip van het bovenstaande dient vermeld te worden dat van Heukelom
reeds op den 24sten October 1883, dus ruim twee jaren vóór de promotie, benoemd
was tot assistent voor de pathologische anatomie te Leiden. In die betrekking was
hij met grooten ijver en, blijkens zijn Proefschrift, met zeer gelukkig gevolg
werkzaam; hij kon haar, daar hij telken jare herbenoemd werd, als een vasten
werkkring beschouwen, terwijl hem in Utrecht slechts een tijdelijk lectoraat voor
één jaar werd aangeboden. Hij was bovendien aan Leiden, als de stad zijner
voorvaderen, zeer gehecht. Een en ander maakt van Heukelom's besluit om in het
Boerhaave-Laboratorium zijne taak te blijven vervullen, begrijpelijk. Wij verheugden
ons destijds in hooge mate over deze beslissing, waardoor een man, van wien men
terecht groote verwachtingen koesterde, althans voorloopig, voor Leiden behouden
bleef. Maar de band, die tusschen van Heukelom en Leiden bestond, zou weldra nog
vaster worden geknoopt.
De Hoogleeraar Mac Gillavry, met leervakken overladen, wenschte van het
onderwijs in de ziektekundige ontleedkunde ontslagen te worden. Die wensch, door
de faculteit van geneeskunde gesteund, vond weerklank bij den toenmaligen Minister
van Binnenlandsche Zaken Heemskerk.
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Nadat de noodige gelden op de Staatsbegrooting voor 1888 waren gebracht en door
de Vertegenwoordiging toegestaan kon de keus voor eene aanbeveling tot bezetting
van den nieuwen leerstoel der faculteit niet moeilijk vallen. Bij K. Besluit van den
28sten Februari 1888 werd Dr. D.E. Siegenbeek van Heukelom benoemd tot
Hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de Rijks-Universiteit te Leiden tot
het geven van onderwijs in de ziektekundige ontleedkunde en in de gerechtelijke
geneeskunde; laatstgenoemd vak was tot dusver door den Hoogleeraar van Iterson
onderwezen.
Den 21sten Maart 1888 werd het Hoogleeraarsambt aanvaard met het houden van
eene redevoering over: ‘De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid.’
Het ligt buiten het bestek van dit Levensbericht den inhoud van deze Redevoering
en van de talrijke geschriften van van Heukelom te bespreken. De hierachter geplaatste
lijst bevat, voorzoover ik heb kunnen nagaan, alles wat door hem in het licht gegeven
is. Ik acht mij evenwel gerechtigd tot het aanhalen van enkele regels uit de toespraak,
bij de ambtsaanvaarding door den jongen ambtgenoot gehouden tot zijn leermeester
uit Enschedé, den Hoogleeraar Mac Gillavry, onder wien hij gedurende vier jaren
als assistent voor de pathologische anatomie werkzaam was geweest. ‘Met en onder
U heb ik Uw lang gekoesterden wensch om een goed ingericht laboratorium te krijgen,
vervuld zien worden. Van Uw streven daarnaar en Uwe zorg daarvoor, daarvan zal
ik nu een gedeelte der vruchten mogen plukken. Met al mijne macht zal ik beproeven
die vruchten te doen gedijen en mede te helpen aan het door Uwe zorg zoo
voortreffelijk ingerichte Boerhaave-Laboratorium een goeden klank ook naar buiten
te verschaffen.’ - In het vervolg van dit
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opstel zal blijken op welke wijze van Heukelom de door hem afgelegde belofte heeft
gestand gedaan.
Met de intrede in het Hoogleeraarsambt opent zich voor van Heukelom een tijdperk
van onafgebroken, inspannenden en zeer vruchtbaren arbeid. Door zijn onverdroten
werkzaamheid wist hij den ijver te prikkelen van zijne leerlingen, terwijl hij de gave
bezat hen door zijne heldere en smaakvolle voordracht te boeien en door zijne
imposante persoonlijkheid grooten invloed op hen uitoefende. Zijne geschriften, de
vrucht vaak van langdurige nasporingen, dragen niet zelden de blijken van een niet
geringe mate van scherpzinnigheid. Met meer dan gewonen takt wist hij zijne
leerlingen tot eigen arbeid en zelfstandig onderzoek te brengen door voor hen
onderwerpen ter bewerking te kiezen, die hunne krachten niet te boven gingen.
Menige verdienstelijke arbeid is het resultaat geweest van deze gelukkige
samenwerking van leermeester en leerling.
Terwijl van Heukelom zich reeds door zijne dissertatie als een uitmuntend
mikroskopist en een gelukkig beoefenaar der pathologische anatomie had doen
kennen, bepaalde hij zich evenwel geenszins uitsluitend tot dit zijn hoofdstudievak.
De gerechtelijke geneeskunde werd met voorliefde door hem beoefend; van heinde
en ver werd zijn oordeel over belangrijke medisch-forensische questiën gevraagd;
de rechterlijke autoriteiten roemden als om strijd de helderheid zijner adviezen.
Verder werden déontologie, tératologie en embryologie in den kring zijner studiën
opgenomen. Ik vermeld hierbij afzonderlijk zijn hoogstverdienstelijk onderzoek over
de placentatie bij den mensch; deze studie behoort tot het beste, wat over dit moeilijk
onderwerp is gepubliceerd en heeft o.a. zijn naam tot ver over de grenzen van ons
land bekend gemaakt.
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De wetenschappelijke werkzaamheid van van Heukelom heeft zich evenwel niet tot
het bovenstaande bepaald. Uit alle deelen van ons land werden door zijne vroegere
leerlingen en andere geneeskundigen pathologisch-anatomische producten tot
onderzoek aan het Boerhaave-Laboratorium gezonden. Hij wenschte zooveel mogelijk
werk tot zich te trekken en dit moest zoo snel als een grondig onderzoek toeliet
afgedaan worden; gewoonlijk kreeg de afzender van het product binnen enkele dagen
een uitvoerig afdoend antwoord, vergezeld van een mikroskopisch praeparaat. Tal
van geneeskundigen en van lijders zijn hem daarvoor grooten dank verschuldigd. Verder behoorde hij als lid van de Vereeniging van Geneeskundigen, door welke het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde wordt uitgegeven, herhaalde malen tot
de Redactie van dit Tijdschrift; ook was hij medeuitgever van Ziegler's Beiträge zur
pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie en medewerker aan Roux's
Archiv für Entwickelungsmechanik der Organismen.
Ruim vijf jaren was van Heukelom als Hoogleeraar werkzaam toen zijn huiselijk
geluk verhoogd werd door zijn huwelijk met Mejuffrouw Christina, Adriana Lamme,
dat op den 21sten Juli 1893 te Groesbeek gesloten werd1. Zonder onbescheiden te zijn
meen ik hierbij te mogen vermelden, dat onze ambtgenoot in haar een krachtigen
steun heeft gevonden bij zijne vele werkzaamheden en dat zij zooveel mogelijk tot
verlichting zijner veelomvattende taak heeft bijgedragen.
Van Heukelom toch beperkte zich allerminst tot de werkzaamheden, aan het
Hoogleeraarsambt verbonden.

1

Twee kinderen zijn uit dit huwelijk gesproten: een zoon, Arnold, geboren 1 September 1894
en eene dochter Octavie, Charlotte, Danièle, geboren 10 October 1898.
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Getrouw aan de traditiën van zijn geslacht was hij bovendien in tal van betrekkingen
werkzaam; in vele daarvan was hij zijn vader opgevolgd. Zoo was hij gedurende
korteren of langeren tijd:
Commissaris der Leidsche Spaarbank, opgericht door het Departement Leiden der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen den 16den October 1818;
Lid van den Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente te Leiden;
Lid van het Hoofdbestuur der Leidsche Maatschappij van Weldadigheid ter
voorkoming van verval tot armoede en als zoodanig
Stichter van het aan genoemde Maatschappij verbonden ‘Informatie-bureau;’;
Voorzitter van de Afdeeling ‘Arbeid’ van genoemde Maatschappij;
Lid van de subcommissie voor Leiden der Vereeniging tot oprichting en exploitatie
van Volks-sanatoria;
Regent-rentmeester der stichting ‘Meermans-hof’;
Bestuurder der stedelijke Werkinrichting;
Lid van de Commissie van administratie over de gevangenis, later de
Rijkswerkinrichting voor Vrouwen, nabij Leiden;
Lid van den Gemeenteraad en als zoodanig
Lid van de Commissie van beheer van het Krankzinnigengesticht Endegeest;
Correspondent te Leiden van de Inrichting voor Doofstommen-onderwijs te
Rotterdam;
Voorzitter der Commissie van den Leidschen Schouwburg;
Commissaris van de Leidsche Broodfabriek;
Commissaris van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden.
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Voor dat alles wist van Heukelom tijd te vinden en hij was er de man niet naar om
in dergelijke bijbetrekkingen een ondergeschikte rol te spelen. Integendeel. Een paar
voorbeelden slechts. Als Lid van den Gemeenteraad was hij de steller van een zeer
zaakrijk en uitgebreid rapport in zake den bouw van eene nieuwe Gehoorzaal1 Uit
persoonlijke ervaring is het mij bekend welk belangrijk aandeel door van Heukelom
genomen is in de voorbereiding tot de stichting en inrichting van het
Krankzinnigengesticht Endegeest.
Hoe kon - dit heeft men zich wel eens afgevraagd - van Heukelom den tijd voor
dat alles vinden? Voor wie hem kenden was het antwoord op die vraag niet moeilijk
te geven. Hij was boven alles een man van orde en van groote accuratesse. Een blik
in zijne werkkamer en in zijn laboratorium was voldoende om hen, die daar een
bezoek brachten, hiervan te overtuigen. Zij, die de met fijnen smaak ingerichte
studeerkamers met den keurigen boekenschat binnentraden, waren ras getroffen door
de stipte orde, die in alles heerschte. In deze neiging tot orde en nauwkeurigheid,
gepaard aan een groot talent van organisatie, lag voor een niet gering deel het geheim
van zijne veelvuldige werkzaamheden.
Zoo heeft van Heukelom nog enkele jaren geleefd, hoogst gelukkig in zijn gezin,
zeer in aanzien in maatschappelijke en wetenschappelijke kringen, werkende met en
onder zijne studenten. De resultaten van de onderzoekingen zijner leerlingen werden,
om algemeen bekende redenen, niet zelden in buitenlandsche proefschriften bekend
gemaakt. Het hinderde van Heukelom dat de onder

1

Zie: No. 318 der Ingekomen Stukken, behoorende bij het Verslag der Handelingen van den
Gemeenteraad van Leiden, 1892.
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zijne leiding verrichte onderzoekingen aldus als elders bewerkt te boek stonden.
Daarom meende hij dat het nuttig zoude zijn de pathologisch-anatomische studiën,
die in de eerste jaren van het bestaan van het Boerhaave-Laboratorium door den druk
bekend gemaakt waren, gezamenlijk uit te geven en wel met het oog op het te
verwachten gering aantal hollandsche lezers in de fransche taal. - Het besluit, eenmaal
daartoe genomen, werd met volharding ten uitvoer gelegd; talrijke en niet geringe
bezwaren, ook van finantiëelen aard, moesten daarbij overwonnen worden. De redactie
van deze uitgaaf heeft aan van Heukelom gedurende geruimen tijd zware inspanning
geëischt. In Maart 1899 verschenen Deel I en II van den ‘Recueil de travaux du
Laboratoire Boerhaave, publié par D.E. Siegenbeek van Heukelom, Docteur en
médecine, Professeur à l'Université (de Leide); 2 statige boeken, gezamenlijk
inhoudende 1158 bladzijden en 38 platen. Zeker een monument voor van Heukelom's
ijver, werkkracht en talent! Van alle zijden werd hem door de meest bevoegde mannen
lof toegezwaaid over dezen arbeid. Aan het slot eener zeer waardeerende aankondiging
van dit werk drukt Th. Husemann zich aldus uit: ‘Nicht in den verschiedenen Unica,
deren wir oben gedachten, liegt der Hauptwert, sondern in der gründlichen
Durcharbeitung des verschiedensten Materials, durch welche manche schwebende
Frage gelöst, manche wenigstens ihrer Lösung nahegebracht werden, während
andererseits wiederum neue Gesichtspunkte uns entgegentreten, deren Erforschung
neue wissenschaftliche Arbeit erheischt. So darf sich denn in der That die
Wissenschaft zu dieser hervorragenden Leistung Glück wünschen’1. Op

1

Göttingische gelehrte Anzeigen, 162 Jahrgang, 1900. Bd. II. S. 605.
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schitterende wijze heeft van Heukelom door deze uitgaaf getoond dat de belofte, bij
de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt afgelegd, voor hem geen ijdele klank was
geweest!
Niet lang na de verschijning van dit werk vernamen wij dat van Heukelom klaagde
over vermoeidheid, waarvan zijn uiterlijk de duidelijke kenmerken droeg; aanvankelijk
meende men de oorzaak daarvan te moeten zoeken in zijne talrijke werkzaamheden,
nog vermeerderd door de vele beslommeringen, aan de uitgaaf van zijn Recueil
verbonden. Spoedig evenwel rees de vrees dat aan de vermindering zijner werkkracht
eene meer ernstige oorzaak ten grondslag lag. Van een verblijf in Berg en Dal, in
Wiesbaden, in Zwitserland werd telkens volledig herstel verwacht en vooral gehoopt.
Toen van Heukelom in September van het vorige jaar uit Berg en Dal tot ons
terugkwam, scheen de hoop op herstel iets meer gewettigd dan te voren. Maar, helaas!
ook ditmaal bleek zij ijdel te zijn. De geheimnisvolle ziekte, waaraan Addison's naam
verbonden is, eischte op den 10den October 1900 een nieuw offer!
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden verlangt - het wordt aan
den schrijver van een Levensbericht met nadruk herinnerd - van hare afgestorvene
Leden slechts een kort Levensbericht. In het beoordeelen van het karakter, de
handelingen en de geschriften van de overledenen worden beknoptheid en
onpartijdigheid aanbevolen. Ik hoop en meen dienovereenkomstig gehandeld te
hebben. Het zij mij evenwel vergund ten slotte hier enkele regelen aan te halen uit
de
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toespraak, die ik, naar aanleiding van van Heukelom's dood op 15 October 1900, bij
de opening der Colleges, tot mijne studenten hield. Na zijne verdiensten als leeraar
en als zelfstandig onderzoeker in het licht gesteld te hebben sprak ik aldus: ‘Maar
van Heukelom stond ook hoog als mensch! Een indrukwekkende persoonlijkheid,
eene aristokratische verschijning in den besten zin van het woord; fijn beschaafd in
vormen en taal; zich niet beperkende tot den hem aangewezen werkkring, maar steeds
bereid om ook daar buiten zijne krachten te wijden ten goede; vertrouwen wekkende
door de overtuiging, waarmede hij sprak; wars van ijdel vertoon; een man uit één
stuk; ‘vir bonus et sapiens!’
Mijne taak om voor onze Maatschappij het leven te schetsen van een mijner meest
begaafde leerlingen is hiermede ten einde.
L e i d e n , April 1901.
T. ZAAIJER.
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Gynaecologie, 1898, Jaargang 9, bl. 83).
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Université de Leide. Recueil de travaux du laboratoire Boerhaave. Tome I et II. E.J.
Brill, Leide 1899.
De zelfmoord als peilschaal van het maatschappelijk geluk (de Gids, 1899, No.
1).
Verder een groot aantal Boekbeoordeelingen en Referaten in het Nederlandsch
Tijdschrift voor Geneeskunde, Jaarg. 1886-1899.
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Levensbericht van Mr. G.D.L Franquinet.
Den eersten Februari van het jaar 1900, werd te Maastricht ter aarde besteld het
stoffelijk overschot van Mr. Guillaume Desiré Lambert Franquinet, in leven
districtsschoolopziener te Maastricht.
Wij voelden ons vereerd, toen wij eenigen tijd geleden, vanwege de ‘Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden, waarvan de overledene sedert 1856 lid
was, de vleiende opdracht ontvingen, de levensschets te schrijven van dien
verdienstelijken stadgenoot.
Wij kwijten ons met des te meer voldoening van die taak, omdat wij zoo doende
in de gelegenheid worden gesteld, een wel verdiend en openbaar huldeblijk te brengen
aan de nagedachtenis van een man, die jaren lang onze vriend en wetenschappelijke
leidsman was, en die ondanks zijn diepen eenvoud en overgroote bescheidenheid,
gerust gesteld mag worden in die reeks van beroemde mannen op allerlei gebied,
aan wie de stad Maastricht in den loop der tijden het aanzijn gaf.
Guillaume Desiré Lambert Franquinet werd 1 Mei 1826 te Maastricht geboren uit
eene aanzienlijke familie, die omstreeks het midden der 18de eeuw van uit Verviers
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in België gekomen, zich metterwoon alhier gevestigd had.
Zijne eerste wetenschappelijke opleiding genoot hij aan do openbare lagere school
alhier en bezocht vervolgens het ‘Koninklijk Athenaeum illustre’ te dezer stede,
alwaar hij na eene 8-jarige studie, (1836-'42) zijne humaniora voltooide.
Dat de jeugdige Franquinet met meer dan gewone talenten was toegerust en tevens
met die gaven terdege woekerde, vind ik door een tweevoudig bewijs gestaafd.
Naar mij van goed ingelichte zijde werd verzekerd, vervaardigde de veel belovende
student tal van gelegenheidsgedichten en toespraken van litterarische waarde, en
hield zelfs enkele malen improvisatiën die de bewondering der toehoorders
afdwongen.
Daarenboven in de tabelstaten van het voormalig Athenaeum, die sedert de
opheffing van genoemde inrichting in het Gemeente-Archief der stad Maastricht
bewaard worden, vind ik den jeugdigen Franquinet om zijn wakkeren studiegeest,
zijn onvermoeiden toeleg en zijne verbazende vorderingen, als een der beste élèves
van zijn tijd opgeteekend.
Geen wonder dan ook dat hij na afloop zijner humaniora, (September 1842)
onmiddellijk het Candidaatsexamen in de Wijsbegeerte en Letteren voor de
Staatscommissie te Brussel met glans aflegde.
Begiftigd met die eerste en eervolle onderscheiding op het gebied der letteren,
toog hij naar de universiteit van Leuven om zich op de studie der rechtsgeleerdheid
toe te leggen.
Te Leuven kwamen de talenten van den toekomstigen geleerde eerst aan het volle
daglicht. Met de studie der rechtswetenschap vereenigde hij de beoefening der letteren.
Volgens zijn eigen getuigenis was taalstudie en
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in het bijzonder die van den Germaanschen taalstam zijn lievelingsvak.
Zijne eerste pennevruchten op het gebied der letterkunde getuigen, dat hij, alhoewel
nieuweling in het vak, zich reeds in ruime mate met bronnenstudie en taalbeoordeeling
had vertrouwd gemaakt.
Hij opende zijne litterarische loopbaan in de jaren 1845, '46, '47 en '48, met de
publicatie eener reeks van geschriften, die niet enkel in België, waar hij toenmaals
nog als student vertoefde, maar ook in Nederland door de periodieke pers met warmte
werden toegejuicht.
Zijne eerste letterkundige voortbrengselen waren losse gedichten, die hij in de
jaren 1846, '47 en '48 publiceerde in de ‘Nederduitsche Jaarboekjes’, die te Gent
onder toezicht van den Heer Rens werden uitgegeven. Het valt niet te ontkennen dat
de meesten dier eerstelingen, ondanks hunne onmiskenbaar litterarische verdiensten,
te zeer blikkeren van het vuur der jeugd. Dit geldt vooral voor zijn ‘Treurdicht op
den dood van Baron Gericke van Herwijnen’, in leven Gouverneur van het Hertogdom
Limburg. De ontboezemingen waaraan de dichter in genoemd lierdicht zijn hart lucht
geeft, vertoonen in weerwil van eene hooge mate van poëtische verhevenheid, een
zweem van opgeschroefdheid die aan de waarde van zijn treurzang ietwat afbreuk
doet.
Degelijker van gehalte waren zijne ‘Scaldische Liederen’, in Nederlandsche
versmaat overgebracht en opgenomen in de ‘Lettervruchten’, een tijdschrift, dat door
het studenten-genootschap der Leuvensche universiteit werd uitgegeven. Het ontbreekt
in dit gedicht niet aan gloed, kracht en oorspronkelijkheid; doch alle verheffing van
toon en stijl is hier ondergeschikt aan ongekunstelden waarheidszin, duidelijkheid
en nauwkeurigheid.
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Hetzelfde geldt voor twee andere gedichten uit de jaren 1846 en '47, namelijk voor:
‘Grimnis-mâl’, of ‘Grimners-lied’ (Oud-Noordsch dichtstuk, getrokken uit de Edda)
en voor ‘Comala’, dramatisch poëem van Ossian. Beide werden door Franquinet in
Nederlandsche versmaat belichaamd en in het Antwerpensche tijdschrift ‘Het
Taalverbond’ opgenomen. Vooral ‘Grimnis-mâl’, dat voor de eerste maal in
Nederlandsche verzen werd vertolkt, genoot een bijzonderen bijval en werd door de
pers hoog aangeprezen en warm toegejuicht.
Hetzelfde jaar publiceerde de geniale schrijver nog twee litterarische werken, die
zijnen naam van man van talent voorgoed vestigden. Bij Buschman te Antwerpen
verscheen in 1846 van Franquinet's hand een werkje, over Noordsche litteratuur,
getiteld ‘Verhandeling over de Völo-spa’, - begeleid met aanteekeningen over de
mythologie en de taalvorming der Noordsche volkeren. Dit mythologisch gedicht,
waarvan ook Franquinet de eerste Nederlandsche overzetting bezorgde, werd door
de geleerden in Nederland en Duitschland allergunstigst beoordeeld. Dezelfde
onderscheiding viel ten deel aan zijne ‘Verhandeling over de Gothische litteratuer,
gevolgd van eene vormenleer, eene keus van stukken en een woordenboek’. Leuven
Ickx en Geets, 1846, 8o. Een bij uitstek vleiend oordeel over dit belangrijk werkje
verscheen nog hetzelfde jaar in het bekende Nederlandsche tijdschrift ‘De Gids’.
Ook zijne ‘Proeven van Woordafleidingen’, die te Gent in 1846 in het ‘Belgisch
Museum’ verschenen, vonden algemeene waardeering en vestigden in geleerde
kringen de vaste overtuiging, dat met het optreden van den Heer Franquinet op de
baan der letteren, de wetenschap een verdienstelijk beoefenaar gewonnen had.
Althans in België, met name te Leuven, had hij op
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litterarisch gebied bereids naam gemaakt. Het Leuvensch genootschap ‘Met Tijd en
Vlijt’ koos hem tot zijn secretaris en belastte hem met het opmaken der jaarverslagen
over de werkzaamheden van genoemde vereeniging. Verder werd hij 28 Febr. 1847,
als correspondeerend lid van het ‘Nederduitsch Taal- en Letterkundig genootschap’
te Brussel aangenomen.
Zijne studiejaren liepen inmiddels ten einde. In de maand October 1847
promoveerde hij te Brussel als Meester in de Rechten, en vestigde zich andermaal
te Maastricht, alwaar hij met bijzondere vergunning van Z.M. den Koning, 18 Sept.
1850, de toestemming ontving, de rechtspraktijk in Nederland uit te oefenen.
Deze bleef echter bijzaak, de studie daarentegen van taal en letteren, alsmede de
beoefening der historische wetenschappen werd bij mr. Franquinet hoofdzaak.
Nauwelijks was hij teruggekeerd in zijne geboortestad, of hij stichtte de
‘Maatschappij van Landbouw in Limburg’. Den 12den April 1849 werd hij tot
bestuurslid en secretaris dier vereeniging gekozen. In Sept. 1874 vierde hij zijn
25-jarig jubilee als dusdanig. Hij behartigde de belangen der Maatschappij met ijver
en volharding tot aan zijnen dood. Hij belastte zich tevens met de redactie van het
‘Maandblad van Landbouw’, en bewees aan de gewestelijke landbouw-industrie
zulke uitstekende diensten, dat Z.M. de Koning-Groothertog hem in 1857 tot ridder
in de Orde der Eikenkroon verhief.
In de maand April van het jaar 1849 ontdekte Franquinet in een tot bergplaats
bestemd lokaal van het Stadhuis te Maastricht, een ordeloozen hoop papieren, registers
en perkamenten, die bij nader onderzoek bleken te zijn de verwaarloosde overblijfselen
van het voormalig belangrijk Oud Gemeente-Archief der Stad Maastricht.
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Hij bracht verslag uit van zijne bevinding aan het Gemeentebestuur en drong aan bij
den Raad der stad tot het oprichten van een Historisch Gemeente-Archief. Bij
Raadsbesluit van 30 Nov. 1849 werd aan zijn voorstel gevolg gegeven, en ter
belooning zijner bewezen diensten werd mr. Franquinet het jaar daarop volgend tot
Gemeente-archivaris benoemd. Bij het jaarverslag over den toestand van het
gemeente-archief in 1852 voegde hij bij wijze van bijlage een beredeneerden
inventaris van het gemeente-archief. Door schenking en aankoop deed voorts het
Archief-depôt onder Franquinet's bestuur rijke aanwinsten, ja met recht mag de
verdienstelijke man beschouwd worden als de redder en herschepper van ons bij
uitstek kostbaar Gemeente-Archief.
Hoe zeer Franquinet's talenten als Gemeente-archivaris op prijs werden gesteld,
blijkt nog o.a. uit het feit, dat hij bij Besluit der Provinciale Staten van Limburg d.d.
23 Febr. 1866 tevens tot archivaris der Provincie werd aangesteld. Deze periode van
zijn openbaar leven kenmerkt zich, behalve door de uitgave van tal van geschriften,
nog door menige eervolle onderscheiding, die den begaafden man werd toegekend.
Hij werd 4 Nov, 1852 gekozen tot lid van het ‘Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap’ te Maastricht, en werd na den dood van Pastoor Habets in 1893 tot
Voorzitter van het genootschap benoemd. Eene andere tweevoudige onderscheiding
wachtte hem in het jaar 1854. Den 13den Mei werd hij tot correspondeerend lid
aangenomen der ‘Maatschappij van Schoone Kunsten en Letterkunde’ te Gent. Ook
de ‘Académie d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen, bleef niet in gebreke den
genialen oudheidvorscher den 4 Nov. van laatstgenoemd jaar in haar midden op te
nemen. -
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Aan tal van geschriften gaf Franquinet's pen in de jaren 1849-'66 het aanzijn. Zoo
verschenen achtereenvolgens:
Proeve over 't Taaleigen der stad Maastricht. (Opgenomen in het Archief
van de Jager).
De St. Servatius-legenden. (Dietsche Warande.)
Dichtstukken in het Maastrichtsch Taaleigen.
Recherches historiques sur les Seigneuries d'Agimont. (Bulletin de l'institut
archéologique Liégeois.)
Notice biographique d'Adrien Louis Pélérin.
Notice sur la dernière enceinte de la ville de Maestricht.
Etudes sur quelques noms de lieux, situés dans le duché de Limbourg,
(composés avec:
‘holt-hout-bosch-witu-forst-vorst-horst-stok-hart-herck-hagen-lo-loo,- et
sur les Eburons.
Histoire des Couvents de l' Ordre de St. Dominique, dans le Limbourg.
Les Sièges de Maestricht en 1407 et 1408, avec annexes.
In het jaar 1851 begon hij de stuksgewijze uitgave zijner ‘Analectes Limbourgeois’,
bevattende:
Deux anciens voyageurs dans l'Afrique méridionale, nés à Maestricht.
Proverbes et dictons populaires.
La Bibliothèque de l'abbaye de Rolduc, au commencement du XII siècle.
Les Bohémiens ou Zigeunes, aux environs de Maestricht, et
particulièrement à St. Pierre, dans le XVI et XVII siècle.
Coutumes de Fauquemont.
Notes sur Heerlen.
Visite du czar Pierre-le-Grand, à Maestricht en 1717.
De la Jurisdiction à Grathem.
Siège de Maestricht en 1748, journeaux de siège et autres documents.
Fondation de la maison des orphelins pauvres à Maestricht.
Les appels des seigneuries et justices du Limbourg, à la cour impériale
d'Aix-la Chapelle.
Les Schoonvorst, documents inédits.
Supplément à la notice sur les Schoonvorst.
Glanes historiques à Maestricht, Wilre, Venlo et Ruremunde.
Notice historique sur la commanderie des Vieux-Joncs.
François Roman, bouwmeester uit de 17de eeuw.
Maastrichtsche Legenden.
In het jaar 1864 koos de Societeit ‘Momus’ te Maastricht den populairen man tot
haar bestuurslid, welke functie hij 26 jaar lang onafgebroken bekleedde, doch
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waaruit hij op zijn verzoek, 18 Sept. 1880 eervol werd ontslagen, met toekenning
van den titel van eere-commissaris. Hij maakte zich als lid van ‘Momus’ in hooge
mate verdienstelijk door de vervaardiging van eenige komieke operetten, tintelende
van humor en geest, die achtereenvolgens op ‘Momus'’ theater werden opgevoerd,
en nog ten huidigen dage bij het Maastrichtsche publiek voor juweeltjes in haar soort
gehouden worden. Die operetten zijn de volgende:
Jonk bij jonk, en auwt bij auwt, opera komiek in twie akten. Veur der ierste
kier gespeuld op ‘Momus’ theater, den 10 Meert, 1861.
't Kindermaogske. (Kindermeisje.)
De politieke Tinnegieter.
De Bloodzuugers.
Eindelijk schreef hij nog de bekende ‘Momus’ klanken, of losse gedichten, die bij
verschillende gelegenheden door hem werden opgesteld.
Alhoewel de beoefening der litterarisch-historische studiën het grootste deel van
zijnen tijd in beslag nam, wist hij evenwel nog tijd te vinden om op burgerlijk,
maatschappelijk en administratief gebied van dienst te zijn. Hij werd bij Kon. Besluit
van 31 Dec. 1851 benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton
Maastricht. Hij werd tot genoemde betrekking verschillende malen herbenoemd,
totdat hij 25 Febr. 1881, op zijne aanvrage eervol uit dat ambt werd ontslagen.
Hij was verder in de jaren 1854-'56 secretaris van het collegie van Regenten van
het Burgerlijk Armbestuur, vroeg 1 Aug. 1856 als dusdanig eervol ontslag, doch
bleef in functie als lid van dat collegie tot aan zijnen dood.
Den 17den Juli 1867 werd hij door het Maastrichtsche kiezerscorps naar den
Gemeenteraad afgevaardigd en vroeg dienvolgens zijn ontslag als gemeente-achivaris.
Den
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27sten Nov. 1868 benoemd tot wethouder der gemeente, nam hij bereids het volgende
jaar zijn ontslag uit dat ambt. Hij werd evenwel in 1873 tot raadslid herkozen en nog
hetzelfde jaar tot wethouder herbenoemd.
In het jaar 1867 organiseerde hij op verzoek der Societeit ‘Momus’ een historischen
optocht te Maastricht, die om zijne indeeling en groepeering, om den rijkdom en
luister der kostumen, en niet het minst om de aanschouwelijke voorstelling der feiten
onzer locale geschiedenis, tot een der schoonste ‘cortèges historiques’ mag gerekend
worden, die ooit te Maastricht werden opgevoerd. Het prachtig album, hem door
‘Momus’ als aandenken ten geschenke gegeven, bevattende de in kleurendruk
vervaardigde afbeelding van genoemden optocht, zoowel in zijn geheel als in zijne
deelen, vertoont het blijvend bewijs, hoe doorkneed mr. Franquinet was in de kennis
onzer locale historie. - Ter herinnering aan die feestelijkheid gaf Franquinet in 1867
een werkje in het licht, getiteld: ‘Notice historique sur la ville de Maestricht.
Explication détaillée du cortège historique, des 13 et 19 Mai 1867’. - Maestricht,
Leiter-Nypels. 8o 28-VII bln.
De jaren, die mr. Franquinet ten Raadhuize zetelde, (1867-1879) waren juist niet
de vruchtbaarste van zijn litterarisch leven. Maar weinig geschriften leverde in
genoemd tijdsbestek zijne vlugge overigens en onvermoeide pen. Ledig evenwel
bleef hij niet. Den 2den Jan. 1871 werd hij aangezocht zijne medewerking te verleenen
aan het veertiendaagsche tijdschrift ‘Onze Eeuw’, welke medewerking hij toezegde
en in vervulling bracht.
Verder bezorgde hij aan verschillende tijdschriften eene reeks van korte opstellen.
Zoo verschenen in de Jaarboekjes voor Limburg zijne:
Geschiedkundige aanteekeningen van Maastricht. (1395-'96).
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Eene episode uit de Geschiedenis van Maastricht (1395-'94).
De nieuwe plaats te Wijk en de triumf van St. Servaas.
De Geldersche Successie-oorlog en de slag van den Kollenberg bij Sittard.
De oude Stadhuizen van Maastricht.
Ook gaf hij in het licht:
‘Maastricht. Geschiedenis, Merkwaardigheden en Omstreken. - Gids van
Maastricht’.
Verder publiceerde hij nog eenige kleine gedichten, in Maastrichtsch dialect,
waaronder ‘De Legenden van St. Servaas’ den hoofdrang bekleeden.
Van lieverlede breidde zich de werkkring uit van den verdienstelijken geleerde.
De schranderheid van geest en het tactvol beleid dat mr. Franquinet op administratief
gebied ontplooide waren oorzaak, dat hij alras tot het bekleeden eener reeks van
nieuwe functiën geroepen werd.
Zoo werd mr. Franquinet bij Koninklijk Besluit van 19 Jan. 1868 benoemd tot lid
van den Militieraad in het eerste militie-district van dit gewest, voor de lichting van
het loopende jaar.
Verder werd hij, 30 Mei 1872, aangesteld tot lid van den Raad van Toezicht en
Discipline voor de Orde van advocaten alhier. Dit ambt bekleedde hij tot 16 Febr.
1878.
In Aug. 1875 leidde hij als voorzitter de vergadering van het algemeen Taal- en
Letterkundig Congres in Nederland, te Maastricht gehouden.
Den 4den Dec. 1876 viel hem de hooge onderscheiding ten deel, door Z.M. den
Koning der Belgen benoemd te worden tot consul van België, te Maastricht.
Den 8sten Mei 1878 ontving hij van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden,
Voorzitter van het Nederlandsch-Afrikaansch comité, de uitnoodiging, om zitting te
nemen in het onder praesidium van Jhr. Van Der
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Maesen de Sombreff te vormen Provinciaal Comité voor Limburg, aan welk verzoek
hij bereidwillig gehoor gaf.
Den 23sten Mei 1878 koos de ‘Maatschappij van Landbouw’ hem tot haar
afgevaardigde, ter bijwoning van het ‘Congrès International d'Agriculture’, te Parijs.
Den 11den Juni 1879 ontving hij van de ‘Société des Gens de Lettres’ te Maastricht
de opdracht haar te vertegenwoordigen op het ‘Congrès International Littéraire’ te
Parijs.
In de maand Juli 1879 werd hij ontheven van zijn mandaat als Raadslid en
Wethouder, en daarmede brak voor den talentvollen man een tijdperk aan, waarin
hij andermaal met onverpoosden ijver als navorscher het onmetelijk gebied der
Historisch-Archeologische wetenschap kon betreden.
In het jaar 1879 richtte hij in vereening met wijlen den Heer Sivré, Rijks-archivaris
te Roermond en nog eenige andere geleerden ‘De Maasgouw’ op, aanvankelijk een
weekblad voor Limburgsche Geschiedenis, Taalen Letterkunde. In dit tijdschrift
publiceerde hij van toen af de meeste zijner historisch-archeologische pennevruchten.
Achtereenvolgens verschenen:
De Lotharingers hier te lande. 1650-'51.
Geldspeciën in omloop in 1616.
De Abdij van Munsterbilsen.
Eerherstelling van een spion.
Zinspreuken.
Straatnamen te Maastricht.
Een beroemd prediker in 1681.
Doopen, trouwen, begraven.
Het Pastoraat te Beek.
Heiligschennis en Kerkroof te Maastricht, in 1713.
Kinderliedjes.
De Processie te Venlo en het beeld van Valuas.
Testamenten in 't Land van Valkenburg.
Het Deelwoord in den Maastrichtschen tongval.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

50
Molenrecht te Kessenich.
Hooge Waterstand der Maas.
Aanteekeningen van den pastoor van Schuelen. 1719.
Eene reis van Maastricht naar 's Hage, in 1645.
Atiack.
De Vrijheid van St. Servaasfeest.
Over het Departement der Nedermaas (Meuse Inférieure).
Limburgsche Tongvallen, Sagen en Legenden.
Statistiek.
Het recht op de klokken bij de verovering eener plaats.
De Makelarij te Venlo.
Een Oranjefeest te Maastricht, in 1747.
Een tweede Oranjefeest te Maastricht, in 1749.
Schromelijke Moord te Maastricht, in 1747.
De Kloosters Transcedron te Venlo.
Klachten tegen den Heer van Well. 1594.
Rantsoen van een Maastrichtenaar, in 1579.
De Lindeboom op de openbare plaats te Nedercanne.
Dood van Prins Willem IV van Oranje, in 1751.
De latijnsche School te Maeseijck.
Weergeld te Nedercanne, in 1493.
Het Zegel te Thorn.
Bankzegels.
De Laathof van Heijthuysen.
Almanak van 1511.
Heksenprocessen te Pietersheim.
Gebusaem, Gebusem.
Huisopschriften te Maastricht.
Steenkolen- Ter Scolen te Maestricht.
Paepenvastenavond, - Raesende Maandag.
Het Zegel van Nieuwstad.
Laer.
Jaar en Dag.
Hoe het volk spreekt te Maastricht. - Een verzameling van Maastrichtsche
zegswijzen en spreekwoorden, 3192 in getal, - in alphabetische orde
gerangschikt, en uitgegeven.
Ter verklaring en verduidelijking, voegt de schrijver bij tal van spreekwoorden
aanteekeningen, meestal van taal- en geschiedkundigen aard, die de waarde van het
geschrift merkelijk verhoogen en tevens het bewijs leveren, hoe diep de geniale
schrijver in de studie der verschillende taal-dialecten is ingewijd.
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Verschenen nog in de ‘Maasgouw’:
‘Suletheim, Ascalan en Curnelo.
Helta, of Elta.
Historische Wandelingen om Maastricht.
Almanakken te Maastricht in de 18de eeuw.
Gerecht te Venloo. Richters uit de 14, 15 en 16 eeuw.
Plundering van Echt in 1636.
Van Amstel.
St. Pietersberg.
Het Oud-Provinciaal Archief in Limburg.
Het Handboogschuttersgilde te Maastricht.
Kosten van 't Bestuur der stad Maastricht in de vorige eeuw.
Biseltoren te St. Pieter bij Maastricht.
Eene gift aan 't klooster ‘Maagdendries’ te Maastricht.
Sinds het jaar 1882 begonnen de bijdragen, die mr. Franquinet aan de ‘Maasgouw’
leverde, van lieverlede te verminderen. Ook in het uitgeven van meer omvangrijke
geschriften ontstond, alhoewel geen volkomen stilstand, toch eene merkbare
verslapping. De reden daarvan ligt voor de hand. Niet de rijke stof waarover hij kon
beschikken, noch de milde bronnen waaruit hij schepte, waren uitgeput. Evenmin
was de studieijver en de hem aangeboren zucht voor taalvorsching en
historie-onderzoek verflauwd. Altoos daarentegen flikkerde in zijn hart de gloed der
dichterlijke verbeelding; maar ondanks dat alles zag hij zich genoodzaakt, den ruimen
tijd, dien hij tot dusverre zoo kwistig had besteed aan het opstellen van geschriften
en het uitgeven van geleerde werken, terdege te beperken. Arbeid van een andere
soort wachtte hem.
Met ingang van 1 Nov. 1880 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot
districts-schoolopziener, welke betrekking hij waarnam tot aan zijn dood. Tot 31
Oct. 1880 was hij als Provinciaal Archivaris werkzaam geweest, doch legde nu bij
het aanvaarden zijner nieuwe betrekking, het archivarisambt neder, na gedurende
ruim
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14 jaren aan het Bestuur der Provincie, op het gebied der archiefwetenschap groote
en belangrijke diensten bewezen te hebben. Wij noemden hierboven den Heer
Franquinet den redder en herschepper van ons Gemeente-Archief. Ook als Provinciaal
Archivaris heeft hij ontzaglijk veel tot stand gebracht. Hij publiceerde o.a. in 1872,
op last der Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg zijn werk over het
‘Archiefwezen in Nederland’, waarin hij een overzicht gaf, en waarbij hij een
beredeneerden inventaris voegde der oorkonden en bescheiden van de gemeenten
Sittard en Venlo. Verder nog bewerkte en gaf hij uit:
‘Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden, berustende op het
Provinciaal Archief van Limburg’.
Deze inventaris, uitgegeven op last der Provinciale Staten, is vervat in vier deelen
en behelst:
De Archiefstukken der abdij Kloosterrade en der adellijke vrouwenkloosters
Marienthal en Sinnich.
Charters en bescheiden van het Kappittel van O.L. Vr. Kerk te Maastricht.
- Statuten, protocollen, kalendaria's, cijns- en pacht-boeken van het Kapittel
van O.L. Vr. Kerk te Maastricht.
Charters en bescheiden van het adellijk klooster van St. Gerlach.
Idem, van het klooster der Predikheeren te Maastricht.
Beredeneerde inventaris en bescheiden van de adellijke abdij Thorn,
berustende op het Provinciaal Archief van Limburg’. 1869-'81.
Niet slechts door het uitgeven van genoemde geschriften, maar ook door het opsporen
van documenten in andere archief-depôts, zoo mede door den aankoop van tal van
archivalia en het aanschaffen van talrijke boekwerken, heeft mr. Franquinet aan het
voormalig Provinciaal Archief uitstekende diensten bewezen.
Bij de aanvaarding zijner nieuwe taak van districts-schoolopziener, betrad mr.
Franquinet het laatste stadium van zijn leven.
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Al aanstonds toonde hij op school- en onderwijsgebied geen nieuweling te zijn. Zijne
diepe taalkennis, zijne groote bedrevenheid in de historische wetenschap en bovenal
zijne rijpe ervaring kwamen hem in zijne nieuwe bediening uitnemend te stade. De
Hooge Regeering had met de benoeming van den Heer Franquinet eene voortreffelijke
keuze gedaan. Ook bij zijne ondergeschikten, voornamelijk bij het onderwijzend
personeel stond de nieuwe schoolopziener hoog aangeschreven. Geen zweem van
aanmatiging en pedanterie vertoonde zich in zijnen omgang. Altijd en overal traden
zijne overgroote bescheidenheid, zijn ongekunstelde eenvoud aan den dag. Wars van
alle hoofsche vormen en manieren, afkeerig van loftuiting en vleibetoon, deed mr.
Franquinet op paedagogisch gebied zich kennen als een man, die van zijne
ondergeschikten geen slaafsch ontzag zocht af te dwingen, maar die er naar streefde
hun onbeperkt vertrouwen te winnen. Nu, het vertrouwen niet alleen, maar tevens
de hoogachting en genegenheid der onderwijzers won de gemoedelijke en joviale
man in de hoogste mate en behield die tot aan zijnen dood.
Ondanks de vele en drukke bezigheden aan zijn ambt verbonden, wist mr.
Franquinet nu en dan nog wel een uurtje te vinden, om zich met litterarischen en
historischen arbeid onledig te houden. Enkele malen verscheen nog in de ‘Maasgouw’
een of ander opstel van mr. Franquinet's hand, als zijnde de pennevrucht zijner
snipperuren. In den jaargang 1885 van zooeven genoemd tijdschrift publiceerde hij
een opstel, getiteld: ‘Over het gebruik van hop in het bier te Maastricht’. In dien van
1886: ‘Valkenburg, 1568’.
Meer in het bijzonder hield mr. Franquinet in zijne vrije uren zich bezig met het
opstellen van losse gedichten
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en gelegenheidsverzen. Het valt niet te ontkennen dat de veelzijdig ontwikkelde man
met een meer dan gewonen dichterlijken aanleg bedeeld was. Zijne gave lag in het
bevallige, aangename, gevoelige, met wendingen van luim, trekken van geest en
koddige scherts. Door onverdroten oefening was hij den vorm zoogoed als meester.
Hij beperkte zich niet tot eene bepaalde soort van gedichten, zijne dichterlijke
voortbrengselen vormen een soort van mengelpoëzie. Nimmer is hij er toe overgegaan
zijne gedichten in een bundel te vereenigen en uit te geven. Verreweg het grootste
gedeelte bleef onuitgegeven; slechts zijne classieke gedichten, zijne zoogenaamde
gelegenheidsverzen en een zeker getal gedichten in den Maastrichtschen tongval,
werden gedrukt.
Uitgenoodigd door den Heer Edmond Franquinet bij de inventarisatie van de
bibliotheek en de ordening der autographische geschriften van zijn onvergetelijken
vader de behulpzame hand te willen bieden, rekende ik het mij ten plicht, in het
belang der wetenschap aanteekening te houden èn van de gedichten, door mr.
Franquinet opgesteld, èn van de voltooide, bijgewerkte en onvoltooide historische
geschriften, door hem nagelaten.
Mijne bevindingen daaromtrent verloof ik mij hier aan te stippen. Vooreerst laat
ik volgen eene reeks van gedichten, opgedragen aan vorstelijke personen, waarvoor
de schrijver met eene dankbetuiging werd vereerd.
Twee gelegenheidsgedichten op het overlijden van den broeder van Prins Frederik
der Nederlanden, waarvoor hij van genoemden Prins, den 18 April 1849 eene
hartelijke dankbetuiging ontving.
Evenzoo eene dankbetuiging den 26 Oct. 1840 van Z.M. den Koning der
Nederlanden, voor de aanbieding van een gedicht.
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Item, van H.M. de Koningin der Nederlanden, 24 April 1849, voor een gedicht op
den dood van haren Koninklijken Gemaal.
Van Z.M. Willem III Koning der Nederlanden, voor de aanbieding van een gedicht,
3 Mei 1849, bij gelegenheid van het overlijden van zijnen Doorluchtigen Vader en
zijne eigen troonsbestijging.
Den 22sten Mei 1849 ontving nog de dichter een vereerend dankschrijven van
H.K.H. Prinses Albert van Pruisen, voor de aanbieding van twee gedichten.
Verder laat ik hier volgen eene andere reeks van gedichten, in de nalatenschap
van den Heer Franquinet gevonden, en deels wel, deels niet, door den druk openbaar
gemaakt.
Nievel. - Blommen. - Aon Clara. - Jaan en Greet. - En Roes in den Haor.
- Zonder Kinder. (Sonnet). - En Reis door de Locht. - Aon Freule Sophie
..... - Ave Maria. - De Breda'sche Commissie - 25 December 1886. - St.
Pieter en St. Paulus. - 1871. - Zaoterdag. - Cantate op ‘Momus’ 55 jaorig
Jubilei. - Aon De Mastreechter Vroúkes. - En Woerheid. - Maond van
Mei. - Veer zien us weer. - Wie gelukkig. - En Ruusken in den Haor.
(Romance). - Zaatmansklap. - Ontboezeming-Antwoord. - Het Vögelke.
- Geld. - Plaogen. - Alderleeste Meidske. - Kos et toch altiid zoo bliven!
- Naojaor. - Vivat Maastreecht. - Onschuld. - Et Haóntje. - Drinkleedje. Et regent. - Gedachten. - Hypocriten. - Twie Staren. - Gelukkig. - In de
Hei. - Et Kameneerke. - Lacrimosa. - Ze sleep. - Et Onweer. - Touverkrans.
- Nao et Veld. - Aon men Lezers. - Vergeet mich neet. (Romance). - Aon
Nicolaas Beets. - Wintertiid. - De Meizon. - In de Ketel. - Blom en Mins.
- Aon de Lui van de Kritiek. - Aon è jonk Meidske. (Op heuren album).
- Schoen Ougen.- Aon Conscience. - De Kermis. - St. Pietersberg. - Et
Hundje. - Wisten ze 't. - Oppen Hengemer Weeg. - Eus Duts. - Op en
Schaolinspectie. - Leefde, Zaank en Wiin. - Op e Kerkhof. Kinderspeulkes. - De Legende van Valkenburg. - Es ich zing. Mastreechter Klanken. - Op en Krenkde van men Zeuntje. - Heijen ze nog
tiid. - In de Mei. - Laot klinken de Glazer. - Bij der Haand. - 't Is nog tiid.
- Aon V. en H. - En Oostersche Spreuk. - E Christelijk Woord. - Traonen.
- Treeske. - November. - Riik en Erm. - Chariteit. - Grummelen. Leefde-nuits. - Mastreechter Taal. - De
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woer Wiisheid. - De Wiin. - Vrundschap. - In de Maoneschiin. Boerenleefde. - De Boer en den Aptieker. - De Wonderdokter of
Charlatang. - Losse Gedachten. - Kinderjaore. - Wie de blajer van ne boum;
verweit de vreugd. - ‘Momus’ cantate op 't 3 × 11 jaorig Jubilei van de
Momezij, in 1872. - Neu ‘Momus’ leedje op 't 2 × 11 jaorig Jubilei van
de Momezij, in 1861. - Oppe Terukkomst van de tooneelafdeiling van
‘Kunst en Vermaak’, wie ze heur drei ierste prijzen van Gend had
aofgehaold.
Na deze reeks gelegenheids- en mengeldichten, die allen zijn geschreven in het
Maastrichtsch taaleigen, waarvan Franquinet in het dagelijksch leven en in den
vertrouwelijken omgang zich bij voorkeur bediende, waarin hij zich zoo naïef
uitdrukte en zijn aangeboren humor en scherts steeds op den voorgrond traden, volgt
nog eene reeks klassieke gedichten, in zuiver Nederlandsch geschreven, waarin
deftigheid en ernst den boventoon voeren. Deze zijn:
De Elfenheuvel. - Noordsch Lied. - Zang van Mozes. - De Strijd. - Vier
Liederen: I Tooverlied. II Militza. III Het jonge Meisje IV Konda. Hongaarsche Liederen. - Vikingen of de Zeerover. (Vertaald uit het
Duitsch). - Het Lot der Ontrouw. - Drie Estnische Volksliederen: I Ehsi,
Ehsi. II Jörru. III Lied uit den Oorlog. - Harald's Lied. - De Zang der
Valkijriën. - Kozakken Liederen: I Klaaglied op den hetman Jan
Swiergowski. II Op een Slagveld. III De Klacht van het Graf. IV Klaaglied
op eene nederlaag. - Russische Gezangen: I Geboorte van een held. II
Rooverslied. III Liefdezang. IV De Tartaren. V Lied eener Bruid. Yslandsche Liederen: I Frithiofs-lied. II In den Storm. III Hako's Lied. Minnaarsklacht. (Uit het Fransch. Lieds Bretons van A. Brizeux). - Armor
en Eir-inn. - (Uit het Fransch. Lieds Bretons, van A. Brizeux). - Het Genot
des Levens. Ten slotte eene reeks Fransche gedichten, van verschillenden vorm en soort:
Chant sur la mort de Darthula. (Ossian). - Sonnet - A.B. Odi Profanum
Vulgus. - Au Zéphir. - Sur la tombe de Körner. (Traduit de Ruckert). - Le
Voyage du Fiancé. (Ballade allemande). - Le Cosaque chassé. (Ballade
de l'ukraine). - Les Fleurs (Sonnet). - Sur la mort de mon frère. - La Neige.
- Le lever du Soleil. - A Madame de Montenegro. - A une cantatrice. Hymne Chrétien. -
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A l'Angleterre. - Le Combat d'Oscar et de Dermid: (Poëme gaëlique). I
Autrefois. II Maintenant. - Epître d' Olivio. - Chants d'amour. - Dernier
Hymne d'Ossian. (Chant de Nina Berrathon). - Les deux Cyprès de
Granade. - Sonnet. A.H. - Elias. (Chant biblique). - Le chevalier Olaf. Pour les pauvres. - A.B. - Mois de Mai. - Feuille d'Album. - La Légende
du château de Fauquemont. - Sur un Album. A deux jeunes Epoux, le jour
de leur mariage. - A Melle Alice Gr ..... lors de son mariage avec le Docteur
J.J. - A. Messieurs F. et G.S. - Tristesse. - Sur la mort de ma petit' fille (8
Avril 1895). Franquinet's talent als dichter, zooals men ziet uit den titel zijner stukken, vertoonde
zich onder allerlei vormen en ‘nuancen’, als ode, lied, lierdicht, ontboezeming,
toespraak, klacht, verzuchting, gebed, enz. In bijna al zijne gedichten is het ‘uit het
hart, tot het hart’, voelbaar. Om zijne stof te kneden, te bewerken, had hij maar te
putten uit den rijkdom zijner kennis. Hij was diep doordrongen van de
noodzakelijkheid voor den dichter van grondige wetenschap, zoo van taal-, oudheidals menschen- en zakenkennis, en daarin muntte hij uit.
Zijne classieke gedichten behooren bijna geheel tot het eerste tijdvak van zijn
wetenschappelijk leven. Zijne coupletten en verzen in het Maastrichtsch dialect
schreef hij meerendeels op rijperen leeftijd. Doch ook tal van gelegenheidsgedichten
stelde hij op in de laatste periode van zijn leven, tijdens de vrije uren, die zijn ambt
van districts-schoolopziener hem bood. De populaire, alom geziene man mocht
daarenboven de voldoening smaken aan den vooravond van zijn leven met nog
menige eervolle onderscheiding te worden begiftigd.
Den 20sten Sept. 1894 viel hem, in zijne hoedanigheid van consul van België te
Maastricht, de hooge eer te beurt, door Z.M. Leopold II, Koning der Belgen, tot
Ridder der Leopoldsorde te worden benoemd.
Den 18den Maart 1896 ontving hij van de Spaansche
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Regeering zijn aanstellings-diploom van vice-consul van Spanje. Ten slotte werd hij
bij Koninklijk Besluit van 31 Aug. 1896 door onze Geëerbiedigde Koningin
Wilhelmina met het officierskruis in de Orde van Oranje-Nassau begiftigd.
Omstreeks het jaar 1898 vertoonden zich bij den eerbiedwaardigen grijsaard de
eerste sporen eener slepende ziekte ter bestrijding waarvan hij bij de knapste
geneesheeren om raad en om bijstand vroeg. Zijne kwaal belette hem evenwel niet
zijne gewone ambtsbezigheden te verrichten. Hij behield zijne helderheid van geest
tot op den laatsten stond van zijn leven. Zijne kwaal was niet van dien aard, dat zij
hem hevige smarten baarde, noch hem onbeweeglijk aan het ziekbed kluisterde. En
toch zij sloopte op eene alhoewel ongevoelige maar toch besliste wijze, de krachten
van den uitgeputten lijder. Een achttal dagen evenwel vóór zijn heengaan traden er
symptomen op, die duidelijk verrieden, dat de dagen, ja de uren van den zieke geteld
waren. En toch vonden de geneesheeren nog geen onmiddellijk levensgevaar.
Maandag, 29 Jan. 1900, in den vroegen avond, terwijl hij daar kalm en bedaard
in zijn leuningstoel gezeten was en zich nog met lectuur bezig hield, werd hij door
eene plotselinge duizeling overvallen. Een diep geslaakte zucht ontsnapte aan zijne
stervende lippen, en mr. Franquinet was niet meer.
Eene laatste eer en hulde ontving de ontslapene op den dag zijner begrafenis,
Donderdag 1 Febr. 1900. Ten sterfhuize waar de familie van den overledene, eene
talrijke vriendenschaar en de élite der Maastrichtsche bevolking vergaderd waren,
werd het aandenken aan den dierbaren overledene door eene drievoudige toespraak
herdacht.
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Jhr. mr. L. Michiels van Kessenich, Inspecteur van het Lager Onderwijs voor de
provinciën Noordbrabant, Gelderland en Limburg, schetste op gevoelige en
welsprekende wijze de verdiensten, welke de overledene zich had verworven op het
gebied van Onderwijs.
De Heer J.M. Nuyts, Gemeente-Archivaris en vriend van den overledene, bracht
op zijne beurt hulde aan de nagedachtenis van dien verdienstelijken Maastrichtenaar,
die als begaafd taalvorscher, de eigenaardigheden en ‘finessen’ van ons plaatselijk
taaleigen op zulke schrandere wijze wist te doen uitkomen en als historicus voor den
opbouw onzer locale historiebeschrijving zoo menigen kostbaren steen heeft
aangebracht.
De Hooggeboren Heer R.J.M.M.A. Graaf de Geloes, Voorzitter der Maatschappij
van Landbouw in Limburg, bracht in herinnering het vele goede door mr. Franquinet
op het gebied van Landbouw tot stand gebracht.
De Heer E. Franquinet, zoon van den overledene, dankte aan de opene groeve, in
weinige maar treffende woorden het talrijk publiek voor de betoonde deelname en
de sprekers voor de eer en hulde aan de nagedachtenis van zijn diep betreurden vader
gebracht.
Nog een enkel woord over de wetenschappelijke nalatenschap van den overledene.
Wijlen mr. Franquinet bezat eene ruim voorziene en rijke bibliotheek van kostbare
en zeldzame werken vooral op litterarisch en historisch gebied. Slechts ééne zaak
valt te betreuren, namelijk dat zoo menig werk incompleet werd bevonden. Deze
omstandigheid doet werkelijk afbreuk aan de waarde van het geheel. Verder
constateerde ik de aanwezigheid van tal van merkwaardige incunabelen en eenige
kostbare handschriften.
Wat zijne nagelaten autographische geschriften be-
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treft, deze bestaan deels uit losse, verspreide aanteekeningen, over verschillende,
meestal historische onderwerpen, deels uit aanvullingen van reeds vroeger beknopt
uitgegeven verhandelingen. Tot deze laatstgenoemde categorie mag gerekend worden
een bundel papieren met aanteekeningen over de Pastoors van Sittard, over Sittardsche
familiën, over het Kapittel, de klokken, de ambachten, de Heeren, de Archieven en
de Pastorale registers van Sittard. In dien bundel bevonden zich nog bovendien
bescheiden betreffende Roosteren, Susteren, Arcen, Gronsveld, Limbricht, de abdij
van Born, enz.
Verder een bundel, bevattende de oorkonden der stad Venlo, met aanteekeningen.
Nog: Histoire et Notices sur Fauquemont. La famille Schoonvorst, - Eynatten
Beelen, enz.
Eindelijk nog eene reeks van geschriften, die onderwerpen bevatten, welke zoo
goed als nieuw en oorspronkelijk, - volledig nog niet uitgegeven en voor den druk
volkomen gereed zijn. Daartoe kunnen gerekend worden:
Woordenboek van het Maastrichtsch Taaleigen (5 lijvige bundels, 12o.
Maastrichtsche Familiën.
Beschrijving der straten van Maastricht.
Het ware te wenschen, dat laatstgenoemde geschriften binnen een niet al te ver
verwijderd tijdsbestek werden uitgegeven. Die publicatie zou niet weinig er toe
bijdragen, het prestige van den genialen schrijver nog te verhoogen en zijn naam in
blijvend aandenken te houden.
J.M. NUYTS.
Gemeente-Archiv. Bibliothec.
M a a s t r i c h t , April 1901.
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Levensbericht van Mr. Oncko Wicher Star Numan.
Langer dan ik gehoopt had bleef deze levensschets, wier samenstelling ik als een
welkomen plicht gaarne op mij had genomen, in de pen. Dit uitstel is niet voornamelijk
door tal van andere werkzaamheden veroorzaakt, want gedurende al die maanden
bleef het leven van den overleden vriend mijn geest bezig houden. Maar de taak
bleek veel omvangrijker te zijn dan ik verwacht had en sloot snel en haastig werken
uit. Tal van bescheiden had ik te verzamelen en te ziften, en vooral moest het beeld
van den afgestorvene zoo afgerond en scherp voor mij staan dat ik het voor anderen
kon teekenen. En nu, na al dezen arbeid der voorbereiding, vrees ik schier nog meer
dan toen ik begon, dat ik te kort zal schieten bij wat ik wenschte te volbrengen. Want
ik heb geen veelbewogen leven, met tal van belangrijke gebeurtenissen te beschrijven:
ik herdenk hier een man wiens waarde en beteekenis lag in zijn innerlijk bestaan en
in de kracht die vandaar naar buiten uitging. En dit te doen gevoelen is met onze
afgesleten, door het gebruik zoo vaak zinlooze woorden, uiterst moeilijk. Men kan
wel zeggen dat iemands gemoedsbestaan louter, echt, diep en teeder
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was, dat daarin het geheim lag van zijn invloed en kracht; maar in het schetsen
daarvan een aanschouwelijk beeld te geven, daarbij sober te blijven en niet te vergeten
dat het inwendige een heiligdom is, waaraan men zich niet vergrijpen mag: ziedaar
de zware eischen mij hier gesteld. Star Numan is een man geweest zeer
teruggetrokken, in zoover als hij zelden of nooit over zich zelf sprak, uiterst wars
van al wat in de verte naar vertoon zweemde; ik mag hem dus allerminst zoo
voorstellen als hij zichzelf niet aan de wereld begeerde te geven. Maar bij het
uitwendige te blijven staan en te verzwijgen hoedanig zijn innerlijk leven was, zou
aan deze schets alle waarde ontnemen.
Ik beschik over rijke gegevens: vooreerst de herinneringen aan den omgang veler
jaren in ongestoorde vriendschap, en dan een schat van aanwijzingen en schrifturen
mij mild door Numan's naaste verwanten verstrekt. Aan allen die mij daarmede
hebben geholpen komt mijn dank toe, zeer bijzonder aan Numan's kinderen en aan
zijne oudste zuster mevr. de wede. Hofstede de Groot. Door mij tal van intieme
brieven, zelfs zijn dagboek ter lezing af te staan, grootendeels papieren slechts voor
één paar oogen bestemd, gaven zij mij een blijk van vertrouwen, waarvoor ik ten
hoogste erkentelijk ben. Tevens toonden zij daardoor hun onbeperkt vertrouwen in
het karakter van hun vader en broeder, overtuigd dat van hem alles mag geweten
worden, dat niets aan den dag zal komen tot zijn oneer. Gelukkig de man van wien
zijne naaste betrekkingen dit met recht mogen aannemen!
De meeste biographieën sturen op zeker doel aan; zij willen in het licht stellen wat
haar helden hebben tot stand gebracht. Bij Star Numan kan men geen levenswerk
aanwijzen. Zijn naam blijft niet verbonden aan
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een of andere hervorming, beweging, niet aan een boek of wetenschap. Maar zijn
persoon leeft voort: wie hem gekend hebben vergeten hem niet. Zij vergeten niet die
indrukwekkende gestalte, vaak min of meer gebogen, het hooge voorhoofd, de
diepliggende oogen, meestal wat gesluierd en toch met doordringenden blik, den
manlijken handdruk. Zijn voorkomen, ook al verwaarloosde hij zich soms, teekende
dadelijk den man van aanzien en positie. Hij scheen sommigen ongenaakbaar en
stelde voor allen grenzen aan de gemeenzaamheid; maar wat hij gaf was echt, uit het
hart komende, en men ontmoette hem op een hooger terrein dan dat van den
alledaagschen, gelijkvloerschen omgang. In dit dagelijksche was hij dikwijls
afgetrokken, vervuld van een werk of belang dat hem geheel innam. Tegenover veel
en velen was hij hoog, en hij behoorde tot die, helaas, niet al te talrijke menschen bij
wie men nooit vulgaire, kleinzielige overwegingen bespeurde. Hij verhief, waar hij
kwam, het geestelijk peil. Zijn gemoed had groote vastheid en was toch zoo
bewegelijk dat hij een dier weinige mannen was die zich niet schamen als een traan
in hun oogen komt. Zijn geest: diep ernstig zonder zweem van plechtigheid,
integendeel zeer geneigd tot spot en ironie, die niet altijd als zoodanig werd erkend
en die velen steeds op nieuw bij hem bevreemdde. Waar en eenvoudig in al zijn
spreken en handelen; consciëntieus, soms angstig, tot in kleinigheden, en toch levende
in groote gedachten. Zeldzaam getrouw aan personen en belangen met een piëteit
die meer was dan natuurlijke gehechtheid, die een geestelijken inhoud en daardoor
vastheid had. En deze vastheid in alles, gelijk de eenheid van zijn leven, verworven
en bewaard in de binnenkamer, waar hij God zocht en vond om Hem in alles in de
wereld te dienen.
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Zoo staat het beeld van Star Numan hun voor den geest die hem hebben liefgehad.
O n c k o W i c h e r S t a r N u m a n is den 4den September 1840 te Groningen geboren
waar zijn vader hoogleeraar in de rechten was en zijne moeder tot de aanzienlijke
regentenfamilie van Swinderen behoorde. Bij dit oudere geslacht moeten wij een
oogenblik verwijlen.
De geslachtsnaam was oorspronkelijk alleen Numan, maar door huwelijk met de
dochter van een groningschen advocaat Star Lichtenvoort waren de namen van twee
families samengesmolten. De grootvader van onzen Star Numan heette nog Alexander
Numan; hij was arts te Sappemeer, later directeur der veeartsenijschool te Utrecht
met den titel van professor. Zijn zoon groeide op in de godsdienstige en tegelijk
klassiek-geletterde traditie, welke in de familie heerschte. Deze zoon, Cornelis, de
vader van onzen Star Numan, studeerde te Utrecht in de letteren o.a. onder van
Heusden, en in de rechten; hij promoveerde met een proefschrift over Macchiavelli,
dat zelfs in het Duitsch werd vertaald. Als veelbelovend jong geleerde werd mr.
Cornelis vroeg tot professor in de juridische faculteit te Groningen benoemd, waar
hij naar de toenmalige inrichting van het hooger onderwijs met de meest
uiteenloopende leervakken belast werd: in den loop der jaren heeft hij zoowel staatsen volkenrecht als strafrecht onderwezen. Dit heeft hem verhinderd om als schrijver
zijn vroeg verworven goeden naam te handhaven; als docent heeft hij op verscheidene
geslachten van leerlingen grooten invloed geoefend. Hij was een man van den ouden
stempel, door en door conservatief en hevig gekant tegen de liberale beginselen van
1848. Zijn invloed is evenwel, gelijk gezegd, tot de akademische wereld beperkt
gebleven, waar hij bij ambtgenooten en leerlingen geliefd was.
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Bij het lezen van 't een en ander dat in memoriam van den groningschen hoogleeraar
geschreven is1, treft ons hoevele trekken onze Star Numan van zijn vader heeft geërfd;
reeds de merkwaardige gelijkenis van beider handteekeningen springt in het oog.
Cornelis Star Numan wordt door zijn ambtgenoot en vriend Philipse geteekend als
een man, openhartig en die toch wist te zwijgen, die ‘van kwaadsprekendheid gruwde’
en de ‘min aangename zijden zijner bekenden of betrekkingen bedekte onder den lof
hunner deugden’. Jonckbloet beschrijft hem als wars van speculatieve theorieën, een
man van zuiver historische richting. ‘Met minachting zag hij spottend neer op hen,
die zonder eenige wetenschappelijke vorming zich lieten hooren over de hoogste
belangen van den staat, of de maatschappij trachtten in te richten naar afgetrokkene
denkbeelden’. Zonder eenige wijziging passen deze woorden even goed in het
karakterbeeld van den zoon als in dat van den vader. Niet minder ook het volgende:
‘lichamelijke pijn of krankheid scheen hij niet te achten en door zijn krachtigen geest
te beheerschen’; een deugd wier overmaat zijn vrienden deed zeggen dat het niet zoo
had behoeven te zijn, toen hij in 1857, nauwelijks 50 jaar oud, bezweek.
Zoo heeft onze Star Numan ongetwijfeld veel van zijn natuurlijke eigenschappen
als erfgoed gehad van zijn vader. Maar dieper en langduriger is de invloed geweest
door zijne moeder op hem geoefend.
Jonkvrouw Octavia Cornelia Susanna van Swinderen

1

J.H. Philipse schreef zijn leven in de Levensberichten dezer Maatschappij (1858), in wier
jaarvergadering (1857) J. de Wal reeds den leermeester had herdacht dien hij ‘hartelijk
liefhad’. Men zie ook J. de Bosch Kemper, Staatk. en Staathuishoudk. Jaarb. (1857) en W.J.A.
Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (1864).
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was de dochter van mr. Oncko van Swinderen die in tal van betrekkingen land, gewest
en stad heeft gediend (1775-1851), de zuster van Jhr. Wicher, wiens eervol begonnen
loopbaan door een vroegtijdigen dood werd afgesneden (1802-1836). Beider leven
is door prof. Cornelis Star Numan met piëteit beschreven. Eigenlijk verdiende de
ongewone vrouw uit hun geslacht niet minder dan zij een levensbeschrijving. Uit de
nalatenschap van R. Fruin zijn een aantal harer brieven te voorschijn gekomen, door
dezen met zorg bewaard, en nu door onze eerste historici, die over deze nalatenschap
gaan, herlezen met een belangstelling, welke uiting vond in 't geen een hunner mij
schreef: ‘zulk een brief is pittiger dan een geheel boekdeel van menig ander’. Deze
lof gold een schrijven van 5 Nov. 1881 waarin mevrouw Star Numan over de motieven
en toestanden bij het proces van Buat, na lezing van een desbetreffend opstel van
Fruin, spreekt met een kennis van zaken en een schranderheid van oordeel ver boven
de gewone maat. Zulk een vrouw kon met recht schrijven: ‘wien alle menschelijke
belangen ter harte gaan, de wezenlijke, en tot de hoogste toe, die leeft werkelijk meer
dan anderen’. Dit heeft zij gedaan, o.a. toen het transvaalsche gezantschap in 1884
Nederland en ook Groningen bezocht, en ook bij haar die zoo veel gedaan had om
de wegen dier mannen te effenen, een oogenblik verwijlde. Dit heeft zij ook gedaan
tot in hoogen ouderdom, in een eenzaam, door doofheid van de wereld afgesloten
bestaan, toch deelende in al wat in haar kring, in het vaderland en daarbuiten voorviel.
Zij heeft slechts weinig, en dan nog meestal zonder haren naam, laten drukken; maar
hare correspondentie zou wel waard zijn verzameld en uitgegeven te worden. Uit
die brieven zou men eene vrouw leeren kennen met kloek verstand,
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helderen blik, doorzettenden wil, den aanleg van een staatsman, niet rustig
beschouwend, maar middelen en wegen beramende en personen aan het werk zettende;
alleen in het absolute van menig wegwerpend oordeel vrouwelijke hartstochtelijkheid
verradende.
Deze uitweiding over zijne moeder is waarlijk in het levensbericht van Star Numan
niet overbodig. Hij moge in karakter zeer van haar hebben verschild, hij is innig aan
haar gehecht geweest en heeft tot haar einde, slechts enkele jaren vóór zijn eigen
dood, aan haar oordeel het grootste gewicht gehecht. Zijn opvoeding is grootendeels
haar werk geweest. Zij behoorde tot die vrouwen die zijn ‘moins épouse que mère’.
En moeder is zij voor hare drie kinderen in vollen zin geweest; want, al traden geest
en verstand bij haar sterk op den voorgrond, zij heeft hun hart aan zich blijvend weten
te binden.
In het ouderlijk huis groeiden naast Oncko twee zusters op: de vier jaar oudere
Catharina, thans mevrouw de wede. C.P. Hofstede de Groot, en de drie jaar jongere
Anna, later wede. dr. Kroon, thans mevrouw J. Posthumus Meyjes. Het eerste
schoolonderwijs genoot Oncko op de inrichting van den destijds vermaarden
paedagoog Brugsma. Reeds vroeg evenwel is hij naar den vreemde gezonden. Voor
zijn klierachtig gestel bleek een kuur van enkele weken te Kreuznach onvoldoende,
een duurzaam verblijf buitenslands noodzakelijk. Daarvoor werd Bonn gekozen,
waar de drie kinderen Star Numan, of liever Oncko eerst met zijn oudere later met
zijn jongere zuster, huisvesting vonden bij den heer Klein, die vroeger op Oudwijk
te Utrecht een bloeiende school had bestuurd, en die, zelf Duitscher en met een
engelsche vrouw gehuwd, dus ook met hollandsche toestanden niet onbekend
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was. Trouwens de moeder zelf heeft lange poozen met haar kinderen te Bonn verblijf
gehouden.
Voor een halve eeuw beteekende een opvoeding in den vreemde vrij wat meer
dan nu. De reizen waren bezwaarlijker en daardoor tevens belangrijker. Het
eigenaardige van steden, landstreken, gewoonten was veel minder uitgewischt dan
heden het geval is. Bonn, dat tegenwoordig slechts een halve dagreis is van het hartje
van Holland, lag toen nog geheel in den vreemde. Niet alleen voor het lichaam maar
ook voor den geest ademde men er een geheel andere lucht in. Deze atmosfeer is
voor den knaap, die er naar duitschen trant reeds met 9 jaren Latijn begon te leeren,
niet schadelijk geweest. Integendeel. Te Bonn woei die klassiek-christelijke geest,
waarnaar men ook wel te Groningen streefde, maar die in de duitsche omgeving veel
meer kracht en inhoud had. Star Numan heeft steeds erkend dat hij zijn inzicht in de
klassieke oudheid aan de jaren te Bonn te danken had. Daar is ook de grond gelegd
voor zijn breede kennis van, en liefde voor duitsche schrijvers, die hem zijn leven is
bijgebleven. Waarschijnlijk is het verblijf te Bonn voor zijn vorming dienstiger
geweest dan een opvoeding te Groningen had kunnen zijn.
Inmiddels leidde de studie in Duitschland niet op voor een nederlandsche
hoogeschool, en moesten de ouders dus bedacht zijn den jongeling aan een hollandsch
gymnasium de laatste voorbereiding daarvoor te doen ontvangen. De keus viel op
Zutfen, waar een voortreffelijke staf van leeraren den rector, dr. Matthes, ter zijde
stond. Star Numan kwam er in huis bij dr. Kroon, wiens naam welbekend is in de
geschiedenis van het onderwijs te onzent. Van 1855 tot 1857 heeft onze Numan daar
vertoefd, en van het onderwijs en de leiding der leeraren
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veel genoten, terwijl hij er ook met medeleerlingen en in verscheidene gezinnen
blijvende betrekkingen aanknoopte. Onder de leeraren had hij vooral aan dr. Brill
veel. Het was niet onnatuurlijk dat deze geleerde, die in ons vaderland een der eerste
vertegenwoordigers is geweest van de geestelijke strooming der duitsche klassieke
periode, den jongen man die pas uit Bonn kwam bijzonder boeide. Zijn leven lang
heeft Star Numan zich aan den lateren utrechtschen hoogleeraar Brill innig verbonden
en dankbaar betoond, en die erkentelijkheid en warme vriendschap bij vele
gelegenheden bewezen. Menig woord van Brill uit vroegeren en lateren tijd, in
gesprekken of redevoeringen, was in Numan's mond tot een klassiek gezegde
gestempeld. Van deze vereering had Numan blijk willen geven door in deze
levensberichten het beeld van den geliefden leermeester te teekenen: een voornemen
dat met andere soortgelijke niet is uitgevoerd.
Onder dit alles werd onze Numan noch van zijn geboortestad noch van zijn
ouderlijk huis vervreemd. Het is opmerkelijk dat hij, die toch reeds vóór zijn tiende
jaar Groningen had verlaten om er nooit metterwoon terug te keeren, toch den band
met Groningen, waar trouwens zijne moeder lange jaren heeft gewoond en zijne
verwanten voor een deel nog wonen, steeds heeft aangehouden. Ook met zijne ouders
werd de band niet losser. Mochten al de reizen naar Groningen tot de vacanties en
enkele gelegenheden daarbuiten beperkt zijn, uit de briefwisseling dier dagen met
zijne moeder en zusters zien wij dat er over en weer hartelijk medeleven was ook in
de kleinigheden van het dagelijksch bestaan. Vrije opstellen werden aan de
goedkeuring van zijn vader onderworpen. Maar het voortdurend verkeer onder
vreemden heeft aan zijn karakter vroeg vastheid gegeven
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Hij liet zich niet door zijn omgeving medesleepen; hoe vatbaar hij ook was voor
indrukken, hij toonde reeds vroeg de goede zijde van den inborst der Groningers en
Friezen: vasthoudendheid en wilskracht.
Hoe hij den plicht zichzelf te bewaren en te vormen heeft opgevat, blijkt uit zijn
dagboek, dat hij 2 Febr. 1856 als middel van tucht en zelfkennis begon te houden.
Het was het voorbeeld van den jonggestorven Gosewinus (de Voogt), dat den
15-jarigen Numan hiertoe de pen deed opvatten.
Velen zijn geneigd in het houden van zulk een dagboek iets ziekelijks te vinden.
Er zijn inderdaad gevaren verbonden aan dat tasten in eigen boezem, die
zelfbespiegeling, dat angstvallig gadeslaan van elke neiging en zich tot misdaad
rekenen van elke kleinigheid. De grens die zedelijke nauwgezetheid van pijnlijke
haarklooverij scheidt wordt allicht overschreden. Daarom raadt men liever aan zich
maar niet te veel met zichzelf bezig te houden. Anders zal evenwel oordeelen wie
op teerheid van geweten en op reinheid niet alleen van wandel maar ook van
verbeelding prijs stelt, en wie weet hoe moeilijk en hoe noodig het voor den mensch
is zijn geestelijke huishouding in orde te houden. Het karakter wordt niet alleen in
den stroom der wereld maar ook in de eenzaamheid, de zelfbeproeving voor Gods
aangezicht, gevormd. Het komt aan op de zaak zelf, niet op het hulpmiddel: het
toevertrouwen van zijn gevoelens aan het papier. Zulk een dagboek kan mede ten
zegen strekken, als hulpmiddel voor een tijd. Dat is het bij Numan geweest. Na een
jaar werden de dagelijksche uitboezemingen minder geregeld, allengs veranderde
het dagboek van karakter en werd opteekening van uitwendige ontmoetingen en
indrukken daardoor gewekt. Waar de
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kracht in den strijd was toegenomen was het hulpmiddel overbodig geworden.
Dat dagboek is ernstig maar allerminst ziekelijk van toon. De vroomheid van
Numan is nooit ascetisch geweest, er hing over zijn geest niet die schaduw van een
vroegtijdigen dood, die wij opmerken in de bladen van Gosewinus. Hij had een
gezonden levenslust en rekende zich noch een jongensverliefdheid noch het genieten
van een lekker maal tot zonde. Maar hij waakte tegen al wat waarheid en reinheid
kon schaden, en elken verkeerden indruk, elke aarzeling om zijn plicht te doen verweet
hij zich. Wie zal zeggen dat dit ziekelijk is? Numan zou niet de zeldzaam loutere en
edele man geworden zijn dien wij gekend hebben, indien hij als jongeling niet had
gestreden. Hij is veel meer geweest dan wat wij gewoonlijk een ‘fatsoenlijk man’
noemen. Een zijner akademievrienden vertelde mij, dat hij reeds als student geen
vuile taal duldde; waar zij gebruikt werd stond hij op en ging heen. Wel geldt van
hem dat woord van Göthe over Schiller, dat hij zoo gaarne aanhaalde:
‘Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine
Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine’.

De gevaren, waarmede het gemeene het zieleleven bedreigt, had hij in de oratio,
meditatio, tentatio, die niet alleen den theoloog maar ook den christen maken,
overwonnen.
Ik sprak reeds van de godsdienstige traditie in de familie Star Numan met liefde
bewaard. De vroomheid, waarin de jonge Numan werd opgeleid, droeg geen
dogmatisch karakter; haar kleur was die der toenmalige groninger richting, met wier
voornaamste woordvoerders, Pareau, Hofstede de Groot, Muurling, de familie
bevriend
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was. Een zoon van Pareau, in 1860 op 19-jarigen leeftijd overleden, is de voornaamste
vriend uit Numan's kindsheid geweest. Te Zutfen, waar Numan bij ds. Erdbrink tot
lidmaat der Hervormde kerk werd aangenomen, en te Leiden bleef hij aanvankelijk
in dezelfde richting en hoorde met ingenomenheid de predikers der groningsche
zienswijze. Er was bij hem evenwel minder ijver voor een bepaalde theologische
school dan wel hartelijke instemming met het Evangelie. Zijn geloof is nooit door
theoretischen twijfel heengegaan: Evangelie, Bijbel zijn nooit questies voor hem
geweest. Hij nam aan wat van God sprak en tot God leidde. Zoo was het geen
verandering van levensrichting, geen omkeer, dat hij zich later steeds beslister tot
de rechtzinnigen rekende. Zijn naaste vrienden aan de hoogeschool, het steeds scherper
zich afteekenen van beginselen en richtingen, ook wel later de invloed zijner vrouw:
dit alles werkte samen om hem in het kerkelijke en godsdienstige de rechterzijde te
doen kiezen.
Het geregeld bijhouden van het dagboek eindigt in Mei 1857. Onder die maand
vindt men het uitvoerig relaas van den dood en de begrafenis zijns vaders. Numan
zou juist in den zomer voor de hoogeschool rijp verklaard worden; nu werd beslist
dat hij te Leiden zou studeeren. Dit besluit kan bevreemden voor den zoon van een
groningschen hoogleeraar, van vaders en moeders zijde uit een groningsch geslacht.
Maar naar Leiden trokken de professoren in de letteren, wier studie Numan aan die
der rechten zou doen voorafgaan. Jonckbloet wees er op, dat de student te Leiden
Cobet, de Vries, Dozy als leermeesters zou hebben. Hij zou er ook de Wal vinden,
den dankbaren leerling zijns vaders. Zoo pleitte niet weinig voor Leiden. Numan's
moeder, nu niet meer
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aan Groningen gebonden, vestigde er zich metterwoon; na eenige jaren keerde zij
evenwel naar haar vaderstad terug, en betrok Numan kamers op de Breestraat.
Wanneer wij nu vermelden dat Star Numan in 1857 student werd en eerst 29 Mei
1869 promoveerde, dan dient een en ander ter verklaring van dien bovenmate gerekten
studententijd te worden aangevoerd. Vooreerst dan had hij in geen enkel opzicht
haast; hij studeerde liberaliter, niet om klaar te komen maar om de studie zelf. Te
Leiden heeft hij in deze jaren een goed deel bijeen gebracht van dat kapitaal van
kennis uit vrije lectuur vooral van schrijvers over historie en staatkunde: Ranke,
Macaulay, Burke, maar ook van schoone letteren, althans van klassieken en Duitschers
als Schiller en Göthe. Romans heeft hij zijn geheele leven zoo goed als niet gelezen,
en tegenover de lichte litteratuur van den dag is hij steeds wantrouwend geweest. Ik
herinner mij uit veel later jaren dat hij als curator van 't haagsche gymnasium bezwaar
had tegen het op school lezen van Pailleron's Le monde où l'on s'ennuie. Mijn
verdediging van dat stuk kon hem niet overtuigen, evenmin als mijn verwijzing naar
Terentius of Horatius. Dat waren klassieken, en dat vond hij iets anders.
Maar ik ben nu nog aan zijn studententijd en de vrije kennis op breede schaal toen
door hem opgedaan. Hij heeft allen die hem kenden steeds verbaasd door zijn vele
citaten, wonderlijk getrouw bewaard, en zelfstandig uit zijn lectuur opgegaard.
Gansche, verre van korte, prozastukken waren hem in 't geheugen gebleven. Dit was
in hooge mate kenschetsend voor zijn aanleg en ontwikkeling. Hij was niet vlug of
schitterend van geest, de dingen moesten bij hem beklijven en hun tijd hebben, hij
hing niet met spelend vernuft aan de oppervlakte,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

74
liet ook de denkbeelden niet over zich of langs zich heen gaan, maar ziftte zijn
indrukken en verwerkte ze, zoodat hetgeen hij opnam werkelijk zijn eigendom werd.
Alle dilettantisme stuitte hem tegen de borst; hij was geen man van het ‘interessante’,
van de zoo dikwijls roekelooze gedachten, die in de lucht zijn. En zijn leidsche
leermeesters, naast de reeds genoemden later ook en steeds sterker Fruin, heeft hij
geëerd en gevolgd om hun echte, degelijke wetenschap. Of hij onder dit alles van
het studentenleven ook de vroolijke zijde heeft mede gemaakt? Hij is er niet in
opgegaan, maar heeft een aangenamen omgang in een opgewekten vriendenkring
gekend, waarin hij gezien en geliefd was. Daarbij werden de maatschappelijke relaties
der familie in den lande aangehouden, en binnen en buitenslands verscheidene reizen
gemaakt. Tegen 't eind van zijn loopbaan als student trok de politiek, zoowel die in
ons vaderland als de gebeurtenissen op het wereldtooneel in en na 1866, al meer zijn
en zijner vrienden aandacht.
Zijne brieven uit deze jaren doen hem kennen als gezellig, opgeruimd, ernstig
zonder pedanterie, hartelijk belangstellende in al wat zijne vrienden betrof. Ook als
student was hij niet de man om middelpunt of hoofd te zijn van een grooten kring.
Maar op zijn vrienden had hij blijvenden invloed. In den aanvang van zijn studentijd
was het vooral Kroon, dien hij nog uit Zutfen kende en die later zijn zwager werd;
maar hun wegen gingen allengs uiteen. Toen werden Beelaerts van Blokland en
Ramaer zijne intimi en zijn het tot hun dood gebleven. Beelaerts, Ramaer en Numan
waren in die jaren een drietal van vrienden die op elkanders vorming grooten invloed
oefenden. Ramaer is op 31-jarigen leeftijd als officier van justitie te Winschoten
overleden; Numan
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schreef een kort levensbericht in de Prov. Gron. Cour. 26 Januari 1876. Beelaerts
van Blokland is, in zijn schitterende politieke loopbaan, jaren lang Numan's stadgenoot
te 's-Hage geweest; de oude hartelijkheid bleef bestaan, en menig belang, o.a. dat
van Transvaal, vereenigde hen tot gemeenschappelijk werk. Maar ook Beelaerts is
Numan in den dood voorgegaan; zij zaten naast elkander op dien Zondagmorgen in
de Willemskerk toen Beelaerts tegen 't eind der godsdienstoefening inzonk.
De ruim elf-jarige duur van Numan's akademische studie is ten deele te verklaren
uit bijzondere werkzaamheden die hij tot een goed einde bracht. Hij legde, eer hij
de studie der rechten aanvaardde, in 1861 met lof zijn candidaatsexamen in de letteren
af. In 1863 werd hij te Groningen met goud bekroond tegelijk met Reiger. De
prijsvraag was uit het gebied van het volkenrecht, en de faculteit uitte, bij monde
van Philipse, haar blijdschap den zoon van een nog niet vergeten voormalig
ambtgenoot met zijn volbrachten arbeid geluk te wenschen. Eindelijk schreef hij een
dissertatie die een veel omvangrijker en veel rijper werk is dan men dat van een
student verwacht. Het boekdeel is niet minder dan 509 pagina's groot en handelt over
Cornelis van Bynkerskoek, zijn leven en zijn geschriften. Busken Huet heeft het in
zijn Land van Rembrandt gebruikt, met de hem eigene lichtvaardigheid, waarover
Numan zich smalend kon uitlaten.
In een biographie van Numan moeten wij bij dit eenige boek van zijn hand iets
langer stilstaan. Het lezen er van loont zeer de moeite, en het werk is wel zeer
nauwkeurig tot in kleinigheden, maar lang niet dor geschreven, gelijk men bij
oppervlakkig doorbladeren allicht meent.
Wat of wie de keuze van het onderwerp heeft bepaald
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is mij onbekend; stellig is zij gelukkig te noemen. Het is een nederlandsch onderwerp,
van belang, niet boven de kracht van een jong geleerde, in overeenstemming met
den vaderlandschen, historischen zin van den schrijver, die daarenboven zich hier
meestal kon bewegen op het terrein van het publiek recht, dat zijn voorliefde bezat.
Over 't geheel is het leven der mannen uit onze republiek, die voor een monographie
in aanmerking komen, een uiterst geschikt onderwerp voor akademische
proefschriften. Onder die figuren is stellig een der belangrijkste de zeeuwsche rechter
en staatsman, gewoonlijk als ‘president van Bynkershoek’ bekend. Hij was een zoon
van zijn tijd, in welks ‘besognes’ en ‘correspondenties’ hij opging, geen baanbreker
of schepper, geen man met nieuwe gezichtspunten, maar een ernstig en kundig
magistraat, die het in zijn dagen geldende recht toepaste, en daarenboven zich een
blijvenden en eervollen naam in de geschiedenis der wetenschap verworven heeft.
Zoo heeft Numan Bynkershoek gezien en geschetst, en hem in bescherming genomen
tegen den onverdienden smaad hem aangedaan door geen mindere dan den grooten
v. Ihering, tegen wiens ‘felle uitspraak’ Numan zijn held met smaak en tact weet te
verdedigen. Voor dien held heeft Numan zekere piëteit, zonder hem te veel tot ‘held’
te maken. Hij laakt de uitspattingen van Bynkershoek's pen in de ‘Haagsche Mercuur’
en keurt zijn polemiek sterk af (p. 62, 196 vlgg.). Maar hij acht den man der
nauwkeurige kennismaking ten volle waardig en spaart geen moeite om al wat op
hem betrekking heeft bijeen te brengen, te ordenen, te beoordeelen. Ook dit laatste,
want Numan's boek is waarlijk een historische studie, geen verzameling van
ongeordende stof. De schrijver staat boven zijn gegevens en beheerscht zijn
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materiaal, zonder dat hij zichzelf hinderlijk op den voorgrond plaatst. Maar hier en
daar een ironische zet (p. 136, 145), een gemoedelijke overweging (p. 155), een
zinspeling op hedendaagsche toestanden (p. 117), telkens een juist en gezond oordeel
doen ons den geschiedschrijver kennen die waarlijk zijn stof heeft verwerkt. Hij weet
de maat te houden, maakt het kleine niet groot en het onbelangrijke niet gewichtig,
maar betaalt toch zijn tol van achting aan den braven, ijverigen, kundigen magistraat
wiens leven hij beschrijft. Hij streeft er niet naar zijn stof pikant te maken of zijn
eigen geest te doen uitkomen ten koste van zijn onderwerp: hij ziet het betrekkelijke
maar wezenlijke belang van dat onderwerp in, en tracht dat te doen zien.
Indien hij daarin niet ten volle geslaagd is, dan ligt dit aan een drietal oorzaken.
Vooreerst had de leerling van Fruin, wiens naam wij in de voorrede met verbazing
missen, nog niet de kunst afgezien van de gegevens te groepeeren tot een tafereel
waarin de man en zijn tijd aanschouwelijk voor oogen treden. Tal van trekken over
de zeden dier dagen kan men uit Numan's dissertatie samenlezen, een beeld geven
zij niet. Daar komt bij dat Numan de wijsgeerige vragen wat al te opzettelijk ter zijde
laat. Hij doet zien dat de beteekenis van Bynkershoek niet ligt waar men die
aanvankelijk zocht: in het romeinsch en het privaatrecht; maar in het volkenrecht.
Uitvoerig Bynkershoek's denkbeelden daarover uiteen te zetten achtte Numan evenwel
‘niet in het kader van dit proefschrift’ (p. 308). Zoo wijst hij wel aan dat Bynkershoek
ratio en usus als de beide bronnen van het volkenrecht aanmerkte, maar zoekt men
te vergeefs bij hem een antwoord op de controverse vraag of Bynkershoek inderdaad
met het natuurrecht van H. de Groot
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gebroken had om alles uit de positieve tractaten en usantiën af te leiden, dan wel of
ook bij hem het apriorisme bleef heerschen1. Dat ratio en usus naast elkander hier
het antwoord geven, had Numan duidelijker kunnen aantoonen. Eindelijk is er nog
een zekere koelheid van den schrijver tegenover zijn onderwerp, die ook bij den lezer
de belangstelling doet bekoelen. Alle achting bewijst Numan aan zijn president,
wiens jurisprudentia elegantior den klassiek gevormden jongen jurist naar den zin
is; maar de 18de eeuw trekt hem blijkbaar niet aan. Numan's dissertatie is ook in dit
opzicht een boek zonder vervolg gebleven. Men kon verwachten dat na zooveel
moeite en met zooveel kennis de jonge mr. nu zijn tabernakelen zou bouwen in de
studie dier periode onzer geschiedenis. Hij heeft er evenwel, voor zoover ik weet,
niet meer naar omgezien. 't Is alsof wij een zekeren zucht van verlichting vernemen
wanneer wij lezen dat op den 22sten April 1743 Bynkershoek ‘overeenkomstig zijn
rang in de Groote Kerk te 's Gravenhage begraven werd’. Hoe tallooze malen heeft
Numan niet later die Groote Kerk te 's-Gravenhage betreden! Het zou mij verwonderen
indien hij nog dikwijls aan Bynkershoek had gedacht.
Uit de bijgevoegde stellingen (niet minder dan 42), die van een uitgebreide kennis
op juridisch, politiek, ook op litterarisch gebied getuigen, vermeld ik enkele als
karakteristiek voor zijn toenmalig standpunt. Ik heb geen grond te meenen dat zijn
inzichten in hoofdzaken later veranderd zijn. Wij lezen dan:
XIX. De werking der rechtstreeksche verkiezingen moet

1

Het hier gezegde is mij duidelijk geworden in een gesprek met mijn ambtgenoot prof. Van
der Vlugt, wien ik voor zijn voorlichting dank zeg.
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den wetgever eene waarschuwing zijn de jury in Nederland niet in te voeren.
XXIV. Het wereldlijk gezag van den Paus raakt eene inwendige aangelegenheid
der Catholieke Kerk: omverwerping van dat gezag is inbreuk op de gewetensvrijheid
der Catholieke Christenen.
XXXVII. Afschaffing van het dagbladzegel verbetert het gehalte der periodieke
pers niet.
XLI. Eveneens sluit de Grondwet uit die corruptie der constitutioneele monarchie,
gemeenlijk door den naam van parlamentaire regeering aangeduid, waarbij het
zwaartepunt van het gezag van de Regeering op de volksvertegenwoordiging
overgebracht, de Koning gedwongen wordt door de meederheid van kamer of kamers
ministers te benoemen naar háár welgevallen, - en de ministerieele
verantwoordelijkheid een klank wordt. (NB! Reeds in den druk met of zonder
hoofdletter ligt hier een stelsel: Regeering, Koning, maar volksvertegenwoordiging).
Men ziet: de 28-jarige jonge doctor heeft over de brandende vragen van den dag
een vaste overtuiging en schroomt niet die uit te spreken, kalm en waardig in den
vorm, niet zonder hartstocht en ironie onder de oppervlakte.
Wie deze stellingen overweegt begrijpt dat Numan, gelijk hij na zijn promotie aan
een zijner vrienden schreef, het leven als een s t r i j d vóór zich zag.
Dit woord kan bevreemden. Voor den vermogenden jongen man met een
uitnemenden naam en vele relaties, die vrijwel zijn eigen weg kon kiezen, zag het
er waarlijk niet uit alsof hij het in de wereld moeilijk zou hebben. Evenmin scheen
zijn inborst die van een strijder te zijn. Ook zou verder zijn leven uiterlijk kalm
verloopen: 30 jaren in den Haag, nuttig werkzaam, algemeen geacht,
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bij toeneming rijk aan invloed. Wat deed dan den jongen man op den drempel van
het openbare leven vermoeden dat strijd hem wachtte? Niet anders dan het ernstig
gevoel van roeping, van zijn taak als christen, burger, rechtsgeleerde. Deze jonge
man begon niet met te vragen: hoe kom ik vooruit? welke carrière zal ik maken? Hij
gevoelde dat er in de wereld een strijd te strijden was voor waarheid en recht; en tot
dien kamp gordde hij zich aan. Ervaren in zichzelf kloek te waken en te strijden, was
het nu zaak in het openbare leven te staan voor zijn beginselen. Niet voor een partij,
want geen enkele heeft hem ooit bevredigd en hij heeft zich bij geen keurbende laten
inlijven. Vertoon van strijd heeft Numan nooit gemaakt. In die periodiek
terugkeerende tijden, wanneer een zeker aantal van Nederlanders mobiel worden en
zich als helden aanstellen, dacht men niet aan Numan en merkte niets van hem. Hij
stond buiten het gewoel; men meende soms dat hij er met kalme welwillendheid uit
de verte of uit de hoogte op neerzag. Maar dit was niet zoo. In hem kookte het. Hij
droeg leed over dat ‘gebrek aan zedelijken ernst, aan kennis, aan waarheidsliefde,
aan zelfverloochening, gebrek aan schuldgevoel en verlossingsbehoefte’; dit was
hetgeen in zijn oogen ‘ons politiek en godsdienstig volksleven brandmerkt’1. Wie
dit gevoel bij hem niet heeft ontdekt, heeft Numan niet gekend. In geen partij achtte
hij het ‘nationale, echt-nederlandsche, christelijke’ dat hij voorstond, belichaamd of
voldoende gewaarborgd. Maar onder vele partijen vond hij bij personen
aanknoopingspunten voor dit hooge trachten.
In weinige regels zou men de 30 jaren van Numan's

1

Uit een brief reeds 30 Oct. 1866 aan zijne vrienden geschreven.
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openbaar leven kunnen beschrijven: de betrekkingen opsommen die hij in staat en
kerk heeft bekleed, de genootschappen en vereenigingen die hem tot lid benoemden
of waarbij hij zich aansloot, de enkele geschriften die hij in het licht zond, zijn
huwelijk vermelden en het weinige wat van huiselijk leven en maatschappelijk verkeer
in een levensbericht te huis behoort. Doch, ook al werd dit een en ander iets breeder
uitgesponnen: daarom is het hier toch niet te doen. Niet de uiterlijke voorvallen en
toestanden, maar wat zij van een mensch maken en wat een mensch er zelf van maakt:
dit is iemands leven. De mensch die alleen op de oppervlakte leeft, in de
omstandigheden en niet in zijn binnenste zijn vreugde en leed vindt, ook geen andere
tegenstelling kent dan blijdschap en droefheid, geen taak, geen strijd, geen hoop: hij
verliest ten slotte zichzelf, zijn zinnen verstompen en zijn hart blijft in de diepte
onaandoenlijk.
Bij Numan is in zeldzame mate het tegenovergestelde het geval geweest; daarom
moet zijn biograaf niet zoozeer bij de uiterlijke omstandigheden van zijn leven dan
bij de geestelijke trekken van zijn karakter verwijlen. Voor Numan had het leven
een inhoud; hij nam dat leven in al zijn verhoudingen ernstig op, als van God gegeven,
en daarom belangrijk. Menschen, woorden, voorvallen hadden voor hem meer
beteekenis dan men gewoonlijk er aan hecht. Hij gevoelde de banden van bloed, van
sympathie, van plicht als duurzaam en vast; er waren geen tijden of kanten van zijn
leven waarmede hij voor goed afgerekend, waarvan hij zich losgescheurd had. De
continuïteit van het leven was bij hem niet passief maar actief. Aan al wat ooit voor
hem geleefd had bleef zijn hart getrouw: aan zijn verwanten, zijn
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leermeesters, vorst en vaderland, zijn hoogeschool, zijn vrienden: ik schrijf deze
opsomming niet gedachteloos neer; bij elk woord er van staan mij aandoenlijke
bewijzen dier trouw voor den geest. Zoo nam hij ook woorden, soms los daarheen
geworpen of min of meer onnadenkend uitgesproken, in hun vollen zin op; men had
dikwijls den indruk dat hij wat hij gehoord en gelezen had veel dieper teruggaf dan
het oorspronkelijk was bedoeld. Zoo zwierf hij niet als een vreemdeling door de
wereld, niets stuitte hem meer tegen de borst dan het vagabondeerende, het
amerikaansche van ons moderne leven; hij was in vollen zin een aristokraat, d.i. een
man gehecht aan historische traditie, aan het verleden van zijn geslacht, zijn kring,
zijn land. Wanneer hij door de straten en pleinen der residentie wandelde, dan spraken
die tot hem van onze rijke historie; te Leiden kende hij de geschiedenis der huizen
en hunner professorale bewoners. Hij was - na zijn dood is het wel geen
onbescheidenheid het te vertellen - de onbekende die het ruiterstandbeeld van den
Zwijger op een feestdag met een krans liet sieren; want hij geloofde aan de waarde
eener uiting van warm gevoel ook zonder praktisch nut. Hoe dikwijls en op hoe fijne
wijze heeft hij getoond begrepen te hebben, waarom Jezus in dat bekende evangelische
verhaal het verspillen der kostelijke zalf heeft geprezen!
De geest dien ik hier kenschetste komt ons te gemoet waar wij Numan's levensboek
ook opslaan. Wij moeten hem nu in zijn openbare werkzaamheid leeren kennen.
Na zijn promotie, dus in Juni 1869, nam Numan afscheid van Leiden om zich te
's-Hage als advokaat te vestigen. Hij legde voor den Hoogen Raad den eed af; van
zijne praktijk als advokaat is mij weinig gebleken,
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alleen heeft een klein juridisch opstel uit die dagen, het eenige van dien aard dat hij
schreef, waarschijnlijk daaraan zijn ontstaan te danken. Toen hij in December 1870
tot commies-griffier der 2de kamer werd benoemd, kreeg hij wel verlof als advokaat
te blijven ingeschreven, maar het zwaartepunt zijner bemoeiingen lag toch elders.
In tijdsorde is Numan's eerste waardigheid die geweest van diaken in de waalsche
gemeente; in later jaren vinden wij hem als ouderling bij de hollandsche afdeeling
der Ned. Herv. kerk, en als lid van kerkelijke besturen tot zelfs van de Synodale
Commissie. Zeldzaam getrouw kerkganger is Numan zijn geheele leven geweest;
als lid van kerkeraad en besturen heeft hij zijn invloed op den gang van zaken, ook
op het beroep van predikanten te 's Hage, sterk doen gelden. Aan den kerkelijken
strijd heeft hij in het openbaar evenwel alleen als jurist deelgenomen, in het juiste
gevoel dat over het reglementaire leven en de staatsrechterlijke positie der kerk de
theologen nog wel iets van juristen kunnen leeren.
Omstreeks 1870 begon de kerkelijke strijd die uit zou loopen op de ‘doleantie’,
heviger te ontbranden. Dr. A. Kuyper stuurde aan op ‘vrijmaking der kerk’ en vond
hulp uit het radicale kamp, o.a. in de dissertatie van mr. W. Heineken. Tegen hen
trad Star Numan op met het tweeledig pleidooi 1o voor het recht van Willem I om
het Algem. reglement voor het bestuur der Herv. kerk in 1816 vast te stellen, 2o tegen
de rechtmatigheid en wenschelijkheid van het verlangen dat de regeering de Kon.
besluiten van 1816 en 1852 intrekke. Wars van het gebruik van ‘vleeschelijke
middelen’ om ‘de waarheid’ te doen zegevieren, en sterk gekant tegen de onzuivere
vermenging van geestelijke en politieke overwegingen, plaatst Numan zich in zijn
betoog geheel op
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juridisch, politiek terrein. Niet zonder ironie vergelijkt hij dr. Kuyper met Modet
‘een der vierighste predikanten’ zonder veel kennis van staatsrecht. Of hij later van
dat oordeel is teruggekomen? Numan is een der weinige onder mijne bekenden
geweest, die niet hoog tegen dr. Kuyper opzagen.
De kerkelijke questie, die Numan het zooeven behandeld opstel in de pen gaf,
bleef verscheidene jaren aan de orde. In 1872 gaf hij in de Gids een kritisch overzicht
van de reeks van brochures over art. 62 van het Algem. Regl. der Herv. Kerk. De
vraag naar de bevoegdheid der Synode om een voorloopig aangenomen reglement
in te trekken zonder het nogmaals bij de provinciale kerkbesturen rond te zenden,
werd in verschillenden, door Numan in ontkennenden zin beantwoord. Er is iets
magistraals in zijn betoog; tegenover de brave theologen die over deze vraag hun
licht hadden laten schijnen, gevoelt hij zich mr. in de rechten. Merkwaardig is zijn
heldere uiteenzetting waaruit duidelijk wordt dat er letterlijk in het artikel iets anders
staat dan blijkens de toelichting en de discussie de bedoeling was der stellers. In dien
strijd nu kiest de jurist Numan onvoorwaardelijk partij voor de letter; waar deze
duidelijk is mag men haar niet ontduiken, zelfs niet met een beroep op de gebleken
bedoeling des wetgevers; handelt men anders dan opent men de deur voor alle
willekeur. Trouwens over 't geheel zag Numan de gebreken onzer kerkelijke
wetgeving scherp in. Dat de Synode, volgens het Algem. regl., ‘de hoogste
wetgevende, rechtsprekende en besturende macht’ bezit, bestendigt op kerkelijk
gebied ‘de averechtsche leer der trias politica’, zonder nog de eenige goede eigenschap
dier leer te hebben, nml. de scheiding der drie machten, welke de kerk integendeel
in één lichaam vereenigt.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

85
Niet minder dan de kerkelijke trok ook de algemeene politiek Numan's aandacht: de
verkiezingen in het binnenland, de groote oorlog in Europa. Hij begon betrekkingen
aan te knoopen met dagbladen en schreef omstreeks 1870 nu en dan ingezonden
stukken of haagsche correspondentiën in de Amsterdamsche courant, toen onder
redactie van A.J. de Bull, en in de Rotterdamsche courant, eveneens de oude. Veelal
waren die stukken sterk anti-liberaal gekleurd. Toch sloot Numan zich niet bij de
antirevolutionairen aan, al had hij ook persoonlijk eerbied voor Groen van Prinsterer,
in wiens gastvrij huis hij herhaaldelijk verkeerde. Ook was het conservatisme der
bladen waarin hij schreef; ten slotte achterlijk liberalisme; op den duur zijn richting
niet. Evenmin lag zijn toekomst in de journalistiek, daarvoor was zijn pen te weinig
vlug en glad, zijn stijl te zwaar. Beter ging het hem af zijn beschouwingen wat
uitvoeriger uit te spinnen, gelijk hij deed in een brief aan een gefingeerden vriend
op Java over den fransch-duitschen oorlog. Hevig bestreed hij Bismarck's politiek
van macht boven recht, een politiek van bloed en ijzer. Het warm geschreven stuk
vond een plaats in de Protestantsche Bijdragen mijns vaders. Deze echter die
duitsch-gezind was, liet er een tegenschrift op volgen, waarin tegenover de politieke
argumenten van den jongen jurist de protestantsche sympathieën van den theoloog
aan het woord kwamen. Een polemiek zonder eenigen zweem van hatelijkheid:
Numan heeft steeds mijn vader vereerd, bij wiens begrafenis te Groningen hij niet
ontbrak.
De eerste schreden in het openbare leven, die wij tot nog toe volgden, zijn dus
inderdaad die van een strijder geweest. Goed gewapend door zijn lange en degelijke
studie, niet als jong, onervaren man die nog zijn weg
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zocht, reeds in 't bezit van rijpe overtuigingen waarvoor hij durfde op te komen, trad
Numan in het krijt. Hij streed open zonder zijn tegenstander te sparen, eerlijk en
nobel zonder zelfzuchtige bijbedoeling. Maar bij deze eerste polemische proeven is
het gebleven. De strijd in brochures en dagbladen was op den duur zijn zaak niet.
Hij miste wat er voor noodig is: het vlugge talent, maar ook de gewetenloosheid om
telkens van front te kunnen veranderen en elk wapen goed genoeg te achten. Zoo
keerde hij zich langzamerhand van dezen vorm van strijd af, waarschijnlijk niet met
een opzettelijk besluit, maar meer onwillekeurig. Bij hoogstaande menschen behoort
evenwel ook wat zij onwillekeurig doen tot hun daden, niet toevallig maar gerijpt in
hun binnenste.
Inmiddels had reeds spoedig ambtelijk werk op Numan gedeeltelijk beslag gelegd.
Hij werd 20 Dec. 1870, dus 1 1/2 jaar na zijn promotie, benoemd tot commies-griffier
der 2de kamer. Het lot had den doorslag gegeven; hij dacht aan Spreuken XVI : 33.
Diep getroffen en innig dankbaar aan God en menschen, dankbaar voor hartelijkheid
en achting hem van verschillende zijden betoond; ook verscheidene liberalen hadden
op hem gestemd; stortte hij zijn hart uit in een brief aan zijn moeder, een brief vol
van ootmoed en vertrouwen. Numan trad niet in het leven op zonder met bewogen
hart eerst het hoofd en de knieën gebogen te hebben.
De nieuwe betrekking was inderdaad voor hem ‘als geknipt’. Zij plaatste hem in
't middelpunt van het politieke leven en bracht hem met tal van personen en belangen
in aanraking. Zij gaf werk zonder al den tijd te vergen. Niet alleen voor eigen studie
en maatschappelijk verkeer, ook voor reizen in het binnen- en buitenland bleef
ruimschoots gelegenheid. Telkens vinden
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wij Numan onder weg, naar familie en kennissen, naar Groningen, ja, waar niet heen?
Hij is zijn geheele leven zeer mobiel geweest; het heeft hem nooit moeite gekost het
snel genomen besluit om zich te verplaatsen uit te voeren. Voor een gewenschte,
zelfs niet hoog noodige, bespreking, voor een hartelijke begroeting bij feest of rouw,
voor het bijwonen van iets waarin hij belang stelde had hij de reis en den dag over.
Waren enkele dagen vrij, dan werd al spoedig een grooter uitstapje beraamd, tot
eigen uitspanning of tot genoegen van een of ander familielid of vriend.
De vermelding van zijn reizen diende mij tot aanloop om te spreken van zijn
ontmoeting met haar die zijne trouwe levensgezellin zou worden. De jonkvrouw J.A.
van Swinderen was zijne volle nicht; doch de omgang van beide families was jaren
lag afgebroken, en zoo hebben Numan en Jeanne van Swinderen elkander als
vreemden ontmoet. Hij was reeds ruim 30 jaren, zij enkele jaren jonger, een
bekoorlijke verschijning, echt vrouwelijk ook bij beslist optreden en een uit alles
sprekenden vasten wil. Het huwelijk werd 21 Augustus 1873 te Soestdijk gesloten.
Het is een band geweest van liefde en trouw, een band van vaste, geestelijke
gemeenschap. Wat zij voor hem geweest is kan ik natuurlijk niet naar den eisch
beschrijven, maar ik mag er toch niet met stilzwijgen aan voorbij gaan. Zij is de
tweede buitengewone vrouw in zijn leven; maar Numan's moeder en zijne vrouw
waren zoozeer contrasten dat men er onwillekeurig toe komt de eene te teekenen als
tegenbeeld der andere, ja dat de lof der eene er allicht uitziet als kritiek op de andere.
Dit nu moet de biograaf bovenal vermijden; het zou geheel in strijd zijn met den
geest van Numan zelf, wiens waarheid en warme liefde
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hem in staat stelde tot wat geen handigheid of zeemanschap zou hebben vermocht:
aan deze beiden vasthouden. Hij had daartoe nauwelijks den raad behoefd dier geliefde
tante Quirine van Swinderen, - die hem in den tijd zijner verloving zoozeer tot steun
was, en die hij met weemoed juist in die dagen ten grave droeg, - den raad om, wat
er ook gebeuren mocht en wie zich ook tusschen hen mocht plaatsen, de
‘twee-eenheid’ van man en vrouw nooit los te laten worden. Trouwens heeft zijne
vrouw hem dit nooit tot een moeilijke taak gemaakt. Meer nog dan door haar talenten;
- zij wist de pen bekwaam te voeren en schilderde met smaak; - muntte zij uit door
haar edel, waar, onzelfzuchtig karakter. Zij heeft haar heerlijkheid gezocht in het
leven voor anderen, voor v e l e anderen, want hoe menigeen zag haar niet in moeite
ter hulp aansnellen, - maar altijd in de eerste plaats voor haar man en hare kinderen.
Zij heeft met schitterende gaven niet willen pronken maar willen dienen. Allerminst
heeft zij ooit haar man in de schaduw gesteld, wat zij met haar vlugger geest, scherper
blik, zekerder tact tegenover zijn langzamer aard gemakkelijk had kunnen doen. Zij
waren beiden door en door echte naturen, afkeerig van allen schijn; bij al hun vele
zorgen en bemoeiingen, hun talrijke reizen en gasten, een waarlijk geconcentreerd,
niet een verbrokkeld of verstrooid leven leidende. De spreuk ‘Christus is het hoofd
van dit huis’, drukte in hun huiskamer ten volle een waarheid uit. Daarin waren zij
één. Wie Numan's gezegenden invloed prijst mag niet verzwijgen dat van al wat men
in hem roemt een zeer ruim aandeel toekomt aan zijne vrouw. Numan, die zijn
vriendschappelijke brieven pleegde te teekenen O.W. en J.A. Star Numan, heeft het
zelf nooit vergeten.
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In hun huwelijk hebben zij een zeer ruim deel gehad aan beproevingen; alleen
geldelijke zorgen hebben zij niet gekend. Maar beider gezondheid liet veel te
wenschen en maakte reeds in de eerste jaren bij herhaling een badkuur noodig. Hun
echt bleef aanvankelijk kinderloos; in dezen was lijden en ook wel bittere teleurstelling
hun deel. Eerst na zes jaren mochten zij zich in de geboorte van hun oudste verblijden,
door twee anderen gevolgd; met hoeveel liefde en zorg zij over de opvoeding van
hun zoon en hun beide meisjes hebben gewaakt, weten allen die hen gekend hebben.
In hun huis stonden de kinderen nooit achter bij de vele bemoeiingen en drukten.
Druk is hun leven anders genoeg geweest. Hun huis, eerst in de Javastraat, later
een reeks van jaren de fraaie woning aan de Sofialaan met den grooten tuin en stalling,
is een middelpunt geweest, met voortdurenden aanloop van binnen en buiten de stad,
met tal van gasten waarvan velen er zich als huisvrienden gevoelden. Ook in hun
omgang waren zij niet wereldsch. Statige partijen hebben zij niet meer gegeven dan
hun maatschappelijke positie strikt noodig maakte. Zij hebben den moed gehad het
leven in te richten zooals het hun zelf goed docht, en bewogen zich ongedwongen,
zonder haagsche preutsche vormen, reden door de stad niet met deftig equipage maar
in buitenachtig rijtuig, en - onder dat alles vergat niemand dat zij lieden van stand
en geboorte waren. Zij behoefden geen vertoon om dit te bevestigen.
De gulle ontvangst in hun huis blijft bij velen die er telkens of ook wel die er
gedurende een langere poos van genoten hebben, in gezegend aandenken. En dat
schoon noch hij noch zij in den omgang gemakkelijk of toeschietelijk waren. Beiden
waren van meening dat
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zwijgen goud is; groningsche naturen, met geen overvloed van de kleine munt der
conversatie. Hun reserve, hun zelfbeheersching imponeerde. Daar stond tegenover
dat de hartelijkheid die men bij hen ondervond, echter was dan die men gemeenlijk
ervaart. Maar er was in hun verhouding ook tot hun vrienden een zeker gemis aan
wederkeerigheid: men gevoelde dat zij veel meer hadden te geven dan men hun kon
aanbieden. Dat bleef de meesten op zekeren afstand houden.
Numan's leven, ik zeide het reeds, is zeer nuttig en zijn werkzaamheid veelzijdig
geweest: een schitterende carrière heeft hij niet gemaakt. Een en andermaal is er
sprake geweest van een candidatuur voor de tweede kamer; eens zelfs zou zij te Delft
kans van slagen hebben gehad, indien hij niet door zijn rondborstige verklaringen
de katholieke kiezers had ontstemd. Zoo bleef hij buiten de kamer, gelijk buiten
partijverband. Trouwens waren zijn politieke overtuigingen wel beslist maar niet
scherp omlijnd. Conservatief of gematigd liberaal kan men hem niet noemen, doch
ook niet antirevolutionair. Hij was evenmin een kind van 1848 als ‘issu de Calvin’.
Monarchaal was hij en nationaal gezind, daarbij autoritair: ‘voor mij is gezag van
beneden gelijk aan een zon zonder licht’ schreef hij eens aan een vriend. Maar voor
beslist aanhanger of woordvoerder eener school was zijn geest te weinig
philosophisch. Mede daaraan wijt ik, dat de door hem ondernomen levensschets van
Groen van Prinsterer achterwege bleef. Hij wist zeer goed dat hij van den schrijver
van ‘Ongeloof en revolutie’, gelijk van Stahl afweek, evenals hij tegenover het
liberalisme stond; een theorie zelf op te bouwen lag buiten de grenzen van zijn aanleg.
Daarbij werkte zijn duitsche opvoeding steeds na met haar humanistische tint: hij
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was beslist christen, maar christendom en idealisme zag hij niet tegenover elkander,
gelijk de antirevolutionaire school doen moet. Zoo bleef hij een trouw lezer van
Ranke, Curtius, Roscher, J. Mohl, een vereerder van Fruin en de Vries, meer dan
een volgeling van Groen.
Ware hij staatsman of hoogleeraar geworden, hij zou zijn overtuigingen theoretisch,
systematisch hebben moeten opbouwen. Ik acht het geen schade dat hij er niet toe
geroepen werd. Waarschijnlijk ware de winst geringer geweest dan het verlies. Het
is mijn indruk dat hij het zelf ook niet heeft betreurd. Ware hij in 1885 op den katheder
van Tellegen te Groningen geplaatst, gelijk verscheidenen, vooral zijner verwanten
maar ook zijn leermeester de Wal begeerden, dan zou hij stellig een degelijk
hoogleeraar geworden zijn, maar wellicht niet dien invloed gehad hebben, waarmede
hij in en buiten den Haag zooveel zegen verspreidde. Oppenheim werd benoemd; en
hoe weinig Numan dit den mededinger naar een ambt dat anderen voor hem meer
dan hij zelf hadden gewenscht, euvel duidde, bleek wel, toen hij enkele jaren later
als curator der leidsche hoogeschool tot de benoeming van dienzelfden geleerde naar
Leiden krachtig medewerkte.
Inmiddels had Star Numan de griffie der tweede kamer voor die der eerste verlaten.
Sedert 1880 was hij griffier dier kamer, een ambt dat weinig geschikt schijnt om de
eerzucht en de werkkracht van een man te bevredigen, en dat verwanten en vrienden
dan ook soms als beneden zijn gaven aanmerkten. Maar een ambt is wat men er van
maakt; en Numan heeft zijne plichten niet alleen naar behooren waargenomen, maar
van de griffie die hij bestuurde de vraagbaak gemaakt voor de leden der kamer, op
wier beraadslagingen hij, die daarbij een

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

92
zwijgende rol speelde, grooten invloed oefende. Het was dus geen officieele hulde,
ook niet alleen de warme genegenheid van den vriend en bloedverwant, die spraken
uit de woorden waarmede de voorzitter der kamer, mr. Van Naamen van Eemnes na
Numan's overlijden den man herdacht die zijn rechterhand was geweest, met wien
hij zoovele jaren in één geest had samengewerkt. De minister Pierson sloot zich
‘namens de regeering’ met warmte bij die woorden aan. Zoowel namens de Koningin
als van de Koningin-moeder ontvingen de kinderen brieven die toonden dat beide
vorstinnen beseften welk een warm vriend het huis van Oranje en welk een getrouw
dienaar de kroon verloren had. Als griffier der eerste kamer had hij een handelende
rol te vervullen bij de inhuldiging der Koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
waarbij hij de namen moest aflezen van de leden der beide kamers die beëedigd
werden. De teekening door prof. van der Waay van hem in deze houding gemaakt
geeft sprekend den indruk terug van den ernst en de loyauteit waarmede Numan aan
deze voor het nationale leven zoo gewichtige plechtigheid deel nam. Het is hem
trouwens zwaar gevallen dien plicht te vervullen; zelf was hij lijdend en hij zag het
einde zijner geliefde echtgenoote steeds meer naderen.
Na de officieele werkzaamheid komen de overige bemoeiingen aan de beurt. In
den loop der jaren is Numan van tal van genootschappen en besturen lid geweest:
van onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, het Provinciaal Utrechtsch
genootschap van Kunsten en Wetenschappen (beide sedert 1871), het Zeeuwsch
genootschap van Wetenschappen, het Historisch genootschap te Utrecht, het Kon.
Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indië, de Vereeniging
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voor statistiek ...... ik ben overtuigd dat ik geen volledige lijst gaf. Sedert 1881 was
hij ook Ridder van den Nederlandschen Leeuw. Ook tal van kerkelijke en
philanthropische instellingen heeft hij mede bestuurd: de Gustaaf Adolf-vereeniging,
het gezelschap Geloof en Vrijheid, de Haagsche afdeeling van het Nederl.
Bijbelgenootschap waarvan hij langen tijd voorzitter is geweest, de Christelijke
Normaalschool te Nijmegen, het Asyl Steenbeek en de Vluchtheuvelkerk te Zetten,
en nog zooveel meer. Voor de zending in onze Oost had hij evenzeer een open hart
en een open beurs als voor de zwarte bevolking van Suriname. Aan al deze instellingen
gaf hij tijd, kracht en zeer milde gaven. Verscheidenen die het kanaal zijn geweest
waarlangs zijn veelal anonieme giften vloeiden, kunnen getuigen dat hij waarlijk van
geven wist.
Over enkele der genoemde kringen heb ik nog iets op te merken.
Vooreerst over onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, voor wier
Levensberichten hij bij herhaling een bijdrage heeft beloofd, .... om bijna even dikwijls
haar teleur te stellen. Zoo zou hij het leven geschetst hebben van zijn leermeesters
Brill en de Wal, van Groen van Prinsterer en van Beelaerts van Blokland. Telkens
begon hij dan met ijver materiaal te verzamelen, maar tot uitvoering kwam het niet.
Hij kwam eigenlijk zelden klaar met iets waar geen dringende noodzakelijkheid bij
was. Hij verzuimde het werk niet, maar bleef in de voorbereiding steken, nooit
nauwkeurig of volledig genoeg naar zijn zin de gegevens bijeen hebbende. Zoo heeft
hij veel werk verricht dat geen directe vruchten afwierp. Onnut is het daarom niet
geweest, want hij heeft menigeen met het door hem verzamelde materiaal geholpen.
Maar zijn kamer lag vol met tal van dossiers, papieren,
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aanteekeningen voor toekomstig gebruik. En de lijst zijner geschriften is uiterst klein
gebleven.
Met een glimlach merkt men op dat het eenige levensbericht dat hij tot een goed
einde heeft gebracht, dat is van een man die hem stellig minder van nabij bestond
dan een der straks genoemden: Dirk van Akerlaken, dien hij alleen als lid der kamer
‘had leeren kennen en waardeeren’, en aan het schrijven van wiens biographie,
waarvoor niemand te vinden scheen, Numan zich niet wilde onttrekken. Het stuk is
tot de onbehoorlijke lengte van 124 pagina's uitgedijd en voorzien van een tabel
waarin al 's mans adviezen en rapporten in beide kamers zijn opgenomen. Volledig
en nauwkeurig is Numan ook hier in de hoogste mate; maar daarom nog niet
breedsprakig. Ja het stuk is lang, maar ook rijk aan inhoud; alleen is die inhoud niet
genoeg gegroepeerd, afgedeeld, zoodat men dien behoorlijk overzien kan, en daardoor
komt hij niet tot zijn recht. Op zichzelf evenwel zijn de uitweidingen over onze
politieke geschiedenis der laatste halve eeuw, over Thorbecke, over rechterlijke
organisatie, over de geschiedenis der stad Hoorn, zelfs over de dagen der Bataafsche
republiek belangrijk genoeg. Het beeld van den ouderwetschen hollandschen regent,
met wien een geslacht uitstierf dat sedert het eind der 17de eeuw in de magistratuur
van Hoorn en de waterschappen van West-Friesland gezag had geoefend, van den
man met het door en door autoritaire naturel waarop de liberale theorieën van 1848
geënt waren: dat beeld heeft Numan scherp gezien en getracht het te teekenen. Wie
Numan gekend heeft en de kunst van lezen verstaat, bespeurt al spoedig dat de
schrijver voor zijn held geen warme sympathie gevoelt; toch maakt hij hem nooit tot
slachtoffer van eigen beter inzicht, en plaatst gaarne zijn
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goede kanten op den voorgrond. De ironie, hier en daar duidelijk merkbaar, is weer
van hoog allooi, b.v. ‘het valt niet te ontkennen dat van Akerlaken over den dieperen
grond der dingen zich in de Staten Generaal weinig uitliet’ (p. 445). N'appuyez pas.
Had men Numan gezegd dat dit persifleeren was, hij zou dit ontkend, en ... den volzin
geschrapt hebben. Maar de ironie is volkomen bedoeld.
Ook Geloof en Vrijheid verdient een eigen plaatsje in Numan's levensschets. Eenige
keeren in den winter kwam in Diligentia een belangstellend gehoor bijeen om een
of ander spreker een onderwerp van algemeenen aard in christelijken geest te hooren
behandelen. Van de haagsche bestuurders, waartoe behalve Numan o.a. ook de
bekende dr. L.R. Beynen behoorde, sprak dan een een min of meer uitvoerig woord
tot inleiding of slot, en na afloop vereenigden bestuur, spreker en enkele gasten zich
tot een gezellig ‘nachtfeest’, meestal bij Numan of bij Beynen. Het genootschap
werkte geheel in beider geest: geen oppervlakkige verlichting maar christelijke
beschaving. Niet alleen voor de meer ontwikkelden, de deftige burgerij en de enkele
leden der aristokratie op Geloof en Vrijheid, had Numan een woord: herhaaldelijk
trad hij ook voor den werkman op, te 's-Hage in den christelijken Volksbond door
dr. van Gheel Gildemeester opgericht, te Amsterdam in den Werkmansbond van dr.
J. Th. de Visser. Hij sprak dan over vaderlandsche onderwerpen: over den dood van
Willem den Zwijger, over de Ruyter, over Juliana van Stolberg, de moeder der
Oranje's; en hij bereidde zich voor zulk een taak met zorg voor, b.v. door G. Brandt's
leven van de Ruyter door te lezen.
Dat een man in Numan's positie herhaaldelijk werd aangezocht als commissaris
van finantieele instellingen
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op te treden, lag voor de hand. Zoo was hij, met zijn vriend Beelaerts, commissaris
der Ned. Zuid-Afr. spoor. Dit beteekende meer voor hem dan nu en dan een
vergadering te Amsterdam: hij had sedert het bezoek der transvaalsche deputatie in
1884 met de broeders in Z. Afrika medegeleefd. Onder de laatste uitvoeriger brieven
die hij schreef is een aan Paul Kruger gericht bij het uitbreken van den oorlog, in
October 1899, medegegeven aan de ambulance die naar Z. Afrika vertrok. Numan
had behoefte zijn sympathie te uiten, hij geloofde aan geestelijke gemeenschap en
aan de macht van het woord.
Sedert 1874 is Numan curator geweest van het haagsch Gymnasium, aan welks
hoofd toen zijn vriend Beynen stond, later Rutgers, thans dr. van Aalst. Numan had
een open oog voor den zegen der oud-hollandsche klassieke opleiding en voor de
gevaren van vakgeleerdheid en examendressuur. Hij heeft gedaan wat hij kon om
aan de school die hij mede bestuurde de goede traditiën te bewaren. Zoowel de
leeraren als menig leerling hebben den invloed zijner warme belangstelling
ondervonden. Daarvan gaf hij nog in 't laatste jaar zijns levens blijk door de
gevoelvolle bladzijden die hij wijdde in memoriam van den verdienstelijken dr.
Margadant, dien hij als leeraar, ook van zijn zoon, had leeren kennen. Aan die enkele
bladzijden, aangeboden aan hen die met den overledene in betrekking hadden gestaan,
is weer geen zorg gespaard, geen citaat of Numan heeft zich van de nauwkeurigheid
vergewist. In den hooggestemden lof door den curator en vader van een der leerlingen
aan den praeceptor toegezwaaid klinkt geen overdreven, geen valsche toon. En, hoe
sterk doet Numan uitkomen dat de invloed van dezen leeraar ook daarom zoo heilzaam
was geweest, omdat Margadant
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een waar christen was: hij ‘had als onderwijzer de verdienste niet neutraal te zijn’.
Tot wijder werkkring werd Numan geroepen toen hij in 1888 een zetel in het
college van Curatoren der leidsche hoogeschool mocht innemen. Deze benoeming
is hem bijzonder aangenaam geweest, én om de gelegenheid die zij hem bood voor
zijne geliefde akademie werkzaam te zijn en met hare professoren, waaronder de
Wal, Fruin, de Vries, in levendige aanraking te blijven, én (waarom het verzwegen?)
ook om het eervolle van dit aanzienlijk ambt. Hij heeft stellig nooit eer bejaagd, nooit
over miskenning of achteruitzetting geklaagd, maar de openbare erkenning zijner
verdiensten gelegen in de benoeming van den griffier der eerste kamer tot curator
der leidsche hoogeschool, waar dus alleen de persoon en niet de positie aanleiding
toe had gegeven, moest streelend voor hem zijn. Hij heeft de taak hem daarbij
toevertrouwd met bijzondere opgewektheid vervuld, en het leven der hoogeschool
waarlijk medegeleefd. Met de professoren onderhield hij, zooveel mogelijk,
persoonlijke betrekkingen, ontbrak evenmin op hun jubileeën als bij hun
begrafenissen, trachtte bij vacaturen met de candidaten voor den open gevallen
leerstoel persoonlijk kennis te maken, stelde zich steeds nauwkeurig op de hoogte
van hun geschiktheid voor het ambt. Akademische instellingen, ook laboratoria
bezocht hij, en deed wat hij kon om ze op de hoogte te houden der eischen van
wetenschap en onderwijs. Zoo was hij in vollen zin een ‘verzorger’ der Hoogeschool,
en velen hebben dit te Leiden gevoeld en erkend. Ook zij, wier inzichten bij
benoemingen hij met zijn krachtigen, doorzettenden wil, had gedwarsboomd, hebben
nooit aan de zuiverheid zijner motieven getwijfeld.
Zoo had Numan zich in allerlei kringen een invloed
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verworven, veel wijder dan zijn beperkte ambtsbediening hem dien schenken kon.
Ieder kende hem; velen, ook onder onze eerste mannen, ook van andere zienswijze
dan de zijne, zochten zijn raad. In de politieke, de kerkelijke, de universitaire wereld,
wist hij veel gedaan te krijgen. Menigeen heeft een benoeming, een post, een decoratie
aan hem te danken. Wie hem nader gekend hebben, weten dat hij daarbij zeer
nauwgezet met zijn geweten te rade ging; dat hij ijverde voor den man die in zijn
oog werkelijk de meeste aanspraak had of 't best geschikt was, dat bij eerbewijzen
het ‘eere wien eere toekomt’ hem bewoog.
Onlangs las ik ergens, dat het dwaas is in levensbeschrijvingen te zetten: deze man
had geen vijanden. Natuurlijk had Numan vijanden. Van zijne zijde: menschen wier
beginselen hij fel tegenstond. Hij onthield dezen niet de achting die hun toekwam.
Daarentegen zag hij diep neer op alle vertoon, onwaarheid, onechtheid,
opgeblazenheid, ook gemis aan piëteit kon hij niet dulden; hen bij wie hij deze
eigenschappen vond hekelde hij scherp, ook al droegen zij gevierde namen. Zoo had
hij stellig zijn vijanden, gelijk ieder man van karakter die heeft. Maar ik heb niemand
ontmoet die met geringschatting van hem sprak; onwillekeurig dwong de adel van
zijn persoon aller achting af.
Tot wetenschappelijke studie in den strengen zin des woords is Numan in de laatste
20 jaren van zijn leven niet gekomen. Zijn veelzijdige werkzaamheden, grondig
opgevat, brachten hem met allerlei wetenschappelijken arbeid in aanraking: zijn ambt
bij de eerste kamer met alle takken van het staatsbeleid, zijn betrekking als curator
met de wetenschappelijke studiën op verschillend gebied. Werken over staatsrecht
en historie, daarbij klassieke,
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vooral duitsche, litteratuur bleef hij getrouw lezen; en tot aan het einde heeft zijn
geheugen nog met de ontvankelijkheid der jeugd nieuwe stof opgenomen. Daarbij
hield hij de periodieke pers bij: vele couranten, brochures, redevoeringen, sinds hij
curator was nam hij zelfs van dissertatiën meer dan oppervlakkig kennis.
Vruchten van zijn pen kwamen weinig of niet aan het licht. Hij zond wel aan
allerlei bladen opmerkingen, terechtwijzigen, mededeelingen, meestal zonder zijn
naam; de lijst zijner geschriften kan dit alles, ook al ware het mogelijk het nog te
verzamelen, niet opnemen. Tegen 't eind van zijn leven gaf Fruin, of liever op Fruin's
aanraden dr. P.H. Ritter1, hem nog eens de pen in de hand, om voor de Halve Eeuw,
het historische gedenkboek uitgegeven door het Nieuws van den Dag bij de
inhuldiging van Koningin Wilhelmina, het stuk over Nederland en Oranje te schrijven.
Het was een in sommige opzichten netelige taak. Het moest niet wezen een
geschiedenis van Nederland onder Oranje, ook niet van het vorstenhuis zelf, het
moest zijn een verhaal van de betrekkingen tusschen Nederland en Oranje in de
laatste 50 jaren. Numan gevoelde dat er van koning Willem III nog iets anders viel
te zeggen dan de eindeloos herhaalde, zoetzure lof op zijn zuiver constitutioneel
regeeren, dat deze Oranjevorst Nederland een warm hart had toegedragen. Dat hart
gevoelde Numan kloppen in de woorden bij verschillende gelegenheden door den
koning tot de volksvertegenwoordiging en tot zijn volk in 't openbaar gesproken, den
weerklank daarop vernam hij in meer dan één gedicht van Nicolaas Beets. Zoo
beschrijft

1

Na Numan's dood schreef dr. P.H. Ritter een gevoelvol stukje over hem in 't Nieuws van den
Dag van 11 Nov. 1899.
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Numan Nederland en Oranje in de halve Eeuw. De jaren van het regentschap onder
koningin Emma vormen dan een waardige voltooiing van het beeld. Het stuk is weder
volledig gedocumenteerd. Grondtoon van het geheele opstel zijn de woorden, door
de grondwet gebezigd van de opdracht der kroon aan het huis van Oranje, de woorden:
‘is en blijft’.
Aan den dwang om op den bepaalden tijd gereed te zijn hebben wij te danken dat
dit stuk niet, gelijk zoo menig ander dat Numan op stapel zette, in de pen bleef. Maar
waar wij klagen over het weinige dat hij uitgaf, mag niet verzwegen dat hij veel heeft
geschreven. Hij was een veelschrijver, meer dan een veellezer. Ik sprak reeds over
den berg van aanteekeningen, de dossiers die zijn buitengewoon groot studeervertrek
overvol maakten, zoodat men er nauwelijks een stoel leeg vond. Zijn talrijke en
lijvige rapporten voor de kamer; - hij liet weinig aan zijn plaatsvervanger over; - zijn
geschreven adviezen voor menige vergadering, zouden te zamen boekdeelen vullen.
Ook behoorde hij tot het allengs wegstervend geslacht dat nog brieven schreef.
Brieven vol van hartelijke deelneming, van raad en leiding. Het is een goede toetssteen
van iemands waarde wat zijn pen neerschrijft als hij ze min of meer onbewaakt en
onbestuurd laat gaan, gelijk is vertrouwelijke brieven. Dien toetssteen heeft Numan
in geen enkel opzicht te vreezen.
Dit brengt mij weer op Numan's omgang. Ik heb er reeds herhaaldelijk iets van
gezegd, maar ik kan er niet te veel van zeggen, omdat juist in het persoonlijke verkeer
zijn karakter aan het licht trad. Laat mij nu niet uitweiden over wat hij voor zijn
vrouw en voor zijn kinderen was, voor die kinderen dubbel in het laatste jaar na 't
heengaan hunner moeder. Ook zijne zusters, ook
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de kinderen zijner oudste zuster mevr. Hofstede de Groot, en die van zijn zwager
mr. P.J. van Swinderen, ook verdere bloedverwanten en vele vrienden gevoelden bij
zijn heengaan niet alleen een leegte voor hun hart, maar het wegvallen van een steun
in het leven. Zijn vriendschap was zoo ingrijpend diep, en toch hinderde zij niet, ook
hen niet die liever niet willen dat een ander zich met hen bemoeit; van Numan wilde
het gedaan zijn, omdat het uit een warm hart kwam en waarlijk echt was. Van
weinigen neemt men raad en terechtwijzing aan: aan Numan was men er dankbaar
voor. En ook in ander opzicht bleek het vaak hoeveel hij met zijn tact van het hart
vermocht. Op Brill's 70sten jaardag had een kringetje van echte vrienden een kleine
hulde op touw gezet; maar de stille geleerde wilde er niets van weten; het mocht niet.
De toestand zou eenigszins pijnlijk geworden zijn; Numan met het hartelijk en
diepgevoeld woord dat hij den geliefden leermeester in diens huiskamer toesprak,
gaf aan den dag het karakter dat de jubilaris, die geen jubilaris wilde zijn, begeerde.
Bij soortelijke gelegenheid zouden enkele leerlingen en vrienden aan Fruin een lijst
zijner geschriften aanbieden; het had als memento een eenigszins wrangen bijsmaak;
de enkele aanwezigen zijn er over uit hoe Numan's ware hartelijkheid dit neveltje
uit de stemming, vooral van Fruin zelf, wist te verjagen. Toen de haagsche predikant
Welter, in de laatste jaren bij Numan huisvriend en wien het godsdienstig onderwijs
zijner kinderen was toevertrouwd, eveneens zonder ophef zijn 25-jarige
ambtsvervulling herdacht, was er niemand die toonde dieper met hem mede te leven
dan Numan, die van alle plaatsen waaraan zich ambtelijke of huiselijke herinneringen
hechtten photographieën
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had laten nemen en ze zelf met bijschriften had voorzien.
Zoo was Numan voor velen een vriend trouw en warm. Tegenover enkelen was
die vriendschap een soort van vereering: Brill, Beets, Fruin. Nadat Beets in den nacht
van 's konings dood op 't Loo vertoefd en den Zondagmorgen daarop een onderhoud
gevoerd had met koningin Emma, beschreef hij zijn indrukken van dit moment in 't
nationale leven in een brief aan Numan. In zijn laatste dagen toonde Fruin aan
weinigen zoo gehecht te zijn dan aan Numan. Deze was zeer gevoelig voor dergelijke
blijken van erkentelijkheid. Ik schreef boven dat hij in zijn vriendschap veel meer
gaf dan ontving. Toch toonde hij ook soms aan een warmen handdruk en een woord
van sympathie zijner vrienden behoefte te hebben. Aan een hunner schreef hij, kort
voor zijn dood, in de moeilijke dagen toen het heengaan zijner vrouw verjaarde, deze
woorden van Niebuhr: ‘von allem, was das Herz beruhigen kann, ist das Auge des
Freundes das mächtigste’.
De laatste tien jaren hebben aan het echtpaar Star Numan bij toeneming ziekten
en pijnen gebracht. Hun arts en trouwe vriend dr. Vinkhuijzen wist vaak niet wie
van beiden het eerst zou bezwijken. Toch leefden zij niet als zieken: zij hebben hun
krachten niet gespaard, maar ook zijn zij door de kwalen niet overmand, zij bleven
frisch van geest. Telkens evenwel hoorden hun vrienden van hevig aankomende
ziekten die hen op den rand des grafs brachten en zagen ook wel hoe beiden vervielen.
Maar ‘Arbeit verjüngt’ bleef een zijner levensspreuken. Herhaaldelijk moest toch de
geregelde gang des levens worden afgebroken, reeds in 1892 voor een verblijf te
Lugano, nu en dan voor een vliegreis naar Würzburg, uit den Haag in een langen
dag te
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bereiken, om den beroemden maagspecialist prof. von Leube te raadplegen. Tusschen
deze reizen vielen andere, gelijk naar Gotha waar hun oudste dochter een jaar op
kostschool was, naar Liverpool in 't belang der kinderen van den overleden ds. van
Hoogstraten over wie Numan de voogdij had aanvaard. De laatste 15 zomers werden
doorgebracht in een optrek, later in een villa'tje onmiddellijk bij 't park te Rosendaal
bij Velp, waar zij met de hitjes en de rijtuigen heentrokken, ook soms in de kleine
vacantiën. Ook daar in de kleine ruimte wisten zij gastvrijheid te oefenen, en veler
herinnering plaatst hen in die liefelijke omgeving. Merkwaardig dat men hen zelden
met sombere indrukken verliet, ook al trof steeds meer de trek van lijden op beider
gelaat; want de kracht om te dragen schoot niet te kort. Maar in de paar laatste jaren
werd haar lijden schier duldeloos, en de geestelijke strijd om het te dragen zwaar.
Operatie en verblijf in den vreemde mochten niet baten. Zij hebben hun zilveren
bruiloft nog beleefd in den zomer 1898, van vieren was toen al geen sprake. Zij is
20 Oct. 1898 bezweken. Wanneer christenen sterven mag de hoop getuigen ook van
wat men niet gezien heeft. Hier mochten de haren getuigen van wat zij tot het einde
wel van haar gezien en gehoord hadden.
Numan heeft zijne vrouw nauwelijks een jaar overleefd. Dat jaar is voor hem
zwaar geweest; maar het bracht hem een taak waaraan hij zich met volle toewijding
gaf: naast al zijn gewone werk de dubbele zorg voor zijne kinderen. Kwijnen of
klagen lag niet in zijn aard. Minder dan wel eens te voren zag men hem dien laatsten
zomer het naderend einde aan. Nog in 't najaar maakte hij met zijne oudste dochter
en een nichtje een uitstapje van enkele dagen naar Wiesbaden. Toen kwam
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een ongesteldheid, de oude maagkwaal, die zich niet erg liet aanzien. Na enkele
dagen bezweek hij; naar het schijnt zonder veel pijn. Hij is 4 Nov. 1899 ontslapen.
Bij zijn uitvaart is menig woord van liefde en van geloof gesproken: in huis door
prof. Gunning, den veeljarigen vriend des huizes, bij het graf 't eerst door ds. Welter,
die Numan teekende als een man van trouw, trouw aan de zijnen, omdat hij trouw
was aan zijn God.
Met dat woord trouw kunnen ook wij besluiten, het teekent Numan volkomen. Hij
is geen man geweest van opzichtig vertoon, luimig talent, van overijld pogen, ook
geen man van zoeken en tasten, maar een man van piëteit, eerbied, vastheid, trouw.
Hij had zijn vastheid gevonden in God en zijn wandel en werk getuigden daar van.
In een wereld waar zooveel wankelt en bezwijkt lag daarin het geheim van zijn
invloed en kracht. Op hem mag men toepassen dat vers van Göthe - een citaat van
den duitschen dichtervorst is waarlijk niet ongepast als slot van Numan's
levensbeschrijving:
‘Wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich’.
P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.
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Lijst van geschriften van Mr. O.W. Star Numan.
Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften. Acad. proefschrift in het
openbaar verded. 29 Mei 1869 (Leiden, Jacs. Hazenberg, 1869).
De verplichting tot aanteekening op de openbare registers van het beding, geregeld
in art. 1223 B.W. (Nieuwe Bijdr. v. Regtsgel. en wetgeving, D. XXI, st. 1).
Bijdrage tot reorganisatie van het bestuur der herv. kerk (Protest. Bijdr. 1870. I).
Brief naar aanleiding van den jongsten oorlog (Prot. Bijdr. 1872. III).
De Synode van 1870 en art. 62 van het Algem. Reglement der Herv. kerk.
Antwoord aan J. Douwes door A. van Toorenenbergen. Aangek. door O.W. Star
Numan in Bibliogr. album de Gids, 1872, Mei).
Jkhr. Mr. Dirk van Akerlaken (Levensber. Maatsch. der Ned. Letterk. 1894).
Nederland en Oranje. (Een Halve Eeuw. Histor. gedenkb. uitgegeven door het
Nieuws van den Dag bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 1898). Met een
aanhangsel ‘het Koninklijk huis en de Staten Generaal door W.F. Pfeiffer,
hoofdcommies ter griffie van de 1e Kamer der Staten Gen.
In memoriam Dr. Petrus Cornelis Margadant (niet in den handel), 1899.
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Levensbericht van James de Fremery.
In de achttiende eeuw vooral, maar ook reeds in die welke daaraan voorafging en
ook in de vorige eeuw nog, vond men ten onzent mannen, die, ‘mercatores sapientes’
naar Van Baerle's klassieke uitdrukking, na een druk en welbesteed leven te midden
van de beslommeringen eener koopmansof fabriekszaak zich omtrent den vijftigjarigen
leeftijd uit hunne zaken terugtrokken om zich verder in bezige rust te wijden aan het
vak van letteren en wetenschap, dat zij in hun vroeger leven het meest hadden leeren
waardeeren. Natuurlijk bleef dit in verreweg de meeste gevallen hoofdzakelijk bij
liefhebberij-studie of bescherming van geldelijken aard aan de studie of hare
beoefenaars verleend, maar in sommige gevallen heeft toch de wetenschap ook aan
de zelfstandige studiën dier mannen iets, zelfs veel te danken. De man, wiens leven
ik in deze bladzijden kortelijk wensch te beschrijven, moet ongetwijfeld tot de laatste
rubriek gerekend worden; onze Maatschappij heeft alle reden om zijn naam in hooge
eer te houden, onze historische wetenschap om hem dankbaar te zijn voor wat hij
voor haar heeft gedaan. Daarom nam ik volgaarne
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het verzoek van ons Bestuur aan om hem, dien ik goed gekend had en wiens
werkzaamheid ik met belangstelling jarenlang had gadegeslagen, in dezen bundel te
herdenken. De inlichtingen, mij vooral van de zijde der nagelaten familie en door
onzen bibliothecaris, den heer Petit1 verschaft, stelden mij in staat dit te doen op de
wijze en naar den vorm, die voor de Levensberichten gewenscht worden.
James2 de Fremery werd den 17den Februari 1826 te 's-Gravenzande op het huis
Ouwendyck geboren uit eene familie, die behoorde tot de hier te lande zoo talrijke
emigrantenfamiliën van Franschen, naar men meent in dit geval van Lotharingschen
oorsprong, door de geloofsvervolgingen der 16de en 17de eeuw uit hun land verdreven
en hier als in eene veilige haven vrijheid en rust vindend voor hun geloof en hun
arbeid. Zijn vader, Jacobus Petrus de Fremery, jaren lang schout, burgemeester,
ontvanger, notaris te 's-Gravenzande, en zijne moeder Sara Jacoba Hester Nederburgh,
waren vermogende menschen, die hunnen zoon eene zorgvuldige opvoeding konden
geven en hem veel konden laten leeren, wat hem voor den strijd des levens, die ook
hem niet gespaard zou blijven, van nut kon zijn. Zijn vader trouwens, die te Leiden
in de rechten en letteren gestudeerd had, en in den kring van Bilderdijk een gezien
lid was geweest, had een open oog voor kennis en studie. Groen van Prinsterer was
een der beste vrienden van zijn ouderlijk huis3. Bijzonder onderwijs in streng chris-

1
2
3

Ook het bibliographisch overzicht is van zijne hand.
Hij heette eigenlijk Jacobus maar vertaalde bij zijne komst in Amerika zijn voornaam in het
Engelsch. Sedert bleef hij zich James noemen, ook hier te lande.
Vgl. Levensbericht in Handel. en Meded. der Maatsch. 1875, blz. 155 vlg.
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telijken zin, later opleiding aan de kleine Latijnsche school te Ootmarsum brachten
hem de noodige karaktervorming, kennis en ontwikkeling. Overigens leefde hij in
de landelijke omgeving te 's-Gravenzande, nog eenigen tijd nadat hij de school
verlaten had, zonder bepaalde plannen voor de toekomst, belangstellend in zijne
omgeving, ook in de oude geschiedenis zijner omgeving, welker naam met dien der
oude Graven van Holland zoo zichtbaar samenhangt. Reeds vroeg ontwaakte bij hem
de lust om het oude 's-Gravenzande te leeren kennen, om na te gaan wat er daar en
in den omtrek in lang vervlogen tijd was gebeurd, om te verzamelen wat daarop
betrekking had. Als jongen reeds las hij in de oude gedenkstukken van het dorpsarchief
met gretige belangstelling.
Maar ook andere gevoelens deden zich bij den welhaast tot een rijzig jonkman
opgegroeiden Jacobus gelden: de lust om vreemde landen te bezoeken, de begeerte
naar vruchtdragenden arbeid in de groote woelige maatschappij, waarvan hij in zijn
eenvoudig dorpje en het kleine Ootmarsum had hooren spreken maar die hij van
aanzien nauwelijks kende, bijna niet anders dan door zijn bebezoeken aan
's-Gravenhage, dat toen nog meer het ‘dorp der dorpen’ was dan thans, nu het op
eene wereldstad gaat gelijken. Het was de tijd, toen Amerika, het jonge land aan de
overzijde van den Atlantischen Oceaan, het land van belofte voor hen, die elders hun
geluk wilden beproeven, ten onzent op vele jonge geesten een grooten invloed
oefende, misschien ook wegens de verhalen omtrent den daar krachtig bloeienden
handel, de opkomende industrie, het gevonden goud, verhalen, die ook tot het stille
dorpje doordrongen. Op 21-jarigen leeftijd verliet hij zijne woonplaats en werd
bediende op het koopmans-
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kantoor van Herckenrath en Van Damme te New-York, het eenvoudige begin eener
schitterende handelsloopbaan.
Bij de energie, die hem van jongsaf had bezield, was het langzaam vooruitkomen
op een kantoor voor hem niet lang uit te houden. Reeds op het einde van het jaar
1849 vinden wij hem op reis naar het verre Californië, over de landengte van Panama,
die hij op een muilezel overtrok, op weg naar San Francisco, waar hij een nieuwe
firma zou oprichten. Die firma: Gildemeester, de Fremery en Co., werd weldra een
der eersten van San Francisco voor den commissie-handel op Europa, Zuid-Amerika
en China. Zes jaren later zette hij haar onder zijn eigen naam alleen voort, nog eenige
jaren later samen met zijn broeder. Zij is als de firma James de Fremery en Co. nog
steeds een der meest bekende uit de thans tot eene wereldstad gegroeide handelshaven,
welker grootsche ontwikkeling zij heeft beleefd.
En haar hoofd, in 1853 gehuwd met de dochter van den burgemeester van Monster,
mejuffrouw Herckenrath, werd te San Francisco een vermogend, een rijk man zelfs,
die zich verheugen mocht in de hartelijke sympathie zijner medeburgers. Hij richtte
er in 1862 de groote spaarbank op, een der grootste en soliedste van de geheele
Stille-Zeekust, die onder zijn langjarig voorzitterschap tot hoogen bloei geraakte en
bij zijn dood haar kapitaal tot 27 millioen dollars had zien stijgen. Hij was er
herhaaldelijk president van de Kamer van Koophandel en genoot het volle vertrouwen
van de geheele handelswereld. Maar hij vergat zijn geboorteland niet. Hij zocht en
vond weldra de gelegenheid om het als consul te dienen, als hoedanig de
Nederlandsche regeering hem 13 September 1862 aanstelde. Hij was een verdienstelijk
consul, die
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zonder eenige geldelijke belooning de belangen zijner landgenooten met liefde en
toewijding waarnam, vele behoeftige Hollanders met zijn eigen geld voorthielp en
dertig jaren lang de Nederlandsche regeering op voortreffelijke wijze
vertegenwoordigde. De ridderorde van den Nederlandschen Leeuw werd hem lang
voor zijn aftreden als belooning voor zijne onbaatzuchtige werkzaamheid met de
meeste onderscheiding toegekend. Ook Mecklenburg-Schwerin droeg hem van 1850
tot 1866 de behartiging der belangen zijner onderdanen op.
En niet alleen als praktisch handelsman maar ook als schrijver over handels- en
staatszaken trad hij op den voorgrond. Zijn altijd bezige geest uitte zich in vele en
velerlei artikelen over belangrijke zaken van staat en gemeente, waar hij leefde,
vooral ook in het nabijgelegen Oakland, waar zijne medeburgers hem in het plaatselijk
bestuur een zetel hadden ingeruimd. Vooral over financieele en landbouwzaken liet
hij zich hooren en reeds in 1860 verscheen van hem een merkwaardig boek over
‘Mortgages in California, a practical essay’, een boek over hypotheekrecht, dat, naar
men mij mededeelde, zijne beteekenis nog niet verloren heeft. Een en ander gaf
aanleiding, dat onze Maatschappij, steeds geneigd den Nederlandschen geest in den
vreemde te steunen en aan te kweeken, den verdienstelijken man reeds in 1868 haar
lidmaatschap aanbood, hetwelk hij met dankbaarheid en voldoening aanvaardde,
gedachtig aan de plaats, die zijn vader eenmaal in de Maatschappij had bekleed. Van
de consulaire verslagen, die hij persoonlijk bewerkte, kwam mij een bundel onder
het oog, loopende over de jaren 1876 tot 1890 en zich aansluitend bij een vroegeren
bundel (1864-1875), bevattende de voornaamste zaken, die in de oorspronkelijke
verslagen voorkomen
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en van blijvende beteekenis zijn voor hen, die zich in Californië willen vestigen;
vooral de Californische spoorwegen en de doorgraving der landengte van Panama
of Nicaragua komen daarin ter sprake, maar ook de goudindustrie, de visscherij, de
vruchtenteelt, de arbeiderskwestie, in het algemeen alles wat voor den emigrant van
gewicht zou kunnen zijn.
Meer dan veertig jaren lang had de werkzame man zich aan den handel gewijd. In
1891 keerde hij als een vermogend en geëerd burger naar het vaderland terug, van
zins om wat hem nog te leven overbleef volgens de illusiën zijner jeugd te wijden
aan de geschiedenis van zijn vaderland en zijne geboorteplaats, voorzoover het
toezicht, dat hij nog op zijne zaken in Amerika meende te moeten houden, hem dit
zou veroorloven. Hij dacht dit te kunnen doen door zijn hoofdverblijf te vestigen in
's-Gravenzande in de ouderlijke woning, waaraan hij zeer gehecht was, en, zoo
noodig, nu en dan van daar uit naar Amerika over te steken; zijn hoofdbezigheid zou
nu voortaan zijne studie zijn, afgewisseld door letterarbeid als die, welken hij
vereenigde in het keurige bundeltje ‘A parting gift to a christian friend’1, waarin hij
welgekozen stukken, vooral uit moderne Engelsche en Amerikaansche auteurs, met
een paar eigen gedachten samenvoegde. Het in streng christelijken zin bewerkte
boekje getuigt van zijn hoogen levensernst, zijn trouw vriendenhart, zijn innige liefde
tot zijn echtgenoot, wie hij het wijdde.
Reeds eenige jaren te voren had deze illusie zijn gemoed vervuld, ja mocht hij
haar reeds gedeeltelijk verwezenlijken, ofschoon hij nog diep in zijne drukke zaken
gewikkeld was.

1

Leiden, 1884.
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Ik herinner mij levendig, hoe de Hollandsche Amerikaan met zijn langen grijzenden
baard en het eerwaardige gelaat, passende bij zijn forsche, licht gebogen gestalte,
trouwhartig mijn eenvoudig studeerkamertje te Leiden binnentrad - het moet omstreeks
1883 geweest zijn - om mijn hulp te vragen bij het lezen van een oud handschrift het Cartularium van de Geldersche abdij Mariënweerd - uit de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel, waarop bij zijne nooit geheel opgegeven studiën over 's-Gravenzande en
Naaldwijk zijne aandacht gevallen was. Hollandsch verstond hij best, al sprak hij
het wat moeilijk en schreef hij het wat ouderwetsch; maar zijn Latijn was hij
grootendeels kwijt en oud schrift was hem sedert zijne jeugd weinig meer onder het
oog gekomen, zooals hij mij met de naieve oprechtheid, die hem eigen was,
mededeelde. Toch nam hij zich aanstonds voor het handschrift uit te geven en sprak
daarover met Fruin en Van den Bergh, ook met mij, den jeugdigen buurman zijner
schoonzuster te Leiden. Ik kan niet zeggen, dat wij met het plan onvoorwaardelijk
ingenomen waren: de bewerker leek ons een wel energiek en trouwhartig man maar
toch ook een man, die van diplomatische nauwkeurigheid, van wetenschappelijken
arbeid in het algemeen toch niet het rechte begrip had. Geen onzer echter stootte
hem, die op ons een sympathieken indruk maakte, af, doch ten minste een onzer was
van meening, dat er ten slotte toch niet veel van komen zou. Maar deze bedroog zich.
Met de energie en den stalen wil, die De Fremery kenmerkten, legde hij zich toe op
het leeren lezen en begrijpen van het merkwaardige handschrift, dat hij langs
diplomatieken weg in handen had gekregen. De omstreeks 1883 aangevangen arbeid
werd telkens afgebroken door reizen naar
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Amerika, of liever: werd slechts weder opgevat, wanneer hij zich hier te lande bevond.
Hij schreef allengs het geheele handschrift over en begon reeds met wat al te snelle
voortvarendheid aan den druk, toen een langdurige afwezigheid in Amerika hem het
werk voorloopig deed staken. Doch uitstel was hier geen afstel: De Fremery was
geen man om een eenmaal aangevangen arbeid op te geven. Bij zijne latere bezoeken
aan het vaderland nam hij telkens weder de uitgave ter hand en zag naar aanleiding
van de opmerkingen, hem door den nieuwen rijksarchivaris Van Riemsdijk, door
Hingman, door de geestelijken Scholte en Van Lommel, eindelijk door onzen Acquoy
gemaakt, weldra in, dat er aan zijn eerste bewerking veel ontbrak. Hij besloot het
reeds gedrukte vel te vernietigen, het geheele werk te herzien en dan opnieuw te gaan
drukken. In Mei 1890 had een en ander zijn beslag gekregen en weldra verscheen
het statige kwarto deel, bevattende het Cartularium der abdij Mariënweerd, uitgegeven
door James de Fremery, Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde1.
Het lijvige boekdeel, dat op onbekrompen wijze door den bewerker, die er zelf alle
kosten van had gedragen, werd verspreid, draagt de duidelijke teekenen het werk te
zijn van een dilettant, maar van een dilettant, die zich de uiterste moeite heeft getroost
om de methode der vakmannen zooveel mogelijk machtig te worden. De tekst der
oorkonden is niet volstrekt nauwkeurig, de weinig talrijke aanteekeningen en
opmerkingen wijzen duidelijk aan, dat de schrijver zich met voorliefde, ja totnogtoe
bijna uitsluitend gewijd had aan de geschiedenis der omgeving van zijn woonplaats
's-Gravenzande, maar met

1

's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1890.
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dat al bezitten wij dan toch nu een uitgave van het belangrijke Cartularium, een niet
hoog genoeg te waardeeren bron voor de kennis der geschiedenis van de Betuwe en
van het middeleeuwsche grondbezit in het algemeen. Zeer goede registers
vergemakkelijken het gebruik van het boek.
Nog voordat deze groote arbeid voltooid was, had hij reeds een kleiner deel van
hetzelfde handschrift aan de pers toevertrouwd. Onder den titel De abten van
Marienweerd was in 1888 van zijne hand een werkje verschenen, dat in de eerste
plaats de Nomina abbatum en vervolgens nog een abtenlijst bevat, waarbij de bewerker
nog eenige ongedrukte brieven van Mariënweerder abten voegde, die hij bij zijne
nasporingen te Middelburg, in het archief der abdij Berne te Heeswijk, verder in
zijne 's-Gravenzandsche omgeving, in het archief der Klerezy te Utrecht, eindelijk
te Haarlem en te Utrecht had gevonden. Reeds toen was hij aangevangen met die
talrijke reizen naar archieven, die hij in latere jaren nog zoo dikwijls zou herhalen,
vol ijver in het nasporen, altijd gewapend met de zwaarwichtige reistasch, waarin
hij zijne kostbare papieren placht te torschen. Ook deze kleinere uitgave heeft dezelfde
gebreken maar ook dezelfde verdiensten als zijn omvangrijker arbeid. Hoe zeer de
bescheiden schrijver overtuigd was van het gebrekkige in zijn werk en geneigd om
dat zooveel mogelijk weg te nemen, blijkt uit de ‘Nalezing’ op het werkje, die hij in
Mei 1890 tegelijk met het groote boek over Mariënweerd verzond.
Met zijn terugkeer voorgoed in het vaderland opende zich voor hem een tijdperk,
waarin hij hoopte zijne geliefkoosde studiën verder voort te zetten en ten behoeve
van de studie der geschiedenis in het algemeen nuttig werkzaam
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te zijn. Onze Maatschappij, voor welke hij eene groote genegenheid koesterde, werd
voor hem als het ware de kring, waarin hij die werkzaamheid begeerde uit te oefenen;
de gastvrije studeerkamers van Fruin en Acquoy, de leeskamers der Leidsche en
Haagsche bibliotheken, de werkkamer van het Rijksarchief in Den Haag de plaatsen,
waarheen hij het liefst zijne schreden richtte en waar hij dan ook als een trouw
bezoeker kon worden aangemerkt. De gewone avondvergaderingen der Maatschappij
waren hem in den regel, vooral na den dood zijner zuster, wat moeilijk te bereiken,
maar in hare jaarvergaderingen ontbrak hij in den laatsten tijd zelden. Overigens
leefde hij te midden zijner boeken en papieren te 's-Gravenzande, afgezien van zijne
herhaalde reizen naar Amerika. De geschiedenis van 's-Gravenzande en Naaldwijk
trok hem nog altijd sterk aan en zijn ideaal was en bleef: met behulp van de ten deele
door hemzelven aan den dag gebrachte oorkonden eenmaal die geschiedenis samen
te stellen.
Bij zijne studiën trok het weldra zijn aandacht, dat er, in het Haagsche Rijksarchief
en elders nog vele oorkonden betreffende Holland en Zeeland scholen, die noch door
Van Mieris noch door Van den Bergh bij de bewerking hunner oorkondenboeken
vermeld waren of door hen naar onvoldoende handschriften waren uitgegeven. Hij
begon spoedig met het verzamelen van dergelijke stukken en bood Fruin ter uitgave
in Nijhoff's Bijdragen in 1894 een eerste twaalftal daarvan aan; het 8ste en 10de deel
van de Derde Serie bevatten samen 32 oorkonden van zijne hand, onder welwillend
toezicht van Fruin1 door hem met aanteekeningen voorzien. Het be-

1

In diens nalatenschap werden vele brieven van De Fremery, dikwijls zeer lange brieven
gevonden, uit 's-Gravenzande, New-York, Californië gedagteekend en dikwijls vol vragen
en beschouwingen, ook over het lot van Zuid-Afrika, dat hem blijkens zijne studie over den
schandelijken rooftocht van Jameson - het voorspel van den honderdmaal schandelijker
grooten Engelschen roofkrijg - zeer ter harte ging.
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langrijke getal nog geheel onbekende of volgens onvoldoende handschriften bekende
oorkonden, door hem gevonden, bracht hem op het denkbeeld ze alle bij een te voegen
in één uitgave, een Supplement op Van den Bergh's Oorkondenboek, door hem te
bewerken en te bekostigen. Fruin, die het wassen van den oorkondenvloed met eenige
onrust ten opzichte van zijne Bijdragen waarnam, maar met grooten takt den ook
hem sympathieken man daarvan nooit iets liet bemerken, versterkte hem in dit plan
en verklaarde zich bereid het toezicht ook op die uitgave te voeren. De Fremery liet
zich door zijn reeds vergevorderden leeftijd niet weerhouden om den werkelijk
omvangrijken arbeid op de schouders te nemen; evenmin door eene tijdelijke
vermindering zijner inkomsten om de belangrijke onkosten, daaraan verbonden, te
dragen. Hij gevoelde de behoefte om nuttig te zijn en zijne laatste jaren niet in
betrekkelijke ledigheid door te brengen.
Zoo begon hij met vurigen ijver de zaak ter hand te nemen, oorkonden te
collationneeren en op te sporen, af te schrijven en te laten afschrijven in allerlei
archieven en bibliotheken binnen- en buitenslands. Vele archivarissen en
bibliothecarissen zullen zich den krachtigen grijsaard herinneren, uren lang gebogen
over zijn perkamenten, met zijn reistasch naast zich op den grond, werkend totdat
het licht hem begaf of zijn vertrekuur was aangebroken, telkens vragend om inlichting
of hulp bij zijn werkelijk moeilijken, oogen en geest inspannenden arbeid.
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Daarbij stuitte hij al spoedig op een bezwaar, waarop reeds vroeger een belangrijk
artikel van mr. R. Fruin Th. Az. ook hem had gewezen: de netelige zaak der jaarstijlen,
door de verschillende heeren en regeeringen hier te lande gevolgd, iets, waarop noch
Van Mieris noch Van den Bergh voldoende hadden gelet en die door mr. S. Muller
Fz. in zijne Bijdragen voor een Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (1890) hier
aan de orde was gesteld. Hij zag duidelijk in, dat deze zaak vooraf deugdelijk
onderzocht diende te worden, alvorens hij zijn oorkondenboek kon beginnen te
drukken, want in tal van gevallen stond het gebruik omtrent de jaarstijlen met de
dateering zijner oorkonden in zeer nauw verband. Hij zette zich dus met moed ook
tot deze hem overigens ook weder totnogtoe vreemde, verre van lichte of aangename
chronologische studiën en schreef weldra voor Nijhoff's Bijdragen een belangrijk en
uitvoerig artikel over De jaardagstijl, de jaarstijl der Heeren van Naaldwijk, der
Heeren van Voorne tot 1372, en de gemeene stijl van Holland1, dat de aandacht van
alle deskundigen ten zeerste trok, al konden zij zich niet ten volle vereenigen met de
resultaten, waartoe de schrijver was gekomen. De belangrijke pennestrijd tusschen
mr. Fruin en De Fremery in het volgende deel van de Bijdragen, waarin de grijze
geschiedkundige geen kamp gaf en dien hij van zijne zijde nog in het eerste deel der
Vierde Serie (1899) voorzette, leverde voor de kennis dezer voor de oorkondenleer
zoo gewichtige en te lang verwaarloosde aangelegenheid zeer merkwaardige bijdragen.
Ook andere verwante onderwerpen, die zijn oorkondenboek raakten, liet hij niet
buiten beschouwing. Het had

1

Nijhoff's Bijdr. 3de, Reeks, IX, blz. 105 vlg.
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hem getroffen, dat zoo vele onzer historische geschriften van ouderen en nieuweren
tijd zonder registers waren verschenen, welk gemis voor den gebruiker dier geschriften
grooten last opleverde. Zoo ernstig scheen hem dit gemis, dat hij er over dacht om
hier te lande, liefst onder de vleugelen onzer Maatschappij, een vereeniging voor de
uitgave van registers te stichten, een Index-Society zooals er in Engeland een bestaat.
Maar dit zeer omvangrijke en kostbare plan vond bij hen, die hij daarover aansprak,
weinig bijval en zoo besloot hij het op kleiner schaal aan te vatten. Hij begon met
een register op Van Mieris, dat hij in overleg met onze Historische Commissie, waar
Fruin de zaak herhaaldelijk inleidde, grootendeels voor zijne rekening deed
samenstellen en dat thans in handschrift onder zijne papieren te 's-Gravenzande moet
liggen.
Intusschen ging zijn onverdroten arbeid aan het Supplement op Van Mieris-Van
den Bergh gestadig voort. Hij was reeds met den druk aangevangen, toen, ook tot
zijn diepe droefheid, zijn vriend Fruin in Januari 1899 overleed en hij mij verzocht
diens plaats bij het toezicht op de drukproeven in te nemen. Gaarne voldeed ik aan
dat vereerend verlangen en in het voorjaar van 1899 ontving ik telkens weder nieuwe
vellen, soms drie of vier tegelijk, nog in proef door De Fremery gecollationneerd en
geleidelijk afgedrukt. Maar het werk ging langzamer voort dan hij zich had
voorgesteld; telkens kwamen nog nieuwe oorkonden te voorschijn of deden zich
vragen van belang op, zoodat het boek nog onvoltooid was, toen De Fremery zich
in het voorjaar wederom naar Amerika inscheepte om er zijne zaken te behartigen
en zijne geliefde kinderen en kleinkinderen te bezoeken.
Ik zie hem nog duidelijk voor mij zooals hij op een
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voorjaarsmorgen bij mij kwam afscheidnemen, rustig en energiek als altijd, wat meer
gebogen dan vroeger, maar nog altijd krachtig en vol moed voor de toekomst. Toch
zag hij wel in, dat de reis op zijn leeftijd eenigszins bedenkelijk mocht heeten, en al
antwoordde hij op mijn raad, dat hij zich voor het gevaarlijke voorjaar in acht zou
nemen, met luchtigjes te wijzen op de talrijke zeereizen, die hij achter zich had - hij
vroeg mij toch voor het geval hem iets overkomen mocht, zoo noodig, voor zijn werk
en zijne papieren te willen zorgen. Het voorgevoel was ditmaal niet bedriegelijk,
helaas: op den 28sten Mei 1899 overleed onze vriend na een aanvankelijk voorspoedige
reis te Coolidge in Colorado plotseling in den sneltrein, die hem van New-York naar
zijne kinderen in Californië zou voeren. Men zeide mij, dat zijn reistasch met stukken,
waaronder ook die zijn laatsten arbeid betroffen, hem tot het laatste oogenblik
vergezeld had.
Die laatste arbeid, thans volgens het verlangen der familie door den heer Th.
Morren, Hingman's verdienstelijken opvolger, onder mijn toezicht en voor hare
rekening voltooid, bijna geheel nog door den schrijver zelven voorbereid, is zeker
niet het minst belangrijke van de werken, die door hem zijn tot stand gebracht. Zij
brengt in een lijvig kwarto-deel meer dan 200 nieuwe oorkonden voor Holland en
Zeeland uit het tijdperk der Hollandsche Graven van het eerste Huis aan den dag, uit
tal van archieven en bibliotheken samengelezen en met soms uitvoerige
aanteekeningen voorzien. De heer Morren bezorgde, uit sympathie voor den
overledene belangeloos, den druk der laatste vellen naar de aanwijzingen door De
Fremery gegeven met groote piëteit en zooveel mogelijk volgens de wenschen van
den oorspronkelijken bewerker. In diens geest werd ook een nauwkeurig register
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aan het boek toegevoegd, bewerkt door den heer Bruggeman. De familie, als wier
vertegenwoordiger zijn zoon, de heer James de Fremery te New-York, optrad,
verlangde dat alles zoo zou worden gedaan als men vermoeden kon, dat de schrijver
zelf het zou gedaan hebben. Het is niet meer dan passend haar hulde te brengen voor
den grooten dienst, niet alleen aan de nagedachtenis van een hartelijk betreurden
vader maar ook aan de wetenschap der geschiedenis bewezen.
Onze Maatschappij heeft den nobelen man nog in een ander opzicht te danken dan
voor de belangrijke diensten, die hij aan onze geschiedkundige studiën heeft bewezen.
Voornamelijk hare bibliotheek, waaraan hij herhaaldelijk aanzienlijke boekgeschenken
vereerde, is hem groote dankbaarheid schuldig. Bij gelegenheid van de auctie
Alberdingk Thijm, die vele boeken bevatte, waarop onze bibliothecaris hoogen prijs
stelde maar waarop hij niet voldoende kon bieden bij de kleine fondsen, die tot zijne
beschikking stonden, bood De Fremery, zoodra hij daarvan hoorde, de Maatschappij
uit eigen beweging de aanzienlijke som van ƒ 2500 aan om haar in staat te stellen
hare boekenverzameling te verrijken uit de schoone door den Amsterdamschen
geleerde nagelaten collectie. Tal van boeken in onze Bibliotheek zijn dan ook voorzien
van een etiket, waarop staat aangeteekend, dat ze door zijne vrijgevigheid zijn
verkregen. En tot het einde toe bleef hij onze Maatschappij welgezind; bij uiterste
wilsbeschikking bleek hij haar wederom een groot deel van zijn te 's-Gravenzande
bewaarden boekenschat benevens een som van 500 dollars vermaakt te hebben,
bepalingen, die door de familie met onbekrompen zin, een erfdeel des beminden
vaders, werden uitgevoerd.
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De naam van James de Fremery zal onder ons in hooge eere blijven als die van een
energiek en verlicht koopman, een braaf burger, een verdienstelijk en belangstellend
medelid, een ijverig en onbaatzuchtig geleerde, een warm vriend van wetenschap en
letteren, van zijn land en zijn volk.
P.J. BLOK.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

122

Lijst der geschriften van James de Fremery.
1860.

Mortgages in California. A practical
essay. San Francisco, J.J. Lecount, 1860.
(XIV, 84, 6 p.) 8o.

1861.

Overzicht van het Hypotheekwezen in
Californië. (8 blz.) 4o.

1868.

Notice circulaire sur la Californie en
1867. (24 p.) 4o.

1870.

Provisions of the Revenue Law
discriminating against Saving Banks
having a capital stock. (8 p.) 8o.

1876.

Californië. Uittreksels uit Consulaire
jaarverslagen. Leiden, E.J. Brill, 1876
(IV, 68 blz.) 8o.
Met medewerking van W.C.B. de
Fremery.

1879.

The Liability of Stockholders and
Directors. San Francisco, B.F. Sterett,
1879. (14. p.) 8o.

1884.

A parting Gift to a christian Friend.
Poetry and Prose, compiled by J. de F.
Leyden, E.J. Brill, 1889. (XXVI, 308 p.)
8o.

1885.

Cartularium der abdij Mariënweerd. Blz.
1-16. 's-Gravenhage, Gebr. Giunta
d'Albani, 1885. 8o.
Niet voortgezet maar gewijzigd
opgenomen in de uitgave van 1890.

1888.

De Abten van Mariënweerd. De ‘Nomina
Abbatum’ enz. uitgegeven door J. de F.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888.
(IV, 56 blz.) 8o.

1889.

Aanteekeningen over de Parochie
Monster. - Navorscher 1889, blz. 149;
1891, blz. 557; 1894, blz. 576.

1889.

Aanstelling van den Baljuw van
Medemblik. - Als voren. 1889, blz. 562.

1889.

Zegel van Huyckqueslooth. - Als voren.
1889, blz. 598.
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Cartularium der Abdij Mariënweerd,
uitgegeven door J. de F. 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1890. (XVl, 420 blz.
en 1 kaart). gr. 8o.

1891.

Californië. Uittreksels uit Consulaire
jaarverslagen. Tweede Bundel.
1876-1890. 's-Gravenhage, W.P. van
Stockum en Zoon, 1891. (IV, 138 blz.)
8o.

1891.

De Heen- en Geestvaart onder
's-Gravenzande. Memorie. (32 blz.) 8o.
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1894.

Oorkonden tot aanvulling van het
Oorkondenboek van Holland en Zeeland.
- Bijdragen voor vaderl. Geschied. en
Oudheidk. 3e Rks. dl, VIII, blz. 322-338.

1894.

De Naaldwijksche praebenden in de St.
Pancras- of Hooglandsche Kerk te
Leiden. - Archief voor Nederl.
Kerkgeschied. V. blz. 63-88.

1894.

>Schenking van land in 1295, ten
behoeve van een eventueelen kruistocht.
- Als voren. V, blz. 215-228.

1896.

Aanteekeningen over het geslacht Junius.
- Navorscher, 1896. bl. 622.

1896.

The Transvaal. Reflections on Jameson's
raid. - The Oakland Enquirer 1896, Febr.

1896.

De Jaardagstijl, de Jaarstijl der Heeren
van Naaldwijk, der Heeren van Voorne
tot 1372 en de gemeene Stijl van Holland.
- Bijdragen voor vaderl. Geschied. en
Oudheidk. IIIe Rks, dl. IX, blz. 105-152.

1897.

Aanvullingen en verbeteringen voor
[zijne] geschriften. 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1897. (33 blz.) 8o.

1897.

Oorkonde eener Vrouw van Hodenpijl.
Anno 1439. - Navorscher, 1897, blz.
100-108.

1899.

Oorkonden tot aanvulling van het
Oorkondenboek van Holland en Zeeland,
II. - Bijdragen voor vaderl. Geschied. en
Oudheidk. IIIe Rks, dl. X, blz. 42-48.

1899.

Dateeringen van Graven uit het
Hollandsche Huis, alsmede van eenige
Hollandsche en Zeeuwsche steden. - Als
voren. IIIe Rks, dl. X, blz. 147-175.
Naschrift. blz. 176-177.

1900.

Dateeringen van Graven uit het
Hollandsche Huis. - Als voren. IVe Rks,
dl. I, blz. 138-140.

1901.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland
tot het einde van het Hollandsche Huis.
Supplement bewerkt door J. de F.
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(IV, 295, XXXII blz.) 4o.
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Levensbericht van Mr. G. de Vries Az.
1818-1900.
Op regenten-stukken - en wij denken hier aan een of andere schilderij van een oud
dijkcollege of heemraadschapsbestuur - komt er soms een eenvoudige figuur voor,
echt Hollandsch, dood nuchter, klein achtbaar (zooals Hooft 't noemde) maar vol
ingehouden kracht. Er is niets bijzonder opmerkelijks, niets wat opzien verwekt,
niets kleurrijks in 't uiterlijk van zulk een portret: het beeld springt niet naar voren:
het wordt schijnbaar gedragen door 't milieu waarin het zich voegt, door de
donkerbruine tint van 't geheel, door 't effen kader waarin het geplaatst is: maar tuurt
men wat langer op de geschilderde groep dan ziet men, hoe die ingetogen figuur in
haar rustige kalmte de beste en scherpste hoedanigheden van al de daar afgebeelde
personen in zich concentreert, en allengs - niet door de plaatsing of groepeering maar
door de kracht en werking die van den kop uitgaat - middenpunt en steunpunt der
geheele voorstelling wordt.
Zulk een figuur was die van mr. G. de Vries Az. Zijn leven valt vanzelf in drie
afdeelingen te schikken. Eerst het tijdvak van 1818-1853: het ouderlijk huis en het
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eerste beroep. Daarna het tweede tijdvak, loopende van het jaar 1853 tot in 't midden
van 1862, waarin hij het bestuur der provincie Noord-Holland en van haar
waterschappen behartigt. Eindelijk de derde afdeeling, zich uitstrekkend tot aan zijn
dood in 1900, waarin hij achtereenvolgens verschillende staatsbetrekkingen bekleedt.
Wij zullen die drie afdeelingen in haar natuurlijke orde volgen.

I.
Hij zag het levenslicht in Haarlem, de toen nog meest bedaarde onzer steden van den
tweeden rang.
Zijn vader was er predikant der Doopsgezinde gemeente en bleef tot op zijn dood
(1862) in Haarlem wonen. Allengs veréénzelvigde zich de vader zoozeer met die
stad, dat hij er een der meest karakteristieke burgers werd, die al de gewaarwordingen,
neigingen, denkwijzen, ja zelfs dat wat aller Haarlemmers hartstocht was (de vraag
der uitvinding der boekdrukkunst) ten volle deelde en tot uitdrukking wist te brengen.
Zijn naam werd in één adem genoemd met dien der Enschedé's en der bestuurders
van Teyler's Stichting. Hij was even bedachtzaam, uiterlijk gematigd, burgerlijk
eenvoudig, ja eenigzins stijf als de beste inwoners der Spaarnestad. Zijn stemmig
gezin, behoorende tot de gegoede beschaafde middenklasse, week in kleur en toon
niet af, van wat een ‘opregt’ Haarlemmer als deftig beschouwde. Toch was er, wanneer
men niet al te veel aan het uiterlijk bleef hangen, in dien Doopsgezinden predikant
een aanloop tot iets breeder zwaai, tot iets hooger vlucht dan zijn dagelijksche
omgeving kende. Hij zelf was (1773) geboren en getogen te Amsterdam en had dáár
in zijn jongelingsjaren tot een kring behoord, die later grooten invloed op ons maat-
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schappelijk en letterkundig leven zou hebben. Zijn moeder was Catharina de Bosch
uit de bekende aan letteren verwante familie van dien naam. Zijn studiegenooten en
vrienden waren Joan Melchior Kemper, die zijn zuster huwde, David Jacob van
Lennep, Siegenbeek, Falck. Hij had met die vrienden geleefd in een atmosfeer van
klassieke letterkunde en min of meer republikeinschen vrijheidszin. Hij was, zelfs
in dien kring, opmerkelijk door zijn kennis der oude talen. Als David Jacob van
Lennep later zijn vertaling der ‘Werken en Dagen’ van Hesiodus uitgeeft, wordt eerst
alles onderworpen aan de kritiek van Abraham de Vries. Een was er in zijn kring die
in geheel zijn leven zijn boezemvriend was. Het was zijn drie jaren jongere broeder,
de later zoo vermaarde mr. Jeronimo de Vries, die in Amsterdam tijdens de dagen
van Willem I achter de schermen den toon aangaf in bestuursmaatregelen, en openlijk
overal de letterkundige ontwikkeling in de hoofdstad zocht te bevorderen. Met dien
broeder bleef onze Haarlemsche predikant altijd-door in gedachtenwisseling. Als zij
elkander persoonlijk niet konden zien, gingen voortdurend de brieven der twee
broeders over en weder.
Ik had het voorrecht een blik te mogen werpen in de nog altijd met piëteit bewaarde
brieven van den Haarlemschen predikant aan mr. Jeronimo. Zij loopen tot aan diens
dood, en geven een éénig beeld van de dagen van 't letterkundig Holland onder onze
eerste twee koningen. Maar vooral doen zij zien den bodem en dampkring, waaruit
en waardoor zulke karakters, als die dezer twee broeders de Vries, gekweekt werden.
Het terrein, waaruit zij stamden, was het breede veld der zoogenaamde beschaving
en verlichting der 18e eeuw. Al die ‘verlichte’ beginselen werden, met behoud der
grondwaar-
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heden van den Christelijken godsdienst, eerlijk door de twee broeders aanvaard.
Slechts één inbreuk lieten zij daarop toe: te weten, dáar waar hun vereering van het
letterkundig genie hen dreef ook een tegenstander als Bilderdijk te huldigen. Maar
overigens zijn zij zoo vast mogelijk in de leer. Als da Costa in 1823 aankomt met
zijn vlammend geschrift ‘Bezwaren tegen den Geest der Eeuw’ weet onze Abraham
de Vries zijn woorden tot den broeder haast niet te matigen. ‘In de meeste landen zit
reeds de domheid weêr op den troon, en nu gaat men ook bij ons medewerken om
al het licht uit te blazen en op ieder vonkje, dat nog gloort, den domper met geweld
vast te drukken, opdat wij toch hoe eer hoe liever ons weder bevinden mogen in
middernachtsche duisternis’. Zulk een toon blijft altijd-door de brieven van den
predikant doordringen. Wordt de broeder Jeronimo later door zijn vrienden geteekend
als ‘onze guitiggeestig glimlachende Jeroon’, de Haarlemsche de Vries blijft
doorgaans ernstiger en stroever. Op de droomen der ‘restauratie’, voorzoover zij
opgewakkerd werden door de studie der middeleeuwen, zag hij smadelijk neder.
Zelfs op 78-jarigen ouderdom blijft hem bitsheid tegenover de middeneeuwen bij.
Als zijn tweede zoon Matthijs de Vries den ‘Lekenspieghel’ uitgeeft en deswege
door Jeronimo geprezen wordt, schrijft de vader (22 Januari 1851): ‘Het doet mij
genoegen dat de inleiding van Thijs voor zijn leekenspiegel zooveel goedkeuring bij
u heeft mogen vinden. Ik ben het met u eens, dat hij daarin opnieuw de blijken heeft
gegeven van zijn grondige kennis in het vak, maar het spijt mij toch, dat zijn studie
die richting genomen heeft, en hij zijn groote talenten naar mijn inzien vermorst met
het zoo zorgvuldig opbaggeren en uitziften van den modder der middeneeuwen’.
Den geest
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van het door Hervorming en Revolutie overwonnen verleden, in éen woord de reactie,
weêrstaat hij dan ook overal. Als Groen van Prinsterer optreedt met zijn aanval tegen
mr. M.C. van Hall (in zijn studie over den graaf van Brederode) is zijn verbolgenheid
groot. ‘Ik heb het stuk van Groen gelezen met de grootste verontwaardiging (schrijft
hij 16 December 1844). Het is van het begin tot het einde sophisterij, de lage
verdediging van absolutisme en tyrannie, obscurantisme en bijgeloof onder het masker
van vroomheid, met al het kunstvermogen van uitgebreide geleerdheid en
geraffineerde slimheid’. Want let wel, de beide broeders willen, uit kracht van hun
beginsel, zooveel mogelijk ‘verlichte’ staatkundige vrijheid. Hun beider ideaal in
dat opzicht is hun vriend Falck, de klassiek gevormde lieveling der Muzen, bij wiens
dood onze Haarlemsche predikant een diep gevoelig schrijven aan zijn broeder richt.
Hun zwager Joan Melchior Kemper was vroeger mede voor hen een glanzend beeld
van vooruitgang, maar de uitgave der redevoeringen van Kemper door diens zoon
tempert toch de bewondering bij Abraham de Vries. In November 1836 lezen wij in
een brief: ‘Ik heb in het derde deel van Kempers werken een honderdtal pagina's
gelezen en ben het met u eens, dat Jeroon Kemper daarbij zijn taak zeer wel volvoerd
heeft, maar ik moet nu bekennen nooit geweten te hebben, dat Kemper zoo
verschrikkelijk in politieke sentimenten veranderd was. Goede hemel! is dat die
hooggeprezen vrijheidsvriend! Als mensch is hij in mijn oog een der beminnelijkste
wezens die ik immer op aarde ontmoet heb. Zijn gedrag omtrent onze zuster is boven
alle lof, ja boven alle begrip! Maar als staatsman .... Ik voor mij wenschte, dat hij er
zich nimmer meê bemoeid had, gelijk ik mijn kinderen de les
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inprenten zal, die oom Jeroon (de Bosch) mij meermalen gaf, om nimmer in politieke
of theologische geschillen zich te mengen, wijl men niet zonder zelf besmet te worden
kan aanraken, wat aan alle zijden schurft is’. Inderdaad hebben de vage
vrijheidsbegrippen, op 't einde der 18e eeuw gangbaar, altijd grooten invloed op hem
behouden. Nog in Maart 1848 herinnert hij dit aan zijn broeder. ‘Ik behoef u niet te
zeggen’, zóó luidt een brief van 6 Maart 1848, ‘dat de gebeurtenissen dezer dagen
in Frankrijk mij evenzeer, als u, geschokt, en bedroefd hebben. Hoezeer geboren
Republikein en met onverdoofbaren weêrzin mij vernederd gevoelende door den
hatelijken mij opgedrongen naam van onderdaan1, gruw ik echter van zulk een
lichtzinnige en verraderlijke omverwerping van een troon ....’. Zóó, over alles en
allen zijn oordeel gevende, stort de oudere broeder voortdurend zijn hart uit voor
zijn broeder en boezemvriend. Hij spreekt hem over den ‘edelen’ raadpensionaris
Schimmelpenninck, over zijn vriend Siegenbeek, over Peerlkamp, over Geel, over
Jacob van Lennep, ‘den overvluggen en over alle zwarigheden overvliegenden zoon
van een zoo overbedachtzamen vader’. Hij zet uitéén waarom hij 't professoraat in
de klassieke letteren te Leiden niet heeft aangenomen, toen men hem aanbood Borger's
opvolger dáár te worden. Hij gewaagt herhaaldelijk van zijn naderenden dood - even
als Bilderdijk stond hij in verbeelding altijd met één been in 't graf -; en hij klaagt
over het allengs verliezen van zijn gezichtsvermogen. Toch blijft hij tot op 't einde
in die brieven zoo pittig en zoo frisch mogelijk: een knoestige oude eik,

1

Men denke ook aan het rumoer der Fransche Kamer onder Louis Philippe, toen de minister
de Montalivet zich eens het woord ‘sujets’ had laten ontvallen.
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die nu (naar de woorden van Lucanus) niet meer door zijn dicht bladerenloof, maar
door zijn vasten stam schaduw afwerpt. Hij blijft zijn broeder steeds steviger de hand
drukken: hij voelt 't dat hij veiliger gaat als deze hem steunt. Hij vergeet daarbij niet
te spreken over zijn door hem zoo geliefde, zoo oorspronkelijke echtgenoote,
Hillegonde van Geuns. En van tijd tot tijd komen dan enkele zinsneden ons verrassen
over zijn kinderen. Is het niet aardig in een brief van 3 Januari 1832 deze woorden
te lezen: ‘Mijn Thijs - zijn jongste zoon - zal dezen overbrengen. Uw beste jongen
heeft hem wel eenige dagen bij zich willen noodigen. Deel hem uwen oomelijken
of vaderlijken raad mede, vooral om zich niet te veel op ijdele eer te verheffen, maar
doe het op een wijs, voor zulk een gevoelig, ligtgeraakt ventje geschikt. Zoo hij tot
verwaandheid verviel, waren de behaalde medailles hem ten verderve. Tot hiertoe
evenwel heb ik nog geene de allerminste reden daarvoor te vreezen’. Over zijn oudsten
zoon Gerrit is de lof onverdeeld. Het is en blijft onveranderlijk over hem als in een
brief van 20 Januari 1824: ‘Van Gerrit heb ik dan toch veel genoegen: ik kan letterlijk
van hem getuigen, dat hij mij nimmer de minste reden tot misnoegen gaf en
onvergelijkelijk is in zachtheid, gehoorzaamheid, goedwilligheid en vlijt’.
In die zeer geletterde, achttiende-eeuwsch getinte, klassieke en toch met
Nederduitsche letteren doorvoede atmosfeer wies nu met de andere kinderen (er
waren twee zoons en twee dochters) de jonge Gerrit de Vries op. Zijn geest werd
van den aanvang af, haast onbewust, doortrokken met denkbeelden van verstandelijke
verlichting en van staatkundige vrijheid. De klassieke vorming van den vader leerde
hem een humanisme, dat afkeerig
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was van alle mystiek of theologische dweeperij en mijmerij. Het beredeneerde van
den vader verbood een zich laten wiegen op vleugelen van fantasie. Denk u bij Gerrit
dan ook geen kindsheid, zooals die andere Haarlemmer, Beets, ze van zichzelven
schetst. Neen: hier bij Gerrit de Vries valt weinig te vertellen van een droomend
dwalen langs de duinen; geen bloemen zijn het die allereerst de aandacht van den
jongen trekken, hij zit hoofdzakelijk te werken over zijn boeken. Hij bezoekt de
gewone Haarlemsche scholen, en des avonds geeft de vader persoonlijk aan hem en
aan zijn broeder les in 't Latijn en in het Grieksch. De vader drijft hem tot het maken
van latijnsche verzen. Als Gerrit 24 Juni 1834 het gymnasium verlaat, draagt hij dan
ook in 't openbaar een door hem vervaardigde latijnsche elegie voor over Haarlem
als de liefste woonplaats der Muzen. Doch al werd die elegie door den curator-dichter
der latijnsche school te Haarlem, den heer J. van Walree, in Hollandsche verzen
vertaald en in den Muzen-almanak van 1835 opgenomen, men zou niemand hebben
kunnen wijs maken, dat Gerrit de Vries een dichter of dichterlijk gestemde natuur
was. Neen, hij was in alle opzichten goed proza: en dit beteekent ook iets. Aldus
opgekweekt en geleid wordt hij reeds op zijn zestiende jaar student te Leiden. Hij
zou er in de rechten en in de letteren studeeren. Wat de letteren betreft vond hij er
onder de hoogleeraren de vrienden van zijn vader, Siegenbeek en Peerlkamp; doch
al werkte hij met zijn gewone nauwgezetheid in die literarische vakken, zijn eigenlijke
roeping was voor de rechten. In dubbelen zin. Het privaatrecht had allengs geen
geheimen voor hem; zijn correcte, ordelievende geest voelde een zeker behagen bij
het hanteeren en ombuigen van al die vormen, waarin

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

132
het burgerlijk recht met al zijn vertakkingen zich als het ware heeft gekristalliseerd.
Hij bewoog zich met het meeste gemak in al die soms moeilijke ontledingen, en wist,
splitsende en combineerende, allerlei questies, die zich bij zijn studie voordeden, tot
een oplossing te brengen. Er zat in hem de stof voor een goed advocaat. Doch dat
vulde slechts de helft van zijn juridieke studiën. De andere helft was gericht op den
Staat en op 't staatsrecht. Toen ter tijde stond de jonge hoogleeraar Thorbecke in
volle kracht, en in fier bewustzijn van die kracht, binnen Leiden te doceeren. Zijn
invloed werd steeds grooter op de academische jeugd. Er vormde zich onder zijn
leiding een school, die de rechts- en staatsinstellingen van ons vaderland door allerlei
bijdragen - allereerst in goede dissertatiën - ophelderde. De jonge de Vries zag tot
hem op als tot den ‘meester’ bij uitnemendheid. Al de begrippen van vrijheid en
burgerzin, waarop zijn vader teerde, en die hem van kind-af-aan waren ingeprent,
werden nu door dezen hoogleeraar volgens vaste methode tot een samenhangend
geheel vereenigd. Dat geheel was op zichzelf een schoon kunstwerk, dat aan antieke
modellen deed denken. De leerling uit Haarlem, die in het ouderlijk huis Kemper en
Falck als staatslieden van den echten stempel door den vader had hooren prijzen,
vond hier in de lessen van Thorbecke een onvergelijkbaar goed geconstrueerde
verstandelijke motiveering van hetgeen hij-zelf als jongen reeds had gevoeld. Hij
begreep, dat hij te doen kreeg met een fiksch ontworpen en in alle onderdeelen goed
gebouwd stelsel. Thorbecke kreeg grooten invloed op Gerrit de Vries. En Thorbecke
begon dat zelf te begrijpen. Toen de Leidsche Universiteit in het jaar 1838 een
prijsvraag uitschreef over de geschiedenis der invoering van het Romeinsche
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recht in onze Republiek der Vereenigde Provinciën, en Gerrit de Vries de gouden
medaille won, deelde Thorbecke, als secretaris der Faculteit, hem de beslissing mede;
doch voegde bij het ambtelijk schrijven deze woorden: ‘na aldus officieel te hebben
geschreven wensch ik u, amice-commilito, van mijnentwege met eene zoo heugelijke
uitkomst hartelijk geluk. Betuig mijn bijzondere deelneming aan uwen waardigen
vader. Kom mij zien, zoodra gij weder in de stad zijt, en ik zal mij verblijden u mijn
gevoelens nader te verklaren’. Het antwoord op de prijsvraag - natuurlijk in 't latijn
gesteld - werd, door de Vries herzien, zijn proefschrift voor de promotie in de rechten
welke op 18 December 1839 plaats had. De promotie in de letteren geschiedde eenige
jaren nadat hij de Academie reeds had verlaten, en wel in Juni 1842. De hoofdzaak
was en bleef echter de juridiek-politieke opleiding. Toen in 't begin van het jaar 1838
zijn twee jaren jongere broeder Matthijs de Vries ook als student te Leiden werd
ingeschreven, en aldaar uitsluitend in de letterkundige vakken zou studeeren, kwam
er natuurlijk ook bij Gerrit een verlevendiging van de in het huis van den vader zoo
geliefde litterarische traditie. De twee broeders bleken weldra één van aanleg en zin.
Was er ook al verschil van karakter bij beiden - Gerrit was steeds gematigd en
bezadigd, Thijs altijd eenigszins opbruisend en hartstochtelijk - zij gloeiden beiden
voor ‘de wetenschap’. Zielsvrienden waren en bleven zij voor 't leven. Doch wat het
studievak betreft, Gerrit had zijn plooi nu reeds genomen. Hij zou Jurist zijn en
blijven, en wel een Jurist uit de school van Thorbecke. De Muze zou zijn leven
begeleiden, maar niet leiden.
Hij zette zich dus als rechtsgeleerde te Haarlem neder.
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Den 25sten Februari 1840 deed hij den vereischten eed vóór de rechtbank aldaar. Hij
was zoo-even 22 jaren oud geworden. Dertien jaren heeft hij die rechtspraktijk met
liefde waargenomen. Hij kreeg natuurlijk in 't begin niet veel te doen, doch verwierf
allengs - niet al te schielijk - een met de jaren iets toenemende cliënteel. Enkele van
zijn gevoerde rechtsgedingen hebben een zekere vermaardheid gekregen, o.a. de
juridieke hulp die hij aan de stad Haarlem verleende in den strijd, dien het bestuur
dier gemeente, van 1848 tot 1851, voerde met de firma Joh. Enschedé en Zonen over
het recht tot uitgave der ‘Opregte’ Haarlemsche Courant en het voeren van het
stedelijk wapen, welke strijd eindigde met een compromis tusschen beide partijen
gesloten. Tegen het einde van het jaar 1845 werd de Vries tot procureur bij de
rechtbank te Haarlem benoemd, welke betrekking door hem hoofdzakelijk om
financieele redenen was begeerd. Want het viel niet te ontkennen, dat de verdiensten
als advocaat sober en spaarzaam bleven. Sollicitaties naar rechterlijke betrekkingen
gelukten hem niet. Een oogenblik dacht hij er zelfs over zich aan het notariaat te
wijden. Hij deed in Mei 1843 met goed gevolg zijn candidaat-notaris-examen.
Waarschijnlijk werkte hier de raad en invloed van zijn oom Mabé, notaris te Haarlem,
met wien hij in 1843 een verdienstelijk boek uitgaf ‘Toelichting der wet op het
Notaris-ambt met een geschiedkundige inleiding’. Doch de benoeming tot notaris
kwam niet, en de jonge de Vries wijdde zich dus met te meer vuur aan zijn
rechtspraktijk. Zijn medeburgers begonnen langzamerhand en geleidelijk hem als
advocaat of procureur te waardeeren. Allerlei kleinere en grootere zoogenaamde
bijbaantjes werden hem opgedragen, en toen, na het vaststellen der Grondwet van
1848, stap
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voor stap, de groote organieke wetten onder leiding en als op bevel van Thorbecke
tot stand kwamen, kozen de nieuwe burger-kiezers, zoo ras de Provinciale wet in
1850 een werkelijkheid werd, de Vries in September van dat jaar tot lid der Provinciale
Staten: straks, toen de gemeente-wet haar intrede deed, hem tot lid van den
gemeenteraad te Haarlem, in weerwil van den demagoog dier dagen Jhr. Mozes
Salvador.
Aldus kon zich derhalve de tweede zijde van zijn juridieken aanleg in de praktijk
van het leven gaan ontwikkelen. Naast de beoefening en behartiging van het burgerlijk
recht, de twistgedingen over eigendoms-rechten en vorderingen der ingezetenen, kon
hij zich gaan toeleggen op het hooge werk, dat zijn meester Thorbecke zich ten doel
had gesteld, om van het Nederlandsche volk een aan den modernen geest passenden
staat te maken. Behoef ik te zeggen dat deze arbeid hem zeer bijzonder toelachte?
Niet voor niet was hij de zoon van den republikein van weleer, Abraham de Vries.
Hij zou 't met het begrip vrijheid eerlijk meenen, nooit het verwijt pogen te beloopen
dat zijn vader eens over zijn zwager Joan Melchior Kemper had uitgesproken. Voorts
zou hij beproeven die leer der staatkundige vrijheid, in al haar vertakkingen, als een
min of meer zuiver kunstwerk streng en vast te gaan behandelen. Dat dit in den
dagelijkschen gang der administratieve werkzaamheden van provincie of gemeente
absoluut noodig was, had hij reeds onmiddellijk vóór 1848, zich de lessen herinnerend
van Thorbecke, begrepen. Niets schaadde volgens hem zoozeer aan het staatkundig
bedrijf van een volk als de slordige dooréénmenging en mengeling van willekeur,
goedhartigheid en inconsequentie. Tegen zulk een onsamenhangende interpretatie
en toepassing van staatsregelen - overblijfsel
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van een ‘vaderlijk’ bestuur - trad hij dadelijk op. Om dit met bewustzijn van zichzelf,
en met klem en gezag tegenover degenen die hem aanhoorden, te kunnen doen,
begreep hij een bepaald onderdeel theoretisch als exempel te moeten uitéénzetten.
Hij zou trachten een studie te leveren, die in zichzelve begrensd, doch binnen die
lijnen zoo volkomen mogelijk, kon worden ontwikkeld. Hij zette zich reeds in 1845
aan het werk en deed in den zomer van Juni 1846 uitkomen zijn boek: ‘De
Wetgevende Macht der Plaatselijke besturen’. Dit boek beslaat in onze
staatsrechts-literatuur een zeer opgemerkte plaats. Het is een klassiek model van een
monografie geworden over administratief recht. Het nam zich voor scherpbelijnd de
autonomie onzer plaatselijke besturen te omschrijven. Het zou eerst onderzoeken
aan wien de uitoefening dier wetgevende macht is opgedragen: daarop nagaan,
hoeverre die macht zich uitstrekt en door welke dwangmiddelen zij haar bepalingen
kracht kan bijzetten: voorts verduidelijken onder welk toezicht zij wordt uitgeoefend,
en eindelijk op welke wijze de plaatselijke verordeningen behooren te worden
afgekondigd. De bepaling der Grondwet, die deze gemeentelijke autonomie
veroorloofde en vestigde, zou uit haar beginsel zelf ontwikkeld worden. Het betoog
moest, door den drang van een op reden gegronde overtuiging, uitloopen op een
pleidooi voor de vrijheid en zelfstandigheid onzer gemeenten. Eigenlijk was de
inhoud van het gansche boek niet anders dan een voortreffelijke parafrase der
ongemeen fraaie zinsnede van Thorbecke (zie Aanteekening op de Grondwet, deel
II, pag. 77) over die gemeentelijke autonomie. ‘Is het - zóó zegt Thorbecke - een
bijzondere eisch van onze eeuw of van den ouden tijd, dien de Grondwet hier
betrachtte? Is het niet veeleer de natuurlijke wet van
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orde? De natuur is niet daarom zoo rijk, dewijl zij ééne kracht, maar omdat zij een
oneindige verscheidenheid van wezens, ieder met eigen kracht, onder een algemeene
wet laat werken. Hoe velerlei huishouden, elk dienstbaar aan de éénheid, vereenigt
alleen het menschelijk organisme! De Grondwet heeft begrepen, wat in zoo vele
nieuwerwetsche staten wordt miskend, dat onderscheid en zelfbestaan der leden, met
onderwerping aan het stelsel van één lichaam, zeer wel vereenigbaar zijn. Zij wil dat
de algemeene regeering onverdeeld behoore aan het geheel; dat zij niet handele voor
provinciale of plaatselijke gemeente, waar deze handelen kan voor zichzelve. Zij wil
tevens deze organen van het staatswezen tot zelfregeling en zelfhandhaving in
harmonie met het geheel verplichten. Terwijl zij alzoo in ieder deel zijn eigen
levensbeginsel oproept, is haar strekking om het stoffelijk en zedelijk vermogen van
het geheel grenzenloos te vermenigvuldigen en te verhoogen.’ In dien hoogen geest,
door Thorbecke aangegeven, werd het onderwerp door de Vries uitééngezet. Trouwens
Thorbecke liet, vóór het afdrukken, op verzoek van de Vries over alles zijn oog gaan.
De voorrede van de Vries vóór zijn boek luidt dan ook kort en bondig aldus: ‘Bij de
uitgave dezer verhandeling, die om het hoogst belangrijke van het onderwerp
misschien eenig nut kan hebben, is het mij een plicht en behoefte tevens, openlijk
mijnen opregten dank te betuigen aan mr. J.R. Thorbecke, mijn hooggeachten
leermeester, die met welwillende bereidvaardigheid zich de moeite getroost heeft
mijn werk te lezen en mij zijn oordeel daarover mede te deelen. Gaarne erken ik aan
zijne bedenkingen menige teregtwijzing verschuldigd te zijn.’ De geest van Thorbecke
stak dus in het boek. De stijl en vorm was die van zijn vader en van zijn oom, de
heeren de Vries.
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Een stijl sober, echt Hollandsch, duidelijk en eenvoudig, zonder geestige wending
of draai maar ook zonder de verheffing of samenpersing, die de zinsneden van den
Leidschen meester soms tot munten stempelen. De vader was volmaakt tevreden.
Hij zal vergenoegd geknikt hebben toen hij bij voorbeeld bladzijde 263 las: ‘De
ingezeten moet uit de hem gedane bekendmaking (de plaatselijke verordening) kunnen
weten, wat hem te doen staat. Men zegge niet, dat hij in allen gevalle slechts te
gehoorzamen heeft. Neen, het is in ons vaderland een vast beginsel, dat niemand
zich aan een onbevoegde magt, aan een onwettig bevel behoeft te onderwerpen.
Hierop rust de steunpilaar onzer vrijheid, hierin heeft deze het hechtste bolwerk tegen
alle misbruik van gezag dergenen, aan wie de staat een deel der openbare magt heeft
toevertrouwd. Iedere magt derhalve, die bevelen kan, toone den ingezetenen de
wettigheid van haar bevel.’ En zeer zeker zal een fijne glimlach om de lippen van
den vader hebben gespeeld, toen hij op pag. 79 de hoffelijke woorden las, waarmede
zijn zoon de wijsheid van zijn ‘hooggeachten oom’ Joan Melchior Kemper prijzend
- die vroeger een uitdrukkelijke bepaling in het ontwerp van het burgerlijk wetboek
van 1820 had geeischt, dat de burgerlijke rechten boven het bereik van plaatselijke
verordeningen zijn - toch die wijsheid overbodig en onnoodig achtte. Het was een
enkele keer dat de Vries een autoriteit aanhaalde of bestreed. Overigens is in het
boek nergens pronk van citaten. Het blijft een volmaakt heldere ontleding. Een
doorzichtig, zonder tooi of bijwerk, geslepen stuk kristal.
Het boek verscheen, zooals wij zeiden, in het jaar 1846. De schrijver was een man
van 28 jaren geworden. Zijn naam, waarbij het publiek altijd den voornaam voegde,
kreeg klank van beteekenis ook buiten Haarlem. Hij
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ging zich nu in zijn geliefd Haarlem geheel zelfstandig inrichten. Den 5den Mei 1847
sloot hij zijn huwelijk met Mejuffrouw M.E. Reuvens, dochter van een sedert jaren
reeds overleden hoogleeraar te Leiden, kleindochter van den bekenden minister onder
koning Lodewijk. Dit huwelijk, waarvan hij de gouden bruiloft nog mocht vieren,
is voor hem een bron van steeds opwellend geluk geweest. De huiselijke haard was
voor hem altijd de bekoring en warmte van het leven.

II.
Gerrit de Vries had de voorbereidingsjaren dus achter den rug. Hij was ‘un homme
fait’ geworden. Een persoonlijkheid tot wie men opzag en van wie men iets
verwachtte. Een gelukkig gesternte had hem naar de nieuwe Provinciale Staten van
Noord-Holland gedreven. De leden dier Provinciale Staten kozen hem in 1853 tot
lid van Gedeputeerde Staten, en de Gedeputeerde Staten wisten te bewerken dat hij
in 1855 het Griffierschap der Provincie op zich nam.
Van 1853 tot 1862 was hij op die wijze een der leidende mannen, misschien de
hoofdleider der Provincie Noord-Holland. Dáár in dien administratieven werkkring
gaf hij al zijn practische en theoretische kennis ten beste. Zijn ordelijke, aan strenge
methode gewende geest vond hier een terrein, dat hij vast en nauwgezet kon
doorploegen, opdat het gezonde vruchten zou opleveren. Zijn historisch gerijpte
aanleg zou zorgen, dat de elementen en gegevens, die hij er practisch verwerkte,
altijd in diep perspectief door hem werden geplaatst. Niets was toevalligs voor hem
in dezen werkkring: alles werd met verleden en toekomst tot een geheel
saâmverbonden.
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Aldus arbeidde hij een negental jaren in het Gouvernementsgebouw der Jansstraat
te Haarlem. Aan al de takken der administratie gaf hij den stoot; doch één onderdeel
was er, dat in al zijn détails hem allengs boven alles boeide, en waaraan zijn naam
in 't vervolg steeds verbonden zou blijven, wij bedoelen het gebied der waterschappen.
Hij zou de man blijken, die de wording, ontwikkeling, samenstelling en vervorming
dier Noord-Hollandsche waterschappen volkomen zou verstaan en uitéénzetten en
voor ieder, hetzij staatsbestuurder of geleerde, zou weten te preciseeren. Dat gebied
der waterschappen - wanneer men 't uit 't oogpunt van beheer en toezicht bezag was zeer ruim. Het omvatte een kennis der zeeweringen, duinen, dijken, kaden,
waterkeeringen, sluizen, gemeenschappelijke boezems en hun waterpeilen, het stellen
van watermolens, de spuiingen, de verveningen, de ontgrondingen, de bruggen en
wegen der provincie. Ons Holland ligt voor een goed deel beneden de zee. Men
woont op polders. Men moest zich wel van aloude tijden her vereenigen om te samen
het water uit de polders te keeren, en dan ook de kosten van dat werk onderling te
betalen. Deze zelfstandige manier om eigen belangen gemeenschappelijk te behartigen
is voor Holland de school van zelfbestuur, van autonomie, van vrijheid geweest. Het
eigenlijke staatsleven is voor Holland, wanneer men tot den diepsten kern der zaak
durft doortasten, gegrond geweest op dat wat men later eigenaardig ‘de Waterstaat’
heeft genoemd. Lasten en rechten gingen hier op dit gebied hand aan hand. Oude
spreekwoorden gaven hier aan wat de wijsheid der vaderen leerde. Gangbare lessen
en leuzen waren spreuken als de volgende: ‘die 't water deert, die 't water keert’; ‘die
medeweteren wil, moet medegelden’ (wetering
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is een watersloot tot ontlasting van het overtollige water); ‘die bekostigt, die beheert’.
Zóó oefende men zich, dagelijks strijdend tegen het water, in overleg van 't verplichte
werk en in eerbiediging van ieders rechten en aanspraken. Let nu op dat al die polders,
door gemeenschappelijke inspanning boven water gehouden, allengs publieke
lichamen werden met eigen wetgevende en rechterlijke macht bekleed: en men zal
begrijpen welk een kleurrijk mozaïek die ondergrond van het aloude staatswezen
van Holland vertoonde.
Doch dit mozaïek, eeuwen lang behouden en verzorgd, deed toch ook juist voor
‘het geheel’ een groot nadeel ontstaan. Al die polders bleven, elk voor zich, vaststaan
op hun eigen scherp omlijnd vrijheidsterrein. En van lieverlede verviel nu de eens
zoo lofwaardige eigenschap hier en daar tot een tastbare fout. De verschillende cirkels
en cirkeltjes bleven meer en meer gesloten afperkingen, souvereiniteiten in eigen
kring. Van opening der verschillende omtrekken, ten einde een samenhangend groot
geheel te vormen, zich bewegend om één middenpunt, gedreven door één geest, was
geen sprake. Het werd zelfs maar al te duidelijk, dat al die veelsoortige waterschappen
soms als 't ware tegen elkander begonnen in te werken. Op de kentering der achttiende
en negentiende eeuw werd men aan de spits van den staat zich ten langen leste bewust,
dat men in dit opzicht een andere wending moest nemen, dat men die waterschappen,
met zeker behoud van hun autonomie, toch onder meer algemeenen regel moest
brengen. De grondwetten van 1798, (art. 148), van 1801 (art. 68), verordenden aldus
onder die waterschappen hierarchie, en spraken reeds van centraal gezag. Onder
koning Lodewijk werd, naar fransch model, de gansche waterstaat zelfs eenigszins
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gereglementeerd. Doch de oude zelfstandigheid verzette zich tegen al die aanloopen
van centraliseering heftig en stout. De wrijving, botsing en schuring dier verschillende
krachten liep eindelijk uit op een Besluit van het herboren koningrijk van Willem I
van 19 December 1819, waarbij het beheer der onderscheidene waterstaatswerken
aan de provinciën werd opgedragen. Er was iets gewonnen, maar nog niet veel. Bij
de weinige vastheid, die er over 't algemeen in het administratief recht onder koning
Willem I en Willem II heerschte, was het te voorzien dat, zoodra de provincie zich
aan het regelen van deze materie zou zetten, er nergens scherp getrokken grenzen
tusschen rijks-, provinciale en plaatselijke werken zouden zijn te vinden. Er bleek
overal in deze materie groote verwarring. Wel werd bij een wet van 1841 de
rechtsmacht der hooge en andere heemraadschappen afgeschaft, doch er bleef nog
zooveel over dat noodzakelijk wijziging eischte. Toch werd één zaak duidelijker. De
behoefte aan onderwerping der waterschappen aan een alles omvattende organisatie
werd allengs meer gevoeld. Straks werd in de grondwet van 1848 het doel zuiver
gesteld. Art. 191 dier grondwet bepaalde dat er een algemeene wet op den waterstaat
zou zijn. Wel is waar kon die wet niet dadelijk tot stand komen: ieder begreep dit.
Doch sinds, ten gevolge van de Grondwet van 1848, het recht der Provinciale Staten
tot vaststelling ook van geheel nieuwe polder-reglementen voortaan buiten geding
was, zelfs ook de bevoegdheid tot het scheppen van nieuwe waterschappen aan de
Staten was toegekend: konden - nu door de nieuwe provinciale wet de provinciën
tot werkelijk krachtige, levende organen van het staatsgeheel waren vervormd - die
provinciën zich tot den arbeid opmaken, om, rekening houdend met de ervaring van
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vroeger, ten minste feitelijk alvast éénheid te brengen in de besturen en keuren der
gewestelijke waterschappen zelven.
Op dat tijdstip kon voor Noord-Holland Gerrit de Vries ingrijpen. Zijn hand zou
hier dadelijk gevoeld worden. Hij trof hier, bij die ordening en regeling der belangen
en verplichtingen der waterschappen, een bondgenoot wien hij altijd een warm hart
zou toedragen. Wij noemen het, ter zelfder tijd als de Vries in de Provinciale Staten
gekozen, lid der Gedeputeerde Staten Jhr. Gerrit van Tets. Deze kwam uit andere
Haarlemsche kringen dan waaruit de Vries ontsproten was. Was de Vries kind der
deftige burgerklasse, van Tets behoorde tot de kringen van den adel. In
provincie-steden als Haarlem heeft die sociale onderscheiding der standen nog altijd
haar beteekenis. Vermaagschapt met de Barnaerts en andere in Noord-Holland
grondbezittende voorname geslachten dier dagen, had onze Gerrit van Tets zijn
kennis der waterschappen niet uit boeken gehaald zooals de Vries, maar uit 't leven
zelf. Wat van Tets wist van de polders, wist hij, omdat hij thuis steeds ervan gehoord
had, omdat hij 't van kind-af-aan gezien had. Waar de ander zich op kaarten
rekenschap had gegeven van den omvang der waterboezems, van de kracht der
bemaling en van de hoogte of laagte van het peil: daar had van Tets dat alles bespied,
als hij òf te paard òf in zijn jachtkar langs de met biezen omzoomde slooten of vaarten
had gereden. Hij had als jongen de schuttende sluizen zien werken, de slaperdijken
bekeken. Als hij later op zijn dwaaltochten iets wat hem vreemd was in die polders
zag, dan bond hij zijn paard aan een boom en ging den boer, die er woonde, spreken.
Hij bewoog zich als een landjonker onder die landbouwende bevolking en was ook
door zijn eenigszins hinkenden gang - hij had een
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ongeluk met een zijner paarden gehad - bij oud en jong bekend. Levendig, schertsend,
met een kwinkslag op de lippen, toonde hij, sprekend tot de heerschappen van het
platteland, dat hij nog van een ander hout was dan zij, dat hij ook door geboorte, zijn
en doen, hun baas was in polderzaken. Met hem vooral, dien hij thans als lid van
Gedeputeerde Staten leerde kennen, ging onze Gerrit de Vries de herziening der
waterschappen in den geest der nieuwe provinciale wet bewerken. Grondslag en
eerste voorbereiding voor dien arbeid werd een in het jaar 1854 door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland aan de Staten aangeboden overzicht der waterschappen,
grootendeels bewerkt door hem, die met eigen oogen alles had gezien, den heer van
Tets.
En nu nam meer bepaald de Vries 't werk ter hand. In datzelfde jaar 1854 werd in
twee provinciale reglementen de organisatie der waterschappen van Noord-Holland
geregeld. Het zijn twee stukken. Het eerste heet het ‘Algemeen Reglement van bestuur
voor de waterschappen in Noord-Holland’. Het tweede draagt tot titel ‘Verordening
regelende het toezigt der Staten en van Gedeputeerde Staten op de waterschappen
in Noord-Holland’. Beide stukken gelden nog heden zoo goed als onveranderd. Zij
toonden in elk détail den greep van den meester. De heer de Vries had hier een bewijs
gegeven van zijn ordenend beleid.
Allereerst moesten vaste regelen worden gesteld voor de samenstelling der besturen
der waterschappen. Onze heemraadschappen, waterschappen en polders, hadden - 't
wordt door Jhr. Mr. J. Roëll zeer juist omschreven1 -

1

Zie Jhr. Mr. J. Roëll in zijn uitnemende levensschets van Mr. G. de Vries Az. Jaarboek van
de Kon. Acad. v.W., voor 1900, pag. 60.
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tot op dien tijd, in hoofdzaak hun karakter van oligarchisch beheer, met menig daaraan
onafscheideiijk verbonden gebrek, behouden, en weêrstand geboden aan de eischen,
die door een meer verlichte staatkunde met betrekking tot andere publieke colleges
allengs waren gesteld. Vele dier administratiën waren op hoogst omslachtigen,
noodeloos kostbaren en niettemin, met het oog op haar bestemming, onvoldoenden
voet ingericht. De voormalige wijze van benoeming van dijk- en polderbesturen,
hoofdingelanden daaronder begrepen - waarbij wel aan allerlei autoriteiten, ook
steden en ambachtsheeren, groote invloed was toegekend, maar die der ingelanden
geheel was uitgesloten of tot een minimum beperkt - was grootendeels nog
gehandhaafd. In dat alles werd door de Vries bij het eerste reglement voorzien. Het
tweede, de verordening over het toezicht der Provinciale en Gedeputeerde Staten,
behelsde de afdeelingen over schorsing of vernietiging der besluiten van
waterschapsbesturen, over de beslissing van geschillen, over het toezicht op de
waterstaatswerken, over de middelen om de uitvoering der gegeven bevelen te
verzekeren, en over de schorsing en het ontslag der leden van een waterschapsbestuur.
Men had nu in die twee reglementen als 't ware een uitgangspunt en tevens een
zichzelf controleerende beweegkracht, om de afzonderlijke waterschappen van
Noord-Holland beter in te richten en tot een min of meer harmonisch samenstel te
vereenigen.
Zóó organiseerde de Vries die materie der waterschappen van uit zijn bureau in
de Jansstraat te Haarlem. Tal van waterschappen ontvingen nu, als uitvloeisel van 't
algemeen reglement, een bijzonder reglement: en de Vries zorgde er voor, dat bij
elk daarvan een toelichting werd gevoegd, bevattende een historisch overzicht van
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het betrokken waterschap. Gelijksoortige arbeid moest door hem ondernomen worden
ten opzichte der gemeente-verordeningen der provincie. De bij de nieuwe
gemeentewet van Thorbecke voorgeschreven herziening der verordeningen maakte
dat dit onderzoek mede een omvangrijke taak werd. Hier was het zaak, om de
bevoegdheid der gemeente-besturen te toetsen en in 't rechte spoor te leiden.
Voortbouwende op de regelen, die hij zelf in zijn boek over de wetgeving der
plaatselijke besturen had uitééngezet, zorgde hij, dat in dit opzicht correct werd
voldaan aan de nieuwe beginselen door Thorbecke met scherp beleid voor de
gemeenten gesteld. Het spreekt van zelf dat de overige onderwerpen, waarmede de
provinciale huishouding zich te bemoeien heeft, met groote zorg door hem werden
behartigd. Gesteund door den Commissaris des Konings, den trouwhartigen en edelen
Roëll, door de leden van Gedeputeerde Staten, was hij in zijn provincie een soort
van gezag. Van buiten uit zag men tot hem op. En in de bureaux zelven was hij een
‘chef’ bij uitnemendheid. Ik kan er van getuigen, daar ik, na mijn promotie, als
inleiding tot mijn verder leven, een tijd-lang onder hem als ambtenaar ter provinciale
griffie werkzaam ben geweest. Door aanbeveling van zijn neef de Bosch Kemper,
was ik op een der bureaux geplaatst. Het was weliswaar 't bureau, waar de Vries het
minst mede op had, het bureau van Statistiek: maar om 't vervelende van dat werk
eenigzins te vergoeden, droeg de heer de Vries mij ook het voorloopig onderzoek
der in bewerking zijnde waterschapskeuren en gemeente-verordeningen op. Zonder
blikken of blozen aanvaardde ik 't werk, ik die als éénige studie tot nu toe
middeleeuwsch rechtsen staatswezen mijzelven had pogen te verduidelijken. Hoe
ontstelde ik, toen ik den volgenden dag, na mijn komst
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op 't gouvernement, des ochtends uit handen van den griffier een concept-verordening
op beurtveeren en een reglement van eenen of anderen ‘ban’ van waterschappen ter
verdere bewerking verkreeg. Een ban, ik wist niet eens goed wat 't was: beurtveeren,
ik kende daarover slechts bij name een brochure van den als secretaris van Rijnland
naar Leiden vertrokken Buys. Ik herinner mij, hoe ik twee nachten bleef doorwerken
om iets dragelijks aan den griffier voor te leggen. Toen ik mijn arbeid den griffier
deed ter hand stellen, knikte hij, nadat hij alles had overgelezen en verbeterd, mij
goedkeurend toe. Van dat oogenblik af was ik zijn jonge vriend en ik ben het tot 't
einde gebleven. Hij nam mij mede naar zijn vriendelijk huis op het Spaarne, en liet
mij al mijn denkbeelden, mijn invallen, vrijelijk vertellen. Het was zoo vroolijk bij
de Vries aan huis. Alles was zeer Hollandsch gekleurd: zelfs de namen der kinderen
herinnerden er aan dat men in een oud-Hollandsch huishouden vertoefde: en de lieve
moeder, hoewel niet altijd vlug ter been, zorgde op haar rustigen stoel dat een blijde
gulle lach elk opkomend fronsen der wenkbrauwen of staren der oogen van den
echtgenoot verdreef. De griffier disputeerde met zijn ambtenaar en leerde hem eerbied
te hebben voor de staatsdienaren van Willem I, bij voorbeeld voor een Ewijck van
de Bildt, van wiens sarcasme en afkeer van pralende aanmatiging en bombarie hij
dan de kostelijkste anecdoten wist aan te halen. Dan had hij 't aan den stok met zijn
jongen vriend over Amsterdam, en over den volgens hem nog niet in alle opzichten
goed gemotiveerden aandrang om tot een kanaal door Holland op zijn Smalst te
geraken. Straks sprak hij over letterkunde, prees hij vooral Limburg Brouwer's
‘Leesgezelschap van Diepenbeek’, en bewonderde hij nog altijd David Jacob van
Lennep's rede ‘over
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het belangrijke van Holland's grond en oudheden voor gevoel en verbeelding.’ Hij
weidde daarbij uit in den lof van zijn broeder Thijs de Vries, voor wien hij vroeger
als oudere broeder min of meer beschermend had gezorgd, doch wien hij nu, nadat
het professoraat in de Nederlandsche taal en in de Vaderlandsche geschiedenis te
Leiden in 1853 door Thijs was verworven, in gedachte met zekeren eerbied ging
bejegenen. En onveranderlijk liepen de gesprekken dan weder uit op een of andere
karakteristieke mededeeling over de waterschappen van Noord-Holland; vooral sprak
hij over een door hem te ontwerpen kaart van het Noorderkwartier ten jare 1288, een
studie waarin hij toen tot over de ooren verdiept zat.
Want naar een grondige kennis der wording, ontwikkeling en rechtspositie van
dien waterstaat in Noord-Holland stuurde hij toe. Al de andere takken van zijn
belangrijk provinciaal administratief bedrijf werden wel is waar op even correcte als
rake wijze door hem bezien en geleid; geheel de gemeente-organisatie der provincie,
waarbij hij door voortreffelijke ambtenaren - wij noemen slechts mr. J.T. Buys en
mr. C.J. van Vladeracken - bijgestaan werd, onderging een herziening in den geest
van Thorbecke's bedoelingen; maar bij de waterschappen stond hij inzonderheid stil.
Een goed overzicht der provincie in dat opzicht ontbrak. En toch was hij meer en
meer overtuigd van de stelling, die Bakhuizen van den Brink in de zitting der
Akademie van Wetenschappen den 14den Mei 1855 ontwikkelde, dat een geschiedenis
van den Nederlandschen waterstaat in zijn ganschen omvang een eerste dringende
eisch was. ‘Nederland - zoo riep Bakhuizen uit - bezit geen geschiedenis van zijn
waterstaat, en toch is die geschiedenis de geschiedenis van onzen bodem, de
geschiedenis van onzen roem
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en van onze rampen, voor een deel de geschiedenis van onze staathuishouding en
van onze kunsten en wetenschappen, de geschiedenis van de betrekkingen onzer
provinciën onderling, de geschiedenis van den opkomst en het verval van talrijke
streken’. De Vries zou voor zijn deel trachten in die leemte voor Noord-Holland te
voorzien. Hij zou eerst een groote enquête op touw zetten omtrent de bestaande
Noord-Hollandsche waterschappen, daarna de historie en publiek-rechtelijke
ontwikkeling dier lichamen in den loop der tijden pogen nategaan. Zijn plan stond
van den aanvang af vrij scherp afgebakend hem voor den geest. Met het
Noordzee-strand, met dat der Zuiderzee, met de verschijnselen van eb en vloed, met
de stroomingen die hier afbreuk elders aanwas veroorzaakten, met de natuurlijke en
met de kunstmatige zeeweringen, met de binnenlandsche plassen, veenderijen en
droogmakingen, met de polders en hun bedijkingen, met de molens en molenboezems,
zou hij in al den vrijen tijd, waarover hij in zijn werkzaam leven te beschikken had,
zich ophouden. Hij teekende alles op wat hij in oude keuren, handvesten en oorkonden
kon vinden. Het werd in zijn werkkamer een uiterst omvangrijk, zorgvuldig en net
geordend apparaat en archief. Al de veranderingen, die van de grafelijke tijden af tot
op onze jaren in de waterschappen waren voorgevallen, werden nauwgezet aangestipt.
Het werd voor zijn oogen een wisselend beeld der provincie, maar een steeds wassend
groeiend vooruitgaand beeld. ‘Waar vroeger het water onbeteugeld rees en het land
in 't rond overstroomde, later onregelmatige bedijkingen een gedeelte der bevolking
in veiligheid stelden, maar verderfelijk waren voor die der naast gelegen streek,
werden stap voor stap - zóó zag de Vries de lijn der beweging
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- met gemeen overleg en naar vaste bepalingen dijken gebouwd, die den aandrang
van het water voor allen gelijkelijk weerstonden’. Dit alles moest aangegeven worden.
Ook vooral de overgangen in den strijd van den mensch tegen 't water; hoe ook de
wind, die, de molens bewegende, eeuwen lang voldoende werd geacht om onze
polders van het overtollige water te ontlasten, allengs door de kracht van den stoom
werd vervangen. Het geheel zou blijken een zegepraal te worden van den geest op
de natuur: de vervorming van natuurwerk door menschelijke intelligentie tot
kunstwerk: een zonnig verschiet van een terrein aan de baren ontwoekerd, waar de
landman rustig zijn akker kon ploegen, en het vee in weelde van groene, sappige en
malsche weide kon grazen. Dit stond de Vries voor oogen.
In twee standaardwerken, omgeven en omstuwd als 't ware door kleinere studiën
- opstellen kleiner in omvang doch niet in gehalte - heeft hij deze taak afgewerkt.
Zij zijn het werk getiteld: ‘de Zeeweringen en Waterschappen van Noord-Holland’
en het boek ‘Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier’. Zij vormen
elk de helft van een groot geheel. Het eerste boek was een zuiver analytische
beschrijving van het bestaande, het tweede was de historische ontvouwing, hoe op
dit gebied het verledene zich naar den toestand der hedendaagsche rechts- en
staats-instellingen had ontwikkeld. Zijn wel is waar beide boeken eerst verschenen
nadat de Vries het ambt van Noord-Holland en de stad Haarlem verlaten had, zoo
zijn echter beide werken het uitvloeisel en de rijpe vrucht van zijn administratieve
werkzaamheid in die provincie. Zij hebben hun wortels in de Griffie van
Noord-Holland. Dáár is de maatschappelijke toestand van het heden dier polders dag
op dag
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bespied, dáár is in het perspectief der historie gezien, om den achtergrond der
tegenwoordige toestanden op te helderen. Dáár zijn alle dijks- en waterschapsrechten
getoetst en gewaardeerd. Let er op, dat alléén de gezaghebbende griffier der provincie
hier schatkamers kon openen. De archieven van dijkcolleges en heemraadschappen
werden tot nu toe in schuilhoeken geborgen en verstopt. De eigenschappen van
vrijgevigheid en openbaarheid waren over het algemeen niet die, waarom zulke
colleges 't meest geprezen werden. Maar voor de Vries, den onkreukbaren,
onpartijdigen, dóórkundigen, rechtschapen de Vries - een kleinen koning op zijn
gebied - werd veel, zeer veel door de dijkbesturen ontsloten. Hij mocht 't zien.
Van dat zien was het groote analytisch overzicht d e Z e e w e r i n g e n e n
Wa t e r s c h a p p e n i n N o o r d - H o l l a n d het eerste gevolg. Men weet dat het
boek in het jaar 1864 op last en voor rekening der provincie Noord-Holland werd
uitgegeven, welke provincie in het jaar 1894 een herziene uitgave heeft doen bewerken
door de zorgen van Jhr. Schorer. In dit boek is een weergaloos inhoudrijk gewrocht
tot stand gebracht. Het gaf een volledige beschrijving van alle waterschappen der
provincie. Een beschrijving zoo exact en precies als een anatomische les. Het doel
van de Vries was de verdeeling der provincie Noord-Holland in haar geheele
uitgestrektheid, in honderde polders van de meest verschillende grootte, diepte en
inrichting, uitéén te zetten. Alle technische bijzonderheden omtrent ligging, belending,
dijken, sluizen, molens werden tot in alle détails vermeld. Aan de historische
opteekeningen werd slechts plaats gegeven, voorzoover de herinnering aan het
verledene tot juist begrip van het tegenwoordige onver mijdelijk was. Het geheele
geschiedkundig gedeelte als
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zoodanig bleef voor later, voor het tweede groote boek voorbehouden. Thans gold
het slechts de voorstelling van wat er was: een voorstelling glashelder en doorzichtig.
Een model van beschrijvende statistiek. In het sobere voorbericht, dat voor het werk
staat, treft deze zinsnede, in verband met de opmerking dat dit werk wellicht niet
vrij van onnauwkeurigheden zou zijn: ‘nog nooit heeft zoodanige beschrijving het
licht gezien’. Inderdaad zóó was het. Want het uiterst ingewikkelde mozaïek van het
polderwezen van Noord-Holland werd nu voor 't eerst in al zijn gebroken lijnen,
vormen en kleuren, in al zijn dwarrelende en kruisende omtrekken, in al zijn
ombuigingen en rondingen, duidelijk voor oogen gesteld. ‘De provincie
Noord-Holland - aldus luidt de inleiding van het boek - bestaat bijna geheel uit zóó
laag gelegen landen, dat zij zich niet dan door hooge dijken tegen het geweld der
haar omringende zee kan beschermen. Om haar binnenwateren te beletten de akkers
en weilanden te overstroomen, heeft zij ook daartegen kaden moeten opwerpen. De
ongelijke hoogte der gronden heeft onderlinge afscheiding noodzakelijk gemaakt.
Terwijl hier de hoogere ligging gelegenheid geeft om het overtollige water eenvoudig
te laten afloopen, kan men elders zich daarvan niet bevrijden dan door middel van
molens in kleiner of grooter getal opgericht; en menige drooggemaakte waterplas is
niet anders droog te houden dan door een stelsel van opmaling, waarbij de diepte als
het ware wordt verdeeld, zoodat de eerste molen het water slechts tot een derde der
hoogte opvoert, vanwaar een tweede molen het wederom zooveel hooger opmaalt,
dat eindelijk een derde het op het buitenwater kan uitslaan. De behoefte aan
verbetering van de vruchtbaarheid des bodems heeft onze voorouders ernstig doen
volharden in hunne
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pogingen om aan alle landerijen die waterkeeringen en die middelen van
waterontlasting te geven, die hare eigenaardige ligging vereischt, en ook heden ten
dage nog wordt dat gewichtig onderwerp met zorg behartigd. Er is alzoo een zeer
ingewikkelde staat van zaken geboren. De geheele uitgestrektheid van het gewest is
in honderde polders verdeeld, van de meest verschillende grootte, diepte en inrichting,
ieder met een eigen bestuur, met eigene lasten en eigene politie-wetgeving.
Onderscheidene verveningen zijn daarenboven bezig opnieuw den toestand des lands
te wijzigen. Die verdeeling te verklaren, uitéén te zetten door welke zeeweringen
ons gewest tegenwoordig wordt beschermd, uit welke waterschappen het thans is
samengesteld, en hoe elk dezer is ingericht, en op te geven welke verveningen thans
in werking zijn, is het doel van dit werk’.
De tweede helft van het geheel, het historisch perspectief, is eerst veel later tot
stand gekomen. Het is misschien het meesterwerk van de Vries. Zoo duidelijk en
zoo eenvoudig is wellicht nooit een der moeielijkste publiek-rechtelijke
ontwikkelingen historisch ontvouwd. Het is 't boek h e t D i j k s - e n
M o l e n b e s t u u r i n H o l l a n d 's N o o r d e r k w a r t i e r , in 1876 door de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen uitgegeven. In de voorrede van het werk
bindt de Vries de uitkomsten van het boek vast aan de werkzaamheden der Provinciale
Griffie te Haarlem. Hij herinnerde er aan, dat toen in 1850 de nieuwe Provinciale
Staten optraden zij geheel het dijks- en polderbestuur moesten vernieuwen. Vooral
in Noord-Holland had dit eigenaardige bezwaren. Het bestaande was dáár niet dan
zeer onvolledig bekend. De betrekkingen waren ingewikkeld, de gebruiken en rechten
zeer onderscheiden, het geheel schijnbaar onregel-
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matig en verward. ‘De hervorming waartoe de Staten in Noord-Holland zich geroepen
zagen - zóó ging de heer de Vries voort - had voornamelijk ten doel het
waterschapsbestuur, waar het zich nog met het gemeentebestuur vereenigd had,
daarvan te scheiden en als zelfstandig bestuur te vestigen; voorts het beginsel van
zelfregeering der belanghebbenden tot een waarheid te maken; den invloed der
ingelanden op het beleid der zaken, hetzij onmiddellijk, hetzij door gekozen
vertegenwoordigers te verzekeren, en een geregeld geldelijk beheer te waarborgen.
Voor 't overige behoorde op de eigenaardige behoeften der verschillende besturen
gelet te worden. Het doel was niet, met ruwe hand alles naar éénen regel te vervormen:
integendeel, het bestaande zooveel mogelijk te sparen, alléén afschaffende wat met
de zooeven gemelde beginselen streed of alle reden van bestaan had verloren’. Nu
lagen echter de oorzaken van vele schijnbare onregelmatigheden in 't duister. De
gronden, waarop het bestaande steunde, kon niemand opgeven. Die oorzaken moesten
dus worden opgespoord, naar die gronden moest worden gezocht, teneinde te kunnen
beoordeelen in hoever verandering raadzaam en rechtvaardig mocht worden geacht.
‘Het oude gebouw moest worden vernieuwd; maar het was gewaagd de hand daaraan
te slaan zonder zijn samenstel goed te kennen. Om tot die kennis te geraken is een
uitgestrekt geschiedkundig onderzoek ingesteld, een onderzoek niet alleen in gedrukte
verzamelingen van handvesten en keuren, maar vooral in de archieven van gemeenteen waterschapsbesturen, van de provincie en van het rijk. Over veel, waarvan de
kennis voor het recht verstand der zaak onmisbaar is, is alleen uit de dáár bewaarde
onuitgegeven bescheiden licht opgegaan’. ‘Ik heb beproefd - aldus vervolgde de
schrijver - uit de
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feiten en bijzonderheden, die ik bij dit onderzoek heb bijééngegaard, de geschiedenis
te schetsen van het dijksen molenbestuur, zooals het onder de Grafelijke regeering
en gedurende de Republiek in het Noorderkwartier van Holland heeft gewerkt. Daarbij
heb ik getracht het karakter van dit bestuur met al zijn schakeeringen in verschillende
omstandigheden te doen kennen, en daardoor in het licht te stellen, hoe onze
voorouders den dijkplicht hebben opgevat, hoe zij de taak van het bemalen der landen
hebben aangegrepen. Door mijn betrekking, eerst als lid der Provinciale Staten,
daarna als lid der Gedeputeerde Staten en eindelijk als Griffier, was ik geroepen
mede te werken om het oude voor het nieuwe te doen plaats maken. Het is mij een
behoefte de kennis van dat oude, in zijn wording en werking, voor de vergetelheid
te bewaren’. Juist dat Noorderkwartier van Holland, de provincie boven het IJ, was,
volgens de Vries, voor de geschiedenis van den waterstaat alleropmerkelijkst, en
juist geschikt om afzonderlijk te worden behandeld. ‘Op dat schiereiland, vanwaar
in den opstand tegen Spanje onze victorie begon, is, meer nog dan elders, een strijd
tegen het water gevoerd, even onvermijdelijk voor het behoud van 's lands bestaan,
als de worsteling op het slagveld voor de bewaring zijner onafhankelijkheid. Voor
het dijk- en polderwezen vormt dat Noorderkwartier van Holland een afgerond geheel.
Immers, terwijl zijn deelen door gemeenschap van verscheidene belangen onderling
verbonden zijn, hebben zij met andere deelen van het vaderland op waterstaatsgebied
geen punten van aanraking. Daarbij komt, dat de samenstelling van het kwartier uit
drieerlei gebied bij veel gelijkheid ook menig verschil van recht, van gewoonten en
gebruiken vertoont. In Kennemerland treedt de zelfregeering der dorpen op den voor-
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grond. In West-Friesland doet zich het gezag van het opperbestuur krachtiger gelden.
Waterland en Zeevang, oorspronkelijk met Amstelland in één baljuwschap vereenigd,
hebben uit dien rechtsband eigenaardigheden in hun dijkrecht behouden, die men
elders in het Noorderkwartier niet aantrof. En te midden van het oude land wordt de
bodem van diepe meren ontbloot, die uitgestrekte landschappen met eigen behoeften
en nieuwe regeeringsvormen aan het Kwartier toevoegen. De overeenstemming
tusschen die verschillende deelen op zoovele punten, en daartegenover de
verscheidenheid op zoovele andere, lichten elkander wederkeerig toe, en geven te
zamen eene duidelijke voorstelling van dien arbeid tot waterkeering en waterloozing,
die eene hoofdzaak was in het leven en streven van ons wakker voorgeslacht.’ - De
heer de Vries ging nu in zijn breed opgezet boek van 638 kwarto bladzijden na, wat
ten opzichte van het dijk- en molenbestuur sedert 1288 tot op onze tijden is bepaald
en verricht. Hij wees aan, dat bij het dijkwezen het oppertoezicht bij den graaf, het
toezicht bij baljuw of schepenen berustte, nevens wie heemraden als rechters, en
hoefslaagden als uitvoerders van het werk waren, hoewel de regeling in
Kennemerland, Waterland, West-Friesland en Drechterland niet op gelijke wijze
geschiedde. Hij toonde het gewicht der ordonnantie van 1534 voor de wetgeving en
rechtspraak aan, en ontvouwde wat er bij buitengewone rampen gedaan was. Bemaling
- dit was een van zijn slotsommen - was jonger dan dijkage, en eerst in de 15de eeuw
begonnen. Dijk- en molenbestuur bleven gescheiden, en alleen de keuzen gaven aan
het laatste een staatsrechtelijk karakter. De schrijver wees nu op de groote
gebeurtenissen ten tijde der Republiek, namelijk de bedijking en droogmaking van
buitenwaarden en meren,
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en de vervanging van het dijken bij verhoefslaging door onderhoud uit ééne hand.
Nadat de bedijking van de Zijpe, de droogmaking van Beemster, Purmer en andere
plassen door de Staten was bevorderd: en nadat, sinds de overstrooming van 1675,
het oppertoezicht over de zeedijken aan Gecommitteerde Raden was opgedragen:
bracht eindelijk de omwenteling van 1795 de groote verandering aan, door eigen
keus van de bestuurders te vorderen. De dientengevolge noodzakelijke scheiding
van waterschap en dorpsbestuur, hoewel reeds in 't begin der 19de eeuw vastgesteld,
werd echter eerst na de invoering der gemeentewet van Thorbecke verwezenlijkt. Dit was de hoofdinhoud van het omvangrijke werk en van eenige der voornaamste
resultaten, waartoe de historische nasporingen omtrent den aard en de ontwikkeling
van het waterstaatsrecht in het Noorderkwartier van Holland den heer de Vries hadden
geleid. Als kenmerkend en alles in één gedachte samenpersend opschrift zette hij
voor zijn zwaarwichtig boek, toen het gereed was, het woord van prins Willem van
Oranje, den vader des vaderlands. Toen deze zich het lot der Waterlanders aantrok,
wier reeds verzwakt terrein door den vloed van 1570 geheel was bedolven, sinds de
zeedijk was doorgebroken, vaardigde hij 24 April 1581 een ordonnantie uit, waarbij,
door afstand van gemeene middelen in die dorpen, voor den tijd van drie jaren,
krachtdadig bijstand werd verleend om de zeewering te herstellen. In den considerans
nu van die prinselijke ordonnantie staan deze woorden, die voortaan als goud
flonkeren vóór het kostbare boek van de Vries: ‘Soo is 't dat omme metter overhand
te voorsien ende verhoeden, dat sulken schoone heerlijken landt, daer Ons sooveel
aen gelegen is, twelk den algemeene vyant, noch met gewelt, noch practijcquen ofte
listigheyt en heeft
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konnen t' onderbrengen, niet te gronde en gae ende lydende blyve door quade toezicht,
moetwilligheyt ende misverstant ofte dissentie, tot Onser aller schaden ende verwijt
van de nakomelingen .... Wy .... uytten naem van de Graeflijkheyt van Hollant, macht
ende autoriteyt van dien, tot conservatie van den gemeenen welvaert, die Wy al
geerne gevordert sagen, ende daertoe egeenen arbeyt, moeyten, nochte periculen en
sparen, geordonneert ende gestatueert hebben ....’ als volgt. Onze de Vries, na zijn
boek voltooid te hebben, het boek, dat als het ware de wederhelft vormde van het
eerste geschrift ‘de Zeeweringen en Waterschappen van Noord-Holland’, was in zijn
voorname bescheidenheid zich fier bewust, dat hij 't waard was de woorden van prins
Willem over den strijd tegen de wateren op de lippen te mogen nemen.
De twee boeken, al verschenen zij veel later dan 1862, zijn uitvloeisels geweest
van zijn arbeid en positie ter provinciale griffie. Hij was in Haarlem een man van
beteekenis geworden. Omringd door den voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten,
telkens geraadpleegd door de ingenieurs van den waterstaat, trok hij omstreeks 1860
reeds uit de verte de aandacht. Al was er geen zweem van pretentie bij dezen
opgewekten en levendigen man, een ieder wist, dat hij in zijn werkkring en onderzoek
leven wist in te blazen. Zijn methode van behandeling en oplossing der questies
smaakte niet naar boekengeleerdheid, scheen niet in de eerste plaats ‘savant’, maar
was zuiver wetenschappelijk. Eenvoudig, ja nuchter soms, omdat alle omhaal
verbannen was, maar zeker en scherp op 't doel afgaande. Er was bij hem volkomen
afwezigheid van deftigen nagalm, van oratorischen zwaai - iets waartoe enkele
elementen uit 't vaderlijk huis misschien hem hadden kunnen verlokken -
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maar daarentegen wel de uit het ouderhuis medegenomen achttiende-eeuwsche zin
voor klaarheid en netheid in elk opzicht. Zijn kritiek op regeerings-voorstellen en
maatregelen van bestuur was bij uitnemendheid helder en zaakrijk. Van sympathie
of antipathie was er bij hem geen spoor. In het land en uit de hoogere kringen begon
men zijn arbeid aan 't staatswezen op te merken. Een professoraat in de rechten te
Groningen was in Februari 1859 door hem afgeslagen. Floris Adriaan van Hall, een
der zeer weinige groote ministers, die ons land in de vorige eeuw gehad heeft, bood
hem in Februari 1860 reeds het ministerie van binnenlandsche zaken aan. Hij weigerde
echter, hij gevoelde zich te veel den leerling van Thorbecke. Zóó bleef hij kalm op
zijn stoel in de Jansstraat. Doch Thorbecke zelf liet hem ook niet met rust. Misschien
met 't oog om hem later in het staatsleven hooger en werkdadiger nog te doen
ingrijpen, riep hij hem in Juni 1862 in den Raad van State, en noopte hij hem dus
Haarlem te verlaten en naar den Haag te verhuizen. Het is misschien jammer dat
Thorbecke dit gewild heeft. Het is waar, alles ging met volle instemming van de
Vries. Maar had de Vries in de toekomst kunnen zien, dan had hij wellicht geoordeeld,
dat het voor hem nog wenschelijker geweest zou zijn in de provincie Noord-Holland
te zijn gebleven, de ééne groote lijn volgend die hij zich afgeteekend had, de
administratie als griffier blijvende voeren, totdat van-zelf het commissarisschap hem
later zou zijn toegevallen. Maar 't mocht niet zóó zijn. Wat de heer de Vries later
over zijn stap, dien hij in 1862 blijmoedig deed, heeft gedacht, heb ik nooit mogen
vernemen. Wel trof 't mij, dat hij in gesprekken of brieven altijd terugkwam op den
gelukkigen tijd van de provinciale Griffie te Haarlem, en dat hij de ambtenaren, die
hij
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dáár onder zich had, nooit vergat. Toen Jacobi, dien ik weleer voor een
ambtenaarschap bij het Noord-Hollandsch gouvernement aan den heer de Vries had
voorgedragen, in den zomer van 1892 stierf, schreef hij mij nog, 3 October 1892:
‘Ja zeker, wij hebben goed gedaan. Gij, toen gij Jacobi tot uw opvolger aanbevaalt:
ik, toen ik uw goeden raad volgde en zijn benoeming bevorderde. De provincie heeft
reden gehad ons daarvoor erkentelijk te zijn. Zij heeft in hem een verdienstelijk
griffier gehad. Ik heb Jacobi het meest gekend op 't gebied der geschiedenis van
Noord-Hollands waterschappen, en gaarne erken ik dat hij op dat gebied
allerbelangrijkste memories heeft geleverd. Het zwakste was zeker zijn nota over
het privilege voor waterschapslasten volgens de wet van 9 October 1841. Daar sloeg
hij de plank mis.’ Zoo redeneert de Vries in dien brief voort over Jacobi's
werkzaamheid, ook over zijn opvatting van regeerings-statistiek. Hij was het met
Jacobi niet ééns over de opvatting, die het Koninklijk besluit van 5 November 1858
ten opzichte van de provinciale bureaux der statistiek had gehuldigd1. Het scherp en
ordelievend hoofd van de Vries wist niet dadelijk raad met zulk een statistieke
afdeeling der griffie. Ook in dezen brief van het jaar 1892, aan mij gericht, uit hij
mij zijn weinige ingenomenheid met die regeling. Maar aardig is het, hoezeer hij na
34 jaren zich nog de houding van een oud-gediende, een uit de burgerklasse
voortgekomen type-provinciaal-ambtenaar aan de griffie, zich herinnert. ‘Ik was zoo ging de Vries voort - indertijd met dat Koninklijk Besluit van 5 November 1858
volstrekt niet ingenomen. Maar niemand

1

Zie over dat Koninklijk Besluit van 5 November 1858 ook mijn bundel ‘Beelden en Groepen’,
1892, pag. 403, 410 en volgende (in mijn opstel over mr. H. Jacobi).
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was er zoo over ontsticht als de brave van Grieken, die tot dien tijd toe de
bevolkings-statistiek bewerkte en daaraan zelfs zijn avonden met grooten ijver, maar
tevens met groot genoegen, wijdde. Heb ik mijn werk niet goed gedaan dat men mij
de taak durft ontnemen, riep hij mij mismoedig toe? Ja, gij vervuldet uwe taak
uitnemend, antwoordde ik, maar ...... de Heeren in den Haag hebben nu wat anders
gewild’.
Naar die Heeren in den Haag ging de Vries thans heên.

III.
Toen ik in 1860 onder de Vries werkte hield hij weinig van politiek en politieke
partijen. Thorbecke bewonderde hij, maar het spel op het Binnenhof liet hem koel.
Al die intrigeerende heeren, die langs allerlei combinatiën als hoofd van een groep
of partij naar een plaats in een ministerie dongen, waren hem een ergernis. Het liefst,
zoo sprak hij zich in vertrouwelijken kring uit, zou hij, wanneer men de ministers
als belichaming der wenschen van de Kamers zich voorstelde, die ministers rondweg
door de Kamers der Staten Generaal zelven bij stemming hebben doen kiezen, in
den trant zooals de provinciale Staten Gedeputeerde Staten kozen.
Zulke denkbeelden bracht hij mede naar den Haag. Hij nam zijn taak in den Raad
van State, vooral waar zij hem gelegenheid gaf mede te werken tot het in praktijk
brengen van administratieve rechtspraak, met nauwgezetheid waar, doch hield zich
ter zijde waar het de eigenlijke politiek betrof. In moeielijke gevallen, waar de
kringloop der staatkunde zijn eigen loopbaan begon te doorkruisen, bleef hij
Thorbecke raadplegen en volgde zijn raad.
Het waren intusschen verwarde en ingewikkelde politieke tijden voor ons land
geworden. Het tweede mi-
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nisterie van Thorbecke (in 1862 opgetreden) beantwoordde niet aan de hooggespannen
verwachtingen. De wet op 't middelbaar onderwijs was wel is waar tot stand gebracht,
maar de andere aangelegenheden die een oplossing vroegen werden niet ter hand
genomen. De jongere generatie werd allengs vaag ontevreden, zonder de kracht te
hebben haar verlangens tot punten van een of ander staatkundig programma te kunnen
resumeeren. In den eenigszins onstuimigen drang van den overigens zeer
berekenenden heer Fransen van de Putte, die als minister van Koloniën in het kabinet
van Thorbecke was opgenomen, en in den bij uitstek scherpzinnigen doch grilligen
en onberekenbaren Kappeyne, zagen de jongeren mogelijke toekomstige
woordvoerders en leiders. In den kring der jongeren, die een carrière in den Haag
zochten, gistte 't vrij merkbaar. Ik zelf was in Augustus 1863 naar den Haag verhuisd
als secretaris der maatschappij, die de staatsspoorwegen zou exploiteeren. Des avonds
laat - zeer laat - ging ik geregeld naar de Witte Societeit, waar aan 't ééne uiteinde
der zaal, naast den haard, om een ronde tafel, jonge aankomende mannen uit allerlei
politieke kringen samenkwamen en te zamen over de questies van den dag, drinkende
en rookende, disputeerden. Men trof er vast van Limburg Brouwer, Wouter van
Verschuer, Tak, Robidé van der Aa, dr. Rutgers, Verkerk Pistorius, Elliott Boswell,
van de Kasteele en anderen. Het was dáár een eindeloos gepolitiseer, men vertelde
anecdoten, men maakte zich warm, men kritiseerde, men lachte soms dat hooren en
zien verging, en men had 't altijd druk over den Thor, die niet vooruit wilde, en over
de zon, die zou opgaan als de lucht maar niet betrokken was. Te midden van de
blauwende kronkels van den rook der sigaren werd alles schemerachtig.
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Toch was 't duidelijk dat men sommige eischen voor ons land vrij ernstig onder
elkander besprak. De naderende vaart van het Calvinisme, dat, opgeroepen door
Groen van Prinsterer, nu allengs in eigenaardigen vorm en stijl het volk ‘achter de
kiezers’ begon te bewegen, verstond men dáár in ‘de Witte’ niet. Men nam daarmede
een gekscherenden aanloop, als in het pikante vervolg op ‘de Nieuwe Goessche
Courant’ (tragisch-comische gedachtenis!): een blad dat men zoogenaamd in den
stijl der vromen poogde te schrijven - trant die vrijwel manier was - om slechts te
laten zien, hoezeer men zelf, als men enkel aan den vorm der ‘fijnen’ bleef knagen,
't kind der rekening zou worden. Ook van de sociale questie, die in Duitschland
vooral door Lassalle ter hand was genomen, verstond men in den kring van ‘de Witte’
niets. Een opstel, dat ik over Lassalle toen in ‘de Gids’ schreef, werd door enkelen
zelfs als een aardige novelle begroet. Maar wel waren het allen er over eens, dat de
grenzen der Thorbeckiaansche politiek moesten worden uitgezet: dat meer
werkzaamheid, meer energie, meer wakkerheid in handel en bedrijf moest worden
aan den dag gelegd: dat ons materieel productie-vermogen moest worden verhoogd:
dat ons hooger onderwijs moest worden verbeterd: dat men onze kunstschatten niet
altijd over de grenzen moest laten trekken: dat men de koloniën niet uit 't oogpunt
van een kruidenierspolitiek moest exploiteeren: dat men in 't algemeen, ook in het
maatschappelijke, 't doel der samenleving wat hooger moest stellen, in de overtuiging,
dat ons volk, als een klein bolwerk der vrijheid en der beschaving, dan alléén waardig
kon blijven bestaan, indien het aan zichzelf hooge eischen deed. In den kring van
‘de Witte’ meende men, dat zulke gedachten, getuigende van een in breede richting
voorwaarts drijvenden Staat,
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samenvielen met wat men radicale politiek geliefde te noemen: enkelen onzer
geloofden zelfs dat men aan de benaming van radicaal boven die van liberaal de
voorkeur moest geven. Allen schenen wij 't er over eens, dat sommige punten van
het doctrinaire programma van Thorbecke, onder anderen de leuzen van bezuiniging
en staatsonthouding, reeds verouderd waren, dat een nieuwe tijd in aantocht was.
Kwam ik - nog opgewonden door al die gesprekken en droomen - dan een
volgenden dag over den drempel der woning in de Nobelstraat van den gematigden
de Vries, dan werd ik wel een weinig ontgoocheld. Van al die fraaie aspiratiën wilde
hij voorloopig niets weten. Hij meende dat het werk van Thorbecke, de hervorming
van onze constitutie en administratie tot een naar antiek model afgebeeld kunstwerk,
streng logisch langs vaste lijnen opgetrokken, nog lang niet voltooid was. Tegenover
de vaagheid van inzicht der jongeren stelde hij de vastheid van beleid van zijn
‘meester’.
Die ‘meester’ was niet altijd een gemakkelijk heer. De minister van koloniën,
Fransen van de Putte, wist er van mede te spreken. Toen deze in 1866 te zelfstandig
optrad brak Thorbecke zijn eigen regeering af. De heer Fransen van de Putte poogde
toen een eigen combinatie te vormen, en had het oog op den heer de Vries als minister
van binnenlandsche zaken. De Vries liet de onderhandeling met zijn persoon een
oogenblik begaan, al had hij geen groote geneigdheid een portefeuille aan te nemen,
doch vroeg, toen hij beslist ‘ja’ of ‘neen’ moest antwoorden, den raad van Thorbecke.
Deze knikte ‘neen’: en de heer Geertsema werd de collega in het nieuwe (kortstondige)
ministerie. Men ziet dat de heer de Vries dus als vanzelf reeds in cirkel-
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gangen der Haagsche politieke Heeren werd opgenomen. Als in de Kamer weder
een ministerie viel, en een andere combinatie samengeknutseld moest worden, sloeg
men, als de natuurlijkste zaak ter wereld, 't oog naar hem. Hij zelf hield zich buiten
den kring der ambitie, en werkte rustig voort aan de administratieve en wetgevende
vraagstukken, die de Raad van State hem aanbood, en voorts aan zijn historische
studiën over dijk- en polderrecht. In den winter van het jaar 1870 had hij nogmaals
zich onttrokken aan een hem toegedacht ministerschap. Dit alles ging zoo voort tot
op het jaar 1872 toen Thorbecke stierf. Toen werd de drang der Haagsche staatkundige
kringen sterker; de Vries kon niet langer weigeren het land als Minister te dienen;
met instemming van zeer velen droeg de Koning hem de vorming van het ministerie
op.
Dit ministerie, dat twee jaar lang (van 1872 tot 1874) de regeering heeft gevoerd,
is in veel opzichten een teleurstelling geweest. De hoofdoorzaak was deze, dat de
Vries, al koos hij tot collega's hen die in 1866 van Thorbecke als 't ware zich hadden
verwijderd, de Heeren Fransen van de Putte en Geertsema, toch zich geheel en al
voelde den leerling van Thorbecke en den voortzetter van zijn werk. Maar Thorbecke
had op 't laatst, daar hij de volkomen ontbinding van de liberale partij, die hij eens
had opgekweekt, wilde voorkomen, de taak moeten volhouden van den taaien dijk,
welke aan de bruisende golven ‘halt’ had toegeroepen. Morrend had men onder de
liberalen deels tegenstand geboden, deels zich onderworpen, wijl men voor de
onbetwiste zedelijke meerderheid van den grooten leider bukte, en wijl men begreep
dat alleen onder zijn naam voor de liberale partij voldoende steun onder het volk was
te vinden. Doch nu
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die dijk was verdwenen, eischte men nieuw leven. Het verzet van uit de regeeringstafel
tegen nieuwe richting, tegen nieuwe banen zou niet langer door de partij, uit welke
het nieuwe ministerie was voortgekomen, gedoogd worden. De Vries intusschen
was, door geheel den aard en aanleg van zijn karakter en talent, voor zulk een
vooruitdrijvende en tegelijk domineerende positie niet de man. Zijn soberheid
verloochende zich niet, toen hij de stappen berekende en aangaf, die door de
wetgevende macht allereerst te doen waren. Hij was in zijn optreden in de Kamer
een beeld van ingehouden kracht, bescheiden, degelijk, volkomen rechtschapen,
zonder uiterlijk vertoon, zeer ernstig, niet in de eerste plaats polemisch. Maar een
groote vergadering wenscht iets dat treft, iets dat de gedachte aan een ideaal kan
oproepen, en daaraan beantwoordden zijn houding en redevoering niet. Daar hij
bovendien niet loos was, niet intrigant, geen slimmerd, geen sofist, steeds door reine
bedoelingen bezield, vermocht hij ook niemand zand in de oogen te strooien. Hij
had daarbij zichzelven de lastige rol van een Minister van Justitie gegeven, die een
nieuwe rechtsorganisatie voor ons land moest tot stand brengen, terwijl een ieder
hem het ministerie van Binnenlandsche Zaken had toegedacht, waarin hij een afdoende
regeling van den Waterstaat had kunnen vestigen. Kortom er was dadelijk
onvereenigbaarheid van humeur tusschen Minister en Kamer. Een enkele maal voelde
de Kamer dat de Vries toch altijd zeer hoog stond. Mijn vriend Buys heeft in zijn
artikel ‘van 28 November tot 24 December’ in het Januari-nummer van ‘de Gids’
van 1873 dat oogenblik treffend geteekend. Men vergunne ons hier zijn woorden in
te lasschen. ‘Het beeld - zegt Buys - dat ik van de Kamer trachtte te teekenen, is,
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ik erken het gaarne, niet zeer vleiend uitgevallen. Het is het beeld eener groote
vergadering, van haar middenpunt losgerukt, en vruchtelooze pogingen doende om
dat middenpunt terug te vinden; eener vergadering, welker individueele elementen,
door tallooze openbare en geheime stroomingen in allerlei richting voortbewogen,
met rusteloozen ijver hun scheppingsvermogen telkens en telkens weder beproeven,
maar toch niet scheppen kunnen; eener vergadering, welke alles bezit wat noodig is
om het goede te verwezenlijken, behalve alleen eerbied en liefde voor orde; alles
dus, met uitzondering alleen van het meest noodige. En dat de wetenschap van hetgeen
haar zelve ontbreekt, aan die vergadering soms duidelijk genoeg voor oogen staat,
het kon bijv. blijken uit den levendigen en welgemeenden bijval, welken de Minister
van Justitie, de Heer de Vries, uit alle hoeken der Kamer inoogstte, toen die ordelijke
aan strenge methode gewende geest, bij de verdediging van zijn budget, een helder
overzicht gaf van de taak op zijn departement rustende en van de geleidelijke volgorde
waarin die taak naar zijn inzien op de meest praktische en doeltreffende wijze zoude
kunnen worden ten uitvoer gelegd. Ziedaar dan ‘the right man on the right place’,
dus luidde de eerlijke uitspraak ook van politieke tegenstanders. Maar ach wat baat
het, als die praktische zin alleen den Minister bezielt, en zijn pogen om de meerderheid
van dienzelfden zin te doordringen ten slotte toch schipbreuk lijdt! De vergadering
luisterde met welgevallen, en vervolgde daarop, ordeloos als vroeger, haar eigen
ouden weg. Zij had instinctmatig gevoeld, dat hier een man vóór haar stond, die bezat
wat haar zelve ontbrak, maar de fijne welwillende critiek van de handelingen der
vergadering, in die heldere en ordelijke uitéénzetting opgesloten, de zijde-
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lingsche bede om het voorbeeld van hem minister te volgen, zij gingen voor de Kamer
verloren’.
Inderdaad werd het ministerie van de Vries in de Kamer mishandeld. Hij bleek
niet daar op den rechten tijd gekomen te zijn. Zijn optreden als minister was de
inleiding tot het anonieme tijdvak, de ‘tempi bassi’ van het laatste vierendeel der 19e
eeuw, dat wij elders geschilderd hebben1. ‘Jaren zonder ideaal en zonder geloof. Het
volk en de burgerij vermoeiden zich in een eindeloozen strijd over de schoolwet. De
liberale partij in de Kamers begon zich te bederven in een afmattenden personenstrijd.
De groote vraagstukken werden niet opgelost, ja, niet aangedurfd. In al die jaren
kwam er geen wet op den persoonlijken dienstplicht tot stand, geen wetsontwerp
over leerplicht ter tafel. Toen, volgens den drang der tijden, de werkman zijn plaats
en rang in de organisatie van staat en maatschappij wilde doen bepalen, maakte men
een enkel wetje op den kinderarbeid gereed, doch liet verder Gods water over Gods
akker loopen. Over de noodzakelijkheid van wetten betreffende sociale politiek
glimlachte men voornaam: ‘après nous le déluge’. Zonder veel overleg ondernam
men den droevigen en wanhopenden Atjeh-oorlog, en men verschacherde een stuk
van Afrika eens bevestigd door de Ruyter. De onderwerpen, die men als groote
onderwerpen wilde regelen, werden klein opgevat: wij denken aan de wet op het
Hooger Onderwijs, aan het eind der Kanalenwet en aan de herziening van de
Grondwet. Oranje's zon scheen te dalen aan de kimmen. En ondertusschen kibbelden
altijd-door in het Parlement onze zoogenaamde staatslieden. Het

1

Zie mijn levensschets van mr. J.T. Buys, in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
9 October 1893 voorgedragen, opgenomen in mijn bundel ‘Uit den kring der Gemeenschap’,
1899, p. 221/222.
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werd eindelijk dáár haast een atmosfeer, waarin alléén de behendigen, de
administrateurs - als een laveerende, opportunistische Heemskerk, als de slimme,
buigzame, soepele van Lynden - goed konden gedijen en leven’.
De dagen van het ministerie van de Vries zagen het vóórspel van dit alles opvoeren.
De door hem voorgedragen wet eener nieuwe rechterlijke organisatie werd, na in al
hare onderdeelen te zijn goedgekeurd, toch nog, in den mond der haven, door een
vereeniging van minderheden op 20 Mei 1873 met 39 tegen 37 stemmen verworpen.
Ook de andere wetsvoorstellen der ambtgenooten van den Heer de Vries leden telkens
schipbreuk. De afschaffing der plaatsvervanging, door den Minister van Limburg
Stirum ontworpen, werd niet goedgekeurd; de wijziging der muntwet werd
onaannemelijk geacht. Toen eindelijk ook de kieswet van den heer Geertsema, die
verlaging van den census bedoelde, op 19 Juni 1874 met 39 tegen 32 stemmen werd
verworpen, was de maat vol. Het ministerie de Vries bood definitief zijn ontslag aan.
Ironie van het lot! Van al de verwachtingen van het ministerie van den uiterst
vredelievenden G. de Vries bleef alleen over, als wanhopige erfenis, de door den
Heer Fransen van de Putte ondernomen oorlog tegen Atjeh. Van dat legaat proeven
wij nog altijd-door de zure wrange vruchten.
De Vries zweeg onder zijne vrienden altijd over de jaren van zijn ministerie. Hij
herinnerde zich misschien 't woord van zijn vader: ‘ik zal mijn kinderen inprenten
om nimmer in politieke of theologische geschillen zich te mengen, wijl men niet
zonder zelf besmet te worden kan aanraken wat aan alle zijden schurft is’. Zeker is
het, dat hij later vast en beslist weigerde weder een opdracht aan te nemen om een
ministerie samen te stellen: opdrachten
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die hem in October 1877 en gedeeltelijk in Juli 1879 werden gedaan. Hij meende in
dit opzicht zijn plicht volledig te hebben afgewerkt. Ook aanzienlijke
staatsbetrekkingen, waarbij het op handelen aankwam, ik denk aan de waardigheid
van Commissaris des Konings, die hem achtereenvolgens voor Drenthe, Overijssel
en Noord-Holland werd aangeboden, sloeg hij af. Hij zou voortaan slechts adviseerend
optreden in staats- en andere aangelegenheden.
Van dat adviseerend werken na zijn ministerschap was het begin een kortstondig
lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal, waartoe de kiezers van
Amsterdam hem riepen. Hij werd dáár bij eerste stemming den 8sten Juni 1875
gekozen, en heeft voor dat district zitting gehouden tot het voorjaar van 1877. Hij
bracht zeer gewaardeerde adviezen uit over waterstaatswerken en over rechterlijke
wetten; hij was ook één dergenen, die het amendement voordroegen en verdedigden
om het aloude beroemde Athenaeum van Amsterdam in een Gemeente-Universiteit
te herscheppen. Toen hij echter in Maart van het jaar 1877 weder tot lid van den
Raad van State werd benoemd, nam hij die benoeming gaarne aan. Het parlementair
leven was waarlijk niet zijn ideaal. Hij wenschte liever op andere wijze raad te geven.
In dat karakter van dóórkundig en beleidvol staatsraad bleef hij dan ook werkzaam
tot in het jaar 1891, toen hij op ruim 73-jarigen leeftijd zijn afscheid nam uit den
staatsdienst. Intusschen bleef hij telkens zich beschikbaar stellen voor
staatscommissies, waarin de regeeringen achtereenvolgens hem riepen. Hij heeft
zoodoende adviezen gegeven in negen staatscommissies van zeer uitéénloopenden
aard. De belangrijkste - wij gedenken als ter zijde zijn lidmaatschap van de
Grondwetscom-
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missie1 - hebben betrekking tot onderwerpen van den Waterstaat: zoo over de
calamiteuse polders in Zeeland, betreffende de werken tot vorming der nieuwe
Merwede, aangaande het plan tot het indijken, droogmaken en in cultuur brengen
van het zuidelijk deel der Zuiderzee, en voorts wegens het onderzoek naar den
tegenwoordigen toestand van het Zwolsche Diep. Ten slotte werd hem, als bekroning
van al zijn bemoeiingen over den Waterstaat, het voorzitterschap opgedragen van
de bij Koninklijk Besluit van 21 April 1892 ingestelde Staatscommissie, ten einde
de Regeering van advies te dienen omtrent de wettelijke regelen, die ten aanzien van
het waterschapsbestuur behoorden te worden ingesteld. In deze Commissie kortheidshalve Waterstaats-Commissie genoemd - kwam zijn groote werkzaamheid,
ook in latere jaren, voortdurend uit. ‘Reeds weinig dagen na de eerste bijéénkomst
dier Commissie - zóó deelt de Heer Roëll ons mede - had hij negen nota's te
samengesteld, waarin in hoofdtrekken zijn denkbeelden waren nedergelegd omtrent
den weg, die bij de wettelijke regeling van ons waterstaatswezen zou bebooren te
worden gevolgd. Naar zijn oordeel moest het vroegere begrip voor-goed worden ter
zijde gesteld, dat één enkele wet den geheelen omvang der regeling van alle
waterstaats-aangelegenheden zou moeten inhouden en was partiëele regeling alleen
doeltreffend en uitvoerbaar. Aansluiting aan hetgeen sinds 1848 door de Provinciale
Staten was verricht, stond daarbij op den voorgrond’. De Heer de Vries had, toen hij
in 1898 zich uit deze Waterstaats-Commissie terug-

1

Zie de uitéénzetting van den arbeid van de Vries bij de Grondwetscommissie in het
levensbericht van de Vries door Jhr. Mr. J. Roëll: Jaarboek van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen voor het jaar 1900, pag. 91-93.
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trok het voorrecht reeds verschillende ontwerpen dier commissie tot wet verheven
of althans ingediend te zien. Zóó waren tot stand gekomen - wij verwijzen voor meer
uitvoerige vermelding naar het levensbericht door den heer Roëll - de wet omtrent
de verveningen en de zoogenaamde keurenwet: er waren ingediend het wetsontwerp
tot het stellen van algemeene regelen omtrent het waterstaatsbestuur (thans de wet
van 10 November 1900), het wetsontwerp tot opheffing der belemmeringen bij de
uitvoering van werken in het openbaar belang ondernomen (thans de wet van 23 Mei
1899): terwijl ettelijke andere wetsontwerpen reeds waren voorbereid. Zooals wij
zeiden verzocht de Vries in 1898 eervol ontslag als lid en voorzitter der
waterstaatscommissie. Hij was toen 80 jaren oud. Hij begreep dat hij aan zijn openbaar
leven een einde moest stellen. De regeering gaf hem toen den titel van Minister van
Staat.
Ook in andere kringen - niet uitgaande van staatsbenoeming - werkte hij na zijn
ministerschap met veel ijver. Wij noemen twee van dergelijke kringen op: de
Juristenvereeniging en de Raad van Commissarissen der maatschappij tot exploitatie
van Staatsspoorwegen. Wat den eersten kring betreft, reeds in Mei 1870, dus vóór
zijn ministerschap, had hij behoord tot het voorloopig comité van oprichting dier
vereeniging: hij gaf toen in September 1870 voor de eerste vergadering een praeadvies
over methodische herziening van de wetboeken, met conclusiën die als 't ware de
onmiddellijke taak der Juristenvereeniging aangaven. Hij was dadelijk tot voorzitter
gekozen. Sinds nam hij later deel aan de meeste beraadslagingen. Als minister
verlangde hij zeer denkbeelden van die Juristenvereeniging te realiseeren, en beriep
hij zich in de ministerieele stukken herhaaldelijk op hetgeen
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zij bij stemming had uitgemaakt. Hij presideerde later de vergaderingen van 1877,
1878 en 1879 en bleef in het bestuur tot het jaar 1885. In de vergadering van 1889
werd besloten, bij gelegenheid van zijn 50-jarig doctoraat, hem het eerelid-maatschap
aan te bieden. Hij is de éénige Jurist geweest wien die onderscheiding is te beurt
gevallen. - In den Raad van Commissarissen der Staatsspoorwegen bekleedde hij
een zeer gezaghebbende plaats. Opgenomen in het engere comité van dien Raad, dat
naast den Directeur-Generaal de zaken der Maatschappij behartigt, heeft hij met zijn
ouden vriend Geertsema onverpoosd gewerkt om de Staatsspoorwegen te maken tot
een middel om het productie-vermogen van ons land te verhoogen. Hij was daarbij,
in de behandeling van zoogenaamde ‘zaken’, de eerlijkheid en rechtschapenheid
zelve. Type van correctheid. Nauwgezet werd alles in de Maatschappij door hem
van uit het juridiek oogpunt bezien. Hij sprak niet altijd veel; hij luisterde dikwijls
en trad niet steeds naar voren. Doch onwillekeurig werd die luisteraar in onze
Maatschappij een man, naar wien de anderen luisterden: ‘un écoutant écouté’. Aardig
was het voor zijn oude vrienden te zien, met hoeveel zorg hij zijn streng civilistische
opvattingen samen deed stemmen met den eisch van een publieken dienst, om, wat
er ook gebeure, voorwaarts te schrijden.
Al dat werk - in Staatscommissies, in Juristenvereeniging, in de zorg voor de
Staatsspoorwegen uitkomende - werd op de ruime studeerkamer van het sinds 1868
betrokken groote ouderwetsche woonhuis in de Oude Molstraat te 's Gravenhage
bepeinsd, voorbereid, straks in den vorm van memories of verhandelingen gegoten.
In de laatste twintig jaren van zijn leven was die vrolijk verlichte ruime studeerkamer,
met drie ramen op den tuin
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ziende, aan de wanden gestoffeerd met boeken en met zorgvuldig geschikte adversaria,
zijn atelier, van waaruit hij als geleerde en kenner der zaken, die waterstaats-recht
betroffen, telkens nieuwe en verrassende bijdragen aan zijn landgenooten gaf. Hij
was en bleef man van één lijn en één streek. Dus was het zijn streven om het
wetenschappelijke ‘blok’, waaraan hij sinds zijn waarneming van het griffierschap
der Staten van Noord-Holland gearbeid had, als 't ware te omgeven met
fragmentarische beelden en groepen, die allen slechts des te meer zouden doen
uitkomen het ééne groote gewrocht, samengesteld uit de beide werken ‘de
Zeeweringen en Waterschappen van Noord-Holland’ en ‘het Dijks- en Molenbestuur
in Hollands Noorderkwartier’. Zooals wij vroeger medegedeeld hebben was dat werk
in zijn volledige afronding eerst veel jaren, nadat hij het gouvernement van
Noord-Holland had verlaten, tot stand gekomen. Dag aan dag, avond aan avond, had
hij vooral aan het laatste der twee boeken op zijn studeerkamer gearbeid. Doch nu,
nadat die omvangrijke arbeid was voltooid, moesten kleinere doch even gewichtige
studiën sommige instellingen of verschijnselen verduidelijken, die met het ééne
groote werk in nauw of verwijderd verband stonden. Er was een groote samenhang
in geheel die werkzaamheid van de Vries. Enkelen van die studiën waren het groote
tweeledige werk reeds vooruitgegaan, de meesten volgden den eens begonnen opzet.
Vóórafgegaan was een opstel van 1855 over ‘Het Hoogheemraadschap van den
Hondsbossche en Duinen tot Petten’, een onderzoek dat in het jaar 1869 voortgezet
werd in de ‘Nieuwe Bijdragen tot de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van
den Hondsbossche en Duinen tot Petten’, en dat nog in 1887 werd aangevuld door
het opstel ‘de Rijndijk en de
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duinen te Petten’. Voorts kwam uit zijn hand in 1865 de hoogst merkwaardige studie,
getiteld ‘de kaart van Holland's Noorderkwartier in 1288’, bijdrage van over de
honderd quarto-bladzijden voorzien van een kaart, waaraan hij jaren lang had gewerkt:
een stuk dat in zijn soberen eenvoud een bewonderingswaardig resultaat was van
met de meeste inspanning voortgezette nasporingen. Andere opstellen volgden; zóó
het artikel van 1866: ‘de Polderbesturen van den Berkmeer en van den Slootgaard,
bijdrage tot de geschiedenis der bedijkingen’: het geschrift van 1885 met den titel
‘Bedijking van den Diepsmeer en den Tjaarlingermeer in Geestmerambacht door
Johan van Oldenbarnevelt c.s.’: het onderzoek van 1885 naar ‘Oude
Dijks-verstoelingen of verhoefslagingen’: de verhandeling van 't jaar 1890 over ‘de
instelling van het heemraadschap van Nieuwer-Amstel’. Wij kunnen natuurlijk al de
kleinere opstellen en mededeelingen van verschillende ordonnantiën en documenten
- nog op 't laatst van zijn leven ontvingen wij de mededeeling en toelichting van een
brief van den erfdijkgraaf van de Lopikerwaard - hier niet opsommen. Wij wenschen
slechts goed te doen gevoelen, dat geheel zijn werk op zijn studeerkamer uitging van
één gedachte en naar één doel heenwees: de zege van den mensch over het water:
het herscheppen van water in land: glorie van Holland uit de woelende diepte van
beneden aan 't licht gebracht.
De meeste van die grootere en kleinere studiën zijn verschenen in de werken en
in de verslagen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde,
van welke instelling de Vries sinds 1857 lid was. Er was één zaak die hem in het
lidmaatschap van die Akademie meer dan bijzonder aantrok. Het was de gelegenheid,
die hem aldaar werd aangeboden, ééns in de maand
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zijn broeder Thijs de Vries - sinds 1855 lid der Akademie - de hand te drukken. Het
samenwerken, samendenken en samenstemmen met zijn éénigen broeder is als 't
ware de bloem van zijn leven geweest. Sinds hij in het jaar 1838 dien twee jaar
jongeren broeder aan de Leidsche Akademie bij de vrienden had ingeleid, was die
broeder haast de tweede helft van zijn eigen wetenschappelijk leven geworden. En
diezelfde broeder was allengs in de wetenschap der Nederlandsche taal, waaraan hij
al dadelijk zijn leven had verpand, de roem der natie geworden. Werd Gerrits naam
met eer door de officiëele ambtelijke en geleerde wereld vermeld, de naam van Thijs
fonkelde van glans ook voor geheel de burgerij van ons land. De twee broeders
vormden te samen in de tweede helft der 19e eeuw het schoonste ‘paar’ van ons land
- ‘paar van vernuft en van krachten zoo kloek’ -: twee op elkander passende, met
effen randen op elkander sluitende schalen van één dubbele parelschelp. Hoe vulden
die twee broeders, in hun liefde voor ons land, elkander aan! Was beider arbeid even
grondig en geleerd, beider methode even scherp en eenvoudig, beider karaktertrek
even vasthoudend en burgerlijk-fier: zoo bleek er toch in elks persoonlijkheid een
zeer bijzonder eigen kenmerk. Was bij den jongeren broeder Thijs altijd uiterlijk
zekere geestdrift waar te nemen, zeker optimisme, zekere warmte en kleur die in
woorden het rhetorische naderden: bij Gerrit was alles in de eerste plaats in den vorm
sober, soms met overhelling tot schraalheid: hij was haast bang zich te geven, angstig
om in woord of schrift tot eenige beeldspraak te vervallen. Gerrit was in den regel
de zeer correcte man, die van zijn jeugd af in zelfbeheersching zich had geoefend.
Toen in Februari 1866 het aanzoek om minister te worden
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zeer dringend hem werd gedaan, schreef hij aan zijn broeder: ‘ook ben ik mijzelven
bewust niet genoeg kalmte van geest te hebben, om bij alle beleedigingen, die men
gewoon is den ministers aan te doen, bedaard te blijven, en altijd die waardige houding
in acht te nemen die van 's konings ministers mag gewacht worden’. Uit zulke
woorden ziet men, hoe Gerrit steeds zorgde elke opwelling van minachting of
verontwaardiging te onderdrukken. De vlam van den hartstocht werd bij hem
bedwongen, zij was waarlijk niet afwezig. Thijs daarentegen liet die vlam soms in
laaien gloed opflikkeren: hij was in zijn gesprekken niet gewoon anderen te sparen.
Doch nu was het aandoenlijk op te merken, hoe die twee broeders, bij zooveel
afwijking in vormen, bijna altijd in het wezen der zaak volkomen samenstemden.
De boezemvriendschap, die zij elkander toedroegen, was slechts een weêrschijn van
den grooten eerbied dien zij voor elkander hadden, van de waardeering die elk in
zijn studie voor de studie van den ander koesterde. Zij begrepen niet alleen volledig
elkander, maar steunden en leunden op elkander. Zij hadden één liefde. Waren zij
niet de zonen van den ouden Abraham de Vries, opgeleid, opgekweekt tot innige
vereering van Holland's-taal en Holland's vrijheid? Toen Thijs zijn groot
Woordenboek der Nederlandsche Taal op touw zette, werd hij niet moede de kennis
van zijn broeder te raadplegen. Over alle termen van dijkwezen en waterkeering
moest Gerrit hem onderrichten. De proefbladen van elke aflevering van het
Woordenboek werden eerst door Gerrit nagezien, ter wille der rechts-uitdrukkingen.
Niet zelden kwam Thijs op een Zaterdag en Zondag in den Haag bij zijn broeder
vertoeven, om op zijn gemak met Gerrit ettelijke moeielijkheden te bespreken. In
het apparaat, dat de tegenwoordige redactie
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van het Woordenboek als kostbare erfenis van Thijs de Vries voor de bewerking der
latere woorden heeft geërfd, is een aantal excerpten van de hand van Gerrit de Vries
voorhanden. Dat begint met een uittreksel uit de ‘Inleiding’ van Hugo de Groot en
zet zich voort met aanteekeningen uit oude keuren en handvesten. Thijs de Vries
heeft - zie blz. 328 der ‘Verspreide taalkundige opstellen’, waar zijn nader artikel
over het woord avelinge is opgenomen - van dat arbeiden met zijn broeder ter loops
't volgende getuigd: ‘dat ik bij dit artikel, met dijkzaken in betrekking staande, mijn
broeder geraadpleegd en veel aan zijn inlichtingen te danken heb, zal de lezer, ook
zonder mijne aanwijzing, vanzelf wel begrijpen. Deze geheele beschouwing van
avelinge is de vrucht van onze broederlijke samenwerking’. Heeft men 't groote
voorrecht het hoofd te mogen buigen over de brieven, die Gerrit met zijn broeder
heeft gewisseld, brieven die als kostbare panden (tanquam κειμηλια) worden bewaard,
dan kan men uit de geel wordende bladen een gansche klank-ladder van tonen hooren
oprijzen, een accoord van twee gelijkgestemde rijke geesten. Wij mogen uit die
brieven, die van veel te vertrouwelijken aard zijn, voor 't oogenblik geen fragmenten
aanhalen. Zij zijn vol van aandoenlijke belangstelling voor elkanders lot, zij spiegelen
geheel en al af het leven van twee broeders, die elkander troosten, wanneer ongeluk
hen treft, die elkander opwekken om den sleurgang en het leugenfatsoen der wereld
te mijden, om desnoods tegen den stroom in te roeien, om stuurs en ongenaakbaar
te zijn tegenover oppervlakkigheid, aanmatiging, sofisterij en huichelarij. Tot barstens
toe zwelt in die brieven soms de verontwaardiging over wat zij lichtzinnigheid
noemen. De twee broeders waken om wakker te blijven in deze wereld. Zij willen
niet dom-
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melig zich laten drijven op den indruk van den dag. In de brieven van Gerrit wappert
iets dat aan den wind over 't water, aan een zeebries doet denken. En terwijl Gerrit
nu en dan zijn vader herdenkt ‘waarlijk geen man van onzen tijd’, is hij voortdurend
bezig kostelijke elementen bij te brengen voor het ‘monumentum aere perennius’
van zijn broeder, het groote Woordenboek. Trouwens al de oude bronnen voor zijn
waterschaps-studiën doorlezende, is hij reeds van het jaar 1848 af bezig zijn broeder
oplettend te maken op allerlei oude en karakteristieke bewoordingen. De mededeeling
van dijkstermen wisselt af met verduidelijking van plaatsnamen. Dan komen allerlei
vragen over woord-explicatie. ‘Wat is toch eigenlijk homenscip, Thijs?’ Van zijn
kant weet hij dan weder een gezonde uitlegging te geven aan het woord
‘loopschutting’, aan den term ‘wijzend’. Straks geeft Gerrit verbeteringen aan de
hand van het door Thijs reeds met zooveel zorg gesteld fragment van het
Woordenboek over ‘aasdom’. Elke nieuw ontworpen aflevering van dat Woordenboek
is een uitgangspunt voor vragen en toevoegingen, die dan bij het afdrukken worden
beantwoord en bijgewerkt. Al de samenstellingen met ‘af’ roepen de aandacht,
wanneer zij met 't recht en den waterstaat in aanraking komen: ik noem slechts
‘afpanden’, ‘afpeilen’, ‘afpolderen’, ‘afschouwen’. Straks twisten de broeders
vriendschappelijk over de spelling van ‘jufvrouw’, dat Gerrit ‘juffrouw’ wilde doen
luiden: over het woord ‘legger’ of ‘ligger’. Gerrit verduidelijkt dan weder wat eigenlijk
een ‘omloopdijk’ is, weidt uit over de benaming ‘Zeevang’, legt uit wat ‘dijkvelling’
is, en treedt in beschouwingen over de termen ‘morgen morgens gelijk’ enz. Wij
moeten hier afbreken. De laatste brief van Gerrit aan zijn broeder, die onder onze
oogen kwam,
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de dagteekening dragend van 1 April 1889, was juist weder een schrijven naar
aanleiding van een nieuwe aflevering van het Woordenboek ‘met eenige artikelen
waarover wij vroeger van gedachten wisselden’. ‘Wat een moeite - zóó gaat de
broeder voort - moeten u enkele woorden gekost hebben! Wat een scherpzinnigheid
in het fijn onderscheiden der beteekenissen is daaraan gewijd. Opnieuw dank ik u
voor de toezending der vruchten van uw volhardenden arbeid’. Trouwens de twee
harten der broeders klopten als met één slag. Gerrit bezegelde in 1876 zijn boek over
‘het Dijks- en Molenbestuur in Hollands Noorderkwartier’ met flikkerende woorden
van Prins Willem van Oranje van 't jaar 1581. Maar Thijs de Vries had een jaar te
voren, 8 Februari 1875, omstuwd door de uitnemendste geleerden uit alle landen
sâamgevloeid in Leidens Senaatskamer, staande vóór de beeldtenis van den Zwijger,
de nobele toespraak reeds doen hooren ‘Pater patriae, libertatis Batavae conditor,
cujus imaginem, en, vultu sereno Vos intuentem, et semper veneramur et hodie
praesertim maxima cum pietate salutamus’.
Het portret van Thijs de Vries hangt terecht in de glorievolle Senaatszaal der Leidsche
Hoogeschool, luisterrijk beeld te midden van al de stralende wetenschappelijke
illustraties van ons volk. Hoezeer zou ik wenschen dat het borstbeeld van Gerrit de
Vries, boven een arduinen kolom bevestigd, geplaatst werd op een der punten van
den ‘Rand van ons Land’! Waar - stel aan den Hondsbossche en Duinen tot Petten
- de reuzengolven met regelmatige slagen daverend komen aandreunen, waar 't
ziedend schuim zwalpend over 't strand heênvliegt, waar bulderend de bestorming
tegen de kust
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losbarst, waar straks de aanval van 't verbolgen water machteloos wegdeint, dáár zou
ik den gebeeldhouwden kop van mijn ouden vriend willen plaatsen, voorgesteld met
't nog overvloedig rijzend hoofdhaar, met den levendiden opslag der oogen, met de
uitdrukking van fierheid en hooghartigheid, die de rimpels en kreuken van 't breede
voorhoofd als naar boven deed optrekken. Zijn ‘buste’ zou doen denken aan een
Terminus-beeld der oudheid, zichtbaar teeken dat de grens aangaf: grens ditmaal van
water en land: het water manend ‘tot hiertoe en niet verder’.
H.P.G. QUACK.
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Geschriften van Mr. G. de Vries Azn.
1839.

Dissertatio juridica inauguralis exhibens
historiam introducti in provincias, quas
deinceps respublica Belgii Uniti
comprehendit, juris Romani. Lugd.
Batavorum, apud S. & J. Luchtmans
1839. 8o.

1842.

Specimen literarium inaugurale de
foeneris nautici contractu iure Attico.
Harlemi, apud A.C. Kruseman 1842. 8o.

1843.

De Wet op het Notarisambt toegelicht.
Haarlem, Wed. A. Loosjes Pzn. 1843. 8o.
In samenwerking van Mr. P. Mabé Jr.

1846.

De wetgevende magt der plaatselijke
besturen naar Art. 153 der Grondwet.
Haarlem, A.C. Kruseman 1846. 8o.
In 1846 reeds verscheen hiervan een 2de
druk.

1852.

De provinciale Verordeningen van
Noord-Holland, met eene voorrede van
G. de Vries Azn. Haarlem, A.C.
Kruseman 1852. 8o.

1865.

De zeeweringen en waterschappen van
Noord-Holland. Haarlem, Joh. Enschedé
& Zonen 1865. 8o.
Hiervan verscheen in 1894 eene 2de uitg.
bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer.

1865.

De Kaart van Hollands Noorderkwartier
in 1288. Uitg. door de Kon. Akademie
van Wetenschappen. Amsterdam, C.G.
van der Post 1865. 4o.

1876.

Het dijks- en molenbestuur in Hollands
Noorderkwartier, onder de grafelijke
Regeering en gedurende de Republiek.
Uitg. door de Kon. Akademie van
Wetenschappen. Amsterdam, C.G. van
der Post 1876. 4o.
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In: Regtsgeleerd Bijblad 1842.
1842.

Dagvaarding van een afwezige, ten einde
hem vermoedelijk overleden te doen
verklaren. Art. 523 B.W.

In: Nederl. Jaarboeken van Regtsgeleerdheid en Wetgeving, dl. VI.
1844.

Over de rechten van den schuldeischer in
eenen beneficiairen boedel.
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In: Opmerkingen en Mededeelingen betreffende het Nederl. Regt, dl. V en
VIII.
1849.

Over het begrip van belasting met opzigt
tot de wetgevende magt der plaatselijke
besturen.

1852.

Conservatoir beslag op onroerende
goederen.

In: Nieuwe Bijdragen v. Regtsgeleerdheid en Wetgeving, dl. V.
1855.

Het Hoogheemraadschap van den
Hondsbossche en Duinen tot Petten.
Oorsprong en geschiedenis van de
inrichting des Bestuurs.

In: Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afd.
Letterkunde, dl. X, XII, IIIe Rks. dl. II, III en VII.
1866.

De polderbesturen van den Berkmeer en
den Slootgaard. Bijdrage tot de
geschiedenis dier bedijkingen.

1869.

Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van
het Hoogheemraadschap van den
Hondsbossche en Duinen tot Petten.

1885.

Bedijking van den Diepsmeer en den
Tjaarlingermeer in Geestmerambacht,
door Johan van Oldenbarneveld c.s.

1887.

Over den Rijndijk en de duinen te Petten.

1890.

De instelling van het Heemraadschap van
Nieuwer-Amstel.
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In: Bijdragen tot de Kennis v.h. Staats- Prov. en Gemeentebestuur in
Nederland, dl. XVIII.
1873.

Beoordeeling van ‘Het Reglement op het
onderhoud der wegen in de Prov. Utrecht,
met geschied- en rechtskundige
aanteekeningen door Jhr. Mr. J. Roëll.’

In: De Gids 1880 No. 4.
1880.

Beoordeeling van: ‘de Zijlvestenijen in
de Groninger Ommelanden door Mr. C.G.
Geertsema.’

In: Verslagen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude
vaderlandsche Recht, dl. I, II en III.
1885.

Ordonnantie op den Zeedijk van Petten
af tot Beverwijk toe, dd. 1534.

1885.

Oude dijksverstoelingen of
verhoefslagingen.

1892.

Een drietal Ordonnantieën betreffende
den West-Frieschen Zeedijk.

1898.

Brief van den erfdijkgraaf van de
Lopikerwaard ten behoeve van het
Sint-Cecilia-convent te Utrecht.
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Levensbericht van Mr. A.M. Maas Geesteranus.
(Geb. 25 Febr. 1836, overl. 27 Mei 1899).
Het gaat met de beoordeeling van personen, als met de beschouwing van kunstwerken.
Men moet zich op een zekeren afstand plaatsen, om het geheel behoorlijk te kunnen
overzien en een juisten indruk te verkrijgen. Vandaar dat een dergelijke taak beter
door een lid der nakomelingschap dan door een tijdgenoot kan worden vervuld. Ik
vertrouw dan ook dat de leden onzer maatschappij van mij geen volledig levensbericht
zullen verlangen, maar zich voldaan zullen toonen, wanneer het mij gelukken mocht
hun het beeld van ons overleden medelid in breede trekken voor oogen te stellen.
Hoewel mijne herinneringen gedeeltelijk van ouden datum zijn en tot de dagen
opklimmen, toen wij gemeenschappelijk de Leidsche hoogeschool bezochten, is de
band, die destijds tusschen ons bestond, door een langdurig vriendschappelijk verkeer
in lateren tijd nog versterkt geworden, zoodat de indruk, dien ik van zijn
persoonlijkheid ontving, mij steeds is bijgebleven. Maas Geesteranus is niet een dier
gewone alledaagsche menschen geweest, die, zooals men het noemt, het hart op de
tong dragen en die men slechts in de oogen behoeft te zien,
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om terstond hun karakter te doorgronden, niet ongelijk aan die heldere, maar ondiepe
wateren, welke den bodem laten doorschemeren. Hij behoorde veeleer tot die
eenigszins samengestelde naturen, welke men een tijdlang nauwkeurig moet hebben
waargenomen, om haar naar waarde te kunnen schatten. Een jolig en luidruchtig
student is hij niet geweest, ten minste ik heb hem als zoodanig nooit gekend. Hoewel
de genoegens van het academieleven hem niet vreemd waren, wist hij zijn tijd tusschen
zijn studiën en uitspanningen behoorlijk te verdeelen, dat niet als een geringe
verdienste zal worden beschouwd door ieder, die weet hoe moeielijk het is, vooral
op jeugdigen leeftijd, het noodige evenwicht te bewaren. Hij was gewoon het hoofd
vrij hoog te dragen, maar zijn gemoedsleven als een heiligdom te bewaken, dat hij
aan de oogen der profane menigte onttrok, vermoedelijk door intuïtie of door vroege
ervaring geleerd dat goedhartigheid dikwijls als zwakheid wordt beschouwd, waarvan
velen misbruik trachten te maken. Hij werd in de studentenwereld als een ‘diplomaat’
beschouwd, niet in den ongunstigen zin van een intriguant, maar van iemand, die
met overleg te werk gaat en zich van alles behoorlijk rekenschap geeft. Hij kenmerkte
zich door een helder oordeel, door bezadigdheid en door een groote mate van tact,
zooals dit zeldzaam bij jonge lieden wordt aangetroffen, die gewoon zijn zich door
hun opwellingen en indrukken van het oogenblik te laten leiden. Het is begrijpelijk
dat iemand, die in ontwikkeling zijn leeftijd vooruit is, op zijn omgeving een zeker
overwicht moet uitoefenen. Dit was dan ook bij onzen vriend Maas Geesteranus het
geval. Er kon geen corps- of faculteitsvergadering worden belegd, of hij moest zijn
oordeel uitspreken, dat gewoonlijk den doorslag gaf. Hij was secre-
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taris van het collegium supremum of hoofdbestuur van het studentencorps, president
der commissie van redactie voor den studentenalmanak, commissaris van het
studenten-concert, want hij was ook muzikaal ontwikkeld, benevens bestuurder van
disputen of studenten-gezelschappen, waar men de letteren of rechten beoefende.
Het was voor mij een weemoedig genot, bij het doorbladeren van eenige oude
studenten-almanakken, nog eens op het verleden terug te zien, als de aanblik van een
verwijderd zonnig landschap op een mistigen dag, wanneer de nevel is opgetrokken.
In die jaarboekjes hebben de eerste vonken van zijn vernuft geschitterd, die in zooverre
merkwaardig zijn, omdat zij de richting van zijn geest aanwijzen.
Een zijner eerste schetsen was aan het buitenleven gewijd, dat voor hem altijd veel
aantrekkelijks schijnt te hebben gehad. Het verblijf op het land bezit voor ernstige
menschen werkelijk groote voordeelen. Waar in de stad aan zoovele formaliteiten,
die als zoovele futiliteiten kunnen worden beschouwd, veel tijd wordt besteed, is
men buiten gewoon zijn leven tusschen zijn studiën en wandelingen te verdeelen,
welke laatste, waar er in de natuur zooveel valt te zien en op te merken, wederom
aan de ontwikkeling van den geest bevorderlijk zijn. Waar men zich in de wereldstad
somtijds verlaten gevoelt, als een druppel in den oceaan, verkrijgt men buiten een
sterk bewustzijn van persoonlijk bestaan. Hij heeft vele jaren later, toen hij in den
Haag zijn werkkring gevonden had, nog geruimen tijd te Loosduinen verblijf
gehouden.
In de bedoelde schets wordt het kleingeestig dorpsleven geschilderd. Zij is dus
meer een satire dan een idylle, hoewel de schrijver hier en daar het bewijs levert
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voor den verheffenden invloed der natuur vatbaar te zijn. Hij had den vacantietijd
op de buitenplaats van zijn vader doorgebracht en zich zooveel voorgesteld van die
‘wildrijke bosschen’ en ‘vischrijke wateren’, destijds met zooveel ophef in de
veilingsconditiën aangekondigd, maar die slechts in de verbeelding van den notaris
bleken te bestaan. De losbandige muzenzoon was het eenige wild, dat er rondliep,
en wat het vischrijke betreft, herinnert hij zich nooit beet te hebben gehad, behalve
de enkele keeren, dat hij met het aardige kindermeisje van zijn buurman had gestoeid,
wanneer deze toevallig bij den vijver was verdwaald. Zijn kwelgeest schijnt in die
dagen een gymnasiast te zijn geweest, die hem als zijn schaduw overal volgde, hem
als een wonderdier met open mond aanstaarde, wat hij sprak als orakeltaal opving
en zijn geringste bewegingen bestudeerde en navolgde. Wanneer hij hem aan het
hek zag verschijnen, was zijn dag bedorven en slaakte hij de stille verzuchting, dat
dit kruis van hem mocht worden weggenomen. Onze vriend vergat echter dat hij een
jaar te voren in denzelfden gemoedstoestand verkeerde, hetgeen hem wel tot eenige
toegeeflijkheid had mogen stemmen. Van meer beteekenis was een andere bijdrage
in een volgenden jaargang door hem in samenwerking met zijn vriend Th. van Stolk
geschreven. Het gold ditmaal de uitgave van een zoogenaamd ‘out charter’, met
geleerde aanteekeningen van drie hoogleeraren Janius, Fabrisius en Eunofilus, die
als ware betweters, elkanders werk voortdurend willen verbeteren, met het gevolg
dat de eene ongerijmdheid op de andere wordt gestapeld, zoodat men ten slotte hoe
langer hoe verder van de waarheid afdwaalt. Het was een geestige parodie van de
wijze, waarop destijds commentaren werden uitgegeven. Het manuscript was door
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een geest in den nacht op zijn tafel neergelegd, waar hij het tot zijne verrassing vond
liggen en was een voorproef van hetgeen ons in de naaste toekomst op letterkundig
gebied te wachten stond. Het was uit het jaar 2856 afkomstig en op groen papier
geschreven, in welke kleur het ook in den almanak werd afgedrukt, zooals vermoed
werd uit een hygiënisch oogpunt, omdat het voorgeslacht zich op het wit papier
nagenoeg blind had gestaard en aan chronische oogverzwakking leed. De
aanteekeningen waren geheel geschreven in de spreektaal van die dagen, hetgeen de
lezing niet vergemakkelijkt en niet altijd aan de duidelijkheid bevorderlijk is. Het
‘out charter’ zelf bevatte slechts weinige regelen schrift, maar scheen genoeg ruimte
te bieden, om als doelwit te dienen voor de hooggeleerde spitsvindigheden.
Het was van den volgenden inhoud:
Amice! Kom heden avond een broodje bij mij eten; maar blijf niet te lang;
want ik moet morgen ochtend vroeg gaan repeteeren. Kom me tegen tien
ure uit een Institutensoes opwekken.
t.t.
L.
P.S. De oppasser wacht op antwoord. Geef s.v.p. mijn diktaat over het
administratief regt mee. Ik ga aan het werk.
Als proeve van bewerking laten wij hier volgen hoe het woord repeteeren wordt
verklaard.
Reepeteere. Hiir schijne in haast twee woorde an een geschreeve te zijn.
De stèler zècht naamelik, dat ii reepe zal gaan teere. - Reepe iz et meervout
fan reep. De reep waz en fistuich, om paaling mee te vange, bestaande uit
en lange lijn, waarvan klijne lijntjez afhinge met haakiis foorziin.
Om nuu ed fergaan van ed touw in ed waater te voorkoome, teerde men
de lijne, èn deeze beezichhijt nuu schijnt te stèler et plan gehad te hèbe
van te vervule. Wèlicht datii savens meende te gaan fisse, iits tat min Lijje
dikwels sach. Et fisse mèt te reep wèrt reepe genoemt. Doude uiddruking
van en reep an hèbe schijnt hiirmee in verbant te staan. Somige schrijvers
meene dat te stuudènte, om sich teege kou èn vermoeithijt te harde, bij ed
fisse de gewoonte hade, veel rum
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te drinke; waardoor ze dikwels seer zijlende naa der kaamers teruch keerde,
tcheen mals toespeeling op te vispartij dan en reep an hèbe noemde.
(Faabriisiius).
Spitsfindichhijt èn geleerthijd doen dikwelz dwaale. Dit toond
boovestaande noot fan de geleerde Fabriisiius, dii door zen lust tot
konjektuuremaake verlijt, en geheel verkeerde zin in de woorde van ed
belangrijk dookuumènt lècht.
Repeteere toch (en niit reepeteere), in verbant mèt et laatijnse repetere èn
et ouwe franse repeter, duit hiir an, dat te stèler moest chaan hèrhaale. Dit
feronderstèlt naatuurlik en hèrhaaler. Wat foor en soort fan betrèking duit
tit aan? Uit te reets meermaale angehaalde schrifte iz et me gebleeke, dat
hèrhaalers persoone waare, dii de stuudènte bekwaamde in et fak fan der
keus. Dit mag waarlik en vreemt ferschijnsel genoemt worde!!!
Waare hiirtoe de proofèsers niit cheroepe?!
(Janiius).
Ik hep men bizondere stuudii gemaakt fan et in dinlijding angehaalde
wèrkii, door en proofèser waarschijnlik cheschreeve; dog wèrkelik, daaruit
mag me besluite, dat een hèrhaaler voor de stuudènte minstenz nootsaakelik
was.
(Kwaadriinus).
In deze geestige bijdrage wordt niet alleen de manie tot het maken van conjecturen
en aanteekeningen bespot, maar daaraan ligt tevens een ernstige gedachte ten
grondslag, namelijk, welke schrijfwijze als de meest doelmatige moet worden
beschouwd, waardoor de beteekenis van het stukje verhoogd wordt. Volgens Heinrich
Heine, in dit opzicht een bevoegd beoordeelaar, moet de humor een ernstigen
achtergrond hebben, om doel te kunnen treffen en niet in het gerinkel van de narrekap
te ontaarden. Hij vergelijkt dien met de opgewekte krijgsmuziek op een slagveld, of
met een bliksemschicht op een donkere onweêrswolk.
Even ongerijmd als het is steeds in alles woordelijk de officiële schrijfwijze te
volgen, even dwaas is het eenvoudig de spreektaal te bezigen, omdat dezelfde woorden
in de verschillende landstreken verschillend worden uitgesproken, sommige met
willekeurige aanhangselen
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of verkortingen, zoodat er evenveel schrijfwijzen als dialecten zouden ontstaan en
ieder ten slotte zijn eigen schrijfwijze zoude hebben. Iedere beschaafde taal heeft
haar schrijf- en spreektaal, waarbij het aan ieders smaak en oordeel wordt overgelaten
den juisten middenweg te kiezen. Een zekere eenheid is echter noodig, indien men
in de republiek der letteren niet tot anarchie wil vervallen. Toen in de Belgische
kamer van volksvertegenwoordigers door één der Waalsche leden tot den
ministerpresident Beernaert de vraag werd gericht, of men wel het recht had van een
Vlaamsche taal te spreken, waar de bewoners der verschillende Vlaamsche streken
elkander niet altijd behoorlijk konden verstaan, luidde zijn antwoord dat er een
geschreven taal bestond, die door alle Vlamingen werd gelezen en begrepen. Indien
onze taal- en letterkundige congressen geen ander voordeel hadden opgeleverd dan
aan de uitgave van het Woordenboek bevorderlijk te zijn geweest, waarbij ook de
spelling geregeld werd, zouden zij ons reeds een onschatbaren dienst hebben bewezen.
Daarmede werd een standaard opgericht, die allen tot een richtsnoer en
vereenigingspunt kon dienen. Voor de zuidelijke Nederlanden was dit een dringende
noodzakelijkheid. De Belgische regeering heeft zich dan ook gehaast de spelling van
het Woordenboek als de officiële te erkennen.
Intusschen moet ik, wat de spelling betreft, met het oog op sommigen onzer
tegenwoordige schrijvers opmerken, dat zij het toekomstig ideaal reeds beginnen te
naderen, zoodat wat hier als parodie bedoeld is, een werkelijkheid dreigt te worden.
Het stuk ‘hoe mijn neef Isaäc in de rechten promoveerde’, uit het laatste deel van
zijn akademietijd afkomstig, toen hij de oppervlakkige zijde van het studenten-
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leven had leeren kennen, geeft een aanschouwelijke voorstelling, hoe iemand, zonder
ernst en degelijke studie, gedeeltelijk door zijn overmoed, gedeeltelijk door
invloedrijke familiebetrekkingen en het vleien der professoren op kluchtige wijze
het meesterschap in de rechten weet te veroveren. Ik moet voor de eer der alma mater
daaraan toevoegen dat zulke voorvallen gelukkig tot de uitzonderingen behooren,
zooals de schrijver de eerste zou zijn om te erkennen.
In Mei 1858 werd hij zelf tot doctor in de rechten bevorderderd op iets degelijker
grondslag dan zijn meergenoemde neef Isaäc. Hij koos tot bereiking van zijn doel
den meest eenvoudigen en practischen weg, namelijk de verdediging van stellingen.
Hij achtte zich niet geroepen het aantal middelmatige of onbeteekenende academische
proefschriften nog met één te vermeerderen. Wij behoeven niet daarop te wijzen dat
er op dien leeftijd meer van compilatie dan van een zelfstandig onderzoek kan sprake
zijn, hoewel er ook loffelijke uitzonderingen worden aangetroffen.
De rechtspractijk schijnt hem nooit bizonder te hebben aangetrokken. Hij beweerde
dat de letterzifterij en de chicane niet naar zijn smaak waren, hetgeen in zooverre te
bejammeren is, omdat hij met zijn aangeboren scherpzinnigheid het in die verheven
kunsten vermoedelijk ver zou hebben gebracht. Deze opvatting is overigens van een
zekere eenzijdigheid niet vrij te pleiten, omdat het beroep van advokaat ook zijn
verheffende zijde heeft, waar het geldt voor een onschuldig beklaagde vrijspraak te
verwerven. Ik moet echter erkennen dat men bij de behandeling van civiele
rechtsvorderingen, die zich altijd in geldkwesties oplossen, meer in de gelegenheid
is met den omvang der menschelijke hebzucht dan met dien der menschelijke
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deugden bekend te worden. Onafhankelijk door kennis, karakter en fortuin scheen
er voor hem een schitterende toekomst te zijn weggelegd, die hem, bij het verlaten
der hoogeschool, dan ook door iedereen werd voorspeld. Bij de opsomming zijner
eigenschappen had men echter een belangrijken factor vergeten, die de drijvende
kracht in het leven vormt, namelijk de eerzucht. Deze heeft hij nooit gekend, hetgeen
daarom zijn belangstelling in de openbare zaak niet buitensloot.
Wij hadden destijds in ons land de spoorweg-kwestie, die zoovele hoofden en
pennen in beweging bracht. Iedere provincie, iedere stad van eenige beteekenis had
haar eigen plan. Er ontstond een wirwar van lijnen, waarvan het onmogelijk zou zijn
een duidelijke grafische voorstelling te geven. Het eerste wetsontwerp was afgestemd
wegens het tracé der hoofdlijnen, waardoor vele aanzienlijke gemeenten haar belangen
benadeeld achtten. Een ander ministerie trad op, om het volksbelang op betere wijze
te behartigen. Onze vriend Maas achtte zich geroepen in het geding, dat de natie
bezig hield, een woord mede te spreken. In een destijds door hem uitgegeven
vlugschrift beweerde hij dat er onder de bestaande omstandigheden niets anders
overbleef dan aanleg en exploitatie van staatswege, een opvatting, die thans meer en
meer ingang vindt en zelfs in Duitschland is toegepast, maar waartegen destijds de
liberale partij, met Thorbecke aan het hoofd, gekant was, welke op aanleg en
exploitatie van particulieren aandrong. De argumenten tegen den aanleg van
staatswege aangevoerd, werden door Mr. Maas Geesteranus met klem wederlegd.
Dat de Staat geen monopolie op industrieëel gebied behoorde uit te oefenen, werd
door hem ontkend met een beroep op het postwezen en de telegrafie, die tot geen
klachten
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hadden aanleiding gegeven. Dat de Staat zooveel duurder zou bouwen dan
particulieren achtte hij een paradox. Het algemeen belang eischte, volgens hem, dat
de groote verkeersmiddelen van den nieuwen tijd, zoowel ter wille der gemeenschap,
als der nationale veiligheid, door het Rijk werden beheerd. Waar bovendien nog
subsidie of renteguarantie werd verlangd, kon de Staat de risico zelf dragen. Het
gevaar van bederf onzer staatsinstellingen door den aanwas van een aantal nieuwe
ambtenaren beschouwde hij met een beroep op het destijds liberale België, waar
staats-exploitatie, sinds geruimen tijd, op groote schaal bestond, als overdreven en
ongemotiveerd. De uitslag is ons allen bekend. Na de verwerping van het amendement
Thorbecke c.s. om door middel van particuliere consessie het groote werk tot stand
te brengen, werd het wetsontwerp, dat de aanleg van staatswege tot grondslag had,
aangenomen. De exploitatie zou echter later door een particuliere maatschappij
geschieden, zoodat het beginsel slechts ten halve werd toegepast.
Eenigen tijd later was hij in de hevige polemiek betrokken, die, naar aanleiding
van Heemskerk's herhaalde kamerontbindingen, over de beteekenis der koninklijke
praerogatieven ontstond. Hij beweerde dat overal waar in de Grondwet van den
Koning sprake was, hierbij niet aan persoonlijke handelingen moest worden gedacht,
maar de erkenning van den monarchalen regeeringsvorm werd bedoeld, een
redeneering, waartegen weinig is in te brengen.
Intusschen was op zijn persoon de aandacht gevestigd en werd hij in November
1861 tot Burgemeester van Hillegom benoemd, een der welvarendste en aanzienlijkste
dorpen van Zuid-Holland, te midden eener fraaie omgeving, eene betrekking, die
hem door oudere ambtgenooten moet
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zijn benijd. Hoewel ik hem in dien tijd niet heb ontmoet, daar ik een reis naar onze
koloniën had ondernomen en geruimen tijd in het buitenland vertoefde, vermoed ik
dat hij hier de gelukkigste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Ik houd mij
overtuigd dat hij een modelburgemeester moet zijn geweest. Hij heeft mij later
medegedeeld, hoe hij gewoon was zijn gemeente te leiden.
Wanneer zich een kwestie voordeed, die hem belang inboezemde, had hij de
gewoonte de gemeenteraadsleden persoonlijk te bezoeken, om hunne opvatting te
vernemen, of liever, daar de meesten geen eigen meening hadden, hen met zijn eigen
inzichten bekend te maken. Ik geef gaarne toe dat een dergelijke handelwijze in een
stad van eenige beteekenis moeilijk kan worden toegepast en zelfs als een
onbehoorlijke pressie zou worden beschouwd, maar in een landelijke gemeente, waar
vele onbevoegden tot de bestuurstaak worden geroepen, blijft weinig anders over,
indien men tot een practisch resultaat wil geraken. Een ernstige voorbereiding is in
ieder geval noodig, waarvan wij een sprekend voorbeeld kunnen zien in de
verschillende wijze, waarop de gemeentebelangen in onze beide groote koopsteden
behandeld worden. In Rotterdam wordt alles zorgvuldig door de commissiën
overwogen, zoodat de raadsvergaderingen een kalm en geregeld verloop hebben. In
Amsterdam daarentegen schijnen de leden zich eerst, tijdens de vergadering, op de
hoogte te stellen, waarvan ondoordachte voorstellen en ingrijpende amendementen
het gevolg zijn, die somtijds veel verwarring stichten en tot nieuwe debatten aanleiding
geven.
Het zou onzen vriend niet lang gegund zijn in deze idyllische omgeving te blijven,
want ruim drie jaar later werd hij in Juli 1865 tot burgemeester van Hillegersberg en
den Bergschen hoek benoemd, twee afzonderlijke ge-
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meenten, die een gemeenschappelijk bestuur hadden. Hoewel hij hier een belangrijker
en uitgebreider werkkring vond, die hem in de gelegenheid stelde met de inrichting
der polderbesturen en waterschappen bekend te worden, welke hun eigen ingewikkelde
wetgeving hebben, een kennis, die hem later tot een gewaardeerd heemraad van
Delfland zoude maken, waar zijn adviezen zeer op prijs werden gesteld, heeft hij
deze betrekking spoedig verlaten, die hem om verschillende redenen niet scheen te
behagen. De residentie zag hem binnen hare muren wederkeeren, waar zich spoedig
voor hem een nieuw arbeidsveld zou openen. In later tijd werd hem het
burgemeesterschap van Delft aangeboden, waarvoor hij, wegens zijn talrijke
familie-betrekkingen in die stad, meende te moeten bedanken, hoewel dit in een
ander opzicht was te betreuren, omdat hij, naar mijn meening, van den goeden weg
werd afgeleid. Als hoofd eener aanzienlijke gemeente zou hij zijn ware roeping
hebben kunnen vervullen en zich in zijn volle kracht hebben kunnen toonen. Weinigen
verstonden, zooals hij, de zeldzame kunst, om een talrijke vergadering met tact te
kunnen leiden.
De bewering van sommige denkers en wijsgeeren dat de mensch de beschikker is
van zijn eigen lot, is slechts ten deele waar. De persoonlijke wilskracht kan vele
hinderpalen overwinnen, maar ten slotte blijft men van de omstandigheden afhankelijk.
Wij hebben vroeger gezien, hoe Maas Geesteranus in de openbare zaak belang
stelde, zoodat het begrijpelijk is, indien hij zich tot de journalistiek voelde
aangetrokken. De gelegenheid daartoe zou zich spoedig voordoen. In die dagen was
de conservatieve partij in den Haag oppermachtig, zoodat zich de behoefte aan een
groot liberaal dagblad deed gevoelen. De oogen waren terstond op hem
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gevestigd als den aangewezen persoon, om met zijn welversneden pen de belangen
der liberale partij te behartigen. Eer hij zijn betrekking als hoofdredacteur van ‘het
Vaderland’ aanvaardde, werd hij tot een particulier onderhoud met Thorbecke
toegelaten, waarvan hij geen aangenamen indruk schijnt te hebben ontvangen, volgens
mij later gedane vertrouwelijke mededeelingen.
De groote staatsman vroeg hem, hoe hij zijn taak zou opvatten, en toen hij
antwoordde dat het zijn streven zou zijn een onafhankelijk blad te leiden, dat, zonder
aanzien van personen, de zaken zoo objectief mogelijk zou trachten te beoordeelen,
moest hij vernemen dat een dergelijk blad geen recht van bestaan had. De couranten
moesten partij-organen zijn. Toen onze vriend de bescheiden vraag opperde door
wie moest worden uitgemaakt wat al of niet kan geacht worden tot het partijbelang
te behooren, luidde de uitspraak, dat de partijleiders de daartoe aangewezen personen
waren. Enkelen moesten voorgaan, de anderen hadden slechts te volgen. Dit begin
is voor hem een ware ontgoocheling geweest, die door meerdere zou gevolgd worden.
Volgens mijn meening had hij, ter wille van zijn gemoedsrust, de nieuwe taak niet
moeten aanvaarden. Niet dat het hem aan de noodige kennis en begaafdheid ontbrak,
maar hij was nu eenmaal geen polemische natuur. Hij zou den strijd niet ontwijken,
waar die onvermijdelijk was, zooals meermalen gebleken is, maar hij zou dien niet
uitlokken, veel minder verscherpen. De liberale partij, die destijds in de hofstad een
minderheid vertegenwoordigde, moest, volgens hem, niet door een stoutmoedig
optreden een beslissenden slag willen slaan, maar zich door gematigdheid bij de
burgerij trachten te insinueren. Hij heeft het redacteurschap van ‘het Vaderland’
slechts twee jaren bekleed en hij heeft
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later zelf verklaard voor de rol van een politiek drijver niet geschikt te zijn, die juist
niet als een eeretitel kan gelden, maar voor een dagbladredacteur onmisbaar is.
Diegenen, welke gewoon zijn zich in uitersten te bewegen, zijn geneigd met zekere
geringschatting op personen neder te zien, welke van een gematigde zienswijze doen
blijken. Men herinnert zich onwillekeurig de Génestet's geestige boutade: ‘zoo'n
middenman, zoo'n sukkelaar, zoo'n modderaar, wat heb je er an, de knappe lui van
wederzij zien op je neer met medelij, dus wees een man en kies partij!’ Zoo iets is
gemakkelijk gezegd, maar daarmede is de zaak niet afgedaan. Indien ieder onwrikbaar
op zijn standpunt blijft staan, is er geen vergelijk mogelijk. In het Duitsche Parlement
worden dergelijke personen ‘Macher’ genoemd, welk woord door het hollandsche
‘makelaar’ het best kan worden teruggegeven. De waarheid is dat zeer weinigen de
rol van bemiddelaar kunnen vervullen. Het moeten menschen zijn, die volkomen op
de hoogte van het onderwerp en den toestand zijn en bij beide partijen achting en
aanzien genieten. Men moet iedereen de eer geven die hem toekomt en naast de
strijders ook de vredestichters weten te huldigen. Het is opmerkelijk, hoewel
begrijpelijk tevens, dat iemand, die voortdurend naar verzoening heeft gestreefd,
gedurende zijn leven in menigen onverkwikkelijken strijd is betrokken geweest.
Vele jaren later zou hij wederom bij de journalistiek werkzaam zijn, hoewel van
geheel anderen aard en in veel rustiger omgeving. Hij werd op 1 Febr. 1882 tot
redacteur van de Ned. Staatscourant benoemd, onder leiding van mr. Lagemans, als
directeur, wiens plaats door hem, na diens dood, werd ingenomen. Na de wijziging
in de inrichting van het staatsblad, waardoor de buiten-
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landsche politieke overzichten kwamen te vervallen, werd zijn betrekking feitelijk
die van een corrector, als hoedanig de tegenwoordige ambtenaar, die hem verving,
benoemd werd. Deze werkkring stond niet in verhouding tot zijn werkkracht en
talenten. Hij vond genoegzamen tijd om zich aan andere bezigheden te wijden en
zijne vroegere letterkundige studiën weder op te vatten. Hij werd redacteur van de
Tijdspiegel, een onzer meest geachte wetenschappelijke organen en schreef een aantal
litteraire critieken, die van zijn kennis, smaak en oordeel een vereerende getuigenis
afleggen. Het nationaal tooneel, waaraan hij in genoemd tijdschrift meerdere
belangrijke beschouwingen wijdde, onder den pseudoniem L u c i u s , heeft in dit
opzicht groote verplichting aan hem. Op de hervorming der tooneelschool werd
herhaaldelijk aangedrongen en in verband daarmede menige practische wenk ter
verbetering gegeven.
Hij had ook in zijn jonge jaren een paar blijspelen geschreven, die, naar ik meen,
wellicht met een enkele uitzondering, niet werden uitgegeven, maar die mij toevallig
door de opvoering zijn bekend geworden. Het eene, Af en aan getiteld, is van
beknopten omvang, het andere bestond uit drie bedrijven en was dus uitgebreider.
Aan het een lag een persoonsverwisseling, aan het andere een naamsverwisseling
ten grondslag. De intrigue in beiden was dus onbeduidend, maar zij onderscheiden
zich door opmerkingsgave en een vloeienden, geestigen dialoog, waarin hij een
meester was. Een bizonder goed geslaagde figuur in dit laatste stuk, hoewel niet vrij
van eenige overdrijving, was de notaris zonder practijk, door Willem van Zuylen
uitstekend getypeerd, die de lieden op allerlei ongeschikte tijdstippen en somtijds te
midden der feestvreugde aan de wisselvalligheid van het aardsch
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bestaan herinnerde, om zich voor het maken van een testament aan te bevelen.
Gedurende vele jaren heeft hij in de Arnhemsche Courant die geestige ‘Brieven
uit de Hofstad’ geschreven, waarin de politiek slechts zijdelings werd aangeraakt,
maar allerlei maatschappelijke toestanden en plaatselijke gebeurtenissen op vrij
scherpe wijze gehekeld werden. Hier was hij in zijn element en kon hij zijn humor
vrij laten stroomen. Ik moet tot zijn eer erkennen dat hij zijn geest nooit ten koste
zijner zwakke broeders misbruikt heeft. Hij had het niet noodig door verlaging van
anderen zich zelven te verheffen. Daarvoor stond hij zelf te hoog.
Wat door hem in het belang van de orde der Vrijmetselarij is verricht, waar hij
door zijn dubbele betrekking van gedeputeerd Grootmeester en regeerend Meester
der Union Royale een grooten invloed uitoefende en een buitengewone werkzaamheid
ontwikkelde, valt buiten het kader dezer beschouwingen. In een rouwloge, aan zijn
nagedachtenis gewijd, werden zijne verdiensten door verschillende redenaars en een
aantal afgevaardigden van binnen- en buitenlandsche loges gehuldigd.
Alleen verdient hier nog vermeld te worden, hoe hij zijn bemoeiingen en
werkzaamheden ook op philanthropisch gebied uitstrekte. Hij behoorde tot de
oprichters der ‘Vereeniging tot het verschaffen van warm voedsel aan behoeftige
schoolkinderen’, die in bloeienden toestand verkeert en in den winter aan honderden
onzer jeugdige natuurgenooten een ware weldaad bewijst. Toen in den Haag, in
navolging van het buitenland, een centrale vereeniging, onder den naam van
Armenzorg, werd gesticht, die zich ten doel stelde het pauperisme op doelmatiger
en verstandiger wijze te bestrijden dan door een ziekelijke philanthropie geschiedt,
waardoor het kwaad eer
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bestendigd dan gebreideld wordt, was hij wederom een der eersten, die zijn
medewerking verleende, gelijk later, met uitstekend gevolg, een beroep op zijn
organiseerend talent werd gedaan, toen deze vereeniging in de eerste tijden van haar
bestaan met groote administratieve bezwaren te kampen had. Hij was ook een der
ijverigste regenten van de maçonnieke Louisa-stichting en de ziel van menige andere
commissie.
Hij was van ieder huldebetoon afkeerig, eenigszins schuw en afgetrokken van
aard, als in zijn eigen geestesleven verdiept. Hij gunde aan anderen gaarne de eer,
mits de vraagstukken, die aan zijn oordeel onderworpen werden, slechts in zijn geest
werden opgelost. Na de vele teleurstellingen was hij in de politiek sceptisch geworden.
Wanneer ik hem in sterke bewoordingen mijn misnoegen over de een of andere
beslissing der Kamer mededeelde, plooiden zijn lippen zich tot een ironischen
glimlach, gewoonlijk door een schouderophaling vergezeld, alsof hij zeggen wilde:
‘ik begrijp niet dat gij u de wereldsche zaken zoo aantrekt, gij moet de menschen
nemen, zooals zij zijn.’
Het huiselijk leed, is aan hem, gelijk aan ieder sterveling, niet gespaard gebleven.
Hij heeft in rusteloozen arbeid troost en afleiding gezocht en gevonden. Hij verpoosde
zich, ter afwisseling zijner studiën, met de beoefening der muziek, die in hem een
warm vereerder vond. Hij was een verdienstelijk pianospeler en bezocht geregeld
de klassieke concerten en nu en dan ook een operavoorstelling. Het was een waar
genot een muziek-uitvoering met hem te bespreken, waarbij hij van meer dan gewone
dilettanten-kennis blijk gaf. Hij heeft ook eenige stukken voor klavier geschreven
en eenige liederen gecomponeerd, die, zoo ver ik weet, nooit zijn uitge-
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geven, behalve een Festival Mazurka uit zijn studententijd afkomstig, die in de
maskeradeweek druk gespeeld werd, maar in den draaikolk der lustrum-feesten is
ondergegaan.
Zoo zal Maas Geesteranus in de herinnering zijner vrienden en bekenden blijven
voortleven, als een begaafd, werkzaam en beminnelijk mensch, die voor het heil der
naasten heeft geleefd en gearbeid. Hij is een der dragers en voorvechters van die
humanitaire denkbeelden, van die godsdienstige verdraagzaamheid geweest, waaraan
wij in onze dagen meer dan ooit behoefte hebben. Het lijkkleed is voor hem een
eerekleed geweest. Gelukkig ieder onzer, van wien later ditzelfde zal kunnen worden
getuigd.
J.E. BANCK.
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Levensbericht van Jacob Johan van Kerkwijk.
Hij werd geboren te Ouddorp den 19den December 1830 en overleed te 's-Gravenhage
den 21sten Mei 1901. In 1848 werd hij student aan de Koninklijke Academie ter
opleiding van ingenieurs te Delft, alwaar hij 30 Juni 1852 zijn examen voor
civiel-ingenieur aflegde. Kort daarop werd hij in dienst van de
Antwerpen-Rotterdamsche spoorwegmaatschappij geplaatst, welke maatschappij de
spoorwegen heeft aangelegd van Antwerpen over Rozendaal naar Moerdijk en van
Rozendaal naar Breda. Van Kerkwijk was daarbij onder anderen belast met het maken
van de brug over de Mark nabij Zevenbergen, toen ter tijd de grootste dubbele ijzeren
draaibrug in ons land. Ten einde den bouw te bespoedigen, liet v.K. 's nachts
doorwerken en was de eerste ingenieur in ons land, die voor de uitvoering van
publieke werken zich bediende van electrisch licht. Toen genoemde spoorweg in
exploitatie kwam, werd v.K. door den Koning met ingang van 1 September 1855
benoemd tot adsistent-ingenieur van den Rijkstelegraaf en van 1 October 1866 tot
ingenieur van den Rijkstelegraaf.
v.K. was met Wenckebach de man, die hier te lande
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het Rijkstelegraafnet heeft aangelegd, en had daardoor in die dagen, toen bijna
niemand met telegrafie bekend was, een zeer werkzaam leven. Vele jaren was hij
bijna onafgebroken op reis voor den aanleg van telegraaflijnen in ons land.
Bij eene organisatie van den dienst van den Rijkstelegraaf werd met ingang van
1 Januari 1875 de betrekking van ingenieur opgeheven, en v.K. op wachtgeld
geplaatst. Behalve dat de politiek aan deze zoogenaamde organisatie niet vreemd
was, kwam hierbij, dat v.K. steeds had aangedrongen op de vereeniging der
administratiën van de posterijen en der telegrafen, als het beste middel om op de
goedkoopste wijze het platteland van telegraafkantoren te voorzien. De
telegraafambtenaren waren tegen die vereeniging, omdat zij vreesden, geplaatst te
zullen worden onder de postambtenaren; zij trachtten daarom v.K. uit den
telegraafdienst te verwijderen, hopende zoodoende de vereeniging der beide
administratiën zooveel mogelijk tegen te houden. In naam werd de betrekking van
ingenieur van den Rijkstelegraaf, die v.K. bekleedde, opgeheven, maar in
werkelijkheid bleef die bestaan, want al de werkzaamheden, die vroeger door den
ingenieur verricht moesten worden, werden toen opgedragen aan den inspecteur, en
tot deze laatste betrekking een ondergeschikt ambtenaar van v.K. benoemd. De
Regeering trachtte het gepleegde onrecht eenigszins te bedekken, en benoemde v.K.
den 19den September 1875 tot Raad-adviseur voor de telegrafie, zonder bezwaar van
's Rijks schatkist.
In 1857 bezocht v.K. België, ten einde na te gaan het bereiden van hout tegen
bederf volgens het stelsel Boucherie; op zijn voorstel werden de telegraafpalen hier
te lande daarna volgens dat stelsel bereid.
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Daar de ambtenaren van den Rijkstelegraaf toen ter tijd geen goede boeken konden
krijgen, om de telegrafie te bestudeeren, schreef v.K. een handleiding, en bood die
aan de Regeering aan. In 1863 werd dit werk door het Ministerie van binnenlandsche
zaken, zonder te vermelden, dat v.K. het geschreven had, uitgegeven onder den titel:
‘Beschrijving der in Nederland gebruikelijke telegraaftoestellen, en inrigting der
kantoren met eenige voorschriften voor het gebruik en het onderhoud’. Van dit werk
zijn later op kosten der Regeering herhaaldelijk nieuwe uitgaven verschenen,
gewijzigd in verband met de vorderingen der telegrafie.
v.K. vestigde in verschillende geschriften de aandacht op het groote voordeel voor
de schatkist en het platteland, om den dienst der Posterijen en der Telegraphie te
vereenigen, waardoor het mogelijk zou zijn, om met geringe kosten in kleine plaatsen
telegraafkantoren op te richten. Hij had het genoegen te zien, dat bij Koninklijk
Besluit van 2 Augustus 1869, No. 18, te rekenen met 1 Januari 1870 de administratie
van den Rijkstelegraaf van het departement van binnenlandsche zaken werd
overgebracht naar het departement van finantiën, waaronder toen de posterijen
behoorden. Hierdoor werd een gewichtige stap gedaan in de richting van
samenwerking van posterijen en telegrafen, omdat beide administratiën door
denzelfden minister werden beheerd. Bij de oprichting van het ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid werden beide administratiën onder dit ministerie
gebracht, terwijl in 1884 de posterijen en telegrafen onder het bestuur van één
hoofdambtenaar werden gebracht.
Jaren lang drong v.K. er op aan, dat bij de telegrafen ook vrouwelijke beambten
zouden toegelaten mogen
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worden; bij Koninklijk besluit van 24 December 1878 werd bepaald, dat ook
vrouwelijke beambten zouden worden aangesteld.
In 1870 werd aan v.K. de groote gouden medaille toegewezen voor het
beantwoorden der prijsvraag over de Telegrafie in Nederland, uitgeschreven door
het Bataafsch genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam.
Na zijn benoeming in 1855 tot adsistent-ingenieur van den Rijkstelegraaf vestigde
v.K. zich met der woon te 's Gravenhage, en hield zich bezig met de belangen zijner
medeburgers te bevorderen, inzonderheid met hetgeen betrekking had op de nijverheid.
Gedurende vele jaren was hij lid en secretaris van het Hoofdbestuur der Vereeniging
ter bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid in Nederland. In 1861 nam hij
het initiatief tot het oprichten van een brood- en meelfabriek te 's-Gravenhage; vele
jaren was hij lid van het bestuur dezer fabriek.
In 1861 werd v.K. gekozen tot lid van den gemeenteraad van 's-Gravenhage;
herhaaldelijk wees hij op het nut van het aanleggen van een zeehaven te Scheveningen;
uit hoofde zijner vele bezigheden verzocht v.K. bij zijn aftreding in 1867 niet weder
in aanmerking te komen.
De heer Anemaet, lid der Tweede Kamer voor het distrikt Zierikzee, stierf, en in zijn
plaats werd v.K. den 26sten Februari 1863 tot lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal gekozen; bij zijn periodiek aftreden werd v.K. herhaaldelijk opnieuw
gekozen, totdat hij nu bij de laatste verkiezing in 1901 verzocht niet meer in
aanmerking te komen.
v.K. sprak nooit zonder eerst de zaken grondig onder-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

206
zocht te hebben, en was meestal kort en duidelijk; zijn oordeelvellingen waren dikwijls
scherp, maar werden zonder aanzien des persoons gegeven; hoewel liberaal was hij
geen volgzaam partijman; hij werkte veel en stelde er prijs op, met alles bekend te
zijn, wat in het land geschiedde. Soms sprak hij midden in een redevoering van dezen
of genen, hardop een paar woorden, die den indruk der geheele redevoering
wegnamen. Hij hechtte niets aan vormen, en zeide zijn gevoelen hard en duidelijk
over iedereen, zonder zich het minste te bekommeren over wien of wat hij sprak.
Als voorbeelden halen wij aan, dat hij in de zitting der Tweede Kamer van 28
September 1874 wees op het nadeelige dat de Koning gedurende de ministerieele
crisis in Zwitserland was gebleven. In de zitting van 23 Mei 1879 betoogde hij dat
de Koning het recht niet had, een officier straf op te leggen, zooals geschied was;
den 22 September 1891 dat de Koningin-Weduwe-Regentes bij het vormen van het
Ministerie niet het advies had gevraagd van de presidenten der beide Kamers in
vereeniging met den vicepresident van den Raad van State.
In de Standaard van 27 Februari 1880 schreef Dr. Kuyper onder anderen: ‘Aan
moed, om van zich af te spreken, zoekt hij zijn wederga en hij is in den vollen zin
des woords een onafhankelijk man. Een man, die geen baantjes zoekt en geen
eereposten, en het stel ridderorden, dat hem tegen zijn principe werd thuis gezonden,
altijd in de geheime lade van zijn secretaire houdt weggeborgen, om met een kale
leege borst zijn eere te stellen in zijn soberheid. Daarbij vergete men niet, dat v.K.
een man van ongemeene bekwaamheid is. Hij weet veel, is een wandelende schat
van informatiën, en is scherp als een mes, als het aankomt op het ontleden en
uitpluizen
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van wat een schipperend minister met zooveel moeite zoo keurig in een had laten
stoppen, dat niemand de naden meer zag’.
In de eerste jaren van zijn Kamerlidmaatschap was v.K. rapporteur over
verschillende belangrijke wetsontwerpen; later verzocht hij meestal om niet tot
rapporteur benoemd te worden, omdat hij een groot tegenstander was van de lange
Voorloopige verslagen, door hem genoemd vuilnisbakken, waar ieder lid iets ingooit.
Meermalen werd aan v.K. een ministerieele portefeuille aangeboden, maar hij
weigerde zulks steeds, omdat hij zijn vrijheid daardoor meende te verliezen; om
dezelfde reden bedankte hij toen men hem vroeg Commissaris des Konings of lid
van den Raad van State te worden.
In 1881 verscheen bij H. Pyttersen te Sneek een werkje: In de Tweede Kamer,
Portretten door Castor et Pollux, waarin van v.K. ongeveer het volgende vermeld
wordt:
De schrijver herinnert aan het comediestuk de barbier van Sevilla, waarin van dien
barbier, Figaro genaamd, gezegd wordt: hier is hij, daar is hij, hier is hij geweest,
daar zal hij komen; hij is handig en glad, vlug en slim. Evenzoo is het met den
Zierikzeeschen afgevaardigde; wanneer er in de Kamer iets bijzonders aan de hand
is, ziet men hem in alle richtingen de Kamer doorkruisen, hier een woord
influisterende, daar een briefje toestoppend. Is er een lid buiten de orde, fluks snelt
hij met de handen in de zakken naar den President, om te waarschuwen. Zijn er geen
leden genoeg om een stemming te doen plaats hebben, ge moet zien hoe v. Kerkwijk
zich weert, om de verstrooide kudde te verzamelen, als een trouwe soms brommende
herdershond.
Merkwaardig is de openhartigheid, waarmede de geachte
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afgevaardigde uit Zierikzee, ook in de openbare discussie de dingen bij hun naam
noemt. Sommige beweren, dat hij al te vrij en te ongegeneerd zijn gevoelen zegt.
Aan den anderen kant is v. Kerkwijk zoo hulpvaardig, dat men hem zijn
openhartigheid vergeeft. Hoe hij ook haspelen moge met den Voorzitter over regeling
van werkzaamheden, toch heeft hij het bureau bij afwezigheid van Griffier of
Commies-Griffier wel eens uit den brand geholpen.
De zaken, die den heer v. Kerkwijk zich aantrekt, onderzoekt hij grondig; daartoe
vraagt hij inlichtingen zoowel bij de onaanzienlijksten, als bij de vermogendsten,
want hij weet met iedereen om te springen.
Speciale vraagstukken rakende openbare werken, spoorwegen, rivieren, handel,
ook wel de belangen van Zeeuwsche visschers en jagers, enz. ziet daar onderwerpen,
waarmede de afgevaardigde uit Zierikzee zich het liefst bezig houdt. Wee de personen,
die volgens zijn oordeel hun plicht hebben verzaakt, en die hij onder het mes neemt.
Van Kerkwijk's adviezen, hoewel soms eentonig en eenigzins gejaagd uitgebracht,
zijn meestal helder en logisch, dikwijls scherp, en zelden slaat hij den bal mis. Het
zou een heel verlies zijn, als men deze bekende jolige persoonlijkheid met zijn puntig
en kaal-wordend hoofd, zijn gladgeschoren mat gelaat, zijn levendige, schoon wat
van elkander afwijkende blikken, zijn nonchalante kleeding, missen moest in de
Kamer, waar hij nu reeds sedert 1863 zich het burgerrecht gewonnen heeft’.
Bijzondere vermelding uit zijn parlementaire loopbaan verdient, dat op initiatief
van v.K. in 1870 bij de behandeling van het wetsontwerp op de grondbelasting
bepaald werd, dat de huurwaarde op de gebouwde eigendommen zou worden herzien.
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v.K. vestigde vóór iemand zulks gedaan had de aandacht op de uitbreiding van het
kiesrecht; in de zitting van 6 Maart 1867 besprak hij deze zaak in het breede. Men
gaf geen gevolg aan zijn advies, waardoor men later genoodzaakt was, de Grondwet
te herzien vooral tot herziening van het kiesrecht. Had men zijn advies gevolgd, veel
moeielijkheden zouden voorkomen zijn.
Herhaaldelijk, o.a. in de zitting van 4 December 1868 wees hij op het wenschelijke
der afdamming van het Slaak; aan herhaald aandringen was het te danken dat eindelijk
in 1884 een dam door het Slaak werd gelegd, een eerste stap voor een stoomtram
naar Schouwen.
Na talrijke malen over een stoomtram van Schouwen naar het vasteland gesproken
te hebben, o.a. 21 December 1895, werd 7 December 1896, zitting 1896-1897, 134,
door de Regeering een wetsontwerp tot het verleenen van een subsidie ingediend,
en 16 Maart 1897 aangenomen.
In 1873 deed hij met Oldenhuys Gratama en Idserda een voorstel tot herziening
der wet op de jacht en visscherij en in 1879 tot herziening van Art. 59 der
Gemeentewet. Beide voorstellen werden door de Tweede Kamer verworpen.
Meermalen, onder anderen reeds in de Kamerzitting van 7 December 1868 vestigde
v.K. de aandacht op het groote nut van lokaalspoorwegen en stoomtramwegen, die
toen ter tijd nog niet in ons land bestonden, en betoogde, dat het veel beter was, deze
middelen van gemeenschap aan te leggen, dan de kostbare staatsspoorwegen. Zijne
zienswijze vond toen geen bijval, en werd zelfs door Thorbecke bestreden. De
ondervinding bewees, dat v.K.'s gevoelen juist was, en bij de wet van 9 Augustus
1879 (Staatsblad No. 124) werden bijzondere
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bepalingen voor de locaalspoorwegen vastgesteld, en bij de wet van 23 April 1880
(Staatsblad No. 67) op de openbare middelen van vervoer werd het toezicht op de
stoomtramwegen geregeld.
Bij de staatsbegrooting voor den aanleg van staatsspoorwegen voor 1879 verklaarde
de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Mr. Tak van Poortvliet, dat hij
voornemens was, het waarborgkapitaal van de spoorwegmaatschappij
Rotterdam-Munster terug te geven. Den 20sten December 1878 stelde v.K. een motie
voor, die 21 Februari 1879 eenigszins gewijzigd werd aangenomen, waarbij verklaard
werd, dat die teruggave niet mocht geschieden zonder medewerking van de
Wetgevende macht. Het wetsontwerp tot teruggaaf van het waarborgkapitaal werd
16 Februari 1883 door de Tweede Kamer verworpen.
In de zitting van 30 Maart 1880 bij de behandeling van het wetsontwerp betreffende
de grondbelasting stelde v.K. voor, dat de belastbare opbrengst der gebouwde
eigendommen voor 1 Januari 1885 zou herzien worden. De Regeering nam dit voorstel
over, en voegde er bij, dat de herziening, om de 20 jaar zou herhaald worden.
v.K. drong in de zitting der Tweede Kamer van 13 December 1883 aan op het
herstel van het Prinsenhof te Delft, waaraan de Regeering heeft voldaan. Tevens
spoorde v.K. aan, om plechtig te gedenken dat den 10den Juli 1884 het 300 jaar was
geleden, dat Willem I, de groote Zwijger, was vermoord. In het Vaderland van 11
Februari 1884 bracht v.K. deze zaak opnieuw ter sprake. Op zijn verzoek noodigde
de Synodale Commissie de kerkeraden der Hervormde gemeenten uit, om op den
zondag vóór of volgende op den sterfdag van den Zwijger hem te gedenken in de
openbare gebeden. Niettegen-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

211
staande de tegenwerking der Antirevolutionairen en der Katholieken had in de kerk
te Delft den 10den Juli 1884 een plechtige herdenking van den dood van den Zwijger
plaats. In het Prinsenhof te Delft werd tevens eene tentoonstelling gehouden van
voorwerpen, betrekking hebbende op Prins Willem I.
Den 17den December 1883 stelde v.K. een vermindering voor van de uitgaven voor
de Staatsloterij, ten einde de Regeering te noodzaken de Staatsloterij bij de Wet te
regelen. Dit voorstel werd aangenomen en had ten gevolge het tot stand komen der
wet tot regeling der Staatsloterij, van 23 Juli 1885 (Staatsblad No. 142), aan welke
samenstelling v. Kerkwijk een werkzaam deel nam en waardoor de Schatkist jaarlijks
2 1/2 ton meer dan vroeger, winst uit de Staatsloterij trok.
In een redevoering, den 12den Mei 1884 in de Tweede Kamer gehouden, herdacht
v.K. dat koning Willem III op dien dag, 35 jaar geleden, den troon had beklommen;
hij wees er onder andere op, dat de Koning voornemens was, België te bezoeken, en
op het wenschelijke eener goede verhouding tusschen Nederland en België. Deze
rede vond weerklank in België; den 16den Mei 1884 werd door den heer Scalquin
deze rede aangehaald in de Chambre des Représentants en op diens voorstel een
motie aangenomen, den wensch uitdrukkende der goede verstandhouding van beide
volken. Professor de Vries haalde deze woorden van v.K. aan in zijn rede van 10 Juli
1884 ter herdenking van den dag, waarop Willem I 300 jaar geleden was vermoord.
In de zitting der Tweede Kamer van 18 December 1884 wees v.K. er op, dat de
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, die een groote subsidie van de
Regeering krijgt, bijna geen andere schepen heeft, dan

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

212
die in Engeland zijn gebouwd. Bij het eindigen van het contract is het wenschelijk
bij de uitbesteding bepalingen te maken, opdat de schepen in Nederland zullen
gebouwd worden, tot groot voordeel van de industrie. Herhaaldelijk werd sinds over
de pakketvaart in Indië gesproken, en bij de Wet van 19 Maart 1888 (Staatsblad No.
48) werd deze zaak geregeld in den zin, zooals die door den heer v.K. was voorgesteld.
In de Nieuwe Rotterdamsche courant van 15 Januari 1888 komt een verslag voor
van een samenkomst tusschen eenige kiezers uit Zierikzee en den heer v. Kerkwijk,
waarin deze zijn bezwaren ontwikkelde, om zijn staatkundige beginselen te komen
uiteenzetten in een kiezersvergadering. Deze denkbeelden van den heer v.K. werden
bestreden, o.a. in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 16, 18, 19, 20 Januari en
door den heer v.K. verdedigd in de Nieuwe Rotterdamsche courant van 17 Januari
1888. Bij de verkiezing van Juni 1891 weigerde v.K. aan de kiezers zijn staatkundige
denkbeelden uiteen te zetten, verklarende, dat hij een benoeming tot Kamerlid op
hoogen prijs stelde, maar de kiezers het evenzeer moesten waardeeren, dat hij die
benoeming aannam.
In de Memorie van antwoord der Staatsbegrooting voor Oorlog voor 1888 aan de
Eerste Kamer wees de Minister van Oorlog er op, dat de wachthuizen bij de
spoorwegbrug te Deventer gemaakt zouden worden door en ten laste van de
Koninklijke Nederlandsche locaalspoorwegmaatschappij. In het Derde Blad der
Nieuwe Rotterdamsche courant van 1 Februari 1888 betoogde de heer v.K., dat de
Staat de kosten moest betalen. In het
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Voorloopig Verslag over de vestingbegrooting voor 1889 werd deze zaak besproken,
en in de Memorie van beantwoording verklaarde de Minister van Oorlog, dat de
gedane uitgave van ƒ 7360 door het Rijk aan de Maatschappij zoude worden
teruggegeven.
Herhaaldelijk wees v.K. in de Tweede Kamer op het belang van Nederland goede
relatie met Perzië te hebben; ten gevolge zijner redevoering op 26 Maart 1889 werd
bij de Wet van 26 Oct. 1889 (St. No. 133) de begrooting van het Departement van
buitenlandsche zaken verhoogd en een zaakgelastigde te Teheran benoemd.
Den 21sten December 1892 nam de Kamer een amendement van v.K. aan, om geen
geld toe te staan voor verhooging in rang van officieren van het Militaire huis der
Koningin die niet in actieven dienst waren geweest. In verband daarmede diende 11
October 1894 (stuk 71) de Regeering een wetsontwerp in tot wijziging der bevordering
der militaire officieren; dit werd ingetrokken.
v.K. hield zich onledig met hetgeen op de nijverheid betrekking had, inzonderheid
met spoorwegen en electriciteit; en stemde in de Tweede Kamer vóór den aankoop
van de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij. Van verschillende spoorwegmaatschappijen
was hij lid van het bestuur of commissaris; na in 1873 tot commissaris te zijn gekozen,
werd hij in 1877 tot administrateur benoemd van de Antwerpen-Rotterdamsche
spoorwegmaatschappij; hij was commissaris van de Nederlandsch-Indische
spoorwegmaatschappij; commissaris van de Hollandsche IJzeren
spoorwegmaatschappij en commissaris bij de Regeering van de
Noordbrabant-Duitsche spoorwegmaatschappij en van de
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Luik-Limburgsche spoorwegmaatschappij; lid van de Commission internationale du
Congrès international des chemins de fer.
Den 30sten Mei 1872 werd v.K. door burgemeester en wethouders van Amsterdam
benoemd tot lid der Jury voor aanschaffing van materieel voor de op te richten
brandweer aldaar; de Jury deed de noodige voorstellen tot oprichting dier brandweer,
die een voorbeeld is van goede organisatie. Burgem. en Weth. van Amsterdam gaven
v.K. daarvoor een prachtig uurwerk ten geschenke.
Door de Regeering werd v.K. herhaaldelijk benoemd tot gedelegeerde der
Regeering in het buitenland; daar hij als Kamerlid geen gunsten der Regeering wilde
hebben, bracht hij nooit reis- of verblijfkosten in rekening aan de Regeering (de
Minister v.d. Bergh wees hierop in de zitting der Tweede Kamer 12 December 1884).
In 1878 werd v.K. benoemd tot lid der Jury van de internationale tentoonstelling
van nijverheid te Parijs; in 1881 tot gedelegeerde der Regeering op het internationale
congres van electriciteit te Parijs en tot lid der Jury van de internationale
tentoonstelling van electriciteit; in 1885 tot gedelegeerde der Regeering op het
spoorwegcongres te Brussel; in 1887 te Milaan; in 1889 te Parijs en in 1895 te Londen;
in 1890 tot Voorzitter der Jury van de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid
en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen; in 1891 tot voorzitter der 2e Sectie van
het Internationaal congres voor landbouw te 's-Gravenhage.
Den 8sten Juni 1894 verzocht de Minister van W.H. en N. den heer v.K. de Regeering
te vertegenwoordigen
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op het VIe Internationaal congres voor binnenlandsche scheepvaart, waarvoor hij
evenwel bedankte.
v. Kerkwijk was Commandeur van de orde van den Nederlandschen Leeuw,
Commandeur van de orde van het Legioen van eer, van de Leopoldsorde, van
Nichan-Iftihar, ridder van de orde van Frans Josef.
Hij was lid van het Comité van administratie van de Société internationale des
Electriciens voor Nederland; lid van verschillende geleerde genootschappen, zooals
van het Bataafsch genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam,
het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen, de
Maatschappij der Ned. letterkunde, het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen,
de Vereeniging voor Statistiek in Nederland.
(Aldus voornamelijk volgens eene autobiographie samengesteld door J.F.W.
CONRAD.)
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Lijst der voornaamste geschriften van J.J. van Kerkwijk.
1.

Over het gebruik van electrisch licht bij
het maken van de ijzeren draaibrug over
de rivier de Mark in 1854. Opgenomen
in de Verhandelingen van het Koninklijk
Instituut van ingenieurs, 1855-1856.

2.

Uittreksel van aanteekeningen over
telegrafen, verzameld op een reis in
Duitschland, opgenomen in de
Verhandelingen van het Koninklijk
Instituut van ingenieurs, 1857-1858.

3.

Het bereiden van hout tegen bederf
volgens het stelsel van Dr. Boucherie,
opgenomen in de Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut van ingenieurs,
1857-1858.

4.

Staatkundige kaart van het Koningrijk
der Nederlanden in 1858, te
's-Gravenhage bij Gebr. van
Langenhuyzen.

5.

Beschrijving der in Nederland
gebruikelijke telegraaftoestellen en
inrigting der kantoren, met eenige
voorschriften voor het gebruik en het
onderhoud. Uitgegeven in 1859 door het
Ministerie van binnenlandsche zaken. (De
naam van den schrijver is niet op den titel
vermeld; het werk is herhaaldelijk
vermeerderd en opnieuw uitgegeven).

6.

De Atlantische telegraaflijn. 's-Hage 1859
bij Gebr. van Langenhuyzen.

7.

Mededeeling betreffende het leggen van
den telegraafkabel tusschen Zandvoort
en Dunwich, opgenomen in de notulen
van het Koninklijk Instituut van
ingenieurs van 9 November 1858.

8.

Over eene in Engeland gebruikelijke
wijze van beproeving van isolatoren langs
den galvanischen weg, opgenomen in de
notulen van het Koninklijk Instituut van
ingenieurs, 9 November 1858.
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Notes sur quelques cables sousmarins;
Annales télégraphiques, Mai-Juin 1861.
Paris, Dunod, éditeur. 1861.

10.

Note sur la construction des lignes
télégraphiques en Hollande; Annales
télégraphiques, Juillet-Aout, 1862. Paris,
Dunod, éditeur 1862.

11.

Eenige aanteekeningen op de
internationale tentoonstelling te Londen,
opgenomen in het Tijdschrift voor
telegrafie, 1862.
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12.

Beschrijving van eenige verschijnselen,
die zich voordoen in de telegraafdraden
door den invloed van de atmospherische
electriciteit en het noorderlicht,
opgenomen in de Verhandelingen van het
Koninklijk Instituut aan ingenieurs,
1864-1865.

13.

De doorbraak van den Grooten
Zuid-Hollandschen waard op den 18den
November 1421, opgenomen in de
notulen van het Koninklijk Instituut van
ingenieurs van 13 September 1864.

14.

De paardenspoorweg tusschen
's-Gravenhage en Scheveningen,
opgenomen in de notulen van het
Koninklijk Instituut van ingenieurs van
8 November 1864.

15.

Het centraaltelegraafbureau te Parijs,
opgenomen in het Tijdschrift voor
telegrafie 1864.

16.

Verslag der Commissie uit het Indisch
genootschap over den aanleg van een
spoorwegnet op Java door J. Millard, P.I.
Bachiene en J.J. van Kerkwijk. 's-Hage
1864.

17.

Herinnering aan L.J.A. van der Kun,
geplaatst in het Jaarboekje voor
spoorwegambtenaren. 's-Hage bij P.J.
Kraft, 1865.

18.

Is de leening van 2 1/2 millioen gulden
uit 's Rijks schatkist aan de Maatschappij
tot exploitatie van staatsspoorwegen in
het belang van het algemeen en van de
aandeelhouders? 's-Hage bij Gebr. van
Langenhuyzen, 1866 (zonder den naam
van den Schrijver uitgegeven).

19.

Een woord over buurtspoorwegen,
opgenomen in de notulen van het
Koninklijk Instituut van ingenieurs van
13 April 1869.

20.

De Vereeniging van den Rijkstelegraaf
met de Posterijen, 's-Hage bij Gebr.
Belinfante, 1868.
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21.

De telegrafie op de internationale
tentoonstelling te Parijs, opgenomen in
het Tijdschrift voor telegrafie, 1868.

22.

Het Koninklijk besluit van 26 December
1869, No. 9, tot nadere regeling van het
beheer van den Rijkstelegraaf. 's-Hage
bij Gebr. Belinfante 1870.

23.

Geschiedenis van de invoering der
electro-magnetische telegrafie in
Nederland, bekroond met de gouden
medalje door het Bataafsch genootschap
van proefondervindelijke wijsbegeerte te
Rotterdam, 1870.

24.

Overzigt van de exploitatie van den
Rijkstelegraaf, opgenomen in de
opvolgende jaargangen van de Economist
van 1870 tot 1887.

25.

De kwestie van de kleine
telegraafkantoren, opgenomen in de
Economist van 1870.

26.

Aperçu sur l'exploitation des télégraphes
de l'Etat, opgenomen in No. 14 en 15 van
het Journal télégraphique de 25 Decembre
1870 et 25 Janvier 1871.

27.

Het verzenden van dringende
telegrammen in Nederland, in de
Economist van 1874.

28.

Beschreibung einer auf den Linien des
Electric-Telegraph-Company
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angewendeten neuen Art Isolatoren,
opgenomen in Zeitschrift des
Deutsch-Oesterreichisen
Telegraph-Verein.
29.

De exploitatie van den Hollandschen
ijzeren spoorweg, opgenomen in de
verschillende jaargangen van de
Economist, te beginnen met 1871 tot
1887.

30.

Het Weduwenfonds voor de
geëmployeerden tot het Algemeen bestuur
behoorende, en de zoogenaamde
kanselarij-leges, opgenomen in de
Economist van 1872.

31.

Eenige opmerkingen over den toestand
van het lager onderwijs op ultimo
December 1869, vergeleken met dien op
ultimo December 1857, opgenomen in de
Tijdspiegel van 1872.

32.

Eenige opmerkingen over
belastinghervorming, opgenomen in de
Economist van 1873.

33,

Levensberigt van Eduard Wenckebach in
de Nederlandsche Spectator van 9 Mei
1874, in het Maandblad voor Telegrafie
1874, in de notulen van het Koninklijk
Instituut van ingenieurs van 11 Juni 1874
en het Journal télégraphique de 25
Septembre 1874.

34.

De tollen op de Rijkswegen, opgenomen
in de Economist van 1876.

35.

De Nederlandsche Staat en de particuliere
spoorwegmaatschappijen, opgenomen in
de Nieuwe Rotterdamsche courant van
17 Januari 1877.

36.

Een en ander over onze staatsspoorwegen,
opgenomen in de Economist van 1878.

37.

Kort overzigt van de geschiedenis der
telegrafie in Nederland, opgenomen in
het Staatkundig en Staathuishoudkundig
jaarboekje 1878.
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38.

De Conventie van Neura tusschen
Nederland en België den 31 October 1879
gesloten. 's-Hage bij Giunti d'Albani 1880
(zonder den naam van den Schrijver).

39.

Het aftreden van het Ministerie
Kappeyne, opgenomen in de Vragen des
Tijds, 7e jaargang, 1881.

40.

Volksvertegenwoordigers ambtenaren,
opgenomen in de Vragen des Tijds, 7e
jaargang 1881.

41.

Tegen stroom, in Nieuwe Rotterdamsche
courant, 3e blad, van 5 Februari 1882.

42.

Ter Herinnering (Willem I), in het
Vaderland van 11 Februari 1884.

43.

12 Mei 1849-1884, Zierikzeesche
Nieuwsbode van 13 Mei 1884.

44.

De Nationale maatschappij tot aanleg en
exploitatie van lokaalspoorwegen in
België, opgenomen in de notulen van het
Koninklijk Instituut van ingenieurs van
13 November 1884.

45.

Een woord over de exploitatie der
Staatsspoorwegen, opgenomen in de
Economist van 1886.

46.

Het Costuum van de leden der Staten
Generaal, opgenomen in de Vragen des
Tijds, Mei 1887.

47.

Over het optreden van afgevaardigden in
vergaderingen van hunne kiezers, Nieuwe
Rotterdamsche courant van 15 en 17
Januari 1888.
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48.

Eene vergissing van den Minister van
Oorlog, Nieuwe Rotterdamsche courant
van 1 Februari 1888, Derde blad.

49.

Ter Herinnering. Het Gedenkteeken
gewijd aan den Volksgeest in 1830 en
1831, op den Dam te Amsterdam, Nieuwe
Rotterdamsche courant van 7 Juli 1891,
Tweede blad.

50.

De Eerste Kamer der Staten Generaal en
het platteland, Nieuwe Rotterdamsche
courant van 14 Februari 1892, Tweede
blad B.
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Levensbericht van Mevrouw J. van Westhreene, geb. van Heijningen.
Mevrouw Van Westhreene heeft vroeger zeker nooit gedacht, dat haar levensbericht
in dezen bundel zou worden opgenomen. En wel om twee redenen. Vooreerst was
het oudtijds geen gewoonte, dat dames tot leden van Letterkunde werden benoemd
en ten tweede omdat eerst laat, - zij was toen vier en vijftig jaar - haar eerste
oorspronkelijk werk verscheen. Toen naar den geest des tijds de letterhalle ook voor
vrouwen werd geopend, was zij een der eersten, die verkozen werd, waarop zij een
zeker recht had, daar zij reeds lang in de letterkundige wereld een naam had
verworven.
Weinig vrouwen hebben zulk een arbeidzaam leven geleid. Tot bij de tachtig bleef
zij de pen voeren en maakte zelfs in haar laatste levensjaren nog plannen voor
novellen, zelfs voor het beschrijven van haar eigen leven. Zij hield van afwisseling
in haar werk en tot verpoozing nam zij nu en dan de naald voor een of ander handwerk.
Die werklust was haar aangeboren. Het was een erf-
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stuk van haar vader, den heer van Heijningen, predikant te Rijswijk, later te Meppel.
Dochter in een talrijk, weinig bemiddeld gezin, werd zij 20 Juli 1821 te Rijswijk
geboren en het lag in den aard der dingen, dat zij reeds vroeg de handen moest
uitsteken. Aan een leven van weelde kon in zulk een gezin niet worden gedacht.
Trouwens daaraan werd in dien tijd niet zooveel geofferd als dat naderhand in de
maatschappij gebruik of liever mode is geworden.
Zij was in haar volhardenden arbeid het evenbeeld van haar ouderen broeder, den
heer G.P. Kits van Heijningen, die als predikant, laatst te Deventer, talrijke geschriften
in het licht gaf van stichtelijken en novellistischen aard en den 5den Januari 1900 te
's-Gravenhage zijn gouden jubilé vierde als redacteur van het nietofficieele gedeelte
van de Kerkelijke Courant, een feest, dat tot de zeldzaamheden kan worden gerekend.
In een degelijk Hollandsch gezin was het vroeger veelal gebruik, dat de kinderen
werden opgeleid om des noodig naderhand in hun eigen onderhoud te kunnen
voorzien. Jacoba van Heijningen werd bestemd voor het onderwijs, waaraan in die
dagen heel wat meer moeielijkheden verbonden waren dan in onzen tijd. De
gelegenheden waren niet talrijk en de methode lang niet gemakkelijk.
De verhuizing naar Meppel kwam daarvoor zeer te stade en met goed gevolg legde
zij na een tijd van ernstige studie haar examen af als hoofdonderwijzeres. Spoedig
werd zij geplaatst als secondante op een kostschool te Nijkerk op de Veluwe. Vandaar
vertrok zij als gouvernante naar een Groninger familie te Hoogezand, en de jaren,
welke zij daar doorbracht, bleven tot de aangenaamste herinneringen van haar leven
behooren. Toen de opvoeding van de kinderen van die familie vol-
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tooid was, nam zij het bestuur van een kostschool te Velp over. Haar liefde voor
kinderen, welke haar altijd is bijgebleven, haar tact om met kinderen om te gaan,
gepaard met haar uitgebreide kennis, maakten haar naam in breeder kring bekend,
en daaraan had zij het te danken, dat zij vijf jaren later benoemd werd tot directrice
van de stadsmeisjesschool te Zaandam.
In 1867 nam zij afscheid van het onderwijs tengevolge van haar huwelijk met T.
van Westhreene. Het huwelijk werd den 22sten April 1867 te Delft voltrokken en een
woning gezocht en gevonden in den Haag.
Westhreene was redacteur en mede-eigenaar van de Kunstkroniek, waar hij
volkomen op zijn plaats was. Immers, hij had het penseel met de pen verwisseld en
naam als ervaren kunstkenner, waarvan zijn werken getuigenis gaven. De
Kunstkroniek werkte echter met verlies en om de inkomsten te vermeerderen nam
de huisvrouw de pen op om uit het Engelsch te vertalen en wel een roman van
Dickens, - waarlijk geen gemakkelijke taak. In overleg met den uitgever zou de heer
Lindo, een huisvriend, zijn naam aan de vertaling geven, althans het toezicht daarop
houden. Het was niet weinig streelend voor haar, dat de heer Lindo na de eerste
proeven te hebben gezien, aan den uitgever verklaarde, dat zijn naam overbodig was
en dit schip onder eigen vlag kon zeilen. Het resultaat was, dat er voortaan aan
vertaalwerk geen gebrek was. Ook bezorgde zij in die dagen een verkorte uitgaaf
van Willem Levend, die zeer geprezen werd.
Na een gelukkig huwelijk van 15 jaren overleed Westhreene aan maagkanker. Als
weduwe bleef Mevr. Van Westhreene aanvankelijk in den Haag wonen, en verhuisde
toen naar Delft, waar zij in 1875 onder den door-
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zichtigen schuilnaam Hester Wene haar eersten oorspronkelijken roman schreef: De
Oudvelders. Zij had daarmee zooveel succes, dat er in 1884 een tweede druk
verscheen. Het was een echt Hollandsche roman, waarvan sommige tooneelen zoo
fijn en meesterlijk waren geteekend, dat de hooge criticus van die dagen, Cd. Busken
Huet haar zijn compliment maakte.
In den Haag teruggekeerd volgden successievelijk nog vijf oorspronkelijke romans:
Benijd en beklaagd, 1879; - Oud en jong, 1883; - Ver van den stam, 1888; - Philips
eerzucht 1892 en Alles komt terecht, 1896. Schoon veel gelezen, bereikte de schrijfster
hierin niet de hoogte, waarop De Oudvelders stond.
Meer nog door haar medewerking aan De Tijdspiegel dan wel door haar romans
was Mevrouw Van Westhreene algemeen bekend. Bij velen droeg zij dan ook den
naam van ‘Mevrouw Van Westhreene van De Tijdspiegel’. Daar was reden voor.
Veertig jaren lang gaf zij daar onder het opschrift: Uit den vreemde, bijna geregeld
elke maand een novelle van ongeveer acht bladzijden, met kleine letter gedrukt,
ontleend aan een of ander buitenlandsch tijdschrift. Zij deed dit op een eigenaardige
wijze. Vertalen was niet haar doel; zij was gebonden aan een betrekkelijk beperkte
ruimte en de meeste novellen waren veel te groot. Trok nu een onderwerp haar aan,
dan nam zij daaruit wat haar het meest aanstond, liet weg wat voor het verband gemist
kon worden of maakte een nieuw verband op haar manier. Het gevolg was, dat het
oorspronkelijke werk soms nauw meer herkend werd, want meer nog dan de romans,
die zij zelf schiep, droegen deze bewerkte novellen den stempel van haar geest. Dit
was zoo waar, dat men haar stijl, de eigenaardige uitdrukking van haar per-
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soonlijkheid veel meer terug vond in Uit den Vreemde. Wellicht moet dit daaruit
verklaard worden, dat zij dit werk meer meester was en daarom den vorm meer
beheerschte.
Zij had ook voor dit werk een bijzondere voorliefde. Zij kon op een luimige wijze
vertellen van haar ervaringen met deze eigenaardige manier van werken. Zoo
ontmoette zij eens een dame, die haar vroeg, of haar roman in De Tijdspiegel nu nog
niet uit was.
Eens was zij half boos, half bedroefd. Men vindt overal kleine lieden en bij
kleinheid hoort jaloezie. Men kon niet verdragen, dat Uit den Vreemde zooveel
opgang maakte; 't waren immers maar vertalingen en 't was verkeerd, dat de vertaalster
niet eens den naam vermeldde van den oorspronkelijken schrijver; 't was een schijn
aannemen van eigen werk. Alsof het opschrift: Uit den Vreemde, reeds op zichzelf
niet uitsloot, dat hier geen pronken met eens anders veeren was. Wat bij haar een
aardigheid was, den schrijver niet te noemen omdat zij vrijheid nam het
oorspronkelijke zoo te verwerken, te bekorten, te besnoeien of uit te breiden, dat het
zuiver Hollandsch gedacht was, daarvan maakte de onhebbelijkheid van iemand, die
't niet begreep, een hatelijke beschuldiging.
De opmerking, dat de klacht belachelijk was, omdat de lading gedekt werd door
het opschrift, moest de talentvolle bewerkster toegeven, maar toch was zij in haar
gevoel zoo gekwetst, dat zij voortaan aan het slot van haar bijdragen altijd den
oorspronkelijken schrijver vermeldde. Zij bleef daar op gesteld, hoe dikwijls men
haar ook er op wees, dat het niet noodig was en ieder gewoon mensch haar bedoeling
met dit werk begreep en op prijs stelde. Later raakte zij over de boosaardige
opmerking heen en zei: ‘Och,
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ik haal mijn schouders maar op; niemand kan mij met zulk een lafheid het pleizier
ontnemen, dat ik altijd met en over dit werk heb gehad’.
En inderdaad, zij heeft altijd veel genoegen gehad van dit werk. Elke maand
verscheen zij voor het publiek en zij vond dit aardig en het publiek vond de novellen
ook aardig, omdat die novellen getuigden van haar geest, van haar levensopvatting.
Gewoonlijk maakte zij elk jaar een klein uitstapje in binnen- of buitenland. Op
een van die tochten ontmoette zij in een hotel een Hollandsch echtpaar. Spoedig werd
er kennis gemaakt, want zij hield veel van menschen en van conversatie. ‘Is u
Mevrouw Van Westhreene van De Tijdspiegel’ was een der eerste vragen. Het gevolg
der kennismaking was, dat haar, toen reeds weduwe, tal van beleefdheden werden
bewezen, die haar recht goed deden. ‘Och’, sprak zij naderhand, ‘een mensch, althans
een mensch als Mevrouw V.W., is toch maar een ijdel diertje en .... gevierd worden,
al is men een bejaarde, weinig bemiddelde weduwe, is wel een prettig gevoel. En
wat zijn veel menschen lief voor mij geweest! Welnu ik op mijn beurt draag de
menschen een vriendelijk hart toe’.
Werken zoolang het dag is, dat Bijbelwoord heeft zij met zeldzame getrouwheid
vervuld. De dood heeft haar verrast te midden van haar werk. Haar laatste novelle
voor De Tijdspiegel bleef half voltooid liggen en het was altijd haar verlangen daarbij
met een kort sympathiek woord afscheid te nemen van de lezers.
Dat heeft niet zoo mogen zijn, maar zij heeft in ruime mate den zegen ondervonden,
aan elken ernstigen arbeid verbonden, het gevoel van geluk en vrede in het leven, in
weerwil van de schaduwen, die in geen enkel menschenleven ontbreken.
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Eerst in het laatste levensjaar begon het werk haar moeielijk te vallen. Er was ook
meer kracht voor noodig dan 't oppervlakkig schijnt. Er moest lang gezocht worden
en veel met opmerkzaamheid gelezen, voor zij iets vond, dat zij geschikt oordeelde.
Dan eerst kon de bewerking een aanvang nemen. ‘Och’, zeide zij, ‘wanneer men zijn
78sten verjaardag gevierd heeft, mag men oud heeten, hoogbejaard althans, maar
eigenlijk oud voel ik mij niet, alleen wat krachteloos.’ En zoo was het. Haar
vermogens werden langzaam minder, haar kracht nam af. Nu en dan flikkerde het
levensvuur weer op en bewerkte zij een novelle. Het hoofd bleef helder en haar
gezicht was voor haar jaren bijzonder sterk. Haar ongesteldheid nam toe, en, had zij
altijd gehoopt zonder veel smart van het leven te mogen scheiden, die wensch werd
niet geheel vervuld. De twee laatste maanden was zij bedlegerig en werden de krachten
zoo gesloopt, dat zij niet altijd bewustzijn had van haar toestand.
Zij heeft het leven altijd lief gehad. Eerst toen de verzwakking eindelijk ook den
geest aantastte, had zij oogenblikken, dat zij het leven moede werd; zij had de kracht
niet meer het te dragen, zij verlangde heen te gaan, en geloofde daarbij aan een
hoogere ontwikkeling. Na zulk een arbeidzaam leven is de dood een rust.
T.C. VAN DER KULK.
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Levensbericht van Aloysius Johannes Maria Brouwer Ancher.
Met voldoening vernam ik den wensch van de Maatschappij om in de Levensberichten
van hare afgestorvene leden ook een plaats te geven aan dat van een harer jongste
leden Brouwer Ancher, mijn hooggeschatten medewerker aan het Amsterdam's
Archief en gaarne aanvaard ik hare uitnoodiging het leven te schetsen van den man,
met wien in gedachten te verwijlen een ieder aangenaam stemt die hem van nabij
gekend heeft en van wiens werkzaamheid en toewijding aan zijn taak gedurende de
laatste jaren van zijn leven, ik in 't bijzonder getuige mocht zijn.
Vóór dat wij een tijd van tien volle jaren dagelijks ten archieve te zamen waren,
had ik Ancher reeds in zijn studententijd een enkele keer ontmoet. Die tijd was voor
hem zonder vrucht, voor zoover althans die niet heeft geleid tot het verkrijgen van
een academischen graad. Wie van hen, die aan een onzer Universiteiten heeft verkeerd,
heeft ze niet onder zijn commilitones gekend, die typen, die altijd aan een of andere
studie hun meer of mindere vlijt
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wijden buiten de naast voorgeschreven taak van voorbereiding tot het eerstvolgend
examen? Aldus ook Ancher. Eerst als medicus, trokken hem de anatomische
onderzoekingen op allerlei dieren meer dan de wiskunde van het propaedeutisch
examen; later, als litterator ingeschreven, wierp hij zich in de belletrie, terwijl het
suppletoir-examen hem wachtte. Gezellig en onderhoudend man als hij was, was hij
steeds welkom in zijn kring en zóó helaas verliepen de jaren, zonder het doel te
bereiken waarvoor ze waren aangewezen. Toch is mij zoo vaak gebleken dat die
academietijd voor hem niet zonder nuttige vorming en ontwikkeling van zin voor
wetenschappelijken arbeid voorbij is gegaan. Dat zijn medestudenten hem in dien
tijd als zoodanig ook waardeerden, als blijk daarvan verdient aanteekening dat hij
door hen werd gekozen onder de redactieleden tot samenstelling van een bloemlezing
uit de studenten-almanakken van de jaren 1832-1881.
Omstreeks 1882 gaf hij alle verdere plannen van academische studie op, en die
tijd, waarin de meesten zijner tijdgenooten gepromoveerd, hun maatschappelijke
carrière intraden, is zeker voor hem een zeer moeielijke en moedelooze periode
geweest. Gelukkig dat de lust tot geestesarbeid hem echter toen niet verliet. Zijn later
zoo ijverige pen oefende zich in het schrijven van kleine opstellen over onderwerpen
uit de sagenwereld, die hij onder den pseudoniem Ankura, in Goeverneurs Oude
Huisvriend, ook in het tijdschrift Nederland, geplaatst zag. Bij voorkeur trok hem
de Noordsche Mythologie aan. In zijn goede dagen had hij zich op de Noordsche
taal toegelegd en ook Noorwegen bereisd. Het was het land van zijn voorouders.
Zijn overgrootvader Jan Ancher was geboortig uit Waldens en vestigde zich in het
laatst van de 18e eeuw te Amsterdam, waar hij tot de Roomsch-katholieke
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godsdienst overging. Hij huwde in 1802 met Anna Sibilla Theresia Brouwer. Uit
dezen echt werd geboren Jan Brouwer Ancher, die gedurende de jaren 1849-1866
wethouder was van den Burgerlijken Stand in de hoofdstad. Diens zoon huwde
mejuffrouw C. Weeningh en deze waren de ouders van Aloysius Johannes Maria,
die, hun tweede zoon, 6 Maart 1856 werd geboren. In 1884 was Ancher alzoo 28
jaren en het was voor hem zeker een welkome gebeurtenis dat hij omstreeks dien
tijd een vasten en bezoldigden werkkring vond, dank zij het feit dat meerdere vrienden
zich zijner indachtig bleven. Deze werkkring was de journalistiek. Het jaar te voren
was met goeden uitslag wederom een poging ondernomen tot oprichting van een
radicaal dagblad en zag de Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, het licht. Onder
den uitgebreiden kring van zijn redacteuren en assistenten vond ook Ancher een
plaats. Ik vond hem daar in December 1885 en gedurende een drietal maanden waren
wij samen onder den heer P.L. Tak, nu redacteur van de Kroniek, werkzaam aan het
Ochtendblad van genoemd dagblad.
Reeds in Maart van 1886 echter werd dit Ochtendblad opgeheven; verschillende
redacteuren werden ontslagen. Ook ik nam afscheid van mijn korte journalistieke
loopbaan en had het voorrecht weldra mijn reeds vroeger en lang gekoesterden wensch
vervuld te zien om werkzaam te worden gesteld op het gemeente-archief van de
hoofdstad. Hoe gaarne had ik gezien dat Ancher mij daarheen reeds toen had gevolgd.
Doch niet voor 1891 bood zich daartoe de gelegenheid. In dit jaar werd hij als
volontair toegelaten ten archieve.
Groote veranderingen en uitbreiding had omstreeks dien tijd de localiteit van het
stadsarchief ondergaan. In 1889 waren de belangrijkste verzamelingen van oud-
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heden in het daaraan verbonden museum ten Raadhuize verplaatst geworden naar
het Rijksmuseum. Hierdoor was eindelijk behoorlijke plaatsruimte verkregen voor
de bibliotheek der stadsgeschiedenis en plaatsbeschrijving, gelijk ook voor de
portefeuilles van den historischen-topographischen atlas, beide verzamelingen die
door Mr. de Roever, sedert 1885 archivaris, belangrijk waren vermeerderd. Doch
hiermee was slechts een tijdelijke verbetering verkregen. Plannen van geheele
verhuizing van het archief en zijn historische collecties, waren allengs tot rijpheid
gekomen. En met deze plannen was ten nauwste verbonden de regeling van
verschillende archieven, die, òf buiten archivalistisch beheer, òf, zoo al officieel
daaraan onderworpen, toch feitelijk geplaatst waren buiten de mogelijkheid van een
direct verantwoordelijk toezicht van den archivaris, verspreid als ze waren op
verschillende zolders ten Raadhuize of elders opgeborgen. Zóó het archief van de
Wisselbank, van de Desolate Boedelkamer, dat van de Weeskamer hetwelk zich op
de Heerengracht bevond, het Rechterlijk archief zoo civiel als crimineel, dat, onder
beheer van den griffier van de Rechtbank, wachtte om in bruikleen, als deel van het
stadsarchief te worden opgenomen. Ook de inhoud van de zoogenaamde ‘IJzeren
Kapel’ in de Oude kerk nog steeds bewaard, de oude charters der stedelijke
privilegiën, zou uit zijn geheimzinnigen schuilhoek worden gehaald; eindelijk de
verzameling van de oude Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken, nog steeds bewaard
op het bureau van den Burgelijken Stand. Alle deze afdeelingen waren bestemd om
te worden saamgebracht in één depot. Ten opzichte van de meeste dezer was voor
de verhuizing veel voorbereidend werk van zuivering en inventarisatie noodig en
daartoe waren de beschikbare werk-
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krachten ten archieve geheel ontoereikend. De Roever, schoon hij zich mocht
verheugen in een schier weergaloozen steun van den toenmaligen burgemeester Van
Tienhoven, begreep dat, alvorens plannen tot uitbreiding van bezoldigd personeel
ten archieve voor te stellen, de gelegenheid tot aanvaarding van volontaire
werkkrachten, de beste kans gaf om te zien, wie hij later voor goed aan zijn dienst
zou kunnen verbinden. Zoo bleek Ancher al spoedig een welkome hulp. Kort na zijn
komst genoot de Roever zijn jaarlijksch verlof. Hoe herinner ik mij nog ons plan om
ons beider hooggeschatten vriend en chef bij zijn terugkomst te verrassen met een
volledige regeling van het archief van den waterschout afkomstig, dat in een viertal
kisten sedert jaren in een der kelders van het Raadhuis was opgeborgen geweest: een
niet geringe massa in een vrij desolaten toestand! Wij stelden vast wat dagelijks
buiten den gewonen dienst kon worden gedaan en hadden het genoegen den
teruggekeerden archivaris met den voltooiden arbeid te verrassen.
Niet langen tijd daarna meen ik was het dat de Roever de belangstelling van Ancher
wist te vestigen op het schrijven van een geschiedenis der bedrijfsgilden voornl. in
Amsterdam, in zooveel doenlijk populairen vorm behandeld. Weinige jaren te voren
was van de Roevers hand in het Handelsblad in een paar feuilletons, een en ander
over de gilden gepubliceerd. Behalve dit opstel en enkele kleinere, was de litteratuur
van Amsterdam's sociale geschiedenis overigens nog vrij onvolledig over dit
onderwerp. Het plan om rechtstreeks uit de Stedelijke Keuren de verschillende
bedrijven en ambachten, in de voornaamste kenmerken van hun voormalige
organisatie te beschrijven was dus wel aantrekkelijk en Ancher aan-
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vaardde de hem aangeboden gelegenheid met al den ijver dien ze verdiende.
Verschillende jaren van voorbereiding, in hoofdzaak het onderzoek der keurboeken
en de vergelijking van hun vroegere en latere bepalingen, hebben geleid tot het werk
dat in 1895 bij Loman en Funke onder den titel van de Gilden door hem is uitgegeven.
Dit werk is zeker zijn meest verdienstelijke arbeid geweest. De door hem gekozen
titel wil mij wel wat ruim voorkomen. In de korte inleiding wordt dan ook toegelicht
dat in hoofdzaak de Amsterdamsche Gilden zijn behandeld en dat van deze, wegens
de overvloedigheid der stof, de ambachtsgilden het voornaamste deel uitmaken, als
zijnde deze van het meeste belang. Het is zeker ook deze overvloedigheid der stof
geweest die de wellicht betere verdeeling in den weg stond, door de meer algemene
hoofdstukken Gild en Kerk, en Gild en Staat met datgene wat de Gildencorporaties
in 't algemeen, hare organisatie, werking en onderlinge verhouding betreft, te doen
voorafgaan aan de meer bijzondere behandeling van den leerling, gezel, meesterproef
en die van bepaalde bedrijven en industrieën. Het zoude ook zeker de populariteit
en het praktisch nut van dit verdienstelijk geschrift ten goede zijn gekomen, zoo een
zaakregister des noods de plaats had ingenomen van een of meer keuren nu als
bijlagen aan het slot gegeven. Enkele technische woorden en uitdrukkingen vindt
men wel is waar in de uitvoerige inhoudsopgave, de meeste echter zijn nu verscholen
in den tekst van meer dan 270 pagina's. Intusschen, noch dit verzuim, noch wat
omtrent de verdeeling der stof uit het oogpunt van wetenschappelijke behandeling
zou kunnen worden opgemerkt, belet Brouwer Ancher's geschrift over de Gilden de
groote waardeering te geven die het zoozeer verdient. Het is de eerste behandeling
geweest die rechtstreeks uit bronnenonderzoek,
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over het zoo belangrijke onderwerp, tal van bijzonderheden heeft vergaard, en een
ieder die omtrent organisatie en technisch bedrijf der Amsterdamsche Ambachtsgilden
wil worden ingelicht, zal in dit werk blijven vinden een rijken voorraad tot
vermeerdering van zijn kennis.
Het jaar 1891 was een merkwaardig jaar in de geschiedenis van het Amsterdam's
archief. In Februari kon de archivaris een begin maken met de uitvoering van zijn
lang gekoesterden wensch om de oude archivalia der stad te vereenigen in één huis
en een behoorlijker berging te bezorgen dan ze ooit hadden gehad. Het was een recht
opgewekte tijd, die verhuizingstijd met al zijn aankleve. De Roever ondervond dat
hij en zijn staf, een commies en drie volontairs, benevens een reeds vast aangestelden
beambte die hem in het nieuwe gebouw, het oude St.-Anthonispoorthuis, bereids
was toegewezen, een hulp en medewerking had die tot voornaamste bron had de
achting en waardeering die wij allen voor hem gevoelden. Was wel is waar het nieuwe
depot niet dat hetwelk door hem bij voorkeur zou zijn gekozen voor de aangewezen
bestemming, de verbouwing en inrichting van de oude Waag waren onder zijn leiding
en toezicht ontworpen en er was dus zeker van gemaakt wat er van te maken viel.
Daarenboven, men vergete niet, iedere verandering van den bestaanden toestand was
om zoo te zeggen verbetering, en wat van bijzonder belang was, het nieuwe depot
voorzag in den liefst zoo spoedig mogelijk te vervullen eisch van behoorlijke berging
van het rechtelijk archief dat de stad van het Rijk in bruikleen had gekregen.
Nadat de verhuizing voor het grootste deel was afgeloopen, had de Roever in 1892
de voldoening van Brouwer Ancher als tijdelijk ambtenaar ten archieve benoemd te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

234
krijgen en kon daarmee, zij het aanvankelijk op dien bescheiden titel, zijn
toekomstigen werkkring voor het archief verzekeren. De verdeeling der
werkzaamheden bracht Ancher en mij toen wederom de meeste dagen van de week
te zamen en wel voor het werk van het Nieuw archief dat van de jaren 1812-1850
reeds vereenigd, nu tot het jaar 1870 onder beheer van den archivaris werd gesteld.
De verkregen plaatsruimte ten Raadhuize was tot berging en regeling daarvan
aangewezen. Doch wij waren daar niet voor langen tijd te zamen werkzaam. In Maart
1893 viel de noodlottigste en wreedste slag die Amsterdam's archief treffen kon. Ja,
wij wisten het allen, die hem in zijn werkkring en liefde voor de historie van zijn
stad hadden gekend, welk hoofd en hart deze plaats onherstelbaar waren ontvallen
met den dood van den nog pas 43-jarigen archivaris. Wij waren hem allen zoo hartelijk
genegen en eerden hem, inzonderheid Ancher is hem dankbaar indachtig gebleven
als den man die het arbeidsveld hem opende, waarop hij allengs steeds meer
voldoening vond en dat, ik schreef het reeds elders, eindelijk het eenige scheen dat
hem het leven de moeite waard deed achten. Met groote voldoening mag ik gedenken
dat na de Roevers dood, onze verhouding dezelfde is gebleven. Wij bleven beiden
ons beider vriend en meester indachtig - en wij hebben onzen archiefarbeid steeds
in zijn naam, zooveel wij vermochten, ook in zijn geest voortgezet.
De laatste jaren was Ancher uitsluitend op het oud archief werkzaam, waar uit den
aard zijn historische zin meer bevrediging in den arbeid vond dan bij het meer
administratieve werk van het Nieuw archief. Dáár heeft, tot kort voor zijn heengaan,
zijn nauwgezette en geregelde arbeid zich dagelijks gewijd aan de regeling en
beschrijving van de oude schepenen-brieven betrekkelijk
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de bezittingen van de oude kloosters, gasthuizen en gilden. Gezeten in de publieke
werkkamer, had hij tevens gelegenheid menigen bezoeker, die korter of langer tijd
op het archief werkzaam was, behulpzaam te zijn bij het raadplegen der archivalia.
En velen van dezen zullen zich zijn eenvoudige welwillendheid en hulpvaardigheid
dankbaar blijven herinneren. Zoo zijn de laatste jaren van zijn ambtelijk leven
voorbijgesneld in nuttigen en gestadigen arbeid voor den archiefdienst. Buiten zijn
ambtswerk gaf hij allen beschikbaren tijd aan historisch onderzoek, aanteekening en
samenstelling van zijn bijdragen over Amsterdam's verleden. Als regel vond men
hem ook des Zondags ten archieve. Zocht hij nog wel een enkele keer een genoegelijk
samenzijn des avonds onder een glas bier, allengs onttrok hij zich ook daaraan en
gaf zijn ganschen avond, ja soms zijn nachtrust voor een deel, aan zijn werk. Helaas,
ontkend kan het niet worden, zijn levenswijze was ten eenenmale in strijd met de
eerste voorwaarden van een gezond lichamelijk bestaan. Frissche lucht en beweging
stonden niet op zijn program en als hij gewezen werd op het belang daarvan, dan
kon zijn interessant gelaat zulk een hopeloos sceptischen glimlach vertoonen dat alle
verder aandringen geheel nutteloos werk bleek. Inderdaad hij deed zich zelf te kort,
en waar wij erkentelijk op menige lezenswaardige bijdrage van zijn hand mogen
wijzen, daar hadden wij toch gaarne meer zorg voor zijn lichamelijk welzijn willen
behartigd zien, zij het ook dat zijn arbeid ons dan minder zou hebben nagelaten.
In verschillende periodieken heeft Ancher zijn bijdragen geplaatst en ook in het
sedert 1897 herboren Amsterdamsch Jaarboekje vond men geregeld een of meer
opstellen van zijn hand. Andere verschenen in Oud-Holland,
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in de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, of in het Tijdschrift
voor Geschiedenis onder redactie van Dr. de Boer. Zijn laatste verhandeling over de
Pest en hare bestrijding in vroeger eeuwen verscheen in de Gids in van Januari 1900.
Alle deze bijdragen kenmerken zich door zaakrijkheid van inhoud en verdienen een
beter lot dan verspreid te blijven in verschillende tijdschriften, gelijk dit het geval is
met alle vroegere min of meer lezenswaardige opstellen over Amsterdam's
geschiedenis en plaatsbeschrijving. Een eigen afzonderlijke vereeniging en praktische
ordening van deze, de geschiedenis der hoofdstad waardig, was tot nu niet
ondernomen. De vereeniging Amstelodamum, ten vorige jare opgericht, heeft echter
ook een zoodanig repertorium op haar werkprogram geplaatst. Het is deze vereeniging
tot wier oprichting Brouwer Ancher mede het initiatief heeft genomen, en aan den
aanleg van genoemd repertorium zelf wijdde hij zijn laatste werkkrachten.
Aan het einde van den zomer vertoonde zich de kwaal die hem ten grave zou
sleepen. Zooals hij alles licht telde wat zijn lichamelijken toestand betrof, scheen hij
ook de eerste ziekteverschijnselen van weinig belang te achten, te meer dewijl
dergelijke zich in zijn jonge jaren herhaaldelijk hadden vertoond. Toenemende pijnen,
die des nachts zijn rust, en over dag telkens zijn werk onderbraken, deden hem eerst
beseffen den ernst van zijn toestand, nog meer toen alle voorschriften van zijn doctor
geen ander resultaat hadden dan voor zoover de morphine zijn lijden tegemoet kwam.
In het laatst van September ging het niet langer met werken. Wij gevoelden dat het
zijn afscheid gold van de werkplaats die hem lief was. Steeds verzwakkende, kwam
hij nog een enkele maal St.-Anthonispoort bezoeken, totdat in December de
Verpleging hem moest

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

237
opnemen. Dáár heeft hij niet veel meer geleden. Toen ik hem bezocht, scheen hij
welgemoed en, tot spreken toen gansch niet meer bekwaam, schreef hij mij op het
leitje, dat hij wist niet meer te zullen herstellen en dat hij berustend den dood
afwachtte. Hij ontsliep 26 December.
Zoo is hij heengegaan, voor ons nalatende het onuitwischbaar beeld van een man
van natuurlijken, ongewilden eenvoud die, zoodra hij het terrein had gevonden van
den arbeid die hem lief was, niet heeft opgehouden met groote toewijding en noeste
vlijt te werken totdat de krachten hem ontzonken. In de annalen van Amsterdam's
archief blijft zijn naam met groote waardeering vermeld en zoolang de geschiedenis
der hoofdstad belangstelling en lust tot onderzoek zal wekken, zoolang zal ook
Brouwer Ancher onder haar verdienstelijke beoefenaars bekend blijven.
A m s t e r d a m , Juli 1901.
W.R. VEDER.
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Lijst der geschriften van A.J.M. Brouwer Ancher.
(Voor zoover deze konden worden nagespoord).
Z.j.

(vóór 1890). De Zanger van den
Schlossberg, een badplaats-phantasie in
Schets. Door Ankura.

Z.j.

Iets over het sprookje van de Schoone
Slaapster in het Bosch. Door Ankura.
(Tijdschr. Nederland).

Z.j.

Historische paarden. Uit lang vervlogen
eeuwen. Door Ankura. (Goeverneur's
Oude Huisvriend).

1887.

De Sagen van Diederik van Bern
naverteld door Ankura. (Uitg. E.J. Brill).

1891.

Briefverzending in vorige eeuwen.
(Handelsblad 15 Nov.).

1895.

Een paar rekeningen, bijdragen tot de
geschiedenis van de Oude Kerk te
Amsterdam. (Oud-Holland).

1895.

De Gilden. (Uitg. Loman, den Haag).

1896.

Eenige aanteekeningen betreffende
Amsterdamsche Kerkmeesters en
Regenten van Godshuizen uit de 15e
eeuw en begin 16e eeuw. (Navorscher 5e
Afl.).

1896.

Baldadigheid en straatschenderij.
(Weekbl. Amsterdammer).

1897.

Iets over bedelarij in vroeger eeuwen.
(Tijdschr. Nederland no. 2).

1897.

Aanteekeningen betreffende geschiedenis
van de Nieuwe Kerk. (Amst. Jaarboekje).

1897.

De Hal op de Westermarkt. (Als voren).

1897.

De Dam. (Eigen Haärd).

1897.

De Overtoom. (A. Jaarboekje).

1897.

Amsterdam Peter over Willem V. (Als
voren).

1897.

De Confessies van Jacob van Campen.
(Tijdschrift v. Geschiedenis, red. Dr. de
Boer).
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Amsterdamsche lui- en speelklokken en
hare gieters. (Oud-Holland).

1898.

Iets over Geldbelegging in de vorige
eeuw. (Handelsbl. 24 Mrt.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1901

239

1899.

Episode uit de Geschiedenis van het
Postwezen in de XVIIe eeuw. (Tijdschr.
v. Geschiedenis, red. Dr. de Boer).

1899.

Amsterdamsche Leprozenhuizen en hun
verpleegden. (Als voren).

1899.

Lijsten van verpande goederen door Prins
Willem I. (O.-Holland).

1899.

Oude Ordonnantiën betreffende geneesheel- en verloskundigen, apothekers en
kwakzalvers. (N. Tijdschr. v.
Geneeskunde).

1899.

Aanteekeningen betreffende het
postwezen van weleer. (Amst.
Jaarboekje).

1900.

Aankondiging v.d. Bijdragen Hist.
Genootschap. (Weekbl. Amsterdammer
29 Juli, 19 Aug. en 9 Sept.).

1900.

Het reinigen en schoonhouden der
wateren en straten te Amsterdam.
(Tijdschr. v. Geschiedenis, red. Dr. de
Boer).

1900.

De Pest en hare bestrijding in vroeger
eeuwen. (Gids no. 1).

1900.

Het klooster van Maria Magdalena in
Bethanien. (Bijdr. gesch. Bisdom
Haarlem).

1900.

Namen van Amsterdamsche woonhuizen.
(A. Jaarboekje).
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